Apparatlåda revision F
Från mars 2016 levereras apparatlådan
med ett nytt kretskort, revision F.

Vad innebär det?

Inkopplingen av den nya apparatlådan fungerar
precis som den nuvarande eftersom
inkopplingspunkterna sitter på samma ställen och
har samma benämning.
Kretskortet revision F är bakåtkompatibelt med
kretskort revision E. Det innebär att det är enkelt
att ersätta det nuvarande kretskortet med revision
F om man så önskar.

Vad behöver jag känna till för
skillnader med det nya kortet.

1. Om pumpen inte är spänningssatt, så larmar
den. Du behöver alltså inte vänta på högnivå
larm om t ex säkringen löser ut. En konsekvens
av detta är att idriftsättningsförfarandet ser något
annorlunda ut än tidigare. Se längre ned.
2. Det finns möjlighet att välja till elektriskt
motorskydd (EMS). Funktionen strömbegränsar
matningen till pumpen. Det innebär att strömmen
till pumpen stängs av och larmar, innan en extern
störning kan skada pumpen.

Nytt provkörningsförfarande

Vid provkörning

se punkt 4

Larmnivå
Pump tillslagsnivå
Pump frånslagsnivå

5. Stäng av vattnet och sätt åter på säkringen till
pumpen. Pumpen skall då starta. Högnivålarmet
skall aktiveras.

1. Fyll vatten i tanken tills pumpen startar,
kontrollera eventuellt läckage.
2. Bryt säkringen till pumpen. Larmet skall då börja
ljuda/lysa som indikation på att spänningen till
pumpen försvunnit.
3. Kvittera eventuellt larmet för att tysta det.

6. Efter ca 60 sekunder skall larmet sluta indikera.
7. Pumpen fortsätter att gå i 30-60 sekunder innan
den stoppar. Då har nivån i tanken kommit ner till ca
35cm över botten.

4. Fortsätt spola vatten tills vatten blir synligt vid
pumpens topp.
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