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1 Algemene informatie 
Inbouw en inbedrijfstelling enkel door geschoold personeel! 

1.1 Toepassingen 
De stekkerklare, compacte module is ontworpen voor commercieel en industrieel 
gebruik van regenwater ter besparing van drinkwater. De installatie zorgt voor een 
volledig automatische voorziening van regenwater uit ondergrondse tanks of 
waterputten door middel van een motoraangedreven pomp als voedingspomp. De 
volledig elektronische regeleenheid stuurt de bronpomp, de watervoorzieningspompen 
en de eenheid voor suppletie van vers water. De hybride opslagtank met groot volume 
en met alle geïntegreerde functies zorgt voor suppletie van vers water in het 
verbruikersnetwerk, dat ontworpen is om te beantwoorden aan de behoeften van de 
klant in geval van niet-gevulde waterputten. 
 
De belangrijkste toepassingsgebieden zijn: 

 spoeling van toiletten 
 voorziening van waswater 
 besproeiing en irrigatie van tuinen. 

 

 
Regenwater is geen drinkwater! De buizen voor het regenwater moeten 
afzonderlijk gemarkeerd worden! 

 

1.2 Productgegevens 
 

1.2.1 Typeplaatje 
 

Voorbeeld: 
 
Wilo-AF 400-2 MP 605 DM/RCH 2+1 
AF  Automatische regenwatervoorziening en systeem voor suppletie van vers 
 water 
400  Volume van de hybride opslagtank [liter] 
2  Aantal watervoorzieningspompen 
MP  Normale aanzuiging, horizontaal, meertrapse centrifugaalpomp van de serie 

MultiPress 
6  Debiet (m³/h) bij optimale efficiëntie 
05  Aantal schakelstanden 
DM  Driefasige stroom 3 ~ 400 V, 50 Hz 
EM  1 ~ 230 V, 50 Hz 
RCH  Regeleenheid: RainControl Hybrid 
2+1  Aantal watervoorzieningspompen: 2; aantal voedingspompen: 1 
 

1.2.2 Gegevens over de aansluiting en het vermogen 
 
Debiet van de pompen:   max. 16 m³/h 
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Opvoerhoogte:   max. 56 m 
Debiet van de bronpomp:   max. 16 m³/h 
Bedrijfsdruk:    max. 10 bar 
Mediumtemperatuur:  +5°C tot +35°C 
Volume hybride opslagtank: 400 l 
Omgevingstemperatuur:  max. 40°C 
Aansluitspanning   1 ~ 230 V, 50 Hz (L, N, PE)/specificatie EM 

3 ~ 400 V, 50 Hz (L1, L2, L3, N, PE)/spec. DM 
Nominaal vermogen 
per pomp [P2]:   550 / 750 / 1100 W (volgens het typeplaatje van 
     de pomp) 
Motorbeveiliging:   geïntegreerde elektronische motorbeveiliging 
Pompbesturing:   elektronische druksensor 
Aansluiting op aanvoerleiding 
waterput:    PE-buis, buitendiameter 50 mm 
Aansluiting persleiding:  verzamelbuizen R 1½” 
Aansluiting suppletie vers water: via vrije toevoer, aansluiting magneetklep 1” 
Overloopverbinding:  DN 100 met overloopsifon 

 
 

2 Veiligheid 
 

Deze handleiding bevat belangrijke informatie, die bij de plaatsing en het bedrijf van de 
pomp opgevolgd moet worden. Daarom dient deze handleiding vóór de montage en 
inbedrijfstelling gelezen te worden door de installateur en de verantwoordelijke 
gebruiker. 
Zowel de algemene veiligheidsvoorschriften in dit hoofdstuk “Veiligheid” als de met 
gevarensymbolen aangeduide veiligheidsvoorschriften in de volgende hoofdstukken, 
moeten strikt nageleefd worden. 
 

2.1 Veiligheidssymbolen in deze bedieningshandleiding 
De veiligheidsvoorschriften in deze bedieningshandleiding die bij niet-naleving 
lichamelijke letsels kunnen veroorzaken, worden aangeduid met het symbool: 

, 
In geval van waarschuwing voor elektrische spanning met: 

 
 
Het volgende symbool wordt gebruikt om aan te duiden dat niet-naleving van de 
veiligheidsvoorschriften kan leiden tot beschadiging van de pomp/installatie en zijn 
functies: 

OPGELET! 
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2.2 Kwalificatie van het personeel 
Het personeel dat de pomp installeert, moet beschikken over de kwalificaties die vereist 
zijn om deze werkzaamheden uit te voeren. 
 

2.3 Risico’s bij niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften 
Niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot lichamelijke letsels of 
beschadiging van de pomp of installatie. Door de veiligheidsvoorschriften niet na te 
leven, kan ook elke eis tot schadeloosstelling nietig worden. 
In het bijzonder kan niet-naleving van de voorschriften de volgende problemen 
veroorzaken: 

 defecten van belangrijke functies van de pomp of installatie, 
 lichamelijke letsels ten gevolge van elektrische of mechanische factoren. 

 

2.4 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker 
De bestaande reglementeringen ter voorkoming van ongevallen moeten opgevolgd 
worden. 
Gevaren ten gevolge van elektrische energie moeten uitgesloten worden. De richtlijnen 
uitgegeven door de VDE [Duitse Vereniging van Elektrotechnische Ingenieurs] en de 
plaatselijke energiebedrijven moeten nageleefd worden. 
 

2.5 Veiligheidsinformatie bij inspectie en montage 
De gebruiker moet controleren of de inspectie- en montagewerkzaamheden uitgevoerd 
worden door bevoegd en gekwalificeerd personeel, dat door grondige studie van deze 
bedieningshandleiding geïnformeerd is. 
Werkzaamheden aan de pomp/installatie mogen enkel uitgevoerd worden, wanneer de 
installatie tot stilstand gebracht werd. 
 

2.6 Ongeoorloofde wijzigingen en reserveonderdelen 
Wijzigingen aan de pomp of installatie mogen enkel uitgevoerd worden met de 
toestemming van de fabrikant. Het gebruik van originele reserveonderdelen en het door 
de fabrikant goedgekeurde toebehoren zorgt voor de veiligheid. Het gebruik van andere 
onderdelen kan de aansprakelijkheid van de fabrikant voor de gevolgen ervan nietig 
maken. 
 

2.7 Ongeoorloofde gebruiksmethoden 
De bedrijfsveiligheid van de geleverde pomp of installatie kan enkel gewaarborgd 
worden in geval van gebruik in overeenstemming met paragraaf 1 van de 
bedieningshandleiding. Men mag in geen geval boven of onder de in de catalogus of 
technische fiche opgegeven grenswaarden gaan. 
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3 Transport en tussenopslag 
 

OPGELET! De installatie moet beschermd worden tegen vocht en mechanische 
beschadiging door stoten/schokken. Temperaturen buiten het bereik 
van 0°C tot +40°C moeten vermeden worden. 

 

4 Beschrijving van het product en toebehoren 

4.1 Beschrijving van de pompen 
De installatie is ontworpen als een compact, industrieel systeem voor 
regenwatervoorziening met twee pompen. De pompen werken alternerend of parallel op 
piektijden. Ze krijgen water van de opslagtank. Met behulp van een druksensor die zich 
in de verzamelbuizen aan de perszijde bevindt, regelt de regeleenheid de vereiste 
stroming van water door de pompen. Een doorstroomd membraandrukvat (8 I) volgens 
DIN 4807 voorkomt dat de pompen constant inschakelen, telkens wanneer er een klein 
verbruik  of lekkage is. Om er voor te zorgen dat de opslagtank tot een bepaald niveau 
gevuld blijft, werd een niveausensor in de hybride opslagtank aangebracht, die 
schakelimpulsen naar de regeleenheid bij overeenkomstige waterniveaus stuurt. Dit 
zorgt er voor dat de opslagtank op het juiste moment uit de waterput bijgevuld wordt 
door middel van de in de waterput geïnstalleerde voedingspomp. Indien de waterput 
leeg is, ontvangt de regeleenheid een overeenkomstig signaal van de niveausensor in 
de hybride opslagtank. In dit geval vindt de suppletie plaats uit het drinkwaternetwerk via 
de eenheid voor drinkwatersuppletie (zie fig. 1). 
 

4.2  Beschrijving van de regeleenheid 
4.2.1 Functiebeschrijving 

De regeleenheid (type RCH 2+1) stuurt en regelt installaties voor 
regenwaterrecuperatie die als hybride systemen opgebouwd zijn. 
De opslagtank van het systeem (hybride opslagtank) bevat een niveausensor om het 
systeem te besturen (zie fig. 7). 
Het vlotterniveau S0 dient als droogloopbeveiliging voor de pompen. Indien het 
niveau onder het schakelpunt van niveau S1 gaat, wordt de bronpomp ingeschakeld. 
De bronpomp voorziet de opslagtank van regenwater tot het niveau S2 in de 
opslagtank overschreden wordt. 
Indien het niveau in de opslagtank onder niveau S3 gaat, wordt de magneetklep voor 
de drinkwatersuppletie geopend. De suppletie wordt verdergezet tot het niveau boven 
het niveau S4 gaat. De opeenliggende indeling van de schakelaars S3 en S1 zorgt er 
voor dat vers water enkel gebufferd wordt, indien de waterput leeg is of indien er een 
storing in de buurt van de bronpomp optreedt. 
Een elektronische druksensor levert de werkelijke systeemdrukwaarde als 4 – 20 mA 
stroomsignaal. De regelaar houdt dan de systeemdruk constant. 
Indien het vereiste vermogen van een pomp niet bereikt kan worden, wordt de 
tweede pomp ingeschakeld. 
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4.2.2 Opbouw van de regeleenheid 
De regeleenheid bestaat uit de volgende onderdelen: 
 Hoofdschakelaar: isoleert de voedingsspanning en wordt gebruikt om de 

nettoevoer aan te sluiten. 
 Besturingskaart van de bronpomp: voeding voor het laagspanningsgedeelte van 

deze kaart, aansluitklemmen voor de voedingsspanning en aansluitklemmen voor 
de externe signalen, evenals potentiometer en haakschakelaar voor de instelling 
van de werkwijzen en parameters van dit gedeelte van het systeem. 

 Besturingskaart van de drukverhogingspompen: voeding voor het laag-
spanningsgedeelte van deze kaart, aansluitklemmen voor de voedingsspanning en 
aansluitklemmen voor de externe signalen, evenals potentiometer en haak-
schakelaar voor de instelling van de werkwijzen en parameters van dit gedeelte 
van het systeem. 

 Indicatiekaart: opname van het LED-display en de draaischakelaar. 
 Inschakeling vlotterschakelaar: aansluiting van de niveausensor in de opslag-

tank. 
  
4.2.3 Functies van het toestel in het besturingsgedeelte van de bronpomp 

 Interne elektronische motorbeveiliging: Om overbelasting van de motor te 
voorkomen, moet de overstroomafschakelspoel op de potentiometer P1 (fig. 3) 
ingesteld worden op de nominale stroom van de pomp/motor (volgens het 
typeplaatje). De WSK-klemmen moeten overbrugd worden. 

 Externe motorbeveiliging WSK/PTC: Indien de motor door een wikkelings-
veiligheidscontact (WSK) of PTC beveiligd wordt, wordt de potentiometer P1 op de 
maximumwaarde (rechter aanslag) ingesteld. 

 Nalooptijd: De nalooptijd voor de bronpomp wordt via de potentiometer P2 
(diagram 3) tussen 0 en 2 ingesteld (fabrieksinstelling: 0 min). 

 Droogloopbeveiliging (TLS): De pompen van watervoorzieningsinstallaties 
mogen niet drooglopen. Als droogloopbeveiliging worden een vlotterschakelaar 
(WA 65/95) of dompelelektrodes in de waterput ingebouwd die de bronpomp 
uitschakelen, wanneer men onder het minimale waterniveau in de waterput gaat. 

 Vertraging TLS: Het uitschakelen van de pomp nadat de droogloopbeveiliging 
geactiveerd werd en het opnieuw inschakelen nadat het storingssignaal 
teruggesteld werd, kunnen vertraagd worden. De vertragingstijd kan via de 
potentiometer P3 (fig. 3) tussen 2 sec en 2 min ingesteld worden. 

 Testloop: Bij de instelling "testloop" werkt de pomp gedurende 10 s na een 
stilstand van 10 h. Door de haakschakelaar S 3 (fig. 3) te sluiten, vindt er geen 
testloop plaats. Om te voorkomen dat de opslagtank overloopt, moet de testloop in 
de schakelkast RCH geïnactiveerd worden. 
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4.2.4  Functies van het toestel in het besturingsgedeelte van de drukverhogings- 
 pompen 

 Interne elektronische motorbeveiliging: Om overbelasting van de motor te 
voorkomen, moet de overstroomafschakelspoel op de potentiometer P1 (fig. 5, P1, 
P2) ingesteld worden op de nominale stroom van de motor volgens het typeplaatje 
van elke motor. De WSK-klemmen moeten overbrugd worden. 

 Externe motorbeveiliging WSK/PTC: Indien de motoren door een 
wikkelingsveiligheidscontact (WSK) of motorbeveiliging met thermistor (PTC) 
beveiligd worden, wordt de WSK of PTC voor elke motor op de klemmen 
aangesloten en wordt de potentiometer (fig. 5, P1, P2) op de maximumwaarde 
(rechter aanslag) ingesteld. 

 Nalooptijd: De nalooptijd voor de basislastpomp wordt via de potentiometer  
(fig. 5, P8) tussen 0 en 2 min ingesteld. Deze tijd begint wanneer de 1ste pomp 
start. 

 Droogloopbeveiliging: Als droogloopbeveiliging bevat de opslagtank de niveau-
sensor met het schakelniveau S0 die de pompen na elkaar uitschakelt, wanneer 
men onder het minimale waterniveau gaat. Automatische bevestiging wanneer het 
watergebrek verholpen is. 

 Vertraging WM: Het uitschakelen van de pomp nadat de droogloopbeveiliging 
geactiveerd werd en het opnieuw inschakelen nadat het storingssignaal 
teruggesteld werd, kunnen vertraagd worden. De vertragingstijd kan via de 
potentiometer  (fig. 5, P9) tussen 2 sec en 2 min ingesteld worden. Deze 
vertraging moet in de schakelkast op de minimumwaarde (linker aanslag) ingesteld 
worden. 

 Vertraging in- en uitschakeling pieklast: De inschakeling van pieklastpompen 
wordt vertraagd met ongeveer 4 s en de uitschakeling met ongeveer 8 s. Deze 
tijden zijn vooraf geprogrammeerd en kunnen niet gewijzigd worden. 

 Storingsomschakeling: Indien een pomp ten gevolge van een storing uitvalt, 
neemt de andere pomp automatisch haar functies over. 

 Pompwisseling: Indien dezelfde pomp altijd de rol van basislastpomp op zich zou 
nemen, dan zou ze zwaarder belast zijn dan de pieklastpomp. Om de looptijden 
gelijkmatig te verdelen en zo een vroegtijdig defect van één van de pompen te 
vermijden, werd de functie "pompwisseling" voorzien, d.w.z. telkens wanneer het 
systeem opstart, neemt de volgende pomp de basislastfunctie op zich. 
Pompwisseling vindt ook ongeveer om de 6 uur plaats, wanneer één of meerdere 
pompen constant lopen. 

 Testloop: Bij de instelling "testloop" werkt een pomp in elk geval gedurende 
ongeveer 15 s na een stilstand van ongeveer 6 h. De testloopintervallen zijn vooraf 
geprogrammeerd en worden niet beïnvloed door de looptijden van de pompen of 
de melding van een watergebrek of sensordefect. Door de haakschakelaar S 2 
(fig. 5) te sluiten, vindt er geen testloop plaats. 
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4.3  Bediening van de schakelkast 
4.3.1 Bedieningselementen aan de voorzijde van de schakelkast 

De schakelkast wordt gebruikt om de pompen automatisch te besturen. De frontplaat 
van de schakelkast bevat de volgende schakelaars/indicaties: 

 Hoofdschakelaar 3-polig (L1, L2, L3)  (fig. 2, pos. 5) 
0 → UIT 
I → AAN. 

4.3.2 Bedieningselementen aan de voorzijde van de schakelkast voor de bronpomp 
 Besturingsschakelaar (fig. 2, pos. 1) 

 Automatisch → Automatisch bedrijf met alle veiligheidsfuncties, elektronische 
motorbeveiliging en droogloopbeveiliging. 

 0 → Uit. 
 → Handbedrijf; inschakeling van de pomp onafhankelijk van de huidige vereisten 

en zonder veiligheidsfuncties. De WSK-functie blijft behouden. Deze instelling is 
voorzien voor tests. Het handbedrijf is ongeveer 2 min. actief en schakelt daarna uit. 

 Bedrijfsindicatie (fig. 2, pos. 4): licht groen op bij bedrijf van de pomp, knippert groen 
bij motorstoring. 

 Storingsindicatie (fig. 2, pos. 4): licht rood op bij storing in de waterkringloop. 
 

4.3.3  Bedieningselementen aan de voorzijde van de schakelkast voor de druk-
verhogingspompen 

 1 Besturingsschakelaar voor beide pompen (fig. 2; pos. 2) 
0 → Uit voor beide pompen. 

 → Handbedrijf; inschakeling van pomp 1 of 2 onafhankelijk van de huidige 
vereisten en zonder veiligheidsfuncties. De WSK-functie blijft behouden. Deze 
instelling is voorzien voor tests. Het handbedrijf is ongeveer 2 min. actief en 
schakelt daarna uit. 

Automatisch → Automatisch bedrijf met alle veiligheidsfuncties, elektronische 
motorbeveiliging en uitschakeling bij droogloop. 
Automatisch 1: In automatisch bedrijf werkt pomp 1 en is pomp 2 uitgeschakeld 
(vb. wegens storing). 
Automatisch 2: In automatisch bedrijf werkt pomp 2 en is pomp 1 uitgeschakeld 
(vb. wegens storing). 
Automatisch 1+2: beide pompen lopen in parallel bedrijf als basis- en 
pieklastpompen. 

 Bedrijfsindicatie (fig. 2, pos. 3) voor elke pomp: licht groen op bij bedrijf van de 
betreffende pomp, knippert groen bij motorstoring. 

 Storingsindicatie (fig. 2, pos. 3): licht rood op bij storing in de waterkringloop. 

 

4.4 Omvang van de levering 
 stekkerklare, compacte installatie AF400 op frame 
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 suppletie-eenheid voor installatie aan de suppletieleiding 
 inbouw- en bedieningshandleiding. 
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4.5 Toebehoren 
Het toebehoren moet afzonderlijk besteld worden: 

 dompelpomp TS..., TP... 
 vlotterschakelaar WA 65. 

 

5 Montage / inbouw 

5.1 Montage 
De installatie wordt volledig gemonteerd geleverd. Ze moet op een effen ondergrond in 
een vorstvrije ruimte geplaatst worden. De installatie wordt verticaal uitgelijnd met 
behulp van in de hoogte verstelbare trillingsdempers (rubbervoetjes). Rechtstreeks 
contact van de installatie met aangrenzende muren moet vermeden worden om 
eventuele geluidsstoringen via contactgeluid te voorkomen. 

OPGELET! De montageplaats van de installatie moet hoger zijn dan het hoogste 
waterniveau in de waterput; anders bestaat het risico dat de waterput 
via de installatie in het leidingnet leegloopt. 

OPGELET! Alle leidingaansluitingen moeten spanninsgvrij uitgevoerd worden, 
leidingbelastingen moeten ondersteund worden en mogen niet naar de 
aansluitingen van de installatie overgebracht worden. 

 
5.1.1 Persleiding 

Er is een buisaansluiting aan de rechter- en linkerzijde van de installatie met een 
buitendraad R1½” voor het aansluiten van de persleiding. Voor de aansluiting raden we 
elastische verbindingsbuizen aan om overdracht van lichaamsgeluid op het 
verbruikersnetwerk te vermijden. De ongebruikte aansluiting moet afgedicht worden met 
een standaardafsluitdop (drukklasse PN10).  

 
5.1.2 Aansluiting van de toevoerleiding uit de waterput 

Het verbindindsstuk bevindt zich aan de bovenzijde van de opslagtank (ø 50, 100 mm 
lang, materiaal PE) en kan op de toevoerleiding uit de waterput aangesloten worden 
met behulp van standaardverbindingstechnieken (vb. klemverbinding). 

OPGELET! De toevoerhoeveelheid uit de waterput mag niet meer bedragen dan 
16 m³/h (breng evt. een smoorklep aan)! Verder is een terugslagklep in 
de toevoerleiding vereist, omdat de installatie anders in de waterput kan 
leeglopen. 

 
5.1.3 Overloopverbinding 

De overloop DN 100 met overloopsifon als stankafsluiter en volledige doorlaat volgens 
DIN 1986 (buiten-ø 110 mm, 100 mm lang, materiaal PE) moet op de riolering met HT-, 
KG- of andere afvalwaterleidingen aangesloten worden. Er moet in elk geval gezorgd 
worden voor een terugstuwbeveiliging. 
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5.1.4 Suppletie 
Een 1”-suppletieleiding van het drinkwaternet via vrije toevoer volgens DIN 1988 moet in 
de installatie aangebracht worden voor automatische suppletie, wanneer de waterput 
leeg is. De vrije afvoer in de installatie wordt uitgevoerd volgens DIN 1988. De buis 
moet bevestigd worden aan de 1”-magneetklep met afvoerbuis, waarbij de afvoer 
rechtstreeks boven de toevoertrechter van de opslagtank (DIN 1986 P.4) geplaatst moet 
worden. 
De toevoerleiding naar de klep moet dergelijke afmetingen hebben dat de vereiste 
suppletiehoeveelheid (maximum 16 m³/h) bereikt wordt. De netdruk vóór de eerste 
1”-magneetklep moet tijdens de suppletie minimum 2,5 bar bedragen. 
Het is aangeraden een extra smoorklep in de suppletieleiding aan te brengen, om 
de netdruk te verlagen en dus waterslag aan de magneetklep en spatten uit de 
trechter te vermijden. 

5.2 Elektrische aansluitingen 

 

De elektrische aansluitingen moeten door een bevoegde elektrotechnicus 
uitgevoerd worden. De huidige nationale reglementeringen moeten nageleefd 
worden (vb. VDE-reglementeringen in Duitsland). 

 Het stroomtype en de spanning van de netaansluiting moeten overeenstemmen met 
de gegevens op het typeplaatje. 

 Volg de gegevens op het typeplaatje van de pompen op. 
 Volg de netzekering in overeenstemming met het typeplaatje van de installatie op. 
 Bij gebruik van lekstroomveiligheidsschakelaars moeten de overeenkomstige 
reglementeringen opgevolgd worden. 

 De pomp/installatie moet in overeenstemming met de reglementeringen geaard 
worden. 

 De aansluitleidingen moeten zodanig aangebracht worden dat de buisleidingen en 
pomp-/motorbehuizingen in geen geval aangeraakt worden. 

 Stel de motorbeveiligingsschakelaar en/of elektronische stroomschakelaar in op de 
nominale motorstroom van de pomp, die op het typeplaatje aangegeven staat. 

 
OPGELET! De pompen mogen niet drooglopen. Droogloop beschadigt de 

mechanische afdichting. 

Netaansluiting: 
De 5-aderige kabel (L1, L2, L3, N, PE) moet door de klant voorzien worden. Aansluiting 
rechtstreeks op de hoofdschakelaar 1Q1. 
 
Aansluiting bronpomp: (voor netwerk EM of DM: houd rekening met brug X4) 

U, V, W, PE: 
Driefasige aansluitingen voor de pomp/motor (zie diagram 3). 
 

 U, V, PE: 
 Wisselstroomaansluitingen voor de pomp/motor (zie diagram 3). 
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MOR/MER: 
Aansluiting voor een externe verzamelbedrijfsmelding of verzamelstoringsmelding 
(pompstoring of watergebrek), potentiaalvrij wisselcontact, max. contactbelasting 
250 V, 1 A. 

Sensor P: 
Aansluiting voor de druk- of vlotterschakelaar om de pomp in en uit te schakelen 
(standaardfabrieksbedrading). 

TLS: 
Droogloopbeveiliging. De verschillende mogelijkheden van droogloopbeveiliging en 
hun aansluitingen worden in fig. 4 weergegeven. 

WSK: 
Aansluiting voor de motorbeveiliging WSK (wikkelingsveiligheidscontact) of PTC 
(motorbeveiliging met thermistor). 
 

De haakschakelaar en potentiometer voor de verschillende functies van het toestel 
moeten op de toestelkaart ingesteld worden. Ze worden beschreven in tabel 1. 

 
Aansluiting drukverhogingspompen: (voor netwerk EM of DM: houd rekening met 
brug X0) 

U1, V1, W1, PE / U2, V2, W2, PE: 
Driefasige aansluitingen voor de pompen/motor (zie diagram 5). 

U1, V1, PE / U2, V2, PE: 
Wisselstroomaansluitingen voor de pompen/motor (zie diagram 5). 

SM/WM: 
Aansluiting voor een externe verzamelstoringsmelding (pompstoring of 
watergebrek), potentiaalvrij wisselcontact, max. contactbelasting 250 V, 1 A. 

BM1 tot BM2: 
Aansluitingen voor externe enkelbedrijfsmeldingen voor elke pomp, potentiaalvrij  
maakcontact, max. contactbelasting 250 V, 1 A. Indien de motor draait, is het 
contact gesloten. 

SM1 tot SM2: 
Aansluitingen voor externe enkelbedrijfsmeldingen voor elke pomp, potentiaalvrij 
wisselcontact, max. contactbelasting 250 V, 1 A. Indien de motor een storing 
vertoont, wisselt het contact. Deze contacten kunnen als optie in de schakelkast 
gemonteerd worden. 

WSK1 tot WSK2: 
Aansluitingen voor de motorbeveiliging WSK (wikkelingsveiligheidscontact) of PTC 
(motorbeveiliging met thermistor). 

+ u. IN: 
Aansluiting voor de druksensor (4 - 20 mA) om de pompen in en uit te schakelen. 

WM: 
De droogloopbeveiliging in de AF400 wordt door het niveau van de S0-schakelaar 
op de niveausensor ingesteld. 

De haakschakelaar en potentiometer voor de verschillende functies moeten op de 
besturingskaart van de pompen ingesteld worden. Ze worden beschreven in tabel 2. 
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6 Inbedrijfstelling 
We raden aan de inbedrijfstelling van de installatie door de klantendienst van Wilo te 
laten uitvoeren. 
Controleer vóór de eerste inschakeling van de installatie of de klant de bedrading en  
vooral de aardaansluiting correct uitgevoerd heeft. 
Vóór de eerste inbedrijfstelling van de installatie moeten de pompen en leidingen 
grondig gereinigd, gevuld en indien nodig ontlucht worden. 

OPGELET! Draai alle aansluitklemmen aan vóór de eerste inbedrijfstelling! 
 

 
7 Onderhoud 

Om optimale bedrijfsveiligheid aan de laagst mogelijke bedrijfskosten te verzekeren, 
raden we aan een onderhoudscontract af te sluiten. 
De gasdruk in het membraandrukvat moet om de 6 maand gecontroleerd worden. 
Hiervoor moet alle druk in het vat afgevoerd worden (sluit de drukaansluitingen en tap 
het resterende water via de afloop af). Controleer nu de gasdruk in het membraan-
drukvat met de drukmeter; pas, indien nodig, de druk aan (PN2 = pompactiveringsdruk 
pmin min 0,2-0,5 bar, of volgens de tabel op het vat) door stikstof toe te voegen. 
Indien de installatie gedurende lange tijd buiten werking is, moet de toevoer van vers 
water afgesloten, de netstekker verwijderd en de pomp/installatie leeggemaakt worden 
door de onderste aftapschroef op de pomp te openen. 
 
 

8 Problemen, oorzaken en oplossingen 
- Pompen starten niet. Controleer de zekeringen en voedingsspanning. 

 
- Groene LED knippert: De motorbeveiliging van de pomp in kwestie is geactiveerd. 

  Geen automatische bevestiging na opheffing van de storing. Bevestiging: stel de 
 besturingsschakelaar op “0” in. Laat de motor indien nodig eerst afkoelen. 

 
- Rode LED licht op: Uitschakeling wegens watergebrek/droogloopbeveiliging. 

Automatische bevestiging na opheffing van de storing. 
 

- Pomp lekt. Mechanische afdichting defect. Vervang de mechanische afdichting. 
 Draai de schroeven van de behuizing aan. (Let ook op de pomp EBA). 

 
Indien de storing niet verholpen kan worden, contacteer dan de klantendienst van 
WILO. 
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Schakelaar/ 
potentiometer 

Functies Fabrieks-
instelling 

P1  (R10) 
 
 

Potentiometer voor instelling van de nominale motorstroom 
(in ampère, instelbereik 0 ... 10 A) 
 

Volgens het 
gebruikte 
pomptype 

P2  (R27) Nalooptijd na uitschakeling van de pomp (0 – 2 min) 0 min 
P3  (R48) Vertraging voor uitschakeling bij droogloop (0 – 2 min) 0 min 
S2 Funtieomkering voor sensoringang: 

S 2 open: pomp werkt bij gesloten sensorcontact 
S 2 gesloten: pomp werkt bij open sensorcontact 

S2 open 

S3 Testloop: 
S 3 open: met testloop 
S 3 gesloten: zonder testloop 

S3 open 

S4 Functieomkering voor de TLS-ingang: 
S 4 open: pomp wordt bij watergebrek uitgeschakeld 
S 3 gesloten: pomp wordt bij overloop ingeschakeld 

S4 open 

S6 Functieomkering voor de TLS-ingang: 
S 6 boven gesloten: pomp wordt bij watergebrek uitgeschakeld 
S 6 onder gesloten: pomp wordt bij overloop ingeschakeld 

S6 boven gesloten

F1 Besturingszekering: 5 & x 20 mm; 0,1 A; 440 V  

 
 

Tabel 1: Functies van de potentiometer en haakschakelaar 
   op de besturingskaart van de bronpomp 
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Schakelaar/ 
potentiometer 

Functies Fabrieks-
instelling 

 
 

 
 

Potentiometer voor instelling van de nominale motorstroom 
(in ampère, instelbereik 0 ... 10 A) 
P1 voor pomp 1 
P2 voor pomp 2 

Volgens het 
gebruikte 
pomptype 
 

 P8 voor nalooptijd na uitschakeling van de pomp (0 – 2 min) 2 min 

 P9 voor vertraging voor uitschakeling bij droogloop (0 – 2 min) 30 sec 

 
pmax2 
pmax1 
pmin 

Instelling van de gewenste drukwaarden (zie karakteristiek, fig. 6) 
P5 voor uitschakeldruk van de basislastpomp 
P6 voor uitschakeldruk van de pieklastpomp 
P7 voor inschakeldruk van alle pompen 

 
1,0 bar 
0,7 bar 
Nominale pomp-
druk minder dan 
0,5 bar 

S1 Functieomkering voor ingang droogloopbeveiliging 
S1 open: installatie werkt bij gesloten contact aan de klemmen WM 
 installatie stopt bij open contact aan de klemmen WM 
S1 gesloten: functie omgekeerd 

S1 open 

S2 Testloop 
S 2 open: met testloop 
S 2 gesloten: zonder testloop 

S2 open 

S3 Instelling van het aantal geïnstalleerde pompen: 
Aantal pompen:  Haakschakelaar:     S3 
 1     gesloten 
 2         open 

S3 open 

S5 Sensoringang: 
S 5 open: installatie stopt bij onderbroken druksensor 
  (zonder storingsmelding) 
S 5 gesloten: installatie werkt bij onderbroken druksensor 
  (alle pompen) 

S5 open 

 
 
F1-3 
F4-6 
F7 

Motorzekeringen: 6,3 & x 32 mm, 16 A traag, 440 V 
voor alle pompen: fasen:  L1 (L) L2 (N) L3 
 P1  zekeringen:   F1   F2 F3 
 P2        F4   F5 F6 
Besturingszekering: 5 & x 20 mm; 0,1 A; 440 V  

 

 
 

Tabel 2: Functies van de potentiometer en haakschakelaar 
   op de besturingskaart van de drukverhogingspompen 
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Druckanschluß

Druckanschluß

 
 
 
 

Fig. 1: Installatieschema van de AF 400 
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Fig. 2: Aanzicht van de schakelkast 

1 2 5 

3 4 
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Trockenlaufschutz
Öffner
(bauseits)

Geber
Schließer
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Fig. 3: Klemtoewijzing op de besturingskaart van de bronpomp 
 

 
 
 
 

Fig. 4: Aansluitmogelijkheden van de droogloopbeveiliging 
  op de besturingskaart van de bronpomp 
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Wassermangelschutz
Kontakt S0 am
Niveaugeber

 
 

Fig. 5: Klemtoewijzing op de besturingskaart van de drukverhogings-
  pompen 
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Fig. 6: Karakteristiek met de schakelpunten van de drukverhogings- 
  pompen 

 
 
 

NIVEAU FUNKTION
S5
S4
S3
S2
S1
S0

Alarm
Zisternenpumpe AUS

Zisternenpumpe EIN
Nachspeisung AUS

Nachspeisung EIN
Trockenlaufschutz

 
 
 

Fig. 7: Niveauregeling in de opslagtank van de AF 400 
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Fig. 8: Klembevestiging 


