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(IT)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, dichiariamo sotto la
nostra esclusiva responsabilità che i prodotti Evoplus ai quali questa dichiarazione si
riferisce sono conformi alle seguenti direttive ed alle seguenti norme:

(SE)
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italien, försäkrar under
eget ansvar att produkterna Evoplus - som denna försäkran avser - är i överensstämmelse med följande direktiv och standarder:

(GB)
DECLARATION OF CONFORMITY CE
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, declare under our
exclusive responsibility that the Evoplus products to which this declaration refers
comply with the following directives and standards:

(FR)
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, déclarons sous
notre responsabilité exclusive, que les produits Evoplus auxquels cette déclaration
se réfère, sont conformes aux directives suivantes ainsi qu’aux normes suivantes:

(ES)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. – Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italia, declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad de los productos Evoplus a
ORVTXHVHUH¿HUHHVWDGHFODUDFLyQFRQODVGLUHFWLYDV\QRUPDVVLJXLHQWHV

(NL)
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, verklaren onder
onze exclusieve aansprakelijkheid dat de producten Evoplus, naar dewelke deze
verklaring verwijst, in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen en normen:
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1RL'$%3XPSV6S$±9LD03ROR0HVWULQR 3' ,WDOLDGHFODUăPSH
SURSULHUăVSXQGHUHFăSURGXVHOH(YRSOXVODFDUHVHUHIHUăDFHDVWăGHFODUDĠLHVXQW
LQFRQIRUPLWDWHFXXUPăWRDUHOHGLUHFWLYHúLFXXUPăWRDUHOHQRUPH
(DE)
EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Die Firma DAB PUMPS s.p.a. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) – Italien, erklärt eigenverantwortlich, dass die Produkte Evoplus, auf die sich diese Erklärung bezieht,
den folgenden Richtlinien entsprechen:
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0\VSRORþQRVĢ'$%3XPSV6S$9LD03ROR0HVWULQR 3' ,WDO\Y\KODVXMHPHQDQDãXYêKUDGQ~]RGSRYHGQRVĢåHYêUREN\(YRSOXVQDNWRUpVDWRWR
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DWELOVWãƗGXGLUHNWƯYXXQVWDQGDUWXSUDVƯEƗP
(LT)
ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes, DAB Pumps S.p.A., esantys adresu Via M.Polo, 14, Mestrino (PD), Italija,
DWVDNLQJDLGHNODUXRMDPHNDG(YRSOXVKDULoJDPLQLDLNXULHPVVNLUWDãLGHNODUDFLMD
DWLWLQNDãLDVGLUHNW\YDVLUQRUPDV

(PT)
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
1yV'$%3XPSV6S$9LD03ROR0HVWULQR 3' ,WDO\GHFODUDPRVVRE
nossa exclusiva responsabilidade que os produtos Evoplus aos quais esta declaração diz respeito, estão em conformidade com as seguintes directivas e com as
seguintes normas:
58 ɁȺəȼɅȿɇɂȿɈɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂɋȿ
ɆɵɄɨɦɩɚɧɢɹ'$%3XPSV6S$ȼɢɹ0ɉɨɥɨɆɟɫɬɪɢɧɨ ɉȾ ɂɬɚɥɢɹ
ɡɚɹɜɥɹɟɦɩɨɞɧɚɲɭɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɱɬɨɢɡɞɟɥɢɹ(YRSOXV
ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɬɜɟɱɚɸɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɫɥɟɞɭɸɳɢɯɞɢɪɟɤɬɢɜ
ɢɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
(FI) EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Me, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italia, vakuutamme omalla
vastuullamme, että Evoplus-tuotteet, joita tämä vakuutus koskee, ovat seuraavassa
mainittujen direktiivien ja standardien vaatimusten mukaiset:
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Direttive CE / EC Directives
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×
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×

×
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×
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×
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×

×

EN 60730-1:2000

×

×
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×

×
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×

×

EN 1151-2:2006

×

×

EN 16297-2:2012

×

Norme Armonizzate / Harmonized Norms

DECLARATION OF CONFORMITY
EN 55014-1:2006

×

×
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×

×
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×

×

EN 1151-1:2006
EN 16297-1:2012
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2. ALGEMENE INFORMATIE
$OYRUHQVGHLQVWDOODWLHXLWWHYRHUHQPRHWGH]HGRFXPHQWDWLH
DDQGDFKWLJZRUGHQGRRUJHOH]HQ

STROOMKABEL
INSTALLEER DE KERN VAN FERRIET
ZOALS WORDT GETOOND

1. LEGENDA
Op het titelblad wordt de versie van dit document aangeduid onder de
vorm Vn.x. Deze versie duidt aan dat het document geldig is voor alle
softwareversies van het systeem n.y. Bijv.: V3.0 is geldig voor alle Sw:
3.y
In dit document worden de volgende symbolen gebruikt om gevaarlijke
situaties aan te duiden:
Situatie met DOJHPHHQJHYDDU Veronachtzaming van de voorschriff
ten die na dit symbool volgen kan persoonlijk letsel of materiële
schade tot gevolg hebben.
Situatie met JHYDDUYRRUHOHNWULVFKHVFKRN Veronachtzaming
van de voorschriften die na dit symbool volgen kan een situatie met
ernstig risico voor de gezondheid van personen tot gevolg hebben.

92

De installatie, de elektrische aansluiting en de inbedrijfstelling moeten
worden uitgevoerd door gespecialiseerd personeel, in overeenstemming
met de algemene en plaatselijke veiligheidsvoorschriften die van kracht
zijn in het land waar het product wordt geïnstalleerd. Veronachtzaming van deze instructies leidt tot verval van elk recht op garantie, nog
afgezien van het feit dat het gevaar oplevert voor de gezondheid van
personen en beschadiging van de apparatuur.
Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële en mentale vermogens
of die onvoldoende ervaring of kennis ervan hebben, tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van, of geïnstrueerd worden
door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Op kinderen
moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat zij niet met
het apparaat spelen.
&RQWUROHHURIKHWSURGXFWJHHQVFKDGHKHHIWRSJHORSHQGLH
WHZLMWHQLVDDQKHWWUDQVSRUWRIGHRSVODJ&RQWUROHHURIKHW
H[WHUQHRPKXOVHORQEHVFKDGLJGHQLQRSWLPDOHFRQGLWLHLV

9HLOLJKHLG
Het gebruik is uitsluitend toegestaan als de elektrische installatie is
aangelegd met de veiligheidsmaatregelen volgens de normen die van
kracht zijn in het land waar het product geïnstalleerd is
9HUDQWZRRUGHOLMNKHLG
De fabrikant is niet aansprakelijk voor de goede werking van de
machine of eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt, indien zij
onklaar gemaakt of gewijzigd wordt en/of als zij gebruikt wordt buiten
het aanbevolen werkveld of in strijd met andere voorschriften die in
deze handleiding worden gegeven.
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%LM]RQGHUHDDQZLM]LQJHQ
$OYRUHQVLQJUHSHQWHYHUULFKWHQRSKHWHOHNWULVFKHRIPHFKDQLVFKHJHGHHOWHYDQGHLQVWDOODWLHPRHWDOWLMGHHUVWGHQHWVSDQQLQJZRUGHQXLWJHVFKDNHOG:DFKWWRWGHLQGLFDWLHODPSMHVRS
KHWEHGLHQLQJVSDQHHOXLWJDDQDOYRUHQVKHWDSSDUDDW]HOIWH
RSHQHQ'HFRQGHQVDWRUYDQKHWWXVVHQFLUFXLWEOLMIWRRNQD
GHXLWVFKDNHOLQJYDQGHQHWVSDQQLQJEHODVWPHWJHYDDUOLMNH
KRRJVSDQQLQJ
$OOHHQVWHYLJEHGUDGHQHWDDQVOXLWLQJHQ]LMQWRHJHVWDDQ+HW
DSSDUDDWPRHWZRUGHQJHDDUG ,(&NODVVH1(&HQDQGHUH
WRHSDVVHOLMNHQRUPHQ 
1HWNOHPPHQHQPRWRUNOHPPHQNXQQHQRRNELMVWLOVWDDQGH
PRWRUJHYDDUOLMNHVSDQQLQJEHYDWWHQ
$OVGHYRHGLQJVNDEHOEHVFKDGLJGLVPRHWKLMZRUGHQYHUYDQJHQGRRUGHWHFKQLVFKHDVVLVWHQWLHGLHQVWRIGRRUJHNZDOL¿FHHUG
SHUVRQHHORPHONULVLFRWHYHUPLMGHQ

3. GEPOMPTE VLOEISTOFFEN
De machine is ontworpen en gebouwd voor het pompen van water,
zonder explosieve stoffen en vaste deeltjes of vezels, met een dichtheid
van 1000 kg/m³, kinematische viscositeit van 1mm²/s en vloeistoffen die
chemisch niet agressief zijn. Er mag glycolethyleen worden gebruikt in
een percentage van niet meer da 30%.
4. TOEPASSINGEN
De circulatiepompen van de serie EVOPLUS maken een geïntegreerde
regeling van het drukverschil mogelijk, zodat de prestaties van de circulatiepomp kunnen worden aangepast aan de daadwerkelijke behoeften
van het systeem. Dit heeft aanzienlijke energiebesparingen, een betere
bestuurbaarheid van de installatie en minder lawaai als voordeel.
De EVOPLUS circulatiepompen zijn ontwikkeld voor het laten circuleren van:

- sanitair water DOOHHQYRRUGHXLWYRHULQJHQPHWEURQ]HQSRPSKXLV
De circulatiepompen EVOPLUS hebben een automatische beveiliging
tegen:
- Overbelastingen
- Ontbreken van fase
- Te hoge temperatuur
- Te hoge en te lage spanning
 TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning

1x220-240 V (+/-10%), 50/60 Hz

Stroomopname

Zie het plaatje met elektrische gegevens

Max. stroom

Zie het plaatje met elektrische gegevens

Beschermingsgraad
(elektronisch controlesysteem in
verticale positie)

IPX4D

Beschermingsgraad
(elektronisch controlesysteem in
horizontale positie)

IPX0D

Beschermingsklasse

F

TF-klasse

TF 110

Motorbeveiliging

Er is geen externe motorbeveiliging nodig

Max. omgevingstemperatuur

40 ºC

Vloeistoftemperatuur

-10 ºC ÷ 110 ºC

Debiet

Zie Tabel 1

Opvoerhoogte

Zie Tabel 1

Max. bedrijfsdruk

1.6 MPa

Min. bedrijfsdruk

0.1 MPa

- water in verwarmings- en airconditioningsystemen.
- water in industriële watercircuits.
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30.62

%0

4.0

%0

6.0

12.18

'0

4.0

21.91

15.69

'0

6.0

28.24

%0
%0

8.0

18.58

'0

8.0

33.44

10.0

20.64

'0

10.0

%0
%6$10

37.15

12.0

23.48

'0

12.0

42.26

%0
%6$10

15.0

25.65

'0

15.0

46.17

%0
%6$10

18.0

25.65

'0

18.0

46.17

%0

4.0

20.27

'0

4.0

36.49

%0

6.0

25.20

'0

6.0

45.36

%0

8.0

27.51

'0

8.0

49.52

%0
%6$10

10.0

30.08

'0

10.0

54.14

%0
%6$10

12.0

32.98

'0

12.0

59.36

%0
%6$10

15.0

35.02

'0

15.0

63.04

%0
%6$10

18.0

37.02

'0

18.0

66.64

%0
%6$10

4.0

27.90

'0

4.0

50.22

EVOPLUS
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%0
%6$10

6.0

34.47

'0

6.0

62.05

%0
%6$10

8.0

38.30

'0

8.0

68.94

%0
%6$10

10.0

41.71

'0

10.0

75.08

%0
%6$10

12.0

44.63

'0

12.0

80.33

%0
%6$10

15.0

53.44

'0

15.0

96.19

%0

4.0

37.30

'0

4.0

67.14
78.37

%0

6.0

43.54

'0

6.0

%0

8.0

42.84

'0

8.0

77.11

%0

10.0

49.02

'0

10.0

88.24

%0

12.0

58.12

'0

12.0

104.62

%0

4.0

45.29

'0

4.0

81.52

%0

6.0

50.77

'0

6.0

91.39

%0

8.0

56.85

'0

8.0

102.33

%0

10.0

61.60

'0

10.0

110.88

%0

12.0

63.73

'0

12.0

114.71

*Deze circulator is enkel geschikt voor drinkbaar water.
Tabel 1: Maximum opvoerhoogte (Hmax) en maximaal debiet (Qmax) van de circulatiepompen EVOPLUS
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(OHNWURPDJQHWLVFKHFRPSDWLELOLWHLW (0&
De EVOPLUS circulatiepompen voldoen aan de norm EN 61800-3, in
de categorie C2, voor wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit.
- Elektromagnetische emissies – Industriële omgeving (in enkele
gevallen kunnen beheersmaatregelen vereist zijn).
- Geleide emissies – Industriële omgeving (in enkele gevallen kunnen beheersmaatregelen vereist zijn).
 BEHEER
2SVODJ
Alle circulatiepompen moeten worden opgeslagen in een overdekte,
droge ruimte met een zo mogelijk constante luchtvochtigheid, en zonder
trillingen en stof. Ze worden geleverd in hun originele verpakking,
waarin ze moeten blijven tot op het moment van installatie. Is dit niet
het geval, dan moeten de aanzuig- en persleiding zorgvuldig worden
afgesloten.

$OYRUHQVLQJUHSHQWHYHUULFKWHQRSKHWHOHNWULVFKHRIPHFKDQLVFKHJHGHHOWHYDQGHLQVWDOODWLHPRHWDOWLMGHHUVWGHQHWVSDQQLQJZRUGHQXLWJHVFKDNHOG:DFKWWRWGHLQGLFDWLHODPSMHVRS
KHWEHGLHQLQJVSDQHHOXLWJDDQDOYRUHQVKHWDSSDUDDW]HOIWH
RSHQHQ'HFRQGHQVDWRUYDQKHWWXVVHQFLUFXLWEOLMIWRRNQD
GHXLWVFKDNHOLQJYDQGHQHWVSDQQLQJEHODVWPHWJHYDDUOLMNH
KRRJVSDQQLQJ$OOHHQVWHYLJEHGUDGHQHWDDQVOXLWLQJHQ]LMQ
WRHJHVWDDQ+HWDSSDUDDWPRHWZRUGHQJHDDUG ,(&NODVVH
1(&HQDQGHUHWRHSDVVHOLMNHQRUPHQ 
9HU]HNHUXHUYDQGDWGHQRPLQDOHVSDQQLQJHQIUHTXHQWLHGLH
YHUPHOGVWDDQRSKHWSODDWMHYDQGH(923/86FLUFXODWLHSRPS
RYHUHHQVWHPPHQPHWGHNHQPHUNHQYDQKHWYRHGLQJVQHW

,QVWDOODWLHHQRQGHUKRXGYDQGHFLUFXODWLHSRPS
0RQWHHUGH(923/86FLUFXODWLHSRPSDOWLMGPHWGHPRWRUDVLQ
KRUL]RQWDOHSRVLWLH0RQWHHUGHHOHNWURQLVFKHEHVWXULQJVHHQKHLGLQYHUWLFDOHSRVLWLH ]LH$IEHHOGLQJ

7UDQVSRUW
Voorkom dat er gestoten of gebotst wordt tegen de producten. Gebruik
de standaard geleverde pallet (indien voorzien) voor het heffen en transporteren van de circulatiepomp.
*HZLFKW
Op de sticker op de verpakking staat het totale gewicht van de circulatiepomp vermeld.
7. INSTALLATIE
Volg de aanbevelingen in dit hoofdstuk voor een correcte elektrische,
hydraulische en mechanische installatie nauwgezet op.

ALLEEN VOOR VERWARMING

Afbeelding 1: montagepositie
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- De circulatiepomp kan op zowel de pers- als de retourleiding in verwarmings- en airconditioningsystemen worden geïnstalleerd; de pijl op
het pomphuis geeft de stromingsrichting aan.
- Installeer de circulatiepomp zo mogelijk boven het minimumniveau
van de verwarmingsketel, en zo ver mogelijk van bochten, ellebogen en
aftakkingen.
- Om de controle- en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken
moet een afsluiter worden aangebracht op zowel op de aanzuig- als op
de persleiding.
- Alvorens de circulatiepomp te installeren is een grondige reiniging
van het systeem met alleen water op 80°C nodig. Tap het systeem vervolgens volledig af, om elke eventuele schadelijke stof die in circulatie
geraakt is, te elimineren.
- Voer de montage zo uit dat vallende druppels op de motor en op de
elektronische besturingseenheid worden vermeden, zowel in de installatie- als in de onderhoudsfase.
- Meng het circulerende water niet met additieven die afgeleid zijn van
koolwaterstoffen en aromatische producten. Antivriesmiddel mag, waar
nodig, worden toegevoegd in een hoeveelheid van maximaal 30%.
- Gebruik in het geval van isolatie (thermische isolering) de speciale kit
(indien meegeleverd) en verzeker u ervan dat de condensafvoergaten
van de motorkast niet afgesloten of gedeeltelijk verstopt worden

Als het nodig is een motorblokken te draaien, moeten de volgende aanbevelingen nauwgezet worden opgevolgd voor een correcte montage:
1. Draai de 4 schroeven los waarmee de motorgroep bevestigd is aan
het pomphuis (afbeelding A).
2. Draai de motorgroep terwijl u hem in de zitting voor verbinding met
het pomphuis houdt (afbeelding A-B).
3. Nadat het blok in de juiste stand is gedraaid, moeten de 4 schroeven
worden vastgedraaid volgens een kruislings schema (afbeelding C)
Als de motorgroep van zijn plaats gehaald is, moet zeer goed worden
opgelet bij de montage: de rotor moet helemaal in de zwevende ring
wordt gestoken alvorens de bevestigingsschroeven vast te draaien
(afbeelding D). Als de montage goed is uitgevoerd, rust de hele motorgroep op het pomphuis.
(HQIRXWLHYHPRQWDJHNDQGHURWRUEHVFKDGLJHQWHUZLMOKHW
W\SLVFKHVFKXUHQGHJHOXLGELMKHWVWDUWHQYDQGHFLUFXODWLHSRPSZRUGWYHURRU]DDNW

2

3

1

IVROHHUGHHOHNWURQLVFKHEHVWXULQJVHHQKHLGQRRLW

B

- Gebruik bij onderhoud altijd een set nieuwe afdichtingen.
'UDDLHQYDQGHPRWRUNRSSHQ
Als de installatie plaatsvindt op de horizontale leidingen, moet de motor
met de bijbehorende elektronische inrichting 90° worden gedraaid, om de
IP-beschermingsgraad te handhaven en om de gebruiker in staat te stelOHQGHJUD¿VFKHLQWHUIDFHJHPDNNHOLMNHUDIWHOH]HQ ]LH$IEHHOGLQJ 
$OYRUHQVGHFLUFXODWLHSRPSWHGUDDLHQPRHWX]LFKHUYDQYHU]HNHUHQGDWGHFLUFXODWLHSRPSKHOHPDDOOHHJLV

Torque: 19-20

C

1

4

3

2

Nm

D
Afbeelding 2: Montage-instructies motorblokken
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HOHNWURQLVFKHEHVWXULQJVHHQKHLGPRHWDOWLMGLQYHUWLFDOH
SRVLWLHEOLMYHQ
=RUJHUYRRUGDWGHYHUELQGLQJVNDEHOYDQGHGUXNVHQVRUQRRLWLQ
FRQWDFWNRPWPHWGHPRWRUNDVW

$OYRUHQVLQJUHSHQWHYHUULFKWHQRSKHWHOHNWULVFKHRIPHFKDQLVFKHJHGHHOWHYDQGHLQVWDOODWLHPRHWDOWLMGHHUVWGHQHWVSDQQLQJZRUGHQXLWJHVFKDNHOG:DFKWWRWGHLQGLFDWLHODPSMHVRS
KHWEHGLHQLQJVSDQHHOXLWJDDQDOYRUHQVKHWDSSDUDDW]HOIWH
RSHQHQ'HFRQGHQVDWRUYDQKHWWXVVHQFLUFXLWEOLMIWRRNQD
GHXLWVFKDNHOLQJYDQGHQHWVSDQQLQJEHODVWPHWJHYDDUOLMNH
KRRJVSDQQLQJ
$OOHHQVWHYLJEHGUDGHQHWDDQVOXLWLQJHQ]LMQWRHJHVWDDQ+HW
DSSDUDDWPRHWZRUGHQJHDDUG ,(&NODVVH1(&HQDQGHUH
WRHSDVVHOLMNHQRUPHQ 
+(7:25'7$$1%(92/(1+(76<67((0&255(&7(19(,/,*
7($$5'(1
*HDGYLVHHUGZRUGWRPWHUEHYHLOLJLQJYDQKHWV\VWHHPHHQ
FRUUHFWJHGLPHQVLRQHHUGHGLIIHUHQWLHHOVFKDNHODDUWHPRQWHUHQ
GLHEHKRRUWWRW.ODVVH$PHWUHJHOEDUHOHNVWURRPVHOHFWLHIHQ
EHYHLOLJGWHJHQLQVFKDNHOLQJHQRSYHUNHHUGHPRPHQWHQ
'HDXWRPDWLVFKHGLIIHUHQWLHHOVFKDNHODDUPRHWJHNHQPHUNW
ZRUGHQGRRUGHWZHHYROJHQGHV\PEROHQ


Afbeelding 3: Installatie op horizontale leidingen

7HUXJVODJNOHS
Als het systeem is uitgerust met een terugslagklep, moet u verzekeren
dat de minimumdruk van de circulatiepomp altijd hoger is dan de sluitdruk van de klep.
8. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
De elektrische verbindingen moeten tot stand worden gebracht door
HUYDUHQHQJHNZDOL¿FHHUGSHUVRQHHO
/(7231((0$/7,-''(3/$$76(/,-.(9(,/,*+(,'69225SCHRIFTEN IN ACHT.
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- De circulatiepomp vereist geen enkele externe motorbeveiliging
- Controleer of de voedingsspanning en -frequentie overeenstemPHQPHWGHZDDUGHQGLHYHUPHOGZRUGHQRSKHWLGHQWL¿FDWLHSODDWMH
van de circulatiepomp

NEDERLANDS NL
9RHGLQJVDDQVOXLWLQJ

Afbeelding 6: Uittrekbaar voedingsklemmenbord
Afbeelding 4: Elektrische aansluitingen
(voorzijde)

5HIHUHQWLH
(Afbeelding
3 en Afbeelding 4)

Afbeelding 5: Elektrische aansluitingen
(achterzijde)

%HVFKULMYLQJ

1

Uittrekbaar klemmenbord voor verbinding van de voedingslijn:
1x220-240 V, 50/60 Hz

2

Hulpled

3

Led “Hoogspanning aanwezig”

4

Verbindingsconnector voor gecombineerde circulatiepompen

5

Connector voor druk- en temperatuursensor vloeistof
(standaard voorzien)

6

Uittrekbaar 13-polig klemmenbord voor verbinding van de
ingangen en de MODBUS-systemen

7

Uittrekbaar 6-polig klemmenbord voor signalering van alarmen
en systeemstatus
Tabel 2: Elektrische aansluitingen

$OYRUHQVGHHOHNWULVFKHYRHGLQJYDQGHFLUFXODWLHSRPSLQWH
J
S
S
VFKDNHOHQPRHWZRUGHQYHU]HNHUGGDWKHWGHNVHOYDQKHW(923

/86FRQWUROHSDQHHOSHUIHFWJHVORWHQLV
S
S
J
(OHNWULVFKHYHUELQGLQJYDQLQJDQJHQXLWJDQJHQHQ02'%86
De EVOPLUS circulatiepompen zijn voorzien van digitale, analoge
ingangen en digitale uitgangen, zodat er verbindingsoplossingen met
complexere systemen mogelijk zijn.
De installateur hoeft slechts de gewenste ingangs- en uitgangscontacWHQWHEHGUDGHQHQGHELMEHKRUHQGHIXQFWLHVQDDUZHQVWHFRQ¿JXUHUHQ
(zie par. 8.2.1 par. 8.2.2 par. 8.2.3 en par. 8.2.4).
'LJLWDOHLQJDQJHQ

Afbeelding 7: Uittrekbaar 13-polig klemmenbord: digitale ingangen
e MODBUS
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de circulatiepomp belangrijke informatie leveren over de staat van het
systeem. Zie voor de elektrische aansluitingen Afbeelding 6 en Tabel 4:

beschikbaar:
Ingang

Klemnr.

Type contact

12
Potentiaalvrij
contact

IN1
13

10
Potentiaalvrij
contact

IN2
11

Gekoppelde functie
(;7 indien dit geactiveerd wordt
vanaf het bedieningspaneel
(zie par. 12 Pagina 11.0 van het
EVOPLUS-menu) is het mogelijk
de pomp op afstand in en uit te
schakelen.
(FRQRP\ indien deze geactiveerd
wordt vanaf het bedieningspaneel
(zie par. 12 Pagina 5.0 van het
EVOPLUS-menu) is het mogelijk
de functie voor verlaging van het
setpoint van afstand te activeren.

Tabel 3: Digitale ingangen IN1 en IN2

Als de functies EXT en (FRQRP\geactiveerd zijn vanaf het bedieningspaneel, gedraagt het systeem zich als volgt:
IN2

6\VWHHPVWDWXV

Open

Open

Pomp gestopt

Open

Gesloten

Pomp gestopt

Gesloten

Open

Pomp in bedrijf met door de gebruiker ingesteld setpoint

Gesloten

Gesloten

Pomp in bedrijf met verlaagd setpoint

IN1

02'%86HQ/21%XV
De EVOPLUS circulatiepompen maken seriële communicatie mogelijk
via een ingang RS-485. De communicatie wordt gerealiseerd in overHHQVWHPPLQJPHWGH02'%86VSHFL¿FDWLHV
Via MODBUS is het mogelijk de bedrijfsparameters van de circulatiepomp op afstand in te stellen, zoals bijvoorbeeld het gewenste drukverschil, invloed van de temperatuur, regelmodus, enz. Tegelijkertijd kan
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02'%86WHUPLQDOV

.OHPQU

%HVFKULMYLQJ

A

2

Terminal niet omgekeerd (+)

B

1

Terminal omgekeerd (-)

Y

3

GND

Tabel 4: RS_485 MODBUS-terminals

De conAfbeeldingtieparameters van de MODBUS-communicatie zijn
beschikbaar in het geavanceerde menu (zie Par.12).
De EVOPLUS circulatiepompen hebben verder de mogelijkheid om te
communiceren op LON Bus via externe interfaceapparaten.
Verdere informatie en bijzonderheden over de MODBUS en LON
bus-interface zijn beschikbaar en kunnen worden gedownload op de
volgende link:
KWWSZZZGDESXPSVFRPHYRSOXV
$QDORJHLQJDQJHQ3:0

Afbeelding 8: Uittrekbaar 13-polig klemmenbord: ingangen
0-10V en PWM

NEDERLANDS NL
In Afbeelding 8 vindt u het aansluitschema van de externe signalen
0-10V en PWM. Zoals op te maken valt uit de afbeelding, delen de 2
signalen dezelfde klemmen van het klemmenbord en sluiten ze elkaar
dus wederzijds uit. Als u een analoog stuursignaal wilt gebruiken, moet
het type van dit signaal worden ingesteld vanuit het menu (zie par. 12
Pagina 7.0). Verdere informatie en bijzonderheden over de analogische
ingang en de PWM zijn beschikbaar op de volgende link:
KWWSZZZGDESXPSVFRPHYRSOXV
8LWJDQJHQ

De uitgangen OUT1 en OUT2 zijn beschikbaar op het uittrekbare
SROLJHNOHPPHQERUG]RDOVJHVSHFL¿FHHUGLQ7DEHOZDDURRNKHW
type contact wordt vermeld (NC = rustcontact , COM = gemeenschappelijk , NO = arbeidscontact).
De elektrische kenmerken van de contacten zijn te vinden in Tabel 6.
In het voorbeeld van Afbeelding 8 gaat het licht L1 branden wanneer er
een alarm in het systeem aanwezig is, en gaat het uit wanneer er geen
enkele storing wordt geconstateerd. Het licht L2 gaat branden als de
pomp in bedrijf is, en gaat uit wanneer de pomp stilstaat.
.HQPHUNHQYDQGHXLWJDQJVFRQWDFWHQ
Max. getolereerde spanning [V]

250

Max. getolereerde stroom [A]

5
2,5

Bij resistieve belasting
Bij inductieve belasting

Max. aanvaardbare kabeldoorsnede [mm²] 2,5
Afbeelding 9: Uittrekbaar 6-polig klemmenbord: aansluitvoorbeeld van
de uitgangen

Onder verwijzing naar Afbeelding 9 zijn de volgende digitale uitgangen
beschikbaar:
8LWJDQJ

OUT1

OUT2

.OHPQU

7\SHFRQWDFW

1

NC

2

COM

3

NO

4

NC

5

COM

6

NO

*HNRSSHOGHIXQFWLH

Alarmen in het systeem aanwezig/
afwezig

Tabel 6: Kenmerken van de uitgangscontacten

$DQVOXLWLQJHQYRRUJHFRPELQHHUGHV\VWHPHQ
Om een gecombineerd systeem (systeem met twee pompen) te
realiseren is het voldoende 2 EVOPLUS circulatiepompen te verbinden
met behulp van de meegeleverde kabel, die in de hiervoor bestemde
connector wordt gestoken (zie Tabel 2).
9RRUHHQJRHGHZHUNLQJYDQKHWJHFRPELQHHUGHV\VWHHPLVKHW
QRRG]DNHOLMNGDWDOOHH[WHUQHDDQVOXLWLQJHQYDQKHWXLWWUHNEDUH
SROLJHNOHPPHQERUGSDUDOOHOZRUGHQDDQJHVORWHQWXVVHQGH
(923/86SRPSHQYROJHQVGHQXPPHULQJYDQGHDI]RQGHUOLMNHNOHPPHQ

Pomp in bedrijf/ Pomp gestopt

Voor de mogelijke bedrijfswijzen van dubbele systemen, zie par. 12
Pagina 8.0 van het EVOPLUS-menu.

Tabel 5: Uitgangen OUT1 en OUT2
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9. START
$OOHZHUN]DDPKHGHQYRRUKHWVWDUWHQPRHWHQZRUGHQYHUULFKW
PHWKHWGHNVHOYDQKHW(923/86EHGLHQLQJVSDQHHOJHVORWHQ
6WDUWKHWV\VWHHPDOOHHQZDQQHHUDOOHHOHNWULVFKHHQK\GUDXOLVFKHYHUELQGLQJHQYROWRRLG]LMQ
/DDWGHFLUFXODWLHSRPSQLHWZHUNHQDOVHUJHHQZDWHULQKHW
V\VWHHPDDQZH]LJLV
'HYORHLVWRILQKHWV\VWHHPNDQHHQKRJHWHPSHUDWXXUKHEEHQHQRQGHUGUXNVWDDQPDDUERYHQGLHQDDQZH]LJ]LMQLQ
GDPSYRUP*(9$$592259(5%5$1',1*

- Regeling met constant drukverschil met setpoint afhankelijk van
het externe 0-10V- of PWM-signaal.
- Regeling met constant drukverschil met variabel setpoint, afhankelijk van de vloeistoftemperatuur.
- Regeling met vaste curve.
- Regeling met vaste curve met draaisnelheid in functie van het
externe signaal 0-10V of PWM
De regelmodus kan worden ingesteld op het EVOPLUS-bedieningspaneel (zie 12 Pagina 2.0).
5HJHOLQJPHWSURSRUWLRQHHOGUXNYHUVFKLO

+HWLVJHYDDUOLMNGHFLUFXODWLHSRPSDDQWHUDNHQ*(9$$59225
9(5%5$1',1*

Nadat alle elektrische en hydraulische aansluitingen gemaakt zijn, moet
het systeem met water en eventueel glycol worden gevuld (voor het
maximumpercentage glycol, zie par. 3) en moet de voeding naar het
systeem worden ingeschakeld.
Nadat het systeem gestart is, kunnen de bedrijfswijzen worden veranderd met het oog op een betere aanpassing aan de eisen van de
installatie (zie par.12).
10. FUNCTIES
5HJHOPRGL
De EVOPLUS circulatiepompen maken de volgende regelmodi mogelijk, afhankelijk van de eisen van het systeem:
- Regeling met proportioneel drukverschil afhankelijk van de stroming in het systeem.
- Regeling met proportioneel drukverschil met setpoint afhankelijk
van het externe signaal 0-10V of PWM.
- Regeling met proportioneel drukverschil afhankelijk van de stroming in het systeem en de vloeistoftemperatuur.
- Regeling met constant drukverschil.
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-

In deze regelmodus wordt het drukverschil verkleind of
vergroot naarmate de vraag om water af- of toeneemt.
Het setpoint Hs kan worden ingesteld vanaf het
display of door een extern 0-10V of PWM-signaal.
 Deze regeling is geschikt voor:
Verwarmings- en airconditioningsystemen met grote belastingverliezen
Systemen met twee leidingen met thermostaatkleppen en een
RSVWXZKRRJWHP
Systemen met secundair drukverschilregelaar
Primaire circuits met hoge belastingverliezen
Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op
de standpijpen

5HJHOLQJPHWFRQVWDQWGUXNYHUVFKLO
In deze regelmodus wordt het drukverschil constant
gehouden, ongeacht de vraag om water.
Het setpoint Hs kan worden ingesteld vanaf het
display of door een extern 0-10V of PWM-signaal.
 Deze regeling is geschikt voor:
- Verwarmings- en airconditioningsystemen met lage belastingverliezen
- Systemen met twee leidingen met thermostaatkleppen en een
RSVWXZKRRJWHP
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-

Systemen met één leiding met thermostaatkleppen
Systemen met natuurlijke circulatie
Primaire circuits met lage belastingverliezen
Recirculatiesystemen van warm water met thermostaatkleppen op
de standpijpen

5HJHOLQJPHWYDVWHFXUYH
In deze modaliteit van regeling werkt de circulator op
,
maximum
limiet kenmerkende curves met constante snelheid. De curve
ůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽ
van de functionering wordt geselecteerd door de draaisnelheid in te stellen via een percentage factor. De
waarde 100% duidt de maximum limiet van de curve
aan. De effectieve draaisnelheid kan afhangen van de
Y
grenzen van de differentiële druk en vermogen van het
model van de circulator.
De draaisnelheid kan ingesteld worden op de display of vanaf het externe signaal 0-10V of PWM

gevraagd.
- Systemen met constant debiet (verwarmingssystemen met één leiding en
vloerverwarmingen), waarbij de prestaties van de circulatiepomp alleen kunnen
worden geregeld door de beïnvloedingsfunctie van de temperatuur te activeren
11. BEDIENINGSPANEEL
De functies van de EVOPLUS circulatiepompen kunnen worden
gewijzigd via het bedieningspaneel op het deksel van de elektronische
besturingseenheid.
2SKHWSDQHHO]LMQGHYROJHQGHHOHPHQWHQDDQZH]LJHHQJUD¿VFK
display, 4 navigatietoetsen en 3 signaleringsleds (zie Afbeelding 10).

Deze regeling is geschikt voor verwarmings- en airconditioningsystemen met constant debiet.
5HJHOLQJPHWFRQVWDQWHQSURSRUWLRQHHOGUXNYHUVFKLODIKDQNHOLMNYDQGHZDWHUWHPSHUDWXXU
In deze regelmodus wordt het setpoint
Hs verlaagd of verhoogd afhankelijk van
de watertemperatuur. THs kan worden
ingesteld van 0ºC tot 100 ºC om werking
mogelijk te maken in zowel verwarmingsals airconditioningsystemen.


Deze regeling is geschikt voor:
- Systemen met variabel debiet (verwarmingssystemen met twee leidingen),
waarbij een verdere verlaging van de
prestaties van de circulatiepomp wordt
verzekerd afhankelijk van de verlaging

van de temperatuur van de circulerende
vloeistof, als er minder verwarming wordt

Afbeelding 10: Bedieningspaneel

*UD¿VFKGLVSOD\
0HWEHKXOSYDQKHWJUD¿VFKHGLVSOD\LVKHWPRJHOLMNLQHHQJHPDNNHOLMN
intuïtief menu te navigeren waarmee de bedrijfswijzen van het systeem,
de activering van de ingangen en het werk-setpoint kunnen worden
gecontroleerd. Verder is het mogelijk de status van het systeem weer te
geven en het overzicht van eventuele alarmen die door het systeem zijn
opgeslagen.
1DYLJDWLHWRHWVHQ
Er zijn 4 toetsen om in het menu te navigeren: 3 toetsen onder het display en 1 ernaast. De toetsen onder het display worden actieve toetsen
genoemd en de toets aan de zijkant is de verborgen toets.
Elke menupagina geeft de functie aan die geassocieerd is met de 3
actieve toetsen (d.w.z. de toetsen onder het display).
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6LJQDOHULQJVODPSMHV
*HHOOLFKW: Signalering V\VWHHPJHYRHG
Als het brandt, wil dat zeggen dat het systeem gevoed wordt
9HUZLMGHUQRRLWKHWGHNVHODOVKHWJHOHOLFKWEUDQGW

5RRGOLFKW Signalering DODUPVWRULQJDDQZH]LJ in het systeem.
Als het licht knippert, heeft het alarm geen blokkering tot gevolg en kan
de pomp hoe dan ook worden aangestuurd. Als het licht vast brandt,
heeft het alarm wel een blokkering tot gevolg en kan de pomp niet
worden aangestuurd.
*URHQOLFKW Signalering pomp 212)).
Als het brandt, draait de pomp. Als het uit is, staat de pomp stil.
12. MENU
De EVOPLUS circulatiepompen hebben 2 menu’s: een JHEUXLNHUVPHQX en een JHDYDQFHHUGPHQX
Het gebruikersmenu is toegankelijk vanaf de beginpagina door de
centrale toets “Menu” in te drukken en los te laten.
Het geavanceerde menu is toegankelijk vanaf de beginpagina door de
centrale toets “Menu” 5 seconden ingedrukt te houden.
Hieronder worden de pagina’s van het JHEUXLNHUVPHQX weergegeven
waarmee de staat van het systeem kan worden nagegaan en de instellingen ervan kunnen worden gewijzigd.
In het JHDYDQFHHUGHPHQX daarentegen zijn de conAfbeeldingtieparameters beschikbaar voor communicatie met de MODBUS-systemen
(zie voor verdere bijzonderheden de link: KWWSZZZGDESXPSFRP
HYRSOXV). Om het geavanceerde menu te verlaten moet u door alle
parameters scrollen met behulp van de centrale toets.
Als er linksonder op de menupagina’s een sleutel staat, wil dat zeggen
dat het niet mogelijk is de instellingen te veranderen. Om de menu’s te
deblokkeren gaat u naar de Home Page en drukt u tegelijkertijd op de
verborgen toets en de toets onder de sleutel, totdat de sleutel verdwijnt.
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$OVHUJHGXUHQGHPLQXWHQJHHQWRHWVZRUGWLQJHGUXNWEORNNHUHQGHLQVWHOOLQJHQDXWRPDWLVFKHQZRUGWKHWGLVSOD\XLWJHVFKDNHOG:DQQHHUHHQZLOOHNHXULJHWRHWVZRUGWLQJHGUXNWZRUGW
KHWGLVSOD\ZHHULQJHVFKDNHOGHQYHUVFKLMQWGH³+RPH3DJH´
Om in de menu’s te navigeren, de centrale toets indrukken.
Om terug te keren naar de vorige pagina, de verborgen toets ingedrukt
houden en vervolgens de centrale toets indrukken en weer loslaten.
Gebruik de linker en rechter toets om de instellingen te wijzigen.
Om de wijziging van een instelling te bevestigen, de centrale toets “OK”
3 seconden ingedrukt houden. Het volgende pictogram geeft aan dat de
bevestiging heeft plaatsgevonden:

+RPH3DJH

'H+RPH3DJHJHHIWHHQJUD¿VFKRYHU]LFKWYDQGHEHODQJULMNste instellingen van het systeem.
Het pictogram linksboven geeft het geselecteerde type regeling
aan.
Het pictogram middenboven geeft de geselecteerde bedrijfswijze aan (auto of economy)
Het pictogram rechtsboven geeft aan of er een enkele inverterr 
of een dubbele
aanwezig is. Het draaien van het pictogram  off  signaleert welke circulatiepomp er in bedrijf is.
In het midden van de Home Page bevindt zich een parameter
die uitsluitend wordt weergegeven, en die gekozen kan worden
uit een kleine set parameters op Pagina 9.0 van het menu.
Vanaf de Home Page kan de pagina voor de contrastregeling
van het display worden opgeroepen: houd de verborgen toets
ingedrukt en druk tegelijkertijd de rechter toets in en laat hem
los.
De EVOPLUS circulatiepompen hebben 2 menu’s: een gebruikersmenu en een geavanceerd menu. Het gebruikersmenu is
toegankelijk vanaf de Home Page door de centrale toets Menu
in te drukken en los te laten.
Het geavanceerde menu is toegankelijk vanaf de Home Page
door de centrale toets Menu 5 seconden ingedrukt te houden

NEDERLANDS NL
3DJLQD

Via Pagina 1.0 worden de fabrieksinstellingen ingesteld, en
wel door de linker en de rechter toets tegelijkertijd 3 seconden
in te drukken.

3DJLQD

Deze pagina wordt alleen weergegeven voor de regelwijzen

Het terughalen van de fabrieksinstellingen wordt meegedeeld doverschijnt
in de buurt van de tekst “Default”.


 ordat het symbool

3DJLQD

Via Pagina 2.0 wordt de regelwijze ingesteld. Er kan uit de
volgende regelwijzen worden gekozen:



1  = Regeling met proportioneel drukverschil.
= Regeling met proportioneel drukverschil met setpoint
2
ingesteld door een extern signaal (0-10V of PWM).
3
= Proportionele gedifferentieerde drukregeling met setpoint functie van de temperatuur.
4 = Regeling met constant drukverschil.
5
= Regeling met constant drukverschil met setpoint
ingesteld door een extern signaal (0-10V of PWM).
6
= Constante gedifferentieerde drukregeling met set-point
functie van de temperatuur.
7  = Regeling met vaste curve met draaisnelheid ingesteld
op de display.
8
= Regeling met vaste curve met draaisnelheid ingesteld
vanaf het externe signaal (0-10V of PWM).
Pagina 2.0 geeft de 3 pictogrammen weer, die het volgende
representeren:
- centraal pictogram = huidige geselecteerde instelling
- rechter pictogram = volgende instelling
- linker pictogram= vorige instelling

3DJLQD

Via Pagina 4.0 is het mogelijk de parameter THs te wijzigen
waarmee de temperatuurafhankelijke curve kan worden uitgevoerd (zie Par. 10.1.4).
 die afhankelijk zijn van de vloeistoftemperatuur.

3DJLQD

Pagina 5.0 maakt het omgelijk de bedrijfswijze “auto” of
“economy” in te stellen.
De bedrijfswijze “auto” deactiveert het lezen van de status van
de digitale ingang IN2, en in feite past het systeem altijd het
 door de gebruiker ingestelde setpoint toe.
De bedrijfswijze “economy” activeert het lezen van de status van
digitale ingang IN2. Wanneer de ingang IN2 wordt gevoed, past
het systeem een percentuele verlaging toe op het door de gebruiker ingestelde setpoint (Pagina 6.0 van het EVOPLUS-menu)
Voor de verbinding van de ingangen, zie par. 8.2.1

3DJLQD

Pagina 6.0 wordt weergegeven als op pagina 5.0 de bedrijfswijze “economy” gekozen is, en maakt het mogelijk om de
waarde in te stellen als een percentage van het setpoint.
Deze verlaging wordt toegepast als digitale ingang IN2 wordt
 gevoed.

3DJLQD

Pagina 7.0 wordt weergegeven als er een bedrijfswijze
gekozen is met een setpoint dat door een extern signaal wordt
geregeld.
Op deze pagina is het mogelijk het type stuursignaal te kiezen:
 analoog 0-10V (positieve of negatieve toename) of PWM
(positieve of negatieve toename).

Via Pagina 3.0 is het mogelijk het setpoint van de regeling te
wijzigen.
Afhankelijk van het type van regeling dat werd gekozen op
de vorige pagina zal het in te stellen setpoint een overmacht
zijn, of een percentage van de draaisnelheid in geval van de

vaste curve.
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Als er een dubbel systeem wordt gebruikt (zie Par. 8.3) dan kan
via pagina 8.0 één van de 3 mogelijke bedrijfswijzen voor dubbele
systemen worden ingesteld:

3DJLQD
Op pagina 11.0 kan het alarmenoverzicht worden opgeroepen
door op de rechter toets te drukken.

 $IZLVVHOHQGRPGHK de 2 circulatiepompen wisselen



3DJLQD

elkaar om de 24 bedrijfsuren af in de regeling. Als een van
de 2 defect is, neemt de andere de regeling over.
 *HOLMNWLMGLJ de 2 circulatiepompen werken tegelijkertijd
en op dezelfde snelheid. Deze bedrijfswijze is nuttig als
er een debiet nodig is dat niet door één pomp kan worden
geleverd.
 +RRIG5HVHUYHde regeling wordt altijd uitgevoerd door
dezelfde circulatiepomp (hoofdpomp), de andere (reserve)
grijpt alleen in als de hoofdpomp defect is.
Als de communicatiekabel van het dubbele systeem wordt afgekopSHOGZRUGHQGHV\VWHPHQDXWRPDWLVFKJHFRQ¿JXUHHUGDOVHQNHOH
systemen, die elk geheel onafhankelijk van elkaar functioneren.



$ODUPHQRYHU]LFKW Als het systeem afwijkingen vaststelt, registreert het deze permanent in het alarmenoverzicht (maximaal 15 alarmen). Voor
elk geregistreerd alarm wordt een pagina bestaande uit 3 delen weergegeven: een alfanumerieke code die het type storing
LGHQWL¿FHHUWHHQV\PERROGDWGHVWRULQJJUD¿VFKLOOXVWUHHUWHQ

ten slotte een bericht (in de taal die geselecteerd is op Pagina
10.0) met een korte beschrijving van de storing.
Door op de rechter toets te drukken kan door alle pagina’s van
het overzicht worden gebladerd.
Aan het einde van het overzicht verschijnen 2 vragen

Op pagina 9.0 kan de parameter worden gekozen die men op
de Home Page weergegeven wil hebben:

1. “Alarm resetten?”
Door op OK (linker toets) te drukken, worden de eventuele
alarmen gereset die nog in het systeem aanwezig zijn.
2. “Alarmenoverzicht wissen?”
Door op OK (linker toets) te drukken, worden de in het overzicht opgeslagen alarmen gewist.

H: Gemeten opvoerhoogte, uitgedrukt in meter
 Q: Geschat debiet, uitgedrukt in m3/h

S: Draaisnelheid uitgedrukt in omwentelingen per minuut (tpm)
E: Opstuwhoogte die gevraagd wordt door het externe 0-10V
of PWM-signaal, indien actief
P: Geleverd vermogen, uitgedrukt in kW
h: Bedrijfsuren
T: Vloeistoftemperatuur gemeten met de op de pomp gemeten
sensor
T1: Vloeistoftemperatuur gemeten met externe sensor

3DJLQD
Op pagina 10.0 kan de taal worden gekozen waarin de
berichten worden weergegeven.


106

3DJLQD

Op pagina 12.0 kan het systeem in de status ON, OFF of
EXT (bediend door een signaal van afstand) worden gebracht
(Digitale ingang IN1).
Als ON wordt geselecteerd, is de pomp altijd ingeschakeld.
 Als OFF wordt geselecteerd, is de pomp altijd uitgeschakeld.
Als EXT wordt geselecteerd, wordt de uitlezing van de status
van digitale ingang IN1 geactiveerd. Als de ingang IN1 gevoed
wordt, wordt de status van het systeem ON en wordt de pomp
gestart (op de Home Page verschijnen linksonder afwisselend
de woorden “EXT” en “ON”); wanneer de ingang IN1 niet
wordt gevoed, gaat het systeem op OFF en wordt de pomp
uitgeschakeld (op de Home Page verschijnen rechts onder
afwisselend de woorden “EXT” en “OFF”).
Voor de verbinding van de ingangen, zie par. 8.2.1

NEDERLANDS NL
13. FABRIEKSINSTELLINGEN

e42



Droog bedrijf



Te hoge motortemperatuur (tussenkomst
motorbeveiliging)

3DUDPHWHU

:DDUGH
 = Regeling met proportioneel
drukverschil

e56

Regelwijze
THs

50 ºC

e57



Frequentie extern signaal PWM kleiner
dan 100 Hz

Bedrijfswijze

auto

e58



Frequentie extern signaal PWM groter
dan 5 kHz

Verlagingspercentage van het
setpoint

50 %

Type extern analoog signaal

0-10V

Bedrijfswijze dubbel systeem

Tabel 8: Lijst van alarmen
= Afwisselend om de 24h

Startcommando pomp

EXT (door signaal van afstand op ingang IN1)

Tabel 7: Fabrieksinstellingen

14. ALARMTYPES
Alarmcode

Alarmsymbool

e0 - e16; e21

Beschrijving alarm
Interne fout



e17 - e19



Kortsluiting

e20



Interne fout

e22 - e31



e32 - e35

Interne fout
Te hoge temperatuur van het elektronische systeem



e37



Lage spanning

e38



Hoge spanning

e39 - e40
e43; e44; e45; e54
e46

 INZAMELING
De inzameling van dit product, of van een deel van dit product, moet als
volgt uitgevoerd worden:
1. Maak gebruik van plaatselijke, openbare en/of private diensten
voor de gescheiden afvalinzameling
2. Indien dit niet mogelijk zou zijn, moet Dab Pumps of een erkende
assistentiedienst gecontacteerd worden
INFORMATIE
FAQ over de Richtlijn 2009/125/CE betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch
ontwerp voor energiegerelateerde producten en de reglementen die van
toepassing zijn: KWWSHFHXURSDHXHQWHUSULVHSROLFLHVVXVWDLQDEOH
EXVLQHVVGRFXPHQWVHFRGHVLJQJXLGDQFH¿OHVBIDTB
HQSGI
Informatie die de reglementeringen van de commissie vergezelt voor de
toepassing van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp:KWWSHFHXURSD
HXHQHUJ\HI¿FLHQF\HFRGHVLJQOHJLVODWLRQBHQKWP]LHFLUFXODWRUHQ

Pomp geblokkeerd



Druksensor





Pomp afgekoppeld

107

NL NEDERLANDS


FOUT- EN HERSTELCONDITIE

,QGLFDWLHRS
GLVSOD\



e0 – e16



e37



e38


e32-e35

e43-e45;
e54

e39-e40
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%HVFKULMYLQJ

+HUVWHO

Interne fout

- Spanning naar het systeem afkoppelen.
- Wachten tot alle lampjes op het bedieningspaneel uit zijn, en vervolgens de voeding naar het
systeem weer inschakelen.
- Als de fout opnieuw optreedt, de circulatiepomp vervangen.

Lage
netspanning
(LP)

- Spanning naar het systeem afkoppelen.
- Wachten tot alle lampjes op het bedieningspaneel uit zijn, en vervolgens de voeding naar het
systeem weer inschakelen.
- Controleren of de netspanning correct is, eventueel de nominale eigenschappen herstellen.

Hoge
netspanning
(HP)

- Spanning naar het systeem afkoppelen.
- Wachten tot alle lampjes op het bedieningspaneel uit zijn, en vervolgens de voeding naar het
systeem weer inschakelen.
- Controleren of de netspanning correct is, eventueel de nominale eigenschappen herstellen.

Kritieke
oververhitting
elektronische
onderdelen

- Spanning naar het systeem afkoppelen.
- Wachten tot de lampjes op het bedieningspaneel uitgegaan zijn.
- Nagaan of de beluchtingsleidingen van
het systeem niet verstopt zitten en of de
omgevingstemperatuur in de ruimte binnen de
aangegeven limieten ligt.

Sensorsignaal
afwezig
Beveiliging
tegen te
hoge stroom

- De verbinding van de sensor controleren
- De sensor vervangen als hij defect is
- Controleren of de circulatiepomp vrij draait.
- Controleren of de toegevoegde antivries niet
meer is dan
het maximum van 30%.



e21-e30



e31

e42

e56

e57 ; e58

Spanningsfout

- Spanning naar het systeem afkoppelen.
- Wachten tot alle lampjes op het bedieningspaneel uit zijn, en vervolgens de voeding naar het
systeem weer inschakelen.
- Controleren of de netspanning correct is, eventueel de nominale eigenschappen herstellen

Communicatie in gecombineerd
systeem
afwezig

- Controleren of de communicatiekabel van het
gecombineerde systeem niet beschadigd is.
- Controleren of beide circulatiepompen worden
gevoed.

Droog
bedrijf






- Druk opbouwen in het systeem

Te hoge
motortemperatuur

- Spanning naar het systeem afkoppelen.
- Wachten tot de motor afgekoeld is
- De voeding naar het systeem opnieuw
inschakelen

f < 100 Hz ;
f > 5 kHz

- Controleer dat het externe signaal PWM funFWLRQHHUWHQYHUERQGHQLVYROJHQVGHVSHFL¿HN

