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Aansluitingen /Bediening 

Bediening 
 
Door het omhoog draaien van de 
hoofdschakelaar zet u de filter aan. 
 
Bij het bedienen van de knop kunt u de filter 
laten spoelen. 
 
Bij het 5 keer bedienen van de knop kort 
achter elkaar start u de noodcyclus van de 
filter. Het filter spoelt dan automatisch na een 
ingestelde tijd. Dit kan men gebruiken bij een 
defecte vlotter. 

 

 	

Hoofdschakelaar 

 

 

Aansluiting 
niveauregeling 

 

Contactdoos T.B.V 
Vijverpomp 

 

Contactdoos T.B.V. 
Spoelpomp 

 

Manueel spoelen: 
Houd deze knop ingedrukt 
om manueel te spoelen 
 

Contactdoos T.B.V. 
Motor Trommelfilter 
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Instellingen 
 
De instellingen van de besturing kunt u wijzigen. 
 

Manuele instellingen 
 
Wanneer u uzelf toegang verschaft tot de 
besturingskast  kunt u de instellingen van 
uw filter gemakkelijk wijzigen. 
 
Om de instellingen aan te passen dient u 
de besturingskast weer aan te zetten 
doormiddel van de hoofdschakelaar. 
 
PAS OP! U werkt nu in een kast onder 
spanning. Dit is volledig op eigen risico. 
 
U kunt de instellingen wijzigen doormiddel 
van de volgende knoppen: 
 
Pijltje omhoog: vorige pagina/instelling en 
het wijzigen van waarden. 
 
Pijltje omlaag: volgende pagina/instelling 
en het wijzigen van waarden 
 
ESC 3 sec. inhouden: een waarde gaan 
selecteren. 
 
OK: de te wijzigen waarde 
selecteren/bevestigen. 
 
(zie ‘instellingen aanpassen’) 
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Instellingen aanpassen  
 

instelling beschrijving 
  
Dutch/german/english Om een taal te selecteren wijzigt u de 

waarde van de gewenste taal naar 1. 
PAS OP!: niet meer dan 1 taal aanzetten. 

Spoelen: De duur van een spoelbeurt instellen. 

Vijverpomp uit: Vijverpomp gaat uit na een X tijd laag 
waterniveau.(Droogloop beveiliging). 
 

Vijverpomp aan: Vijverpomp mag pas weer aan na een X tijd. 
(start-stop beveiliging) 

  
Error na vp uit: Geeft een error af wanneer de vijverpomp de 

ingestelde tijd uitgeschakeld is geweest. 
  
  
Sms na Error Stuurt een sms wanneer de filter: 

De vijverpomp een ingestelde tijd niet 
aangestuurd wordt. 
 
PAS OP!: sms en Bijvul klep kunnen niet 
tegelijk gebruikt worden. 

Bijvul klep: De klep om water bij te vullen gebruiken (1= 
aan  0= uit) 

  
Na Gootspoeling: Tijd dat de bijvul klep geschakeld word na 

het plaatsvinden van een gootspoeling. 

Na spoelen: Tijd dat de bijvul klep geschakeld word na 
het plaatsvinden van een spoelbeurt. 

Gootspoeling Enable: De gootspoeling aan of uit zetten (1= aan  
0= uit) 

Gootspoeling Wanneer: De gootspoeling laten plaatsvinden naar X 
aantal spoelbeurten. 

Gootspoeling Duur: Lengte van een gootspoeling. 

Gedwongen Spoelen aan/uit: De gedwongen spoeling aan of uit zetten 
(1= aan  0= uit) 

Gedwongen Spoelen Wanneer: Gedwongen spoelbeurt vind plaats na een X 
tijd zonder spoelbeurt. 
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Noodcyclus 
 

Als er te weinig water in het filter zit gaat de besturing in de Noodcyclus en schakelt 

de vijver pomp uit. De gedwongen spoeling werkt nu wel door. Als het waterniveau 

in het filter weer in orde is zal de besturing weer verder gaan met het programma. 

Als er op de uitgang voor de SMS een SMS module is aangesloten krijgt u automatisch 

Een SMS als de besturing de vijver pomp uitschakelt.  

 

 

 

Magneet ventiel aansluiten. 

De kabel voor het magneet ventiel aansluiten volgens de afbeelding. 

 

 

                                 

 

Gootspoeling Q3                                                       Bijvullen Q4 


