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Bedienings handleiding
Zonneboiler vulpomp
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Installatiehandleiding

1.1

Productdocumentatie

De bedieningshandleiding maakt integraal deel uit van het
toestel en moet aan de gebruiker worden overhandigd nadat
de installatie van het toestel is voltooid om te voldoen aan de
geldende reglementen.
• Lees de handleiding aandachtig door zodat u alle
informatie begrijpt om de veiligheid tijdens installatie,
gebruik en onderhoud te garanderen. In geen geval wordt
aansprakelijkheid aanvaard voor beschadigingen die
voortvloeien uit het niet naleven van de richtlijnen in deze
gebruikshandleiding.

1.2

Bijbehorende documenten

-- Gebruiksaanwijzingen en installatiehandleidingen van andere
elementen van het systeem.

1.3

Uitleg van symbolen

a
e
b
i

GEVAAR:
Risico op letsels.

Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (kinderen
inbegrepen) met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen,
en personen zonder ervaring of kennis. Om de veiligheid van
deze personen te garanderen moeten ze zich laten helpen en
begeleiden door bekwame personen die hun de werking van het
toestel uitleggen.
• Zorg dat kinderen niet met het toestel spelen.

2.1

CE-merkteken
Het CE-merkteken geeft aan dat de toestellen die in
deze handleiding worden beschreven, voldoen aan de
volgende richtlijnen:

-- Richtlijn met betrekking tot drukapparatuur (richtlijn 97/23/
EEG van het Parlement en van de Europese Raad van 29 mei
1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der lidstaten betreffende drukapparatuur).

2.2

Typeplaatje

Plaats van typeplaatje :

1

GEVAAR:
Risico op electrische schok.
OPGELET:
Risico op beschadiging van het toestel of zijn omgeving.
BELANGRIJK:

Legende
1
Typeplaatje

Belangrijke informatie.

Op het typeplaatje staan de volgende gegevens :
-- Voedingsspanning

2

Beschrijving van het toestel

De AWB toestellen zijn vervaardigd conform de laatste
technische ontwikkelingen en de geldende technische
veiligheidsvoorschriften.

-- Stroomsterkte

De zonneboiler vulpomp is bestemd voor het vullen, spoelen en
aftappen van zonneboiler systemen. Deze uitrusting is speciaal
gekozen om te werken met zonnesysteem vloeistof met Glycol.

-- Beschermingsgraad

Alle andere toepassingen zijn uitgesloten.
De fabrikant/leverancier zal in geen geval aansprakelijk zijn
voor schade ten gevolge oneigenlijke toepassing. Alle gevolgen
bij oneigenlijke toepassing zijn voor rekening en risico van de
gebruiker.
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-- Frequentie

Correct gebruik omvat ook het naleven van de instructies
en aanduidingen uit de bedieningshandleiding en van alle
toepasselijke bijkomende documenten, net als het naleven van
de inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

-- Nominaal vermogen

-- Thermische isolatieklasse
-- Functionele veiligheid
-- Faseverschuivingscoëfficiënt
-- Toerental
-- Capaciteit van de bedrijfscondensator
-- Maximumdebiet
-- Minimale opvoerhoogte
-- Maximale opvoerhoogte
-- Maximumtemperatuur van zonnesysteemvloeistof
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Veiligheidsinstructies en voorschriften

3.1

Veiligheidsvoorschriften

b

OPGELET :
Onjuiste installatie kan leiden tot een electrische schok
of beschadiging van het toestel.

3.2

Bij het gebruik van het toestel dient de volgende richtlijn in acht
te worden genomen:
-- Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad
met betrekking tot de laagspanning.

• Schakel veiligheidsvoorzieningen nooit uit en probeer ze niet
aan te passen.

4

• Houd rekening met de volgende methoden en
voorzorgsmaatregelen:

4.1

-- Neem het toestel vast aan de onderkant.
-- Draag waar nodig veiligheidskleding, bijv. handschoenen,
veiligheidsschoenen.
• Gebruik veilige methoden voor het heffen:
-- Houd de rug recht.
-- Vermijd het draaien van de taille.
-- Vermijd kromming van het bovenlichaam/afbuiging van de
topzwaarte.
-- Gebruik bij het vastgrijpen altijd de handpalm.
-- Gebruik de aangewezen houvasten.
-- Houd de lading zo dicht mogelijk bij het lichaam.
-- Gebruik altijd hulp waar nodig.
• Breng de pakkingen goed aan bij het tot stand brengen van de
aansluitingen om elk gevaar op waterlekken te vermijden.
Neem de fundamentele veiligheidsvoorschriften in acht voordat u
begint aan onderhoud of wisselstukken vervangt:
• Zet het toestel uit.
• Stel het toestel spanningsloos.
• Sluit het toestel af van het hydraulisch systeem met de
afsluitkranen indien die voorzien zijn.
• Bescherm alle elektrische onderdelen tegen water als u aan
het toestel werkt.
• Gebruik uitsluitend originele wisselstukken.
• Gebruik uitsluitend nieuwe O-ringen en Pakkingen.
• Controleer na uw interventie de leidingen op lekken.
• Voer nadat het werk aan het toestel is voltooid een bedrijfstest
uit en controleer op veilige werking.

Normen en richtlijnen

Garantie / verantwoordelijkheid
Garantiebepalingen

AWB staat namens de fabriek in voor de goede kwaliteit van
fabricage en materiaal. Bedoelde garantie beperkt zich tot
materiaal- en fabricagefouten.
De garantie heeft een looptijd van:
12 maanden garantie op arbeidsuren en voorrijkosten en 24
maanden garantie op onderdelen.
Elke verdere aanspraak op garantie, schadevergoeding,
gevolgschade, is nadrukkelijk uitgesloten.
Bovengenoemde fabrieksgarantie geldt uitsluitend en alleen
onder de volgende voorwaarden:
het apparaat moet door een erkende installateur zijn
geïnstalleerd volgens de voorwaarden en normen van de
competente instanties.
Eventuele aanpassingen aan het apparaat kunnen en mogen
alleen door een door AWB aangewezen installateur uitgevoerd
worden.
Elke aanspraak op garantie vervalt bij het uitvoeren van
reparaties, wijzigingen of aanpassingen en/of monteren van niet
AWB onderdelen zonder voorafgaande toestemming van AWB.
Daarnaast vervalt elke aanspraak op garantie bij montage in
afwijking van de landelijke en plaatselijk geldende voorschriften.
De garantiekaart dient ingevuld en binnen acht dagen na
installatiedatum ondertekend, voorzien van een stempel van de
installerende installateur, aan ons te worden verzonden.
De garantie geldt bij normaal huishoudelijk gebruik in
overeenstemming met de installatievoorschriften.
Uitdrukkelijk van garantie uitgesloten is gebruik voor andere
doeleinden dan in de gebruiksaanwijzing vermeld.
Aanspraken tijdens de garantieperiode hebben geen verlenging
van de garantieperiode tot gevolg.
Elke aanspraak op garantie vervalt indien het apparaat niet
overeenkomstig de geldende voorschriften wordt onderhouden.

• Laat de vulpomp nooit zonder bewaking werken.
• Gebruik de zonneboiler vulpomp nooit met een
vloeistoftemperatuur van meer dan 40°C.
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• Sluit de koelopeningen van de motor nooit af.
• Controlleer of er voldoende zonnesysteem vloeistof in het
systeem is aangebracht om het aanzuigen van lucht door de
pomp te voorkomen
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b

Gebruik van het toestel / aansprakelijkheid
van de fabrikant
De bovenstaande gedetailleerde garantiebepalingen
zijn van toepassing onder de volgende voorwaarden:

-- Het toestel is geïnstalleerd door een erkend installateur
overeenkomstig de installatievoorschriften.
-- Het toestel wordt gebruikt voor normaal huishoudelijk
gebruik en in overeenkomst met de bedienings- en
onderhoudsinstructies van de fabrikant.
-- Tijdens de garantieperiode wordt werk aan het toestel, service,
onderhoud, reparatie en demontage alleen uitgevoerd door
een erkend technicus.
-- De garantieperiode wordt niet verlengd door reparatie of
vervanging van onderdelen tijdens de waarborgperiode

b

De fabrikant heeft geen enkele aansprakelijkheid voor
beschadiging die voortvloeit uit:

-- Fouten of schade ten gevolge van een verkeerde of onvolledige
installatie, gebrekkig onderhoud of een slechte regeling.
-- defecten in het systeem waarop het toestel is aangesloten.
-- defecten veroorzaakt door ongeschikte vorstbescherming.
-- Elke beschadiging of slechte regeling ten gevolge van
de wijzigingen in de aard of in de druk van het gebruikte
zonnesysteemvloeistof of een wijziging in de karakteristieken
van de elektrische voedingsspanning.
• Zie Bepalingen en voorwaarden voor meer details.

a

Dit toestel is uitsluitend geschikt voor installatie in de
landen die zijn vermeld op het typeplaatje.

Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (kinderen
inbegrepen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, en
zonder ervaring of kennis. Om de veiligheid van deze personen
te garanderen moeten ze zich laten helpen en begeleiden door
bekwame personen die hun de werking van het toestel uitleggen.
• Zorg dat kinderen niet met het toestel spelen.

5

Recycling

De verpakking, het apparaat en de inhoud van het pakket
moet worden gerecycled in overeenstemming met de geldende
regelgeving.

5.1

Apparaat

Het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit recyclebare materialen.
Dit symbool betekent dat dit apparaat niet
weggegooid mag worden samen met huishoudelijk
afval, dat het selectief opgehaald dient te worden
met het oog op het hergebruik en de recycling ervan.
• Het apparaat dient gerecycled te worden. Breng dit
apparaat naar een verzamelpunt voor de verwerking, de
nuttige toepassing, de recycling van afval van elektrisch en
elektronisch afval. Hetzij een afvalverwerkingscentrum hetzij
door een erkende dienstverlener.

5.2

Verpakking

i

BELANGRIJK :
Het recyclen van de verpakking moet worden uitgevoerd
door de installateur die het apparaat geïnstalleerd heeft.

• Recycle de verpakking van het apparaat door het sorteren
van het recyclebaar afval (karton, plastic, ...) van het niet
recyclebaar afval (strapping ...).

5.3

Zonnesysteem vloeistof

a

GEVAAR:
Het toestel bevat zonnesysteem vloeistof. Vermijd
contact met de huid en de ogen.

In het kader van normaal gebruik en onder normale
gebruiksvoorwaarden vormt deze zonnesysteem vloeistof geen enkel
gevaar.
Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar de aanduidingen op
het etiket van de bus.
Voordat u het toestel recycled, dient de zonnesysteem vloeistof
correct afgevoerd te worden.

NL
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7.2

e

Leveringsomvang

Elektrische aansluitingen
Onjuiste installatie kan leiden tot een electrische
schok of beschadiging van het toestel.

Het toestel moet rechtstreeks worden aangesloten op een
bereikbare, vaste en geschakelde elektrische uitgang.
De externe bedrading moet geaard zijn, met de juiste polariteit en
overeenkomstig de huidige normen.

3

2

De fabrikant weigert elke verantwoordelijkheid voor schade
aan personen of andere als gevolg van onjuiste aarding van het
toestel, inclusief niet-naleving van de huidige normen.
• Verbind de voedingskabel van het toestel met het 230V-net
(eenfasig + aarding).

7.3

Hydraulisch schema

4
1
2

5
Legende Ausdehnung
1
Aftapslang (1/2'') met filter
2	Vulpomp
3
Gebruiksaanwijzing
4
Persslang (1/2’’)
5
Aanzuigslang (3/8’’)

3
1

• Controleer de inhoud van de verpakkingen.

7

Gebruik van het toestel

7.1

Aanbevelingen voor gebruik

b

Vul de pomp met zonnesysteemvloeistof vóór
gebruik via de aanzuigopening of de opening voor
de aansluiting van de persslang. Laat de pomp nooit
onbelast werken.

i

Het is aan te raden de pomp langer te laten werken
na het zonnesysteem te hebben gevuld om deze te
spoelen zodat alle onzuiverheden afgevoerd worden
die zich hebben verzameld tijdens het aansluiten van
de onderdelen.

b

Controleer de aftapslang gedurende de hele
vulbewerking. Hij moet constant in het glycolwater
gedompeld blijven.

i

4
5

Legende
1
Aftapslang (1/2'') met filter
2
Persslang
3	Vulpomp
4
Aanzuigslang
5	Vat met zonnesysteem vloeistof

NL
Het is niet nodig de vulpomp na gebruik af te tappen.
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9

Problemen oplossen

9.1

Reiniging van de filter

Foutdiagnose

Defect

De motor
draait
niet

A
Het debiet
is te klein

Oorzaak

Oplossing

Afwezigheid van
elektrische spanning

Controleer de
voedingsspanning

Schoepenrad van de
pomp geblokkeerd
(uitschakeling door de
thermische schakelaar)

Demonteer de pomp en maak
hem schoon

Vloeistof te warm
(uitschakeling door de
thermische schakelaar)

Laat de vloeistof en de motor
afkoelen

De slang zuigt lucht aan

Controleer het niveau van de
zonnesysteem vloeistof in het
vat.

De pompslang zit
verstopt met vuil

Reinig de leidingen en de
pomp.

Lucht aanwezig in de
aanzuigslang

Stop de pomp en giet
zonnesysteem vloeistof in de
aanzuigopening om de pomp
in werking te brengen.

B

• Draai de achterkant van de filter linksom (tegen de richting
van de wijzers van de klok in) (bajonetkoppeling) en verwijder
hem.
• Reinig de filter met water.

9.2

Netsnoer

e

GEVAAR:
Het netsnoer moet worden vervangen door een erkende
installateur.

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen
volgens de instructies in het hoofdstuk "Elektrische
aansluitingen".

• Bouw het geheel weer samen.

10 Reserveonderdelen
Gebruik originele reserveonderdelen van de fabrikant voor een
veilige en lange levensduur van het product.

i

BELANGRIJK:
Dit apparaat is voorzien van het CEconformiteitsmerkteken. Gebruik uitsluitend nieuwe
originele reserveonderdelen van de fabrikant.

• Zorg dat reserveonderdelen correct worden gemonteerd in de
juiste stand en richting. Test het apparaat op veilige werking
na het aanbrengen van reserveonderdelen of na reparatie.

NL
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11 Technische gegevens
Beschrijving

Eenheid

Waarde

Voedingsspanning

V~

230

Frequentie

Hz

50

Stroomsterkte

A

4

kW

1.1

Beschermingsgraad

IP

54

Thermische isolatieklasse

CI

F

Max. nominaal vermogen (P1)

Functionele veiligheid

SF

1

Faseverschuivingscoëfficiënt

Cos φ

0.98

Toerental

min-1

2800

µF

20/450V

l/min

57

Capaciteit van de bedrijfscondensator (C)
Maximumdebiet (Qmax)
Minimum opvoerhoogte (Hmin)

m

3

Maximale opvoerhoogte (Hmax)

m

46

Maximumtemperatuur van de zonnevloeistof

°C

40

NL

0020139694_00 - 03/12 - AWB

-7-

Onder voorbehoud van technische wijzigingen
0020139694_00 - 03/12

AWB
Postbus 12675,
1100 AR Amsterdam

T 020 565 9400
F 020 697 1523

E info@awb.nl

www.awb.nl

Altijd aan uw zijde

