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Gebruikershandleiding
Trommel Filter

Handleiding voor de eindgebruiker

Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze trommelfilter. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om
snel vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te
nemen, alvorens het Trommelfilter aan te sluiten.
Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker van het Trommelfilter. Via de inhoudsopgave kunt u de
informatie die u nodig heeft terugvinden in de handleiding.

Dit is de oorspronkelijke handleiding.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het
apparaat van eigenaar verwisselt.

Voor meer informatie of het bestellen van
handleidingen, neem contact op met:

Do-it Filtertechniek

Heuvelweg 2
4641 SC Ossendrecht
Nederland
06Web: www.do-itfiltertechniek.nl
E-mail: info@ do-itfiltertechniek.nl
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Inleiding
Het Trommelfilter is ontworpen en gebouwd voor het filteren van vijvers. De werking van het filter heeft als doel
een vijver, zonder toevoeging van additieven, vrij te houden van vuil en schadelijke bacteriën. Het filter is van
afstand te bedienen middels een tablet of smart Phone of Pc . Do-it filtertechniek kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. Lees en
begrijp deze handleiding volledig.
De opbouw van het Trommelfilter is als volgt; een kunststofbak, waarvan de kokerbalken aan de binnenzijde
voorzien zijn van een aluminium versteviging om te voorkomen dat deze delen kromtrekken. De bak is verdeeld in
drie deels open compartimenten waarbij vuil water vanuit het eerste compartiment door het trommelfilter naar
het tweede compartiment stroomt. Het vuil blijft achter in de trommel en het water stroomt aan de onderzijde
door naar het derde compartiment. Hier wordt het water gemengd met het bio medium. Wanneer de trommel
vervuilt is wordt dit geregistreerd door een druksensor die vervolgens de trommel een slag laat draaien, waarbij de
trommel doormiddel van schoonvijverwater wordt schoongespoten. Het vuil valt in een goot in het filter en voert
dit af naar een vuilwaterafvoer.
Do-it filtertechniek geeft een CE markering af voor wat betreft het Trommelfilter. Het Trommelfilter voldoet aan
de Machinerichtlijn en onderliggende relevante normen. De veiligheid moet altijd gewaarborgd zijn, zodat, de
eindgebruiker veilig gebruik kan maken van het Trommelfilter.
Het Trommelfilter wordt aangedreven doormiddel van een aansluiting op 230volt.
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Functiebeschrijving
Dit Trommelfilter heeft als doel het afscheiden van grof vuil en allerlei soorten vuildeeltjes. Voordat het water het
biologisch filter bereikt. Door het scheiden van deze deeltjes wordt het biologische filter ondersteunt in haar
werking.
De stuurschakeling met ingebouwde microprocessor regelt en bewaakt automatisch het filterproces. De
automatische zelfreinigende functie kan daarbij individueel worden aangepast aan de behoeften van de klant.

Beoogd gebruik
Het Trommelfilter, en alle andere onderdelen uit de levering mogen uitsluitend als volgt worden gebruikt:
• Voor het schoonmaken van vijvers.
• Gebruik onder naleving van de technische gegevens.
De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:
• Werking uitsluitend met water met een temperatuur van minimum 5 °C en maximum 30 °C.
• Transporteer nimmer andere vloeistoffen dan water.
• Niet gebruiken voor industriële doeleinden.
• Nooit gebruiken zonder doorstromend water.
• Niet gebruiken in combinatie met chemicaliën, levensmiddelen, licht brandbare of explosieve stoffen.
• Plaats het filter niet in de open lucht (regenachtige en winderige plaatsen).
• Plaats het filter beschut, bij voorkeur in een schuur.
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Veiligheidsinstructies
Het gebruik van het Trommelfilter kan gevaar voor lijf en leden met zich meebrengen, die u, als gebruiker, of
onderhoudsdeskundige, kunt ervaren. Indien u de verschillende veiligheidsinstructies steeds weer aandachtig
leest en in acht neemt kunt u gevaren en ongevallen voorkomen. Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik
stipt aan de veiligheidsvoorschriften.
Onderstaand zijn de veiligheidsvoorschriften vermeld. Het nauwgezet opvolgen daarvan garandeert uw veiligheid,
die van anderen en het voorkomen van schade aan de machine.
•
•
•
•
•
•
•

Lees de gebruikershandleiding aandachtig door.
Het filter is uitsluitend bedoeld voor het filteren vijvers.
Schakel voor werkzaamheden van elektrische aard het Trommelfilter spanningsloos doormiddel van het
verwijderen van de stekker uit de wandcontactdoos.
Plaats het Trommelfilter altijd op een stabiele en vlakke ondergrond.
Verwijder geen veiligheidsschakelaars hierdoor ontstaat beklemmingsgevaar met lichamelijk letsel tot
gevolg.
Steek geen voorwerpen door de roosters rond de bewegende delen, hierdoor ontstaat
beklemmingsgevaar met lichamelijk letsel tot gevolg.
Schakel altijd bij gebruik van een UV(C) lamp de energietoevoer af. Kijk nooit in een ingeschakelde UV (C)
lamp. Dit kan leiden tot oogschade!

WAARSCHUWING! Schakel altijd eerst de energietoevoer uit en borg
deze tegen ongewenst inschakelen alvorens onderhoud- of
storingswerkzaamheden aan het Trommelfilter te verrichtten.

Gevaren als gevolg van de combinatie van water en elektriciteit
•
•

De combinatie van water en elektriciteit kan - in geval van een niet volgens de voorschriften
gemaakte aansluiting of door onoordeelkundig gebruik - leiden tot elektrische schokken die ernstig letsel
of de dood veroorzaken.
Schakel eerst alle watervoerende apparaten spanningsvrij alvorens u in het water grijpt.
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Elektrische installatie volgens de voorschriften
•
•

•
•
•
•
•
•

Elektrische installaties dienen te voldoen aan de nationale vestigingsbepalingen en mogen slechts
door een elektricien worden uitgevoerd.
Een persoon is een elektricien als hij of zij op grond van zijn of haar opleiding, kennis en ervaring in
staat en bevoegd is, de aan hem of haar overgedragen werkzaamheden te beoordelen en uit te
voeren. De werkzaamheden als specialist omvatten ook het herkennen van mogelijke gevaren en het
in acht nemen van geldige regionale en nationale normen, voorschriften en bepalingen.
Neem voor uw eigen veiligheid in geval van vragen of problemen contact op met een elektricien of de
fabrikant van het Trommelfilter.
De aansluiting van het apparaat is slechts toegestaan als de elektrische gegevens van het apparaat en
de voeding overeenkomen. De apparatuur gegevens bevinden zich op het typeplaatje op het
apparaat, op de verpakking, of in deze handleiding.
Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van
maximaal 30 mA.
Verlengkabels en stroomverdelers (bijv. stekkerdelen) moeten voor het gebruik buitenshuis geschikt
zijn (spatwaterbestendig).
Bescherm de stekkerverbindingen tegen vochtigheid.
Gebruik het apparaat uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos.

Veilig gebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik het apparaat niet als er sprake is van defecte elektrische kabels of een defecte behuizing.
Het apparaat niet dragen, of aan de elektrische kabel trekken.
Zorg, bij het aanleggen van de kabels, voor bescherming tegen beschadigingen en let er op dat
niemand erover kan struikelen.
Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen ervan alleen open als daar in de
gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk om gevraagd wordt.
Voer alleen werkzaamheden aan het apparaat uit, die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven.
Neem contact op met een erkende serviceafdeling of bij twijfel met de fabrikant, in het geval dat
problemen niet kunnen worden verholpen.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires voor het apparaat.
Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan.
Houd de contactdoos en de netstekers droog.
Overspanning in het net kan leiden tot bedrijfsstoringen van het apparaat. Informatie hieromtrent
vindt u in het hoofdstuk "Opheffen van storingen".
Sproeinevel van de spoelinrichting niet inademen. Sproeinevel kan gezondheid schadelijke bacteriën
bevatten. Bij een opgetild reservoirdeksel blijft de spoelinrichting handmatig verder functioneren.
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Technische Specificaties
Productnaam

Max. Flow M³/uur

Lengte in cm

Breedte in cm

Hoogte in cm

Inbouw maat A in cm

Solo 30

45

60

82

82

77

Solo 50

60

77

82

82

77

Solo 75

90

83

82

82

77

Solo 100

120

126

82

82

77

Compact

45

112

72

72

67

Combi 30

45

143

72

82

77

Combi 50

60

160

72

102

97

Combi 75

90

176

72

102

97

Combi 100

120

210

72

102

97

Compact Plus

45

143

72

72

67

Combi 30 plus

45

193

72

82

77

Combi 50 plus

60

210

72

102

97

Combi 75 plus

90

226

72

102

97

Combi 100 plus

120

260

72

102

97
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Installatie
Systeem specifieke eisen
De juiste opstelling en een constant waterniveau in de vijver zijn belangrijke voorwaarden voor een
optimale en probleemloze werking van het Trommelfilter.
Filterschacht maken:
• Graaf een voldoende grote kuil voor het filtersysteem, rekening houdend met eventuele
onderhoudswerkzaamheden aan elektrische componenten en/of leidingen.
• Lijn de bodemplaat horizontaal uit (waterpas).
• Beveilig de wanden van de kuil tegen het verzakken van de grond (metselen, betonneren)
• Bescherm de kuil tegen overstroming. Zorg voor een afvoer van het regenwater.
Filtersysteem opstellen:
• Stel het max. waterniveau voor de vijver vast.
• De bodemplaat, waarop het filtersysteem staat, moet volgens inbouwmaat A onder het max. waterniveau
liggen. zie inbouwmaat A bij technische gegevens op pagina 8 (max. tolerantie: -5 mm).
• Waterniveau constant houden.
• Voor de werking van het gravitatiesysteem is een constant waterniveau in de vijver noodzakelijk.
− Toleranties tot -5 mm van het max. waterniveau zijn toegestaan.
− Wordt het max. waterniveau in de vijver overschreden, dan stroomt het water in de
trommelfilter via de vuilgoot af, tot het max. waterniveau weer is bereikt.
− Wordt het max. waterniveau met meer dan 20 mm onderschreden, dan is een optimale resp.
probleemloze werking niet mogelijk.
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Aansluiten
Aanvoer vuilwater
Het trommelfilter beschikt over 3 of meer aansluitstompen voor het vuilwater DN 110.
• Gebruik geschikte pijpleidingen DN 110 om de bodemdrains en/of de oppervlakte skimmer(s)
• en inloop aan te sluiten.
• Plaats tussen de aansluitingen afsluiters, zodat bij eventuele storingen of onderhoud, de vuilwater
toevoer kan worden afgesloten.

Aansluitingen vuilwater.

Vuilafvoer aansluiten
Via de afvoer voor grove vuildeeltjes (bovenste uitloop op het reservoir) DN110 aan de ingangskant
stromen, de zich in de vuilgoot verzamelde grove vuildeeltjes weg.
Sluit een passende pijpleiding DN 110 aan en voer het vuile water af naar een vuilwater afvoer.

Aansluiting afvoergoot.
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Afvoer schoonwater
Sluit de afvoerleidingen DN110 voor het schone water aan op de uitgangen aan de besturingszijde van het
Trommelfilter.

Aansluitingen schoonwater.

Aansluiten luchtpomp
Sluit de luchtpomp (niet meegeleverd) aan op het luchtmembraam de aansluiting bevindt zich tussen
aansluitingen voor het schone water aan de besturingszijde. Steek de stekker van de luchtpomp in de aansluiting
voor de luchtpomp in de besturingsunit.

Luchtpomp aansluiting.

11
Versie: 04 / 2019

Aansluiten UV (C) lamp
Plaats de UV (C) lamp (niet meegeleverd) onder de vuilafvoergoot in compartiment aan de aanvoerzijde van het
vuile water. Steek de stekker in de aansluiting UV (C) van de besturingsunit.

UV (C) aansluiting.

Let op!
Schakel de UV (C) lamp niet in wanneer het Trommelfilter leeg is. De lamp wordt niet gekoeld en zal doorbranden.

Aansluiten vijverpomp
Steek de stekker van de vijverpomp in de aansluiting voor de vijverpomp in de besturingsunit.
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Ingebruikname
Reinig de vijver grondig bij de eerste ingebruikname, zodat het filtersysteem niet vanwege te sterk
vervuild water overbelast raakt.
Bij een nieuw aangelegde vijver kan de reiniging in de regel komen te vervallen.

WAARSCHUWING! Schakel nooit de energietoevoer in als er geen
water in het filter staat. Borg deze tegen ongewenst inschakelen

Volgorde van ingebruikname
Zo gaat u te werk:
1. Controleer het gehele filtersysteem (pijpleidingen en slangen) op volledigheid.
2. Haal de deksel van het Trommelfilter.
3. Open de afsluiters van de vuilwater aanvoeren en vul het Trommelfilter.
4. Plaats de stekker in het stopcontact als het filter geheel gevuld is met water.
5. Filtertrommel handmatig een keer geheel draaien, zodat de vrije loop gewaarborgd is.
6. Plaats het deksel terug op het Trommelfilter wanneer het juiste waterniveau in de compartimenten
bereikt is.
• Bij een geopend deksel zal het Trommelfilter niet inschakelen.
7. Controleer alle pijpleidingen, slangen en hun aansluitingen op dichtheid.
• Uitzettende afdichtingen kunnen aanvankelijk ondicht zijn, omdat zij pas bij watercontact geheel
afdichten.
8. Evt. niveau trommel instellen. (Niveau trommel instellen)
9. Evt. niveau vijverpomp instellen (niveau vijverpomp instellen)
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Besturing vanaf een webserver
Voor een storingsvrije werking is het noodzakelijk om de niveaudetectie correct in te stellen.
Bij een pomp gevoed systeem is het waterpeil in het filtersysteem niet alleen afhankelijk van het waterpeil van de vijver.
Maar is het waterpeil in het filtersysteem vooral ook afhankelijk van de circulatiecapaciteit. Daarom kan een waterniveauinstelling vereist zijn als men meer of minder water gaat verplaatsen.
U kunt de instellingen van het filter wijzigen met een tablet of een smart Phone of zelfs uw PC.
Verbinding maken met een smartphone of tablet via wifi
➢
➢
➢
➢

Maak eerst verbinding via het wifi-signaal FSBPI (wachtwoord = hotspotfsbpi )
Open vervolgens de browser (bijvoorbeeld Chrome of Opera)
Gebruik het webadres http://192.168.4.1 om de inlog pagina te benaderen.
Voor installatie instructies van de webserver zie paragraaf 8
De webserver verbinden met een lokaal netwerk
•
•
•
•
•

Benader uw router van uw lokaal netwerk (zie gebruikershandleiding van de router hoe) en log in uw router
Zoek de DHCP-clientlijst en kijk welke apparaten worden vermeld
Sluit een UTP LAN-kabel aan op de RJ45-aansluiting van de webserver en het andere uiteinde van de kabel op
uw LAN-router. (en sluit de webserver aan op het stopcontact met de adapter als dit nog niet gedaan is)
Log opnieuw in op uw LAN-router en kijk welk apparaat nu aan de DHCP-clientlijst is toegevoegd en onthoud het
IPv4-adres.
In de apparaat-tabel van uw router zou er een optie moeten zijn om het IPv4-adres van het apparaat statisch te
maken (ook wel 'gereserveerd' of 'permanente leasetijd' genoemd, zie de gebruikershandleiding van de router
hoe u dit moet doen)
Nu u het IPv4-adres weet, kunt u vanaf elk apparaat binnen het lokale netwerk verbinding maken met de
webserver via http://xxx.xxx.xxx.xxx (waarbij xxx.xxx.xxx.xxx het behouden IPv4 LAN-adres is van de webserver)
Verbinding maken met de webserver vanaf een extern netwerk

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Zorg er eerst voor dat de stappen van punt 7.2 werken en dat u verbinding kunt maken met de webserver zoals daar
uitgelegd.
Om ervoor te zorgen dat het LAN IPv4-adres oproepen van buiten het LAN-netwerk kan ontvangen, moeten we een
poort in de LAN-router doorsturen.
Zie in de gebruikershandleiding van uw LAN-router waar en hoe u een port forwarding instelt voor een lokaal IPv4adres. (soms ook wel een virtuele server genoemd)
Bij port forwarding moeten we nu een nieuwe regel maken.
In de regel vullen we eerst xxx.xxx.xxx.xxx in, (waarbij xxx.xxx.xxx.xxx het behouden IPv4 LAN-adres is van de
webserver vaak start dit met 192.168.xxx.xxx of ook wel 10.0.xxx.xxx)
Als lokale poort kiezen we poort 80 omdat dit de Http-poort is waarmee we verbinding maken met de webserver op
het lokale netwerk.
Als openbare poort kunnen we elke andere poort kiezen dan de poorten die zijn gereserveerd voor andere servers.
Dus als publieke poort zouden we bijvoorbeeld poort 1112 kunnen kiezen (aangezien deze niet gereserveerd is)
Voor protocol kunnen we zowel tcp als udp kiezen.
Nu kunnen we de regel inschakelen en opslaan.
Zoek uw publieke IPv4-adres dat u van uw provider heeft gekregen (zie bijvoorbeeld http://www.whatismyip.com ).
Gebruik uw openbare IPv4-adres yyy.yyy.yyy.yyy met de openbare poort 1112 om verbinding te maken met de
webserver.
Open uw webbrowser en op de adresregel vult u http://yyy.yyy.yyy.yyy:1112 in en druk op enter.
Nu moet u verbonden zijn met uw webserver vanaf een ander netwerk dan uw lokale netwerk.
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Webserver instellen

Het inlogscherm
(standaard wachtwoord is “doit”)

Nadat u succesvol ingelogd bent zien we het status scherm.
Hier zien we,
−
Het bedrijfslogo
−
SN nummer en (filter control versie)
−
Water temperatuur
−
Werkelijke water niveau in het filter
−
Hoogste gemeten waterniveau
−
Waterkraan timer (mits in gebruik)

Als we verder naar beneden scrollen zien we verschillende secties.
Waar zijn deze voor?
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Bediening
Hier hebben we de mogelijkheid om handmatig het volgende te
activeren, de status van iedere instelling is te zien aan de rechter zijde.
➢
Drukpomp trommel om handmatig een spoel procedure uit te
voeren.
➢
Luchtpomp Handmatig in en uit schakelen van de luchtpomp. (De
luchtpomp die voor het bewegend bed gebruikt wordt kan het beste op
een wandcontactdoos van de filterruimte aangesloten worden aangezien
deze ten alle tijden aan moet zijn. Op deze manier kan de luchtpomp
aansluiting van het filter gebruikt worden voor bv de luchtpomp die de
vijver belucht).
➢
UVC voor het in en uitschakelen van de UV lamp.
➢
Installatie standby zetten Dit schakelt de vijverpomp uit of aan.
Indien uitgeschakeld zal deze na 1 uur weer automatisch ingeschakeld
worden. (de resterende tijd zal aangeduid zijn)
➢
Waterkraan voor het in of uit schakelen van de automatische
waterklep mits aangesloten. (als deze handmatig ingeschakeld is zal de
aanduiding “HAND” te zien zijn. Is deze automatische ingeschakeld zal
“AAN” te zien zijn )

Instellingen
Schakelverschil trommel: op deze ingestelde waarde zal de trommel zich
reinigen.
Schakel niveau vijverpomp: op deze ingestelde waarde en de waardes
daaronder zal de vijverpomp uit gaan om drooglopen van de vijverpomp
te voorkomen. Zodra deze waarde hoger is dan de ingestelde waarde zal
deze opnieuw de vijverpomp opstarten.
Trommel cyclus tijd: de tijd verhogen of verlagen dat de trommel draait
tijdens de schoonmaakcyclus.
Bedrijfsuren teller uvc lamp: in het tabblad bediening kan de uvc lamp
handmatig aan en uit worden gezet. Bij het aan zetten zal de bedrijfsuren
teller de branduren optellen. Deze urenteller is hier op nul te zetten bij
het vervangen van de uvc lamp.
Snelheid pomp x hier kan men de vijverpomp met 5 voorkeuze snelheden
meer of minder water laten verplaatsen mits aangesloten en als de
vijverpomp het ondersteunt.
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Verwarming

Alarm watertemperatuur te hoog: Bij het bereiken van deze ingestelde
temperatuur ontvang u een mail ter bevestiging dat de temperatuur te
hoog is opgelopen.
Alarm watertemperatuur te laag: Bij het bereiken van deze ingestelde
temperatuur ontvang u een mail ter bevestiging dat de temperatuur te
laag is afgenomen.
Setpoint: De ingestelde watertemperatuur t.b.v. het zwem of vijver
water.
VC uit onder dit niveau Als het waterniveau in de trommel onder deze
waarde komt zal de CV uit gezet worden ter beveiliging.

Spoeltijden
Hier worden de laatste tien tijden weergegeven tussen de
spoelmomenten.
Deze worden weer gegeven in uren-min-sec en dagen.

17
Versie: 04 / 2019

Alarm
In het venster wordt of worden de alarmen weer gegeven met de tijd en
datum dat het alarm is ingetreden. Ook ziet u in het venster de
omschrijving van het alarm. Door op de knop “Reset+ Wis lijst” te
drukken. Zal de lijst gewist worden en het systeem opnieuw opstarten.
De alarmtekst voor de optie switch mag zelf bepaald worden .

Email

Vul in deze tab uw gegevens in m.b.t. het ontvangen van de alarm email.
Ook belangrijk is het goed invullen van de uitgaande email server. Om te
kijken of de mailadressen en de server adres goed zijn ingevuld druk U op
de “Test email” knop. Zijn de gegevens goed ingevuld ontvangt u een
email. Door een vink te plaatsen achter “E-mail” zal dit geactiveerd
worden . Geen vink is dus ook geen alarm meldingen via de email.
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Info

Omschrijving: vul hier een naam is om zo eventuele meerdere systemen
uit elkaar te houden.
versie: Dit is de versie software dat geplaatst in het systeem van de
trommel.
Let op: dit is dus niet de software die via onze site gratis te downloaden
is!
Serienummer : Alle trommelfilter hebben een serienummer dit nummer
bevat het jaartal type en datum aanduiding. En zal hier worden
weergegeven. Ook is dit nummer te zien op het type plaatje, dat
geplaatst is aan de kort zijde links boven in.
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Onderhoud
Ten einde een goede werking van het Trommelfilter te behouden dient het onderstaande onderhoud aan het
Trommelfilter te worden verricht:
• Afvoergoot wekelijks schoon spuiten met de tuinslang.
• Controleer wekelijks of er vuil blijft liggen in de trommel
• Kijk of de nozzles schoon zijn en goed spuiten, bij vervuiling schoonmaken.
U kunt de nozzles losdraaien en het vuil verwijderen. Na het schoonmaken de nozzles weer terugplaatsen.

Let op! Draai de nozzles niet te strak aan!
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Storing
De onderstaande storingen kunnen zich voordoen aan het Trommelfilter.
Storing
3x pendelfout vijverpomp

Oorzaak
Waterpeil te lang te laag (onder
ingestelde waarde )

3x pendelfout trommel en
drukpomp

Waterpeil te lang te laag (onder
ingesteld waarde ) of instelling
hoogte verschil te klein
De trommel bied te veel
weerstand

Stroomwaarde fout

Oplossing
Kijken waarom het waterpeil
laag blijft. Daarna resetten van
het programma.
Kijken waarom het waterpeil te
laag blijft. Daarna resetten van
programma.
Reset en neem bij meerdere
herhalingen contact op met
een van servicepunten of met
de fabrikant .
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Elektrisch schema

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deksel schakelaar
Deksel schakelaar
Reset
Reset
Temp + 5volt
Temp -

groen
wit

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

8.

Temp signaal

bruin

18.

9.
10.

Druksensor +5 volt
Druksensor -

bruin
geel

19.
20.

Druksensor 2 signaal
Druksensor +5 volt

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Druksensor 3 Druksensor 3 signaal
Flow +5 volt
Flow signaal
Flow -5 volt)
koelen
commen
Verwarmen
Power in

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Power in
Drukpomp
Drukpomp
Drukpomp
Drukpomp
Vijverpomp

fase
fase
aarde
nul
con
fase

bruin
bruin
gr/gl
bruin
zwart
bruin

37.
38.

Vijverpomp
Vijverpomp

aarde
nul

Gr/gl
Blauw

F1
F2
F3
F4
F5
F6

Zekering printplaat
Zekering drukpomp
Zekering motor
Zekering uv lamp
Zekering vijverpomp
Zekering luchtpomp

nul

blauw

Druksensor signaal
Flow +5 volt
Flow signaal
Flow -5 volt
Optie switch
Optie switch
Druksensor 2 +5 volt

groen

bruin

Druksensor 2 -

geel
groen
bruin

630 ma
4,5 amp
630 ma
1 Amp
5 amp
1 amp
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Bijlage I: EG verklaring van overeenstemming

Do-it Filtertechniek
EG verklaring van overeenstemming
Hiermee verklaart Do-it Filtertechniek te Ossendrecht, dat het hierna genoemde Trommelfilter voor het filteren
van vijver- en zwembaden voldoet aan de bepalingen van de genoemde richtlijnen, zoals laatstelijk gewijzigd en
opgenomen in de nationale wetgeving.
Product:
Type:

Trommelfilter,

EG-richtlijnen:

Machinerichtlijn: 2006/42/EG
EMC-Richtlijn: 2004/108/EG
R&TTE richtlijn 2014/53/EU

Toegepaste normen:

NEN EN 60204-1:2010
NEN EN 953
NEN EN 60335-1:2012
NEN EN 60335-2-41:2003+A1+A2
NEN EN 62233:2008
NEN EN 55014-1:2006/+A1+A2
NEN EN 61000-3-2:2006+A1+A2
NEN EN 61000-3-3:2008
ETSI EN 300 220-2 V2.3.1 (2010-02)

Plaats:

……………………………………

Datum:

……………………………………

Handtekening:

…………………………………….
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