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1. Inleid
ding en algemene insttructies
OOP componenten zijn ontworpen
o
vvoor de wate
erbehandelin
ng/desinfecttie van water ontworpen
n.
De AQUALO
De volgendee watersoortten kunnen met
m het AQU
UALOOP me
embraanstattion worden verwerkt en
n gezuiverd:
‐ Drin
nkwater
‐ Opp
pervlakte‐ en
n grondwater
‐ Watter van een biologische
b
afvalwaterzu
a
uivering
‐ Grijsswater
‐ Regenwater
‐ Watter van visvijvvers
‐ Zweembadwaterr
Afhankelijk van de waaterkwaliteit en de gew
wenste toep
passing kunn
nen er vijf A
AQUALOOP
P‐onderdelen
worden geco
ombineerd en/of
e
gedime
ensioneerd.

Afb.: AQUALOOP componenten

Informatie over de inzeetbaarheid van
v de verschhillende AQU
UALOOP‐on
nderdelen, m
met haar toep
passingen,
dimensionering, prestaaties, waterk
kwaliteit en dde benodigd
de tankvolum
mes kunt u viinden op:
http
p://www.inteewa.com/pro
oducts/aqua loop/technikk/dimensionierung/

Algemene achtergrondinformatie ovver de waterrbehandeling
g en over grijs water kunnt u vinden op:
o
http
p://wiki.intew
wa.net/indexx.php/Wasse raufbereitun
ng_und_Grau
uwassernutzzung

Deze handleeiding beschrijft de constructies, insttellingen en beschrijving
gen van het m
membraansttation, die de
basis van elkke toepassing vormt.

2

2. Veilig
gheid
Voordat u begint mett de installa
atie van de verschillende apparate
en moet u deze handleiding mett
installatie‐ en bedienin
ngsinstructie
es zorgvuldiig lezen. De aangegev
ven instructties moeten
n zorgvuldig
g
worden nageleefd, andeers vervalt elke vorm vann garantie. Dit
D geldt ook voor alle zellfstandige aa
anpassingen
n
hanische en elektrische onderdelen.
o
van de mech
De behuizin
ng van de ele
ektronica vaan alle spanning staande onderdelen en mag alleen door
een erkend
de elektricien
n worden geoopend.
mbraanstatio
on moet op 116A afgezekkerd worden. Indien niet aanwezig, moet
m
een FI
De stroom vvoor het mem
schakelaar m
met een maxximale aansp
preekstroom
m van 30 mA worden aang
gesloten.
Voor de naleeving van dee veiligheidsvvoorschriftenn en de insta
allatievoorschriften is de gebruiker
verantwoord
delijk.

3. Richttlijnen, testten, het miilieu
Alle elektrische compon
nenten voldo
oen in hun cconcept en design.
d
Ook de versie diee door ons in
n de markt is
i
gebracht voldoet aan dee essentiële veiligheids‐
v
een gezondhe
eidseisen van de EG‐richhtlijnen voor machines.
Bij wijziging
g van de eleektrische ond
derdelen diee niet met ons
o afgestem
md zijn, verlliest deze ve
erklaring zijn
geldigheid.
De onderdelen voldoen aan de volge
ende eisen vvan de EU‐ricchtlijnen:
EG‐m
machinerichtllijnen (89/3992/EWG) i.d.F
F. 91/368/EW
WG
EG‐laaagspanningsrichtlijnen ((73/23/EWG))
EG‐ricchtlijn elektrromechaniscche compatibiliteit (89/336/EWG) zoaals gewijzigd
d bij
93/31//EWG
De ovvereenstemm
ming van onnderdelen met de bovenstaande richhtlijnen word
dt bevestigd
d
voor de
d CE‐marke
ering.
Toegepast geharmoniseerde normen:
EN 60
0335‐1: 1194/A1/A11/A122/A13/A14, EN 60335‐2‐4
41: 1996

Goedkeuring: Elektrische voeeding

g afvoeren teen behoeve van recycling.
Verpaakking graag

udelijke afvaal. Volgens de
d Europesee
Gooi geen elektronische ondderdelen bij het huishou
richtliijn 2002/96//EG over affgedankte elektrische
e
en
e elektroniische apparraten en dee
overeeenkomstige
e nationale voorschriftten moet afgedankt
a
eelektrisch gereedschap
g
p
gesch
heiden word
den verzam
meld en op
p een milie
euverantwooordelijke wijjze worden
n
gereccycled..

3

4. Omvang leverin
ng
houder
1. Permeaatt terugspoelh
2. Pompeen
nheid met aanzuig‐ en terugspoelpom
mp incl. 2 O‐‐ringen
2a. Pomp
pregelaar aanzuigpomp
2b. Pomp
pregelaar terugspoelpom
mp
3. Permeaatt verdeelstukk met 5 stukss vlakke afsluuitkappen
4. Centrale b
beluchtingsb
buis met 2 affsluitkappen met pakkingen
5. 4 stuks RV
VS schijfgew
wichten
6. Beluchtingsverdeelstu
uk incl. 5 afsluitkappen m
met pakkingen
7. Schakelvo
oeding incl. netsnoer
n
8. Schakelvo
oeding wand
dhouder
9. Besturing
gseenheid met LCD display incl. nets noer
10. 2 stuks vvlotterschakeelaars (15 m)) incl. Contraagewicht of 2 verticale vlotterschakeelaars
2a
2b

1

2

3

7 8
4

5
6

Afb.:
A
Omvan
ng levering
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5. Technische gegevens
Besturing:
Afmetingen (H x B/ (incl.. schakelvoeding) x
T):
Netaansluiting centrale besturing(230V‐IN):
Schakelvoeding ingang:
Schakelvoeding uitgang:
Kabellengte netvoeding:
Kabellengte schakelvoeding:
Vermogen:
‐ Blower (230V‐Air):
‐ Slibpomp (230V‐Sludge):
Laag voltage uitgangen:
‐ Zuigpomp (Pump Suction):
‐ Terugspoelpomp (Pump Backflush):
‐ Blower (Air):
Signaal ingangen:
‐ Bioreactor MIN (BR min):
‐ Schoonwatertank MAX (CL max):
‐ Schoonwatertank MIN (CL min):
Signaaluitgang potentiaalvrij:
‐ Schoonwatertank MIN (CL min OUT):
Signaalingangen:
‐ Druksensor membraanstation (ADr):
‐ Druksensor blower (ADg):
Programmeringsaansluiting:
Veiligheidsklasse:
Vlotterschakelaar:
Functie:
Kabellengte x diameter:
Veiligheidsklasse:
Membraanstation:
Afmeting (Ø x H):
Gewicht zonder membranen:
Centrale bloweraansluiting
Schoonwateraansluiting:
Vermogensopname aanzuig‐ /
terugspoelpompen
Max. drukleiding lengte‐/hoogte:
Pompkabel:
Veiligheidsklasse pompen:
Totaalgewicht (netto/bruto):

201 x 198 (329) x 110 mm
110 ‐ 230 V AC/ 50‐60 Hz
110 ‐ 230 V AC/ 50‐60 Hz (24 V DC, 4.0 A)
24 V DC, 4.0 A
3 x 1.0 mm² x 1.5 m
3 x 0.75 mm² x 2.0 m
110 ‐ 230 V AC/ 50‐60 Hz, max. 4 A
110 ‐ 230 V AC/ 50‐60 Hz, max. 4 A
24 V DC, max. 4 A
24 V DC, max. 4 A
24 V DC, max. 4 A (optioneel)
Vlotterschakelaar, sluiter
Vlotterschakelaar, sluiter
Potentiaalvrij contact (optioneel)
Signaal van CL max
4 … 20 mA
4 … 20 mA
6 pol., RM 2.53
IP54

Sluiter (MIN = contact gesloten)
15 m x Ø8 mm, 2 x 0,75mm²
IP68

max. Ø 504 x 833 mm (bij maximale bezetting)
3,5 kg
mondstuk, Ø 25 mm
¾“ AG
30‐60 W (afhankelijk van aantal membranen)
10 m/ 2 m
2 x 0.75mm² x Ø 6mm, 3 m
IP68
11,0 kg/ 12,5 kg
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Afb.: afmetingen besturing met schakelvoeding (voor‐ en bovenaanzicht)

Afb. Afmetingen van het membraanstation (zij‐ en bovenaanzicht)
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6. Instructies voor de besturing

6.1 Elektrische aansluitingen

(Kabelbrug)

Afb.: Elektrische aansluitingen van de besturingsplaat en de benaming van de kabelbussen
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Pos.
1

Aansluiting
ADr‐Pump

Beschrijving
Analoge druksensor voor controle voor
de aanzuig‐ en terugspoelpomp

2

ADg‐Air

Analoge druksensor voor de controle
van de blower

3

Float‐Sw
BR min

Vlotterschakelaar in bioreactor voor
minimale waterniveau

4

Float‐Sw
CL max

Vlotterschakelaar in schoonwatertank
voor maximaal waterniveau

5

Zonder functie:

9

Float –Sw
CL min
Float –Sw
CL min out
Pump
Suction
Pump
Backflush
Air

Aanzuigpomp 24 V DC voor
filtratieproces
Terugspoelpomp 24 V DC
voor reinigingsproces
24V DC‐blower of terugspoelfilter

10

230V‐ Air

Blower 230 V AC/ 50 Hz

11

230V‐Sludge

Slibpomp 230 V AC/ 50 Hz
(optioneel)

12

230V‐IN

Verzorging netvoeding
110‐ 230 V AC/ 50 Hz

13
14

24 V DC‐IN
Kabelbrug

15

Accu 9V

16

6‐pol

17

DIL

Verzorging 24 V DC schakelvoeding
Voor de activeren van de batterij en
netvoeding
(plaatsen bij eerste installatie)
9V batterij, 200 mA, NiMH
Let op:
Bij het vervangen uitsluitend een
oplaadbare batterij gebruiken.
Programmeringsaansluiting 6 pol.
(voor update programmering)
DIL‐schakelaar
Fabrieksinstellingen 1 = ON
Fabrieksinstellingen 2 = OFF

6
7
8

Zonder functie:

Aansluitcontacten/functie
Sig = groen
GND = grijs
Ub + = bruin
Sig = groen (haakse stekker PIN 3)
GND = grijs (haakse stekker PIN 2)
Ub + = blauw (haakse stekker PIN 1)
Potentiaal vrij contact (contact gesloten
in de onderste positie), sluiter geen
polariteit
Potentiaal vrij contact(contact gesloten
in de onderste positie), sluiter geen
polariteit
Potentiaal vrij contact, sluiter geen
polariteit
Potentiaal vrij contact, sluiter geen
polariteit
GND = blauw
+ = bruin
GND = blauw
+ = bruin
GND = blauw
+ = bruin
PE = Groen/geel
N = blauw
L = bruin
PE = Groen/geel
N = blauw
L = bruin
PE = Groen/geel
N = blauw
L = bruin
Stekker Ø5,5mm, centraalpositief
4‐poliger stekker, bescherming tegen
omgekeerde polariteit
Let op de polariteit bij het wisselen

Let op de polariteit
1=ON: Alarm* bij batterijgebruik AAN
1=OFF: Alarm bij batterijgebruik UIT
2=ON /OFF: Zonder functie
* Batterij‐modus geeft gedurende 5 seconden een
korte pieptoon, die het batterijgebruik aanduidt

18a/b DIL

Optioneel
Potentiaal vrije alarmuitgang

Tab.: Beschrijving aansluiting besturingsplaat
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NO/C: contact open, bij alarm gesloten
NC/C: contact gesloten, bij alarm
geopend.

6.2 Bedieningsdisplay
In de verschillende toepassingen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende bedrijfstoestanden:
‐

Beluchtingsmodus

‐

Aanzuig‐ en terugspoelmodus

‐

Slibpomp

‐

Pauze modus

In de beluchtingsmodus wordt zuurstof toegevoerd voor biologische behandeling. De beluchting draait in de
regel niet permanent, maar met tussenpozen om energie te besparen. De exacte manier van werken kan
individueel in de besturing worden ingesteld. Als er geen beluchting nodig is (bijv. voor de behandeling van
regenwater), wordt de beluchtingsinstelling op nul gezet (Air ON/OFF = 0/0).
In de filtratiemodule wordt het biologisch behandelde water door de membranen gefilterd en naar de
schoonwatertank gevoerd. Na elk filtratie‐interval vindt terugspoeling plaats.
In de pauzemodus is er geen beluchting of filtratie.
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6.3.1 Bedieningsdisplay
Bedrijfsindicator: beluchtingscyclus/rustcyclus
Tijdstip

Aantal pompcycli
aanzuiging A1/A2

Starttijd
‐ Pompcyclus T1

Starttijd
‐ Pompcyclus T2

Statusaanduiding
‐ Beluchting
aan / uit

14:22:0h
T1=05:00h
Air ON
BRmin +

/ A= 4 / 9
/ T2=16:00h
/
/ CLmax -

Bioreaktor
MIN waterstand
‐ BRmin + (vol)
‐ BRmin ‐ (leeg)

Geen aanduiding in
beluchtingsmodus
Schoon watertank
MAX Waterstand
‐ CLmax + (vol)
‐ CLmax ‐ (leeg)

Bedieningsdisplay: Pompcyclus T1 of T2 actief
Statusaanduiding
‐ Pauze (Break)
‐ Aanzuigen (Suction)
‐ Terugspoelen (Back
wash)

16:05:00h
T1=05:00h
Break
BRmin +

/
/
/
/

A= 4 / 9
T2=16:00h
A1=2
CLmax -

Actuele pompcyclus A

bedieningsdisplay: sifon of slibpomp actief

Statusaanduiding
‐ SLP=ON/OFF

14:22:08h / A= 4 / 9
T1=05:00h / T2=16:00h
SLP = ON
BRmin + / CLmax -

Bedieningsdisplay: noodbediening (batterij)

Wanneer er geen netvoeding is aangesloten of er is stroomuitval dan verschijnt er de volgende
aanwijzing:

---- Attention ---system runs on accu
all actions disabled
9V-Accu: 9.47V
10

Instructies:
Wanneer de stroom uitvalt tijdens het testen of er ontstaat kortsluiting bij één van de pompen, dan wordt
de beluchting van de pompen uitgeschakeld. Het display loopt dan verder op de ingebouwde 9V batterijen.
Hierdoor zijn de parameters beveiligd en blijven hierdoor functioneren.

Als de stroom langer dan een periode van 2 uur uit is dan gaat het bedieningspaneel uit totdat de batterij
leeg is. Wanneer de stroom hersteld is dan ziet u het volgende scherm.

Power failure > 21d?
Check storage time
Clear water!
Confirm with ENTER or NEXT
De gebruiker dient nu te controleren of de stroomuitval van 21 dagen mogelijk is overschreden. De
watertank moet in dit geval handmatig worden gereinigd. Anders kan het systeem gewoon blijven draaien
en moet deze weergave worden bevestigd.
Stagnatie‐aansluiting:
De verblijfsduur van het schone water in de schoonwatertank wordt door het systeem bewaakt.na 21
dagen van stagnatie wordt de filtratie onderbroken en verschijnt er op het display de volgende
waarschuwing.

Storage time exceeded
Discharge clearwater tank!
Confirm with ENTER or NEXT
De gebruiker moet nu zelf besluiten of hij de tank leeg maakt of dat hij het zonder maatregelen laat
doorlopen. Deze waarschuwing moet worden bevestigd met ENTER of NEXT om zo de filtratie weer te
activeren.
Opmerking: het leegmaken van de schoonwatertank kan via de ontluchtingsaansluiting van de Rainmaster
lopen. Dit kan worden gedaan door middel van een slang. Hierdoor kan het water naar de afvoer worden
afgevoerd.
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6.3.2 Menu: instellingen en beschrijving
Vanaf het bedieningsdisplay kan het menu met NEXT worden opgeroepen. Na het verlaten van het
menu springt het display terug op het bedieningspaneel.
Naast NEXT en ENTER worden over het algemeen de ingang of handeling eraan gekoppeld.
Als er in het menu‐modus binnen 6 minuten geen keuze wordt gemaakt, dan schakelt het display
automatisch terug naar het bedieningsmenu.
De menu‐instellingen moeten één keer worden ingesteld. De ingestelde waarden worden permanent
opgeslagen in het interne geheugen, maar kunnen altijd worden overschreven.
Reset‐functie/ fabrieksinstellingen.
Wanneer u de toetsen NEXT en ENTER tegelijkertijd indrukt (ongeveer 5 seconden), dan wordt het
apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tijd: 00:00:00 uur
Aantal membranen: MEM = 1
Starttijd T1: T1 = 15:00 uur
Starttijd T2: T2 = 03:00 uur
Pompcyclus: A1/A2 = 55/ 0
Beluchtingscyclus: Air ON/ Air OFF = 5/ 5 (min/min)
Aanzuigoverloop: SO=0 week
Slibpomp: SLP/t=0 /0 (weken/sec.)
9. Terugspoeling: 60 sec./ 5 dagen

Gebruik
Schoonwaterontkieming/
regenwatergebruik
Direktfiltration
BSB < 25mg/l
Effluent biologische
zuivering
Direktfiltration
BSB < 25mg/l
Grijswater hergebruik
MBR‐filtratie
BZV <200 mg/l

Starttijd
T1/T2

Instelling
beluchting

Instel waarden Gemiddeld debiet
pompcyclus
(bereidingsvolume
A1/ A2= 43/43

1,6 l/min
(1600 l/d)

13:00 /03:00

Air ON/OFF = 5/15 A1/ A2= 43/43

0,8 l/min
(800 l/d)

13:00 /03:00

Air ON/OFF = 5/10 A1/ A2= 43/43

0,3 l/min
(300 l/d)

13:00 /03:00

Air ON/OFF = 0/0

Tab. Voorbeelden parameters voor de verschillende toepassingen.
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Menu 1:

Aantal Membranen
(MEM = 1 tot 6)
Met deze instelling wordt het aantal geïnstalleerde membranen ingesteld. Hiermee wordt het
vermogen van de aanzuigpomp optimaal aangepast of het filtratieproces.

Opmerking: Het aantal membranen kan altijd worden aangepast, zelfs tijdens een lopend spoel‐
/terugspoelproces.

Menu 2:

Aanzuigoverloop (niet in gebruik)
SO week = 0: Geactiveerde functie.

Menu 3:

Slibpomp (optioneel)
(Sludge pump SLP=0 bis 40 Tage/ 0 bis 60 Sekunden)
Deze instelling bepaalt in welke dagritme het slib wordt weggepompt en hoelang de pomp
daarbij blijft lopen.
Opmerking: deze functie is alleen voor membraanbioreactortoepassingen van belang om het
aandeel vaste stoffen in de bioreactor geregeld te beperken (achtergrondinformatie zie hfdst 1).
Bij andere toepassingen is deze toepassing niet nodig. De slibpomp wordt dan uitgeschakeld
(SLP=0, overeenkomstig de fabrieksinstelling).
 SLP = 0 (dag)/ t= 0 (min.) met deze instelling wordt de slibpomp niet geactiveerd.
 SLP = 1 tot 40 (weken)/ t=1‐60 sec: de slibpomp start met de opgegeven looptijd (t). De
beluchting loopt parallel. Als de looptijd van de pomp wordt onderbroken door “BR min
–“dan wordt deze opnieuw gestart met “BR min + “. Deze modus wordt alleen verlaten
als de slibpomp de hele looptijd (t) heeft gewerkt.
Aanbeveling: De looptijd moet zo worden gekozen dat de pomp tenminste de helft van het
volume van de bioreactor weggepompt.
Dimensioneringsvoorbeeld voor een grijswatersysteem 300l per dag:
Vsludge = 0,25% Vbr, use = 25% x 300 L = 75Liter (wekelijks)

Afb. Pomplijn van de slibpomp.
Drukverlies (door drukhoogte en lengte van de slang)
H Lost =2,3m ‐> Qmax=80l/min
Looptijd van de slibpomp: tsludge=Vsludge/Qmax =60 s (wekelijks)
 Instelling: SLP=1dag/ 9s
13

Menu 4:

Testmenu
(Testmenu voor de blower, zuigpomp, terugspoelpomp en slibpomp)
In het testmenu kan de blower (AIR), de zuigpomp (Suction pump), de terugspoelpomp
(Backflush pump) en de slibpomp (Sludge pomp) individueel worden aangestuurd en
getest. De testmodus kan op elk moment worden beëindigd met NEXT/ ENTER. De tijd
tot de automatische beëindiging (max. 6min) wordt aangegeven door een teruglopende
tijd op het display.

Er kan op elk moment een test worden uitgevoerd, maar er moet hiervoor wel voldoende water
beschikbaar zijn. Dit water is nodig om de pomp te weken (BR min +). Als het waterpeil onder
het minimum (BR min ‐) komt, geeft het display aan dat een pomptest niet mogelijk is.

Menu 5:

Status overzicht
(Status overzicht: Status 1 tot 4)
De statusmenu kan op elk moment worden opgeroepen. Alle andere activiteiten, zoals de
beluchtingsmodus en pompcyclus blijven draaien op de achtergrond. In deze modus kunnen alle
actuele instellingen en operationele standen worden bekeken.
Status 1:
Membraanaantal:
Beluchtingsinstellingen:
24‐V Output:

MEM
:1
AIR ON/OFF : 5/ 10 min
AIR

Status 2:
Zuigoverloop:
Uitvoering in

1 week
0 dagen 0 uren 0 minuten 0 seconden

Status 3:
Slibpomp (min/dag):
Uitvoering in:

SLP
: 14/ 30 (om de 14 dagen voor 30 seconden)
x dagen x uren x minuten 0 seconden

Status 4:
Druksensor pompen:
Druksensor beluchter:

P(ADr)
P(ADg)

: ‐1,200 bar
: ‐1,200 bar

Status 5:
Netspanning:
Accuspanning:

Supply
9V‐Accu

: 23,3 V
: 9,55 V

Status 6:
Aantal onderbrekingen van de 24 V‐verzorging: Supply 11
Aantal
stroomonderbrekingen
(24V)
bij
de
softwareversie/firmware: GWA2.22
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pompcyclus:

Tijdens

pomp

Menu 6:

T
Tijd instellen
n
D
De ingesteld
de tijd is esssentieel vo or de startttijden van de
d pomp (TT1 en T2). Tijdens een
n
sstroomstorin
ng loopt de in
ngestelde tijjd ongeveer 5 uur verder op de batteerij. Hierna is de batterijj
oom heeft dan loopt de ttijd verder met
m de laatstt
leeeg (display uit). Wanneer het systeeem weer stro
o
opgeslagen tijd. In een
n langdurigee stroomuittval moet de
d tijd wordden aangep
past om dee
ccyclustijden T1
T en T2 wee
er te laten sttarten volgen
ns de werkelijke tijd.
O
Opmerking: een
e begonnen pompcycclus wordt on
ngeacht de gecorrigeerd
g
de tijd beëind
digd. De tijd
d
kkan op elk moment weerr worden aanngepast.

Menu 7/8: S
Starttijd T1 en
e T2
(sstarttijdstip T1 en T2 voo
or de pompccyclus)
V
Voor de filtraatie moeten de
d starttijde n worden ingesteld met een tijdsinteerval van 12 uur.
Menu 9:

G
Gedeactivee
erd

Menu 10: A
Aantal pomp
pintervallen A1/A2
H
Het aantal po
ompintervallen (A1 of A 2) bepaalt hoeveel
h
pompintervallenn A (elk met een looptijd
d
vvan 15 min, 15
1 sec terugspoelen en 4 sec pauze) wordt
w
doorlo
open per pom
mp cyclus T11 of T2.
H
Het aantal po
ompintervalllen is instelbbaar van A=1 tot A=60.
D
De pompcycllus start wan
nneer het staartpunt T1 off T2 is bereik
kt.
A1=25

A2=40

2
A=2
A

A

A

A

A

1
0
T1
Start
S

T
T2
Sttart

A
Afb: Voorbeeld
d voor een pom
mpcyclus met eeen A = 5

D
De pompcycclus wordt door de vlootterschakelaar “BR miin –“ (minim
mum waterpeil van heet
m
membraansttation overscchreden. En ““CL‐max +“((schoonwate
ertank is vol)) worden ond
derbroken.
Menu 11: B
Blowerstartttijd en interv
vallen
D
De looptijd van de ventila
ator (AIR ON
N)
D
De looptijd van de ventila
ator (Air ON)) en de pauzzes van de ve
entilator (Air OFF) kunne
en elk worden
in
ngesteld in het
h bereik van 1 tot 15 m
minuten. De
e ingestelde ventilatorcyyclus wordt uitgevoerd
u
in
d
de volledige ventilatiesta
and en alleeen onderbrokken tijdens de
d pompcycclus. Na het instellen van
d
de timing beg
gint de ventilatie altijd m
met "Air ON"".

In
nstelvoorbeeeld voor versschillende sooorten beluchting:
g
getimede beluchting: Airr ON/ Off = 55/10 (5 minutten beluchtin
ng, 10 minuteen pauze)
C
Continue beluchting: Air ON/OFF = 1 5/0
g
gedeactiveerrde beluchtin
ng: Air ON/O
OFF = 0/0
15

Menu 12: Chemische reiniging
Zie hoofdstuk 10.1 "Onderhoud en chemische reiniging"

Menu 13: Beluchting 24V/ terugspoeling 24 V
Er zijn twee instelmogelijkheden voor de separate 24 V voedingsuitgang „AIR “(hoofdstuk 6.1,
Tab, Pos.9)

24 OUT = AIR:
Bij activering wordt de blowerinstelling (Air ON) en de blowerpauze (Air OFF) uit menu 11
overgenomen.

24 OUT = Filter:
Instelling van de filterspoelduur (0‐120 s) en filterspoelinterval (0‐30 dagen).
Fabrieksinstelling: 60 s/ 5 d (betekent: 60 seconden terugspoeling, iedere 5 dagen)
Voor grijswaterbehandeling adviseren we een instelling van 30s/1d
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6.3.3 Menu overzicht

14: 22:08h / A= 4 / 9
T1=05:00h / T2=16:00h
Air ON/OFF
BRmin + / CLmax NEXT

Menu1:
Number of MEM=1
NEXT: to next menu
ENTER: to change MEM

ENTER

Menu1:
Change number of MEM
NEXT: MEM= 1
ENTER: Set

Terug naar het
beidingsdisplay
ENTER

NEXT
NEXT

Menu1:
Change number of MEM
NEXT: MEM=2
ENTER: Set
Oneindig proces totdat een
selectie is gemaakt met ENTER.

Menu2:
Suction Overfl. SO=0
NEXT: to next menu
ENTER: change SO

ENTER

Menu2: NEXT
Change SO= 0
NEXT: next week
ENTER: Set

ENTER

Menu2:
SO old= 0 new= 0
NEXT: exit, no change
ENTER: confirm

NEXT

NEXT
NEXT

Menu2:
Change SO= 1
NEXT: nextweek
ENTER: Set

ENTER

Menu2:
SO old= 0 new= 1
NEXT: exit, no change
ENTER: confirm

ENTER

NEXT

Menu3:
Sludge pump SP
NEXT: to next menu
ENTER: change SO
NEXT

ENTER

Menu3:
Change SP= 0
NEXT: next week
ENTER: Set

ENTER

Menu3:
SP old= 0 new= 0
NEXT: exit, no change
ENTER: confirm

ENTER

NEXT

Menu3:
Change SP= 1
NEXT: nextweek
ENTER: Set
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ENTER

Menu3:
SP old= 0 new= 1
NEXT: exit, no change
ENTER: confirm

NEXT

NEXT

Menu4:
Testmode
Next: to next menu
ENTER: for Testmode

ENTER

Menu4:
Testmode
Next: to next test
ENTER: for Air ON

ENTER

Menu4: Test Air ON
P(ADg): -1.200bar
Autostop: 5:59 min
Stop with ENTER/Exit

NEXT

NEXT

NEXT

Menu4:
Testmode
Next: to next test
ENTER: for Suction ON

ENTER

Menu4: Test Suction
P(ADr): -1.200bar
Autostop: 5:59 min
Stop with ENTER/Exit

ENTER

NEXT

NEXT

Menu4:
Testmode
Next: to next test
ENTER: Backflash ON

ENTER
ENTER

Menu4: Test Backflush
P(ADr): -1.200bar
Autostop: 5:59 min
Stop with ENTER/Exit

NEXT

NEXT

Menu4:
Testmode
Next: to next menu
ENTER: Sludge pump ON

ENTER

Autostop: 5:59 min
Stop with ENTER/Exit

NEXT

Menu5:
Status overview
Next: to next menu
ENTER: for status

ENTER

-----Status 1 ----MEM
:1
Air ON/OFF : 5/10min
Overflow : 0 week
NEXT

ENTER

NEXT

-----Status 2 ----SLP : 0/ 15
P(ADr) : -1.200bar
P(ADr) : -1.200bar
NEXT

ENTER

-----Status 3 ----Supply : 23.3 V
9V-Accu : 9.55V -LFirmware : GWA2.10
NEXT

ENTER

-----Status 4 ----Supply failures : 11
During pumping : 0
18

Menu4: Sludge pump

ENTER

NEXT

ENTER

NEXT

Menu6
Set actual time
Next: exit menu
ENTER: change time

ENTER

Menu6:
Change hour
Next: >09<: 26:00h
ENTER: set hour

ENTER

Menu6:
Change hour
Next: >10<: 26:00h
ENTER: set hour

ENTER

NEXT

Menu7
Setstart time T1
Next: exit menu
ENTER: change time

ENTER

NEXT

Menu7:
Change hour for T1
Next: >09<: 26:00h
ENTER: set hour T1

ENTER

Menu10:
Change A1
Next: > 4< / 4
ENTER: set A1

Menu7:
Change minute for T1
Next: 09:>26<:00h
ENTER: set minute

ENTER

Menu8:
Change minute T2
Next: 09:>26<:00h
ENTER: set minute T2

Menu8:
Change hour T2
Next: >09<: 26:00h
ENTER: set hour T2

ENTER

ENTER

Instelprocedure als
onder menu 6

Instelprocedure als
onder menu 6

Instelprocedure als
onder menu 6

Menu10
Change A1/A2 suction
Next: exit menu
ENTER: change A1/A2

Menu6:
Change minute
Next: 09:>27<:00h
ENTER: set minute
NEXT

Instelprocedure als
onder menu 6

Menu8
Setstart time T2
Next: exit menu
ENTER: change time

ENTER

NEXT

NEXT

NEXT

Menu6:
Change minute
Next: 09:>26<:00h
ENTER: set minute

ENTER

Menu10:
Change A2
Next: 4 / > 4<
ENTER: set A2

ENTER

NEXT

Menu11
Set time Air ON/OFF
Next: exit menu
ENTER: change time

ENTER

ENTER

Instelprocedure als
onder menu 6

NEXT

Menu12:
Chemical cleaning
Next: next menu
ENTER: start clean.

Menu11:
Change AIR ON
Next: >05< / 10
ENTER: set minute

Zie hoofdstuk 10.1

NEXT
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ENTER

Instelprocedure als
onder menu 6
ENTER

ENTER

Menu11:
Change AIR OFF
Next: 05 / >10<
ENTER: set minute

ENTER

Menu13 NEXT
24Voutput=Air/Filter
Next: exit menu
ENTER: change output

ENTER

NEXT

Menu13
Output=Air
NEXT: next selection
ENTER: set air

ENTER

NEXT

Menu13
new output = Air
NEXT: exit, no change
ENTER: confirm output

ENTER

NEXT

Menu13
Output=Filter
NEXT: next selection
ENTER: set Filter

ENTER

Menu13
new output = Filter
NEXT: exit, no change
ENTER: confirm output

NEXT

ENTER

NEXT

Menu13
Output=Air
NEXT: next selection
ENTER: set air

Menu13
Set time Filter
Next: >045 s< / 10 d
ENTER: set secound

Instelprocedure als
onder menu 6
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ENTER

ENTER

Menu13
Set time Filter
Next: >046 s< / 10 d
ENTER: set secound

Instelprocedure als
onder menu 6

NEXT

6.4 Montage besturing en houder schakelvoeding
De besturingseenheid en de netvoedingsbeugel moeten
naast elkaar op een muur worden gemonteerd.

Opmerking: Zorg ervoor dat boven de behuizing ruimte
wordt vrijgehouden voor de scharnierende klep en onder
de behuizing voor de kabelaanvoer (minimaal 190 mm).

Afb.: Wandmontage sturing

Afb.: Boorafstanden van besturingskast en netvoedingshouder
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7

Instructies membraanstation

Minimale waterstand (BRmin)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Afb. Overzicht Membraanstation
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Terugspoelhouder
Terugspoelpomp
Aanzuigpomp
Permeaatverdeler
Beluchtingsbuis
Membraancartridge
Schijfgewichten
Beluchtingsverdelstuk

7.1

Montage Membraanstation

Het membraanstation wordt geleverd in afzonderlijke delen. Alle verbindingen worden gemaakt
door O‐ringen of pakkingen.
Installatievolgorde:
‐ Centrale buis met onderste en bovenste spruitstuk verbinden (vergeet niet gewicht te plaatsen).
‐ Membraancartridge op de onderste en bovenste verdeler vastschroeven. Let op de
stroomrichting, zie de instructies AL‐MEM!
`
Opmerking:
Voor een dichte en spanningsvrije montage moeten alle schroeven slechts losjes vastgeschroefd
worden. Als ten minste 1 of 2 membraancartridges zijn vastgeschroefd, kunnen alle aansluitingen, ook
die van de centrale buis, worden vastgezet.
‐ De pomp moet tot aan de aanslag op de bovenste verdeelster worden vastgeschroefd (afdichting op
geïntegreerde O‐ring). De pomp kan in beide richtingen worden gemonteerd omdat beide pompen
identiek zijn. Er moet alleen bij de elektrische aansluiting erop gelet worden dat de onderste pomp als
aanzuiging werkt (klemverbinding: suction pump) en de bovenste als terugspoelpomp
(klemverbinding: back flush pomp).
‐ De terugspoelhouder moet tot aan de aanslag op de bovenste pompaansluiting worden
vastgeschroefd.

GS 1:
GS 2:
GS 3:
GS 4:

Abb: Montage van het membraanstation
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1 ¼“ O‐Ring
1“ vlakke afdichting
1 ¼“ vlakke afdichting
1“ O‐Ring

8. Inbed
drijfsstellin
ng systeem
Algemeen:
Voor verdere service‐ en
n onderhoudswerkzaamhheden kan het membraa
anstation oo k bij een volle tank
worden uitg
genomen. Dee kabels van de pompeennheid zo lang
g bemeten dat
d het gehe le membraanstation uit
de houder kan worden verwijderd
v
zo
onder elektriische demon
ntage. De blo
ower en schooon watersla
angen moet
nstalleerd viaa een ontkop
ppelbare verrbinding om ook het mem
mbraanstatioon makkelijk
k te kunnen
worden geïn
uitnemen. D
Dit vergemakkkelijkt het onderhoud
o
e n servicewerk.
Opmerking:: Het membrraanstation moet
m
verticaaal en recht worden
w
uitge
elijnd, zodatt de lucht gellijkmatig
door het meembraanpatrroon stroomt om eenzijddige slibopho
oping te voo
orkomen. Om
m dit te doen
n moeten de
gewichtssch
hijven wordeen gemontee
erd en de perrmeaatslang
g strak naar boven
b
op de vat en de
beluchtingssslang worden gemontee
erd zodat eenn verkeerde uitlijning wo
ordt voorkom
men.
Dichtheidsttest:
Let op:
De dichtheid
d van alle aansluitingen is
i vooral belaangrijk om daardoor
d
te voorkomen
v
ddat verontreinigd water
het schone w
water kan beesmetten. Bo
ovendien ka n vuil water,, dat per ong
geluk via de ppermeaatzijd
de in de
holle vezel kkomt, leiden tot een blok
kkering van dde vezels. Da
aarom moet er een dichttheidstest vo
oor de
inbedrijfstelling uitgevoerd worden.
Aanbeveling
g: De beluchttingsslang moet
m
verbondden worden met de ¾ "a
aansluiting vvan terugspo
oelhouder
om het mem
mbraanstatio
on onder dru
uk te kunnenn zetten (0,2 bar). De ben
nodigde adappter (3/4" BI x Ø25
uitloop) is in
nbegrepen.
De beluchtin
ng starten via de testmodus. Het meembraanstation dan dom
mpelen tot heet midden va
an de
terugspoelh
houder. Als er geen bellettjes te zien zzijn is de dich
htheid verzekerd en kan het station permanent
p
worden geïn
nstalleerd.
Instructie: teest gedurend
de 5 minuten
n uitvoeren!
Blower
B
en scchoonwaterraansluiting
g
Het
H gemonteerde memb
braanstation
n is de tank plaatsen. Met een
beluchting
flexibele
f
slang
(Ø
Ø26mm
in
nwendig)
en
membraanst
m
tation met elkaar
e
verbinden.
(Let
(
op: Alss er geen beluchting
b
wordt
w
toegeepast de ce
entrale
aansluiting
a
g
gewoon open
nlaten.)
De
D schoon waterslang verbinden met
m de teruugspoelhoud
der en
aansluiten
a
o
op de schoon
n watertank. (Bij plaatsiing van de schoon
s
watertank
w
teen opzichte van het bioreactorvat rekening houden
met
m het kun
nnen vullen van
v reinigingsvloeistof bbij een chem
mische
reiniging.
r
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g
Afb.: Bloweeraansluiting

Aansluiting elektriciteit
‐

Alle elektrische kabels moeten op de besturing worden
aangesloten. De veerklemmen kunnen met de
meegeleverde schroevendraaier worden bewerkt.

‐

1. Schroevendraaier in de bovenste opening steken, dan
naar boven drukken (in de pijlrichting) en vasthouden.

‐

2. Kabel in de geopende onderste klem steken. Dan
schroevendraaier er uit halen (de klem sluit zich).
Afb. Werkwijze veerklem

Instructie:
Bij de elektrische aansluiting moet u ervoor zorgen dat de
onderste pomp werkt als een aanzuigpomp en de bovenste
pomp als terugspoelpomp.
Ten slotte het slot in de kabelbrug steken en vastdrukken tot aan
de aanslag.

Afb.: Kabelbrug
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100

100

Instelling vlotterschakelaar

1250

CLmax

700

800

BRmin

Afb. Schema voor de functionaliteit van de vlotterschakelaar in een systeem met 350L tank
Let op:
‐ de afstand tussen de vlotterschakelaar en contragewicht moet 100 mm bedragen!
‐ Vlotterschakelaar BRmin: onderste schakelstand 700 mm vanaf de bodem
‐ Vlotterschakelaar CLmax: bovenste schakelstand 50‐100 mm vanaf de onderkant van de
noodoverloop

Instelling parameters
De parameters worden ingesteld op de betreffende taak (zie
hoofdstuk 6.3)

Instelling parameter
Menu 1: MEM
(Aantal membranen)
Menu 2: SO
Menu 3: SLP
Menu 6: Tijd
Menu 7: Starttijd
Menu 10: Interval filtratie
Menu 11: Beluchtingsinterval

Drinkwater
1‐6
0

43/43
0/0

Effluent IBA
1‐6
0
Na berekening
Actuele tijd
15:00/03:00
43/43
5/10
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Grijswater
1‐6
0

43/43
5/10

In bedrijfstelling:
Voor het opstarten van het membraanstation in de tank moet deze tot het midden van de
terugspoelhouder onder water staan. Na ongeveer 30 minuten is het water opgestuwd tot in de zuigkamer
van de pomp. Pas nu kan de werkingstest van de aanzuigpomp worden gestart, omdat de pompen niet zelf
aanzuigend zijn. De aanzuigpomp moet nu zo lang werken totdat er water uit de schoon waterslang
stroomt.
De werkingstest van de terugspoelpomp kan in het systeem uitsluitend indirect volgen. Hiertoe wordt deze
één minuut lang geactiveerd in de testmodus. Daarna weer de aanzuigpomp. Als de aanzuigpomp enige
tijd nodig heeft om de terugspoelhouder weer te vullen voordat er weer water komt uit de schoon
waterslang dan heeft de terugspoelpomp gewerkt. Met de voltooiing van de werkingstest is de installatie
operationeel.

27

9. Gebruiksaanwijzing bij storingen
Symptoom
Geen display weergave

Oorzaak

Oplossing

‐ Kabelbrug (zie hfdst 6.1) niet
ingestoken
‐ Geen 24 V Spanningsverzorging
en batterij loopt leeg
‐ Displaykabel los of defect

Stop van de pomp
testbedrijf

Menu4: Test Suction
not possible
Autostop: 6:00 min
Stop with ENTER/NEXT
Batterij‐indicator

---- Attention ---System runs on accu.
all actions disabled.
9V-Accu: 9.47V
Aanduiding naar
stroomuitval

‐

‐

Waterstand in de
schoonwatertank heeft het
maximum bereikt of de
vlotterschakelaar CLmax is
niet aangesloten
Waterstand in de Bioreactor
heeft het minimum bereikt

‐ Stroomuitval
‐ 24 V schakelvoeding niet
aangesloten
‐ 24 V Schakelvoeding defect

‐ ‐ Wacht tot de stroom weer
terug is
‐ Schakelvoeding aansluiten
‐ Schakelvoeding vervangen

‐ Display bij stroomuitval tijdens
de pompcyclus

‐ Via het testmenu de pompen
controleren. Treedt er bij de
werkingstest weer een
stroomstoring in, dan is een
defect in een pomp of de
voeding uit te sluiten.

‐ Aanzuigpomp defect

‐ Aanzuigpomp in testmodus
controleren en eventueel
vervangen
‐ Vlotterschakelaar positie en
functie controleren en eventueel
vervangen

‐ Vlotterschakelaar BR min of CI‐
max verkeerd gemonteerd of
defect
Korte stand tijd van de
membranen

‐ ‐Wachten tot de waterstanden
weer het testbedrijf toelaten
‐ Waterstanden controleren
‐ De inschakelstand van de
vlotters aanpassen

‐ Aantal storingen in de
statusmode gedurende bijv. 24
uur controleren. Als het aantal
niet stijgt en de oorzaak ligt niet
in een algemene stroomstoring,
dan moet de stroomvoorziening
gecontroleerd worden.

Power failure during
pump working,
Auto restart in 30 s
or press ENTER/Next
Geen watertoevoer in de
schoonwatertank

‐ Controleer schakelvoeding
batterij laadt over het interne
laad circuit weer op * controleer
de display kabel of display
vervangen.

‐ Display (30 sec) na stroomuitval
van de 24V spanningsbron

A power failure has
occurred.
Auto-Restart in 30 s
or press ENTER/Next
Aanduiding naar
stroomuitval

‐ Kabelbrug insteken

‐ Terugspoelpomp spoelt de
membraan niet geregeld
schoon
‐ dichtheid blokkeert de vezels
van binnenuit
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‐ Terugspoelpomp in testmodus
controleren (zie
inbedrijfstelling) en indien
nodig vervangen ‐
Dichtheidsproef uitvoeren (zie.
Hfdst. 8) en indien nodig
dichtheid verhelpen

Symptoom

Oorzaak

Oplossing

Stagnatieaanduiding

‐ Het schone water in de
opslagtank is gedurende ten
minste 21 dagen niet
vervangen en de filtratie is
automatisch onderbroken

‐ Maak indien nodig de
schoonwatertank leeg ‐ ‐
Bevestig het display met NEXT
of ENTER om de filtermodus te
reactiveren (zie paragraaf 6.2)

Storage time exceeded
Discharge clear water
tank! Confirm with
ENTER or NEXT
Spanningsfout

‐ Stroomstoring gedurende
meer dan 2 uur

Power failure > 21d?
Check storage time
clear water! Confirm
with ENTER or NEXT

Display uitval

Ooo/+-/ooo///+/-ssdf
o/+-/ooof//,
+ooO//OO

Weergave bijv. Door
spanningspieken in de
stroomvoorziening (bliksem) of
elektrostatische effecten.
Opmerking: het programma
loopt gewoonlijk normaal
verder

‐ Als de stroomstoring minder dan
21 dagen duurt, bevestig dan
met NEXT ‐ In het geval dat de
opslagtijd van 21 dagen is
overschreden door een
stroomstoring (of stilstand) van
het systeem, moet de
schoonwatertank worden
geleegd worden.
‐ Het herstellen van het display
door RESET (instellingen gaan
verloren) of door kabelbrug te
verwijderen (zie hfdst. 6.1)

* Opmerking: Bereikt de batterijspanning na een laadtijd van 14 uur niet meer dan 8,5 volt (zie
statusindicator) dan de batterij vernieuwen.

10. Onderhoud en reiniging
Tweejaarlijks moet een functionele test van de pomp en de beluchting worden uitgevoerd. Via de
testmodus kan elke pomp en de beluchting apart worden gecontroleerd. De vlotterschakelaars worden
met
de hand in de twee schakelposities (ON/ OFF) gebracht en vergeleken met de display.
De batterijspanning wordt bewaakt in het statusmenu. Bij nieuwe batterijen staat de spanning constant op
9,6 volt. Geeft de batterijspanning een waarde van minder dan 8,5 volt (als de batterij niet is geleegd door
een eerdere stroomstoring), de batterij wisselen. Alleen oplaadbare NiMH‐batterijen zijn toegestaan!
Algemeen onderhoud en mechanische reiniging van de membranen is te vinden in de handleiding
AQUALOOP membraan. Hieronder wordt een extra mogelijke chemische reiniging op het AQUALOOP
membraanstation in het tanksysteem beschreven
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10.1 Chemische reiniging
Een chemische intensieve reiniging van het membraan/de membranen is alleen nodig wanneer de
filtratieprestaties sterk zijn verminderd (Voor meer informatie raadpleegt u de instructies AQUALOOP
membraan.)
Een chemische reiniging kan op twee manieren worden uitgevoerd:
• In‐situ, direct in het bioreactorvat
• Extern in een separate reinigingstank
Het belangrijkste onderscheid van deze reinigingsmethoden is:

Effectieve reinigingstijd
Reinigingsresultaat
(grijwater toepassing)
Benodigde accessoires

In‐Situ reiniging
1h
Afhankelijk van de toestand van de
membranen. Tot ca. 1.5 l/min per
membraan
Haak en aansluitslang

Intensieve reiniging in een reinigingstank
12 ‐ 24 h
Afhankelijk van de toestand van de
membranen. Tot ca. 1.5 l/min per
membraan
separate reinigingstank; grootte is
afhankelijk van het aantal geplaatste
membranen

Reinigingsstappen voor de chemische reiniging in het AQUALOOP systeem (in‐situ):
In het besturingsmenu van het AQUALOOP‐membraanstation is een reinigingsmenu te vinden. Hiermee
wordt een halfautomatische reiniging van de membraancartridges uitgevoerd zonder deze te hoeven
uitnemen. Instructie: bij de chemische reiniging kunnen groeilichamen in de bioreactor achterblijven. De
gebruikte hoeveelheid chloor heeft vrijwel geen uitwerking op de bacteriën op de groeilichamen in de
bioreactor. Over het algemeen oxideert het chloor met de BZV in het membraan. Daarom moet de
chloorconcentratie/‐ hoeveelheid niet hoger zijn dan hierna beschreven is.
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verdeler eenheid/reinigingseenheid:

V3
V2

V2
V1

V1

Minimum

Minimum

SS BRmin1

SS BRmin1

Afb.: Verdeeleenheid: filtratieproces reinigingstank
Afsluitkraan V1 open
Afsluitkraan V2 gesloten

Afb.: Verdeeleenheid met aangesloten
Afsluitkraan V1 gesloten
Afsluitkraan V2 open
Afsluitkraan V3 open
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Reinigingsproces starten
Roep reinigingsmenu op via menuknop 11

Menu 11:
Chemical cleaning
Next: next menu
ENTER: start clean.

1.) Beveiligingscheck voor het starten van de schoonmaakstappen

Menu 11: Step 1
Chem. cleaning start?
NEXT: exit menu
ENTER: confirm

2.) De besturing start automatisch de slibpomp totdat het minimum

Menu 11: Step 2
Slugepump working
Status: BRmin +
ENTER: exit menu

waterniveau in de bioreactor is bereikt (BRmin).
Instructie: In het geval er geen slibpomp is aangesloten dan moet
met een externe pomp de bioreactortank worden leeggezogen,
totdat op het display “BRmin ‐ “wordt getoond (gelijktijdig hoort u
5 pieptonen.
Let op: de slibpomp mag niet drooglopen
3.) De besturing herkent “BRmin ‐ “, en volgt automatisch de

terugspoelen op om de terugspoelhouder te legen. Dit proces
wordt automatisch beëindigd of kan handmatig worden gestopt.
4.) Nu

de reinigingsvloeistof (zie hfdst 10.2) door de
schoonwaterslang toevoegen (helling van de terugspoelhouder
noodzakelijk) voor kleine tanksystemen met een goede
bereikbaarheid (bijv. AL‐systeem 6) kan de reinigingsvloeistof
direct worden gevuld in de terugspoelhouder.

Menu11: Step 3
Status: BRmin Backflush pump
NEXT: abort
Menu11: Step 4
Chem. liquid filled?
NEXT: menu exit
ENTER: Start cleaning

Instructies:
Vanaf drie membranen moet de reinigingsvloeistof gedurende het
reinigingsproces geregeld worden bijgevuld, omdat de
terugspoelhouder maar een inhoud van 6 liter heeft.
5.) Zodra de reinigingsvloeistof is gevuld, wordt de reinigingscyclus

gestart met enter. Een interne routine draait nu. Deze routine duur
ongeveer één uur.
6.) Na de reinigingsroutine moet een schoonwaterspoeling worden

uitgevoerd. Daartoe moet ten minste 2 liter schoonwater per
membraan worden toegevoegd aan de terugspoeling.
7.) Met enter wordt de schoonwaterspoeling gestart. Deze routine

duurt 4 minuten. Na afloop verschijnt in het display de
bedrijfsaanduiding en loopt het proces weer verder volgens de
instelde parameters.
Bij een tweede reiniging kan het reinigingsmenu weer worden
opgeroepen.
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Menu11: Step 5
Cleaning working
Time: 60: 00min
ENTER: exit cleaning
Menu11: Step 6
Clearwater filled in.
NEXT: exit flushing
ENTER: start flushing
Menu11: Step 7
Clearwater flushing
Time: 04:00min
ENTER: exit flushing
22:08h /A= 4 / 9
T1=05:00h / T2=16:00h
Air ON/OFF
BRmin +
/ CLmax -

Let op!
Als na een
e zure rein
niging een cchloorreiniging wordt uitgevoerd, d an moet de
e leiding
uitvoerig
g worden doorgespoeld (zie bijschrijvving stap 6)

10.2 Rein
nigingsvloeeistof
We
W raden aaan de reinigin
ngsoplossing
g met huishooudelijke rein
nigingsmiddelen als volggt te mengen
n.
1) Zure reiniging tegen
n aanslag van
n bijv. kalk m
met citroenzu
uur (concenttratie van dee reinigingsvloeistof 1%
citroenzzuur.
a.) Citro
oenzuur is eeen korrelvorm te verkrijggen bij iedere drogist: 20
00g per dooss in 2 liter wa
arm water
(30°°C) oplossen
b.) Citro
oenzuur als oplossing
o
ve
erkrijgbaar b ij iedere drogist. Oplette
en op de conncentratie bijj het mixen
van de reinigingsvloeistoffen, zie ondersstaand tabell.
2) Alkalisch
he reiniging tegen overm
matige biologgische vervu
uiling met hu
uishoudreinigger op chloo
orbasis.
(concentratie van dee reinigingsvvloeistof 0,255% chloor).
3)
a.) Bijvv. Bref‐Henkkel, DanKlorixx: verkrijgbaaar bij iedere
e drogist of supermarkt aals vloeibaar
con
ncentratie met 5% chlooraandeel.
b.) Bettrekken van chlooroplosssing via een bedrijf in zw
wembadreiniging. Oplettten op de con
ncentratie
en rreinigingsvlo
oeistof mixen volgens onnderstaand label.
Waarscchuwing!
Nooit zuren
z
en log
gen mixen
Alle le
eidingen en
n aansluiting
gen moete
en goed me
et water dooorgespoeld
d worden
voorda
at zuren of lo
ogen wordeen toegevoegd!
Let op de waarschuwings‐ en veiligheidsinstructies van
v de toe tee passen che
emicaliën!
Gebruik handschoenen en een
n veiligheidssbril tijdens de reinigingg

Voorbeeld m
mixverhoudin
ng voor de verschillende
v
e basisconcentraties
Basisconcen
ntratie
D
Doelconcent
tratie van
citroenzuur
of de
d reinigingssvloeistof
chloor
met citroenzzuur
m
5%
1
1%
10%
1
1%
15%
1
1%
20%
1
1%
25%
1
1%
30%
1
1%

Mixverhoud
ding
water/zuur
2 Liter/ 500 ml
2 Liter/ 222 ml
2 Liter/ 124 ml
2 Liter/ 105 ml
2 Liter/ 83m
ml
2 Liter/ 69m
ml
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Doelconcentrati e van
de re
einigingsvloeeistof
met chloor
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%
0,25%

Mixxverhouding
g
water/chloor
2 Liter/ 105 ml
2 Liter/ 83 ml
2 Liter/ 69 ml
2 Liter/ 25 ml
2 Liter /20 ml
2 Liter/ 17 ml

11. Onderdelen
Artikelomschrijving
AQUALOOP Besturing
AQUALOOP Schakelvoeding 24V DC, 4A
AQUALOOP vlotterschakkelaar 15 m
AQUALOOP zuig‐/ terugspoelpomp

Tekennr..
(zie hfdst4)
[9]
[7]
[10]
[2]

Art.‐Nr.
ALMS‐CU/ 600 700
ALMS‐N‐4A/ 600 701
ALMS‐SCHW/ 600 702
ALMS‐P/ 600 703

12. Optionele accessoires
Bestelaanduiding: AL‐PCS
AQUALOOP druksensor met pompbewaking
Meetbereik:
‐0,8 tot +0,8 bar,
Aansluiting:
4‐20 mA, beluchter 3‐aderaansluiting
Kabel:
Ø6mm, lengte 3 m

Bestelaanduiding: AL‐BCS
AQUALOOP druksensor met blowerbewaking
Meetbereik:
0 tot +0,4 bar
Aansluiting:
4‐20 mA, 3‐aderaansluiting
Kabel:
Ø5mm, lengte 2 m

Bestelaanduiding: VIP‐130‐6
Slibpomp
Bedrijfsspanning:
230 V AC/ 50 Hz, 4A
Afmeting:
Ø165 x 290 mm
Opvoerhoogte:
max. 6 m
Debiet:
max. 120 l/min
Drukaansluiting:
1 ¼ “, mondstuk Ø 25mm
kabellengte:
10 m
Gewicht:
4 kg

13. Garantie/ Contact
De garantievoorwaarden kunt u vinden in onze inkoopvoorwaarden op: www.intewa.de
Bij vragen, het bestellen van reserveonderdelen of service, kunt u contact opnemen met de distributeur van
INTEWA in uw land.
www.intewa.com
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