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1 Algemeen 
Installatie en indienststelling enkel door geschoold personeel! 

1.1  Toepassingen / gebruik 
De regenwatervoorzieningsinstallatie AF150 wordt toegepast in meergezins-
woningen en in openbare gebouwen. De volautomatische module voorziet de 
gebruiker in regenwater uit opslagtanks of regenputten en schakelt bij gebrek aan 
regenwater automatisch over op leidingwater, dat in een reservoir van 150 liter 
opgeslagen is. Door het aanwenden van regenwater draagt de module bij tot de 
natuur- en milieubescherming. 

De voornaamste toepassingen zijn: 
 toiletspoeling, 
 bevoorrading voor reinigingsdoeleinden, 
 tuinberegening en besproeiing, 

 

 
Regenwater is geen drinkbaar water! 

 

1.2 Technische gegevens 
 

Debiet:   max. 16 m³/h 
Opvoerhoogte:   max. 56 m 
Werkdruk:   max. 8 bar 
Aanzuighoogte:   max. ca. 8 m 
Watertemperatuur:   + 5 °C  tot + 35°C 
Voorraadtank:     150 l 
Spanning:   1 ~ 230 V, 50 Hz 
Motorbeveiliging:   geïntegreerde beveiliging 
Aansturing van de pompen: door elektronische drukopnemer 
Meetbereik niveausensor:  5,0 m WK, meetbereik van  0 tot 5 m waterkolom 
Aansluiting aan perszijde:  R 1½“ 
Aansluiting aan aanzuigzijde: 1¼“ 
Aansluiting leidingwater:  1¼“ 
Aansluiting overloop:   ∅ 110 mm 
Afmetingen:     zie afbeelding 1 
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Bij het bestellen van wisselstukken moeten alle gegevens vermeld op het kenplaatje 
meegedeeld worden. 

 

2 VEILIGHEID 
Deze handleiding bevat basisaanwijzingen die bij installatie, inbedrijfstelling en 
onderhoud in acht moeten worden genomen. De aanwijzingen richten zich zowel tot de 
installateur bij de installatie en inbedrijfstelling als tot het technisch personeel dat instaat 
voor het onderhoud van de groep.  
Naast de hier vermelde algemene voorzorgsmaatregelen dienen tevens alle verder 
vermelde waarschuwingen ter harte te worden genomen. 

2.1 Waarschuwings- en informatietekens in de handleiding 
Deze handleiding bevat veiligheidsvoorschriften, die bij niet naleving ervan, gevaar 
kunnen opleveren voor de mens. Zij worden aangegeven met het gevarensymbool 

 
en voor de aanwezigheid van een elektrische spanning met 

 
Voor de veiligheidsmaatregelen die bij niet naleving gevaar opleveren voor de 
pomp/groep wordt het symbool 

OPGELET! 
gebruikt. 

2.2 Personeelskwalificatie 
Het personeel belast met de installatie dient gekwalificeerd te zijn om deze installatie uit 
te voeren. 

2.3 Gevaren bij niet naleven van de veiligheidsvoorschriften 
Het niet naleven van de voorschriften kan gevaar opleveren voor lichamelijke letsels 
aan het personeel en voor materiële schade aan de pomp/groep. Het niet naleven van 
de veiligheidsvoorschriften kan bovendien leiden tot het verlies van recht op 
schadeloosstelling. 
Samengevat kan niet naleving leiden tot: 

 defecten aan vitale onderdelen van de groep, 
 lichamelijke letsels te wijten aan elektrische of mechanische tekortkomingen. 
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2.4 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker 
De bestaande voorschriften ter voorkoming van ongevallen dienen te worden nageleefd. 
Blootstelling aan elektrische schokken moet worden uitgesloten. Zowel de algemeen 
geldende voorschriften als die van de lokale energiemaatschappij, moeten worden 
nageleefd.  
 

2.5 Veiligheidsvoorschriften bij onderhoud, montage en inspectie 
De gebruiker zal er zich van vergewissen dat de onderhouds-, de montage- en de 
inspectiewerkzaamheden uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd, dat 
zich voorafgaandelijk terdege op de hoogte heeft gesteld van de bedienings- en 
onderhoudsvoorschriften. 
 

2.6 Verbod van ombouw en wijzigingen uit eigen beweging 
Ombouw of wijziging van de groep, zonder voorafgaandelijk akkoord van de fabrikant, 
zijn niet toegelaten. Het gebruik van niet-originele WILO wisselstukken of toebehoren, 
kan leiden tot verlies van schadeloosstelling tegenover de fabrikant, in geval van 
lichamelijke letsels en/of beschadiging aan de groep. 
 

2.7 Ongeoorloofd gebruik 
De bedrijfszekerheid van de geleverde pomp/groep is enkel gewaarborgd bij naleving 
van de gebruiksnormen vermeld in deel 1. De limietwaarden zoals aangegeven in de 
technische fiche mogen in geen enkel geval worden overschreden. 

 
 

3 Transport en stockage  
 

OPGELET! De groep moet tegen vocht en mechanische beschadiging worden 
beschermd. Temperaturen lager dan 0°C of hoger dan +40°C zijn te 
vermijden. 
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4 BESCHRIJVING VAN HET MATERIAAL EN DE TOEBEHOREN 

4.1 Beschrijving van de groep 
De groep is ontworpen als compacte watervoorzieningsinstallatie met twee zelfaan-
zuigende pompen. De pompen werken om beurt of, bij pieklast, gelijktijdig. Elke pomp is 
voorzien van een individuele aanzuigleiding tot in de regenput (aansluiting G1¼“) en 
betrekt dan van daar uit het regenwater. Via de niveausensor in de regenput zal de 
schakelkast, bij leegstand in de put, een magneetventiel openen waardoor water 
gebruikt wordt uit de voorraadtank boven de pompen (inhoud : 150 liter). Het bijvullen 
van de voorraadtank gebeurt automatisch d.m.v. een mechanische vlotterkraan.  
Via een drukopnemer op de perscollector schakelt de regeling één of beide pompen in 
of uit. Een expansievat (8 l, volgens DIN 4807) voorkomt het veelvuldig in- en 
uitschakelen bij kleine waterafnames of bij een lek (zie afbeelding 1). 

4.2   Beschrijving van de schakelkast 
4.2.1 Algemeen werkingsprincipe  

De schakelkast wordt toegepast voor de sturing en regeling van het regenwater- 
voorzieningssysteem. Twee pompen leveren water aan de verbruikerspunten. 
Afhankelijk van de drukschommelingen ten gevolge van wijzigingen in verbruik 
worden één of twee pompen in- of uitgeschakeld. 

 
 Samenstelling van de schakelkast 

De schakelkast bevat volgende componenten: 
 Schakelbord van de niveausturing : aparte voedingsspanning voor de 

niveausturing en aansluitingsklemmen voor de externe niveauopnemer en de 
ventielen.  

 Meldingsbord : signalisatie LCD scherm en bedieningstoetsen. 
 Schakelbord van de hydrofoorpompen : voeding van de laagspannings- 

componenten, aansluitingsklemmen voor spanning en voor externe signalen, 
evenals potentiometers en haakschakelaartjes voor het instellen van de 
parameters voor de werking van de hydrofoorpompen. 

 
 Bedieningselementen aan de voorzijde 

Aan de voorzijde onderscheiden we volgende uitlees- en bedieningsorganen 
(afbeelding 2): 
 Hoofdschakelaar    (Pos. 1) 
 1 bedieningsknop voor beide pompen (Pos. 3) 
 Aanduiding van de werking van de pompen   (Pos. 2) 
 Niveau-indicatie regenwaterput    (Pos. 4) 
 Bedieningsknoppen voor de niveausturing   (Pos. 5) 
 Aanduiding van de werking van de niveausturing (Pos. 6) 
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4.2.2 Niveausturing en niveau-indicatie regenwaterput 
Het regelsysteem bestaat in hoofdzaak uit een microprocessor (CPU) voor de 
niveausturing en een schakelbord voor de drukgeregelde aandrijving van de pompen. 
Indien er geen water wordt afgenomen, liggen de pompen stil. Bij het openen van een 
kraan daalt de druk in het systeem. Indien de inschakeldruk wordt bereikt, zal de eerste 
pomp in werking treden. Wordt de gewenste druk niet binnen een vooraf ingestelde tijd 
bereikt, dan zal de tweede pomp eveneens in werking treden. Na het sluiten van de 
kraan stijgt de druk in het systeem en beide pompen worden achtereenvolgens 
uitgeschakeld. Alle toestanden van werking en defecten met betrekking tot de niveau-
sturing verschijnen op het LCD scherm.  

Een foutmelding van de niveausturing wordt opgeheven met de knop  (afbeelding 2, 
Pos.5). 
De normale werking van de niveausturing wordt aangegeven door een groene LED 
(afbeelding 2, Pos.6) boven de   knop.  

 

Niveau-indicatie  
De waterstand kan voor elk tanktype (kunststof, beton, metaal) en voor verschillende 
tankvormen (vierkant, rechthoek, staande of liggende cilinder, bolvorm) worden 
weergegeven. De aanduiding gebeurt in % ten opzichte van het max. niveau. Het 
maximum niveau in de regenput wordt door de niveausensor gemeten. De niveausensor 
van de AF 150 heeft een meetbereik van 0 tot 5 m WK en moet in menu 2.03 
(sensortype) ingesteld worden. 
OPGELET ! Niveaudetecties van meer dan 5 m zijn met de niveausensor  

0 – 5 m WK niet mogelijk ! 
Alle gegevens nodig voor de niveau-indicatie i.v.m. vorm en afmetingen van de 
regenput worden in menu 2.04 – 2.07 geprogrammeerd. 
 Menu 2.04 Tankvorm: hier wordt de geometrische vorm van de tank ingegeven. Dit 

is noodzakelijk voor het berekenen van het waterpeil. 
 Menu 2.05 Tankhoogte: hier wordt de hoogte van de tank ingegeven. In het geval 

van een liggende cilinder is dit de diameter van de cilinder (zie afbeelding 5). 
 Menu 2.06 Hoogte sensor: hier wordt de hoogte van de sensor t.o.v. de bodem 

ingegeven (absolute waarde).  
 Menu 2.07 Hoogte overloop: hier wordt de hoogte van de overloop t.o.v. de bodem 

ingegeven (absolute waarde). Bij de berekening van het waterpeil wordt enkel 
rekening gehouden met het bereik tussen de montagehoogte van de sensor (menu 
2.06) en de montagehoogte van de overloop (menu 2.07). De ruimte onder de sensor 
en boven de overloop wordt niet in aanmerking genomen. Beide niveaus worden als 
absolute waarde t.o.v. de bodem beschouwd. 
 

WILO NV • Rusatiralaan 2 • B – 1083 Ganshoren • Tel. 02 482 33 33 • Telefax  02 482 33 30 • eMail : Wilo@info.com 
 



 
Wilo RainSystem AF150  8  
 

Niveaus gemeten door de sonde (afbeelding 5) 
Alle voor de niveausturing noodzakelijke niveaus worden in menu 2.09 – 2.11 
ingegeven. 
  Menu 2.09 overschakelen op leidingwater: bij het onderschrijden van dit niveau 

(menu 2.09), worden de ventielen naar de voorraadtank geopend. Het niveau 
„leidingwater“ wordt als relatieve waarde opgegeven t.o.v. de positie van de sensor. 
Deze toestand blijft behouden totdat het niveau „einde leidingwater“ wordt 
overschreden (menu 2.10). De waarde in menu 2.10 wordt ingegeven als 
verschilwaarde t.o.v. het niveau in menu 2.09. Tijdens de werking op leidingwater 
wordt het water uit de voorraadtank gepompt. 

 Menu 2.11 alarmniveau: dit niveau geeft de maximale vulstand in de regenput weer. 
Indien dit niveau overschreden wordt,  volgt er een alarmmelding (4.06 alarm hoog 
peil). Deze alarmmelding kan pas opgeheven worden nadat het waterpeil tot een 
lager gelegen niveau (menu 2.11 – 5 cm hysteresis) is gedaald. Dit niveau wordt als 
absolute waarde t.o.v. de bodem ingegeven. 
 

4.2.3 Werking van de sturing voor de hydrofoorpompen 
Het schakelbord van de drukverhogingspompen regelt en controleert beide pompen 
met behulp van de drukopnemer. Bij elk gebruik van water schakelen de pompen 
achtereenvolgens in of uit. 
Indien door het openen van een kraan de druk in het systeem daalt onder het 
inschakelniveau pmin, dan wordt de grondlastpomp ingeschakeld (afbeelding 6, 
pompkarakteristiek). Indien de afname van water dermate stijgt dat de druk terug 
onder het inschakelniveau daalt, dan wordt de spitslastpomp eveneens ingeschakeld. 
(tijdsvertraging : 4 seconden). Indien daarentegen de druk stijgt ten gevolge van 
dalende waterafname, dan zal bij het bereiken van het eerste uitschakelniveau pmax1, 
de spitslastpomp uitgeschakeld worden. (vertraging 8 seconden). Het in- en 
uitschakelen van de spitslastpomp gebeurt vertraagd om pendelen te voorkomen.  
De grondlastpomp wordt pas bij een hogere druk pmax2 uitgeschakeld. De nalooptijd 
van de grondlastpomp wordt ingesteld met potentiometer    (afbeelding 6, P8).  
De in- en uitschakeldrukniveaus worden met potentiometers pmin, pmax1 en pmax2 
(afbeelding 4, P5, P6, P7) ingesteld. De uitschakeldrukniveaus worden als 
verschilwaarden t.o.v. de onderliggende drukwaarde ingegeven. 
Een voorbeeld: indien met de potentiometer pmin = 4 bar, pmax1 = 1,0 bar en  
pmax2 = 0,5 bar ingegeven werden, dan betekent dit dat de inschakeldruk = 4,0 bar, 
het eerste uitschakelniveau = 5,0 bar en het tweede uitschakelniveau = 5,5 bar. 

 
 Geïntegreerde elektronische motorbeveiliging: om de motor te beveiligen tegen 
overbelasting, wordt voor elke motor de nominale stroom, in overeenstemming met 
het kenplaatje, ingesteld met de potentiometers (afbeelding 4, P1, P2). De WSK 
klemmen worden overbrugd. 

 Nalooptijd: de nalooptijd voor de grondlastpomp wordt met potentiometer  
(afbeelding 4, P8) tussen 0 en 2 minuten ingesteld. De nalooptijd vangt aan bij het 
starten van de eerste pomp. 

 Droogloopbeveiliging (WasserMangel): De pompen mogen niet droog draaien. Als 
droogloopbeveiliging is bij de AF150 aan de perszijde een drukschakelaar voorzien, 
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die bij het onderschrijden van een minimum druk van 1,3 bar, beide pompen 
achtereenvolgens uitschakelt. Het systeem treedt automatisch in werking van zodra 
er weer voldoende water is. 

 WM-vertraging: het uitschakelen van de pompen bij watergebrek, evenals het 
herinschakelen, kan vertraagd gebeuren. De vertraging wordt met potentiometer  
(afbeelding 4, P9) tussen 2 sec en 2 min ingesteld. 

 Vertraagd in- en uitschakelen van de spitslastpomp: het inschakelen van de 
spitslastpomp wordt ca. 4 s, het uitschakelen ca. 8 s vertraagd. Deze waarden zijn 
vast geprogrammeerd en kunnen derhalve niet gewijzigd worden.  

 Pompwissel bij defect: indien een pomp t.g.v. een defect uitvalt, treedt de andere 
pomp automatisch in werking. 

 Pompwissel bij start: om de standtijd over beide pompen gelijkmatig te verdelen en 
zodoende vroegtijdige slijtage aan één van beide pompen te voorkomen, is de functie 
"pompwissel bij start" voorzien: bij elke nieuwe start wordt de grondlastfunctie door 
de andere pomp overgenomen. De pompwissel heeft eveneens plaats wanneer één 
of meerdere pompen gedurende ca. 6 uur ononderbroken draaien. 

 Testroutine: bij het activeren van "testloop" zal na verloop van ca 6 uur afwisselend 
één van beide pompen gedurende ca. 15 seconden draaien. Het interval is vast 
geprogrammeerd en wordt niet beïnvloed door de droogloopbeveiliging noch door de 
werkingstijd van de pompen. Door het sluiten van haakschakelaar S 2 (afbeelding 4) 
wordt de testroutine niet uitgevoerd. 

4.3  Bediening van de schakelkast 
4.3.1 Bediening van het gedeelte „Niveausturing“ 

De schakelkast wordt met behulp van diverse menu’s, die op het LCD scherm 
verschijnen, bediend en geprogrammeerd. Door middel van de drie druktoetsen krijgt 
men toegang tot het menu (afbeelding 2). Ze hebben de volgende functies: 

 achterwaarts gaan 

 voorwaarts gaan 

 bevestigen 

De groene LED geeft aan dat het systeem klaar is voor gebruik. 
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Druktoetsvolgorde Beschrijving van het programma 

   enz. 
De hoofden verschijnen achtereenvolgens 
1, 2, 3 

 1 2 3 4 5  
Hoofdmenu (1,2 of 3) selecteren 
1  er verschijnt een submenu, bv. 1.01 met 
      de  Parameters in >....< 
2  >....< wordt .... , knipperend 
3  wijziging nieuwe parameter 
4  nieuwe parameter wordt geprogrammeerd 
      ....  wordt >....< 
5  Verder naar volgend submenu 
      als alle submenu doorlopen zijn, wordt er 
      teruggekeerd naar het hoofdmenu. 

De menu's worden in Tabel I opgesomd en beschreven. 
Indien binnen 15 minuten geen enkele toets wordt ingedrukt, schakelt het scherm 
automatisch uit. Door een druk op toets  of bij het ontstaan van een defect wordt het 
scherm geactiveerd. 
 

4.3.2 Wijziging van parameters in het gedeelte „Niveausturing“ 
Bij levering kunnen enkel de menupunten 1.0x (menu werkingstoestand) en 2.02 
(taalkeuze) worden gewijzigd. Wijziging van andere parameters is niet mogelijk. Wil men 
ook deze parameters wijzigen, dan moet men eerst de beveiliging opheffen. Hiervoor 
gaat men als volgt te werk : 

 Met de toetsen  resp.  naar het standaardscherm gaan. 

 De toetsen  achtereenvolgens en in die volgorde gedurende minstens 
één seconde indrukken. 
Op het scherm verschijnt even de mededeling „wijziging van parameters mogelijk“. 
Nu kunnen alle parameters geprogrammeerd worden. 

 Indien gedurende 3 minuten geen wijziging wordt doorgevoerd, dan wordt de 
blokkering automatisch geactiveerd. 
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4.3.3  Toestand van het gedeelte „Niveausturing“ bij het onder spanning brengen 

   Netspanning AAN 
 Menu 2.01. verschijnt gedurende 10 sec en verstrekt informatie m.b.t. de 

softwareversie  

 Na 10 sec verschijnt menu 2.02 (taalkeuze). Door bevestiging met toets  wordt 
overgegaan naar de standaardweergave. Indien U binnen ca. 30 sec. geen taal 
kiest, dan gaat het systeem automatisch over naar standaardweergave. 

 
4.3.4 Bediening van het gedeelte „Pompsturing“ 

De schakelkast zorgt voor de automatische sturing van de pompen. Aan de voorzijde 
onderscheiden we volgende uitlees- en bedieningsorganen: 

 Hoofdschakelaar  3-polig (L1, L2, L3)  (afbeelding 2, Pos.1) 
0 → UIT 
I  → AAN 

 
 Bedieningsschakelaar voor de pompen (afbeelding 2, Pos.3) 

 0 → Beide pompen uit 
 → Handmatige werking; pomp 1 of 2 wordt ingeschakeld onafhankelijk van de 

systeemdruk en zonder beveiligingen; de werking van de WSK blijft echter actief. 
Deze functie is voorbehouden voor testdoeleinden. De handmatige werking duurt 
ongeveer 1,5 minuten en wordt daarna uitgeschakeld.  
Automatik → automatische werking met alle beveiligingen (elektronische 
motorbeveiligingen en droogloopbeveiliging) actief. 
Automatik 1: pomp 1 werkt automatisch, pomp 2 is uitgeschakeld (bv. wegens 
een  defect). 
Automatik 2: pomp 2 werkt automatisch, pomp 1 is uitgeschakeld (bv. wegens 
een  defect).  
Automatik 1+2: beide pompen werken als grond- en spitslastpomp en met 
automatische pompwissel. 

 Signaallamp „in werking“ (afbeelding 2, Pos. 2) per pomp: groen licht bij 
normale werking van de pomp, groen knipperend bij motordefect. 

 Signaallamp „storing“ (afbeelding 2, Pos. 2): rood licht bij hydraulisch defect.  

4.4 Leveringsomvang : 
 Aansluitklare compacte module AF 150 op buizenframe 
 Niveausensor 0 – 5 m WK 
 Bedrijfsvoorschriften en handleiding voor installatie en onderhoud 
 

WILO NV • Rusatiralaan 2 • B – 1083 Ganshoren • Tel. 02 482 33 33 • Telefax  02 482 33 30 • eMail : Wilo@info.com 
 



 
Wilo RainSystem AF150  12  
 

4.5 Toebehoren 
Deze zijn niet in de levering begrepen en moeten afzonderlijk besteld worden : 

 Voetklep aan de aanzuigleiding 
 Drijvende zuigkorf - groffilter GR met ingebouwde terugslagklep 
 Drijvende zuigkorf - fijnfilter FR met ingebouwde terugslagklep 
 WILO Duo - Filter 

 

5 Opstelling / Installatie 

5.1 Installatie 
De groep is bij levering volledig gemonteerd. Hij wordt op een vlakke ondergrond 
geplaatst in een vorstvrije ruimte. Met behulp van de in hoogte verstelbare 
trillingsdempers (rubberen voetjes) wordt de groep waterpas geplaatst. Direct contact 
met een wand dient vermeden te worden om geluidshinder ten gevolge van overdracht 
van trillingen te voorkomen. 
 
OPGEPAST ! Alle aansluitingen van leidingen moeten spanningsvrij 

uitgevoerd worden, krachten van leidingen moeten 
opgevangen worden en mogen niet op de aansluitingen met de 
module drukken of trekken. 

 
5.1.1 Persleiding 

De persleiding kan naar keuze links of rechts aan de perscollector worden aangesloten 
(R1½“). De niet gebruikte aansluiting wordt met een schroefdop (werkdruk PN 10) 
afgesloten. 
 

5.1.2 Aansluiting van de aanzuigleidingen vanuit de regenput 

 Elke pomp wordt uitgerust met een eigen aansluitleiding in 1¼“. Alle verbindingen 
moeten hermetisch zijn en zullen met de grootste zorg uitgevoerd worden. 

 De aanzuigleidingen moeten zuigvast zijn: de wand mag niet vervormen tijdens de 
werking van de pomp(en). 

 De diameter van de aanzuigleidingen wordt ruim gedimensioneerd (afhankelijk van 
het debiet van de pompen en van de buislengte, minstens 1¼“).  

 Elke aanzuigleiding wordt uitgerust met een zuigkorf (maaswijdte 1 mm) voorzien van 
een terugslagklep, zodat verstoppen of leeglopen bij stilstaande pomp voorkomen 
wordt. 

 Bovendien worden de aanzuigleidingen recht hellend naar de pomp toe geplaatst. 
Knikken, bochten en vernauwingen in de buis verhogen de stromingsweerstand in de 
aanzuigleidingen en verlagen bijgevolg de maximale aanzuighoogte van de pomp. De 
totale aanzuighoogte is de som van het niveauverschil tussen pomp en waterspiegel 
in de put (geodetische hoogte) en de leidingsverliezen in de gehele aanzuigleiding, 
met inbegrip van de voetklep (afbeelding 8). 
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5.1.3 Aansluiting overloop 

De overloop wordt met vrije uitloop aan de riolering aangesloten. U dient er over te 
waken dat terugstroming van rioolwater niet mogelijk is! 
 

5.1.4 Aansluiting leidingwater 

 Voor het automatisch overschakelen naar leidingwater bij gebrek aan regenwater, 
moet een  aansluiting in 1¼“ van het openbare net aan de module worden 
verwezenlijkt. Zodoende zal het water in de voorraadtank via een vlotterkraan (R1¼“) 
op peil worden gehouden.  

 De vlotterkraan is regelbaar. Ze is in de fabriek zo afgesteld dat ze dichtgaat op een 
niveau dat ongeveer 5 cm onder de overloop ligt. Hierdoor is steeds een maximale 
hoeveelheid water voorradig. Controleer dit niveau bij de indienststelling en regel, 
indien nodig, de stand van de vlotterarm bij. 

 
5.2   Aansluiting van de niveausensor 

 De kabel wordt in een beschermingsbuis gelegd. Hij wordt spanningsvrij gelegd; 
knikken en knopen moeten vermeden worden. 

 De niveausensor hangt minstens 100 mm hoger dan de voetklep, zodat zelfs bij 
minimumniveau géén lucht kan aangezogen worden. De bevestigingswijze hangt af 
van het type regenput.  

5.3   Elektrische aansluiting 

 

De elektrische aansluiting moet door een erkend elektricien uitgevoerd worden 
volgens de geldende voorschriften van de elektriciteitsmaatschappij. 

 

De kabels voor netspanning en voor niveausensor worden in de schakelkast 
gebracht via de hiertoe voorziene doorvoerwartels. 

 Spanning en frequentie van het net moeten overeenstemmen met de  gegevens op 
het kenplaatje. 

 De niveausensor wordt aangesloten zoals aangegeven op afbeelding 3. Het is 
mogelijk om ter plaatse de kabel van de niveausensor te verlengen; de totale 
kabellengte is echter beperkt tot max. 40 m. De sectie van de kabel zal minstens 
2 x 0,5 mm² bedragen. 
 
OPGEPAST ! Het buisje dat zich in de kabel van de niveausensor bevindt 

is noodzakelijk voor de meting van de actuele luchtdruk en 
moet bijgevolg steeds in direct contact staan met de 
atmosfeer. (Hij moet echter niet in de schakelkast worden 
aangesloten en dient bijgevolg niet mee verlengd te 
worden)! 
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 De verbinding met de aarding uitvoeren, 
 Gebruik van de schroefloze klemmen: afbeelding 7 maakt duidelijk hoe de 
schroefloze verbindingen met een schroevendraaier geopend worden. Per klem kan 
slechts één geleider aangesloten worden. 

 
OPGELET ! De pomp mag in geen geval droog draaien. Bij drooglopen 

wordt de glijringdichting onherstelbaar beschadigd! 
 De aansluiting aan de klemmen gebeurt als volgt (afbeelding 4): 
(L), (N), PE: 

Netspanning 1~230 V, 
Klemmen bij X0 op het bord worden volgens de instructies "230V" overbrugd. 
Bij monofazige aansluiting worden L en L1 met elkaar verbonden en wordt er een 
brug gelegd tussen L2(N) aan de hoofdschakelaar en de N-klemmenstrook. 

U1/V1, U2/V2,  PE: 
Monofazige aansluiting van de pompmotoren 1 en 2 

SM/WM: 
Aansluiting voor een algemene externe foutmelding (defect aan een pomp of 
watergebrek). Potentiaalvrij wisselcontact, max. belasting 250 V, 1A. 

BM1 tot BM2: 
Aansluiting voor externe melding van werking per pomp. Potentiaalvrij contact NO, 
max. belasting 250 V, 1A. Bij werking van de pomp is het contact gesloten. 

SM1 tot SM2: 
Aansluiting voor een externe foutmelding per pomp. Potentiaalvrij wisselcontact, 
max. belasting 250 V, 1A. Bij defect aan een motor, wisselt het contact. Deze 
contacten kunnen als optie in de schakelkast voorzien worden. 

WSK1 tot WSK2: 
Aansluitingen voor motorbeveiliging WSK (Wicklungs-Schutz-Kontakt) of PTC 
(motorbeveiliging met koudegeleider). 

+ u. IN: 
Aansluiting voor de drukopnemer (4 - 20 mA) voor het in- en uitschakelen van de 
pompen. 

WM: 
Droogloopbeveiliging (WasserMangelschutz), wordt in de AF150 verwezenlijkt door 
middel van een drukschakelaar in de persleiding (gesloten contact vanaf 1,3 bar). 
Bij het eerste gebruik is er geen druk aanwezig in de persleiding; daarom zal men 
op dit ogenblik de contacten overbruggen. 

Op het bord van de pompensturing moeten de haakschakelaars en de potentiometers 
ingesteld worden. U vindt de beschrijving in tabel 2. 
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6 Indienststelling 
Wij bevelen U aan om de indienststelling te laten uitvoeren door de Wilo-servicedienst.  
Vóór de eerste ingebruikname moet de bedrading (met name de aarding) op correcte 
aansluiting gecontroleerd worden. 
 
OPGELET! Vóór de indienststelling moeten de pompen grondig ontlucht 

worden, teneinde beschadiging van de glijringdichting te 
voorkomen! 

 Aandacht besteden aan de correcte werking van de droogloop- 
beveiliging! 

 Om de pomp te ontluchten wordt de schroef voor opgieten/ontluchten (afbeelding 8) 
losgeschroefd. Met een trechter de pomp vullen met water en daarna terug 
dichtschroeven. 

 De contacten voor droogloopbeveiliging worden bij eerste indienststelling overbrugd.  
 De overbrugging van de minimumdrukschakelaar, ter detectie van watergebrek, 
wordt vanaf een systeemdruk van 1,3 bar verwijderd. 

 Onderwerp alle verbindingen in de aanzuigleiding aan een dichtheids- 
    controle. 

 

7 Onderhoud 
Om een hoge bedrijfszekerheid tegen een lage kostprijs te waarborgen, bevelen wij U 
aan om een onderhoudscontract af te sluiten. 
De druk in het expansievat moet halfjaarlijks gecontroleerd worden. 
De sensor van de niveausturing moet jaarlijks gereinigd worden. 
 
Bij lange perioden van stilstand moet de toevoer van leidingwater afgesloten worden, de 
stekker uit het contact getrokken en moeten de pompen geledigd worden (via de 
ledigingsschroef aan de onderzijde van de pomp). 
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8 Defecten, oorzaken en oplossingen 
 
-  De pompen willen niet starten. Zekeringen en aanwezigheid van spanning 

controleren. 
 
-  De pompen geven geen of te weinig debiet. Luchtbellen in de aanzuigleiding; 

 aanzuigleiding afdichten. 
 De maximaal toegestane zuighoogte werd overschreden of de leidingsverliezen zijn 
 te groot; waterniveau controleren. Filter of voetklep verstopt; reinigen. 

 
-  Te weinig druk. Zuighoogte te groot; waterniveau controleren. Filter of voetklep 
   verstopt; reinigen... 
 
-  De pomp lekt. Glijringdichting defect. Glijringdichting vervangen. De schroeven van 
   het pomphuis aanspannen. 
 
-  Er wordt gepompt vanuit de voorraadtank en toch is de regenput niet leeg. 
   Niveausensor vuil of defect. Sensor reinigen of vervangen. 

 
 
 

Indien U het probleem niet kan oplossen verzoeken wij U zich te wenden tot Uw 
sanitair- en verwarmingsspecialist of tot de Wilo - servicedienst. 
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Tabel 1:   menu voor de niveausturing 

Menupunt Beschrijving Instelbereik Fabrieksinstelling

Standaardaanduiding    

Vulstand:    100% 

WILO Level-Control 

Geeft aan dat de regenput vol is   

    

1. Werkingsmodus 
      kiezen 

   

1.01   modus 

> Automatisch    <   

Keuze werkingsmodus van de groep 

(zie hoofdstuk 4.1) 

Automatisch 

Uit 

Hand 

Drinkwater 

Automatisch 

1.03   Ventiel Hand 

> Uit          < 

Handmatige bediening van het ventiel. 
Het ventiel blijft open zolang de toets is 
ingedrukt 

Enkel in werkingsmodus Hand
(Menu 1.01) 

Aan 

Uit 

Uit 

    

2. Configuratie 
van de groep 

   

2.01   WILO LC 

Vx.xx   dd.mm.yy 

Softwareversie en fabricatiedatum 

 

  

2.02   Sprache 

         language 

         taalmenu 

         langue 

Taalselectie Deutsch 

English 

Nederlands 

Francais 

Deutsch 

2.03   Sensortype 

> 5,00 m            < 

Selectie van de gebruikte niveausensor 

Hmax geeft de eindschaal weer van het 
meetbereik (2 of 5 m WK)  

> 0 – 2 m     < 

> 0 – 5 m     < 

0 – 5 m  

2.04   Tankvorm 

> lieg.Zylinder < 

Selectie van de  vorm van de tank of 
regenput  

Oppervl. x H 

Staande cil.  

Liggende cil.  

Bol 

Liggende cil. 
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Menupunt Beschrijving Instelbereik Fabrieksinstelling

2.05  Tankhoogte 
> 199 cm       < 

Bepaling van de tankhoogte /-diameter 00 - Hmax [cm] 199 cm 

2.06 Hoogte sensor 

> 025 cm       < 

Inbouwhoogte van de sensor t.o.v. de 
putbodem. 
Absolute waarde gemeten t.o.v. de 
putbodem. 

00 - Hmax [cm] 

maar kleiner dan 
2.05 

025 cm 

2.07Hoogte over-
 loop 

> 091 cm       < 

Inbouwhoogte van de overloop t.o.v. de 
putbodem.  
Absolute waarde gemeten t.o.v. de 
putbodem.  

00 - Hmax [cm] 
maar groter dan 
2.06 en kleiner 
dan 2.05 

091 cm 

2.09   Niveau NS 

> 005 cm       < 

Bepalen van het niveau voor 
overschakelen naar leidingwater 
(NachSpeisung). 
Ten opzichte van 2.06 (t.t.z. 2.06 is het 
nulpunt). 

00 - Hmax [cm] 

 

005 cm 

2.10 Hoeveelheid 
       TW 
> 003 cm        < 

Niveau tot waar met leidingwater gewerkt 
wordt (TrinkWasserniveau). 

03 - 19 [cm] 
Verschil t.o.v. 
2.09 

03 cm 

2.11   Alarmniveau 

> 199 cm       < 

Niveau voor hoogwateralarm 
AAN/UIT-Hysteresis 5 cm 
Absolute waarde gemeten t.o.v. de 
putbodem. 

00 - Hmax [cm] 199 cm 

2.16 
    Kalkbescherming 

> 7 dag(en)     < 

Kalkbescherming voor het ventiel. Het 
ventiel wordt om het ingestelde 
tijdsinterval gedurende 3 seconden 
geopend. 

0 - 7 dagen 

0 = UIT 

7 dagen 

2.17   Terugstroming 

> sluit     < 

 Opent 
Sluit 

Sluit 

2.19   Tank spoelen 

> 21 dagen      < 

Periode voor het spoelen van de 
voorraadtank. Indien binnen de ingestelde 
periode het water in de voorraadtank niet 
wordt aangesproken, dan schakelt de 
groep automatisch over op leidingwater 
en dit voor de duur die in 2.20 werd 
ingesteld. 

07 - 28 dagen 21 dagen 

2.20   Spoeltijd 

> 03 min        < 

Gedurende de ingestelde tijd wordt drink-
water verpompt (zie ook 2.19), afhanke-
lijk van de looptijd van de pompen. 

1 - 9 min 03 min 
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Menupunt Beschrijving   

3. Pomp 
Nominale 
waarden 

   

3.03   Aantal uren 
         leidingwater. 
> 0000020,00 h     < 

Geeft het totaal aantal uren weer waarbij 
leidingwater werd verpompt  

  

    

 
Ontgrendelen van de programmeertoetsen (volgens punt 4.2.2: wijzigen van de 
parameters in de schakelkast) 

 Met de toetsen  resp.  overgaan naar de standaardweergave. 

 De toetsen  achtereenvolgens en in die volgorde gedurende minimum 
één seconde indrukken. 
Op het scherm verschijnt kortstondig de vermelding > Wijzigen van parameters  
mogelijk <, daarna kan U alle parameters wijzigen. 

 Wordt er gedurende 3 min. géén wijziging doorgevoerd, dan wordt de vergrendeling 
van de toetsen door het systeem automatisch geactiveerd.  

 
Menupunt Beschrijving   

4. Foutmeldingen 

opheffen 

   

4.03  Terugstroming   

in de overloop 

Alarm terugstroming. De groep is UIT 
totdat de foutmelding wordt opgeheven. 

  

4.04  Defect  

niveausensor 

Alarm niveausensor. De groep werkt 
verder in modus „leidingwater“ 

  

4.06   Hoogwater- 

alarm 

Het in Menu 2.11 ingestelde alarmniveau 
is overschreden 

  

 Afwisselend met de foutmelding verschijnt 
alle 2 seconden de vermelding  

„Fout AUB met <OK> opheffen“ 

  

    

 
 
Schakelaars/ Functie Fabrieksinstelling 
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poti‘ s 

 
 
 

Potentiometer voor het instellen van de nominale stroom van de pomp- 
motoren (in Ampère, instelbereik 0 ... 10 A) 
P1 voor pomp 1 
P2 voor pomp 2 

In overeenstemming 
met het pomptype 
 

 P8 nalooptijd voor het uitschakelen van de pomp (0 – 2 min) 2 min 

 P9 uitschakelvertraging bij watergebrek (0 – 2 min) 30 sec 

 
pmax2 
pmax1 
pmin 

Instelling van de gewenste systeemdruk (zie pompkarakteristiek, 
afbeelding 6) 
P5 uitschakeldruk basispomp 
P6 uitschakeldruk spitslastpomp 
P7 inschakeldruk voor alle pompen 

 
1,0 bar 
0,7 bar 
nominale druk min 
0,5 bar 

S1 Wisselcontact voor de aansluiting van watergebrek : 
S1 open :    de groep werkt bij gesloten contact aan de WM klemmen  
                   de groep stopt bij open contact aan de WM klemmen.  
S1 gesloten : omgekeerde werking 

S1 open 

S2 Pompentest: 
S 2 open : testroutine actief  
S 2 gesloten: testroutine niet actief 

S2 open 

S3 Ingave van het aantal geïnstalleerde pompen: 
aantal pompen:      haakschakelaar  S3: 
 1     gesloten 
 2         open 

S3 open 

S5 Ingang niveausensor: 
S 5 open :  groep  stopt bij onderbroken sensor  
   (zonder foutmelding) 
S 5 gesloten :  groep werkt bij onderbroken sensor 
   (alle pompen) 

S5 open 

 
 
F1-3 
F4-6 
F7 

Motorzekeringen: 6,3 & x 32 mm, 16A traag, 440V 
voor alle pompen: Fasen:   L1 (L) L2 (N) L3 
 P1  zekeringen:    F1   F2 F3 
 P2       F4   F5 F6 
Zekering schakelbord: 5 & x 20 mm; 0,2 A ; 250V  

 

 

Tabel 2: instellen van de potentiometers en haakschakelaars op het 
schakelbord 
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Afbeelding 1:   installatieschema Rainsystem AF 150 
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Afbeelding 2:   vooraanzicht schakelkast 
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µ processor EPROM

 Jumper-
instelling

Blauwe zijde
Platte kabel

MELDINGSBORD

PE N
L1

PE N L1PE N L1PE N L1
Net PompVentiel 1Ventiel 2

M Ö S+ -+ -+ -+ -
Alarming. 4ing. 3ing. 2

230 V / 50
H

Niveausensor

0 ... 5 mWK
/4 ... 20

A

blauwRood

Blauwe zijde
Platte kabel MOEDERBORD

Aansl. ventiel

230 V / 50

ing. 1

Jumperinstelling niet wijzigen !
 

 
 
 

Afbeelding 3:   aansluitingen op het bord voor niveausturing 
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 U1  V1 W1

 ER2

 X1

 X0

 S5

 S1
 S2

 230V
 400V

 P8

 P9

 U2  V2  W2

 BM1  BM2  WSK1  WSK2  WM   -   +   IN

SM/WM

 X2

 P5

 P6

 P7

 S3

 P1  P2
 0  10

 4
 A

 I nominaal
  pomp 1

 0  10

 4
 A

 I nominaal
  pomp 2

 0

 1

 2

 0

 1

 4

 0  10

 5

 Pmax.2

 Pmax.1

 Pmin.

 0

 1

 2

 0

 1

 2

 min

 min

     Nalooptijd
  uitschakelen pomp

   Nalooptijd
 uitschakelen WM

 S6

 T1  T2  T3

 L1  L2  L3

 L1  L2  L3
 (L)  (N)

 4 - 20 mA

 0 - 16 bar

 I
 P

 +24V  4 ... 20 mA

 3  1

 PE

 PE  L  N
 1~230 V / 50 Hz

 M
 1~

 1~230 V / 50 Hz

 PE  L  N

 1
 4  2

 1

 2  4
 P

 Optie
  TLS

   WM
overbrugd 1

 2

 bar

 bar

 bar

 U  V

 230 V overbruggen !

 PE

 M
 1~

 U  V PE

 1~230 V / 50 Hz

 PE  L  N

 
 
 
 

Afbeelding 4: aansluitingen op het bord voor de pompensturing 
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Optie, bij ontoereikende kabellengte 
niveausensor  

Externe kabel 
(2-geleiders) 

 
Buisje in contact met de 
atmosfeer 

Sensorkabel 
(4-20mA Signaal) 

Sensorkabel 
naar AF 150 

Aanzuigleiding 
naar AF 150 

menu 2.07 
hoogte overloop 

menu 2.05 
tankhoogte 

menu 2.06 
hoogte sensor 

menu 2.10 
stop leidingwater  

menu 2.09 
start leidingwater  

menu 2.11 
alarmniveau 

 

 
 
 
 
 

Afbeelding 5:   schakelpunten voor de niveausturing 
      (Optioneel:   verlenging van de kabel van de niveausensor) 
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Pomp 1 Pomp 2op
vo

er
ho

og
te

 H
 [m

]

p

p

p

min

max1

max2

debiet Q  
 
 
Afbeelding 6:   pompkarakteristiek met de schakelpunten voor de 

       pompensturing 
 
 
 

 
 
 

Afbeelding 7:   openen van de schroefloze klemmen 
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Geodetische 
hoogte Hgeod 

Max. aanzuighoogte =Hgeod + HVerlust 
 
Hgeod   ...  geodetische hoogte  
HVerlust ...  leidingsverliezen 

Min. 100mm 

Min. 100mm 

 

 

 

 

Afbeelding 8:   opgieten van de Wilo-MultiCargo pompen 
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