Gefeliciteerd!
Ook u bezit een

Poortman Solar Plas-draspomp.
Neem deze handleiding goed door alvorens de plas-draspomp te plaatsen.
Er zijn een aantal punten waar u goed om dient te denken.
Deze punten zijn tevens aangegeven met gele instructie stickers op de onderdelen.

Benodigd gereedschap:
≠ Handhei of sleg voor het inslaan van het grondanker
≠ Grondboor (alleen bij zeer harde ondergrond)
≠ Schop (alleen bij schrikapparaat met extra aardepen)
≠ Ringsteeksleutel 12 of 13 voor het vastdraaien van de accuklemmen
≠ Ringsteeksleutel 13 voor het vastdraaien van de zonnepaneelklemmen
≠ Ringsteeksleutel 19 voor het vastdraaien van de accukasthouder op het anker
≠ Kniptang om de kast te openen bij ontvangst en afknippen van trekstrips.
≠ Lange inbussleutel 6mm voor het vastdraaien van paneelhouder (inbegrepen)
≠ Inbussleutel 4mm (alleen bij optionele diefstalbeveiliging, ook inbegrepen)
Zelf aanleveren en monteren: PVC afvoerbuis, minimaal Ø75mm.
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Afgebeeld: Type 100 met 4 panelen in winterstand: 70°
Type 15 en 50 hebben 2 panelen, Type 25 heeft 2 kleinere panelen.
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1: GRONDANKER PLAATSEN:
Sla het anker met een handhei of sleg aan de slootkant in de grond. Type 15 plaatst u bij
een bron. Twee punten waar u op dient te letten:
1a De ankerplaat dient met één van de lange zijden richting de waterafvoer te wijzen. De
andere lange zijde wijst dan richting de sloot. Dit zorgt ervoor dat de klep van de accukast altijd omhoog geschoven kan worden zonder eerst de panelen hoeven te verdraaien. Zie ook hoofdstuk 2, pag 6 én de voorpagina foto.

SLOOT

Korte zijde

Lange zijde
Installatie & Onderhoud
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WATERAFVOER RICHTING

1b Het anker dient zo recht mogelijk en helemaal in de grond te worden geslagen! De
ankerplaat moet vlak met het grondoppervlakte komen. Dit zorgt voor de meeste stabiliteit.
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1.1: AARDING SCHRIKDRAADAPPARAAT (OPTIONEEL):
1.
2.
3.
4.

Heeft u GEEN schrikdraadapparaat in uw plas-draspomp ga dan verder naar 2, pag 6.
Heeft uw plas-draspomp een PEL 300 als DIEFSTALBEVELIGING ga dan naar 1.1a
Heeft uw plas-draspomp een PEL 301/302/303/304 als DIEFSTALBEVEILIGING: 1.1b
Heeft uw plas-draspomp een PEL 301/302/303/304 die alleen dient om uw afrastering te
voorzien van schrikspanning ga dan naar 1.1c
Kijk op pagina 13 voor meer informatie over het schrikdraadapparaat, hoofdstuk 9.
1.1a Bij een diefstalbeveiliging staat het gehele systeem onder schrikspanning. Hierbij dient
de accukasthouder te worden geïsoleerd van het grondanker. Om alleen de accukast
en zonnepanelen te voorzien van schrikspanning is een licht schrikdraadapparaat voldoende: PEL300 0.7Joule ladingsenergie. Het grondanker voldoet hierbij als aardepen.
Monteer de 1mtr lange aardekabel met één M12 bout uit de boutenset volgens afb 1. De lus
in de aardekabel welke onder de bout komt is reeds voor gebogen.
Installatie
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Draai nu de vier
(afb 2) goed
vast in
de ankerplaat. Verwijder eerst de moeren
welke aan één kant van de isolatoren zijn gedraaid. Hiermee zet u later de accukasthouder
vast. Ga verder naar 2, pag 6.

1

2

3

max. 35cm

1.1b U kunt ook uw afrastering op het schrikapparaat aansluiten. In dat geval is een zwaarder schrikapparaat
nodig. Hierbij is het tevens noodzakelijk dat er langere en eventueel meerdere aardepennen worden aangesloten.
Graaf vlak naast het anker een gat van een schep diepte en
verwijder wat grond onder het anker. Duw de 1mtr lange
aardekabel van bovenaf door het grote gat in het midden.
Zorg dat het kabeleinde in het gegraven gat uitkomt.
Duw de aardepen in de grond op maximaal 35cm afstand
van het grote gat in het anker (afb 3). Sla de rest met de
handhei of sleg tot onder het maaiveld. Verbind de kabel als
aangegeven op afb 4.
Indien er meerdere pennen meegeleverd zijn, dient u de
pennen op minimaal 3 meter van elkaar te zetten. Verbind
de aardepennen met de meegeleverde aarde verlengkabel
(afb 5). Vul de grond weer aan zodat de aardepen(nen) niet
meer zichtbaar is (zijn). Monteer de isolatoren beschreven in
punt 1.1a (afb 2 en 6).
Ga verder naar 2, pag 6.

4

5
minimaal
3mtr

6

1.1c In het geval u geen diefstalbeveiliging op de accukast en zonnepanelen heeft maar wel
een schrikdraadapparaat om alleen uw afrastering te voorzien van schrikspanning is
het niet nodig om de accukasthouder van het anker te isoleren.
Ga als in punt 1.1b beschreven te werk. De isolatoren zijn in dit geval overbodig en ook niet
meegeleverd, afb 3, 4 en eventueel 5 bij meerdere aardepennen. Ga verder naar 2, pag 6.
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2: ACCUKASTHOUDER MONTEREN:
Let op: Bekijk eerst afbeeldingen 2a en 2b hieronder voordat u de accukasthouder op het
grondanker monteert. De accukasthouder staat centraal in het systeem: alle losse componenten worden hieraan bevestigd waardoor er 1 systeem ontstaat. De functies van de
onderdelen aan de accukasthouder leggen we hieronder uit.

Paneelmast

Accukasthouder
Sterknop met sluitplaat

Paneelmastbout ter voorkoming dat de
mast iets heen en weer kan draaien.
Inbusbout goed vastdraaien!

Monteer de accukast aan deze zijde met de
Installatie & Onderhoud Solar Hydrofoorunits

sterknop en borgveer. Het draadeind van de
sterknop dient door het gat van de paneelmast heen te worden gedraaid.

Monteer de PVC uitloop van de
slang aan deze zijde in de twee
kunststof klemmen. Deze strip
geeft in principe de waterafvoer
richting aan.

Borgveer

Montage gaten om accukasthouder op het grondanker vast
te draaien. Met de bijgeleverde
bouten of in geval van optionele diefstalbeveiliging met de
vier bijgeleverde isolatoren.

De zonnecellen dienen altijd precies op het zuiden gericht te zijn
voor de beste lichtopbrengst.
Het is wenselijk dat de panelen NIET
over de kast heen steken. Hierdoor
kan de klep van de accukast altijd
omhoog geschoven worden zonder
eerst de panelen te verdraaien.
Zet de accukasthouder op het anker.
Kijk waar het zuiden is. Valt dat links
in de straal van 180°? Monteer de
houder dan volgens afbeelding 2a.
Valt het zuiden rechts in de straal van
180°? Monteer de houder dan volgens
afbeelding 2b.
Vervolg op pagina 7.

Monteer de optionele kabelbeschermkap aan deze zijde. Inbegrepen bij de
diefstalbeveiliging.

2a

2b

BOVENAANZICHT
accukasthouder
Zuiden

Zuiden

Handig om te weten: zuiden is waar de
zon om ongeveer 13.00uur staat. De
meeste smartphones hebben hiervoor ook
een windrichting APP.
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2: VERVOLG ACCUKASTHOUDER MONTEREN:
Onderstaande drie foto’s laten de
 Afbeelding 2.1: Plas-draspomp
 Afbeelding 2.2: Plas-draspomp
 Afbeelding 2.3: Plas-draspomp

2.1

drie verschillen in opties zien, beschreven op pagina 5.
zonder diefstalbeveiliging
met schrikdraadapparaat alleen voor afrastering
met diefstalbeveiliging

2.2

2.3
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2.1+2.2: Gebruik de vier M12 bouten bij een plas-draspomp zonder diefstalbeveiliging
(afb 2.1) én bij een plas-draspomp met schrikapparaat welke alleen dient om
uw afrastering te voorzien van schrikdraadspanning (afb 2.2).
Bij afbeelding 2.2 duwt u eerst de aardekabel van onderen door het gat in het
midden van de plaat en via de sleuf aan de voorzijde van de accukasthouder
naar buiten. Draai de bouten goed vast! Ga verder naar 3.
2.3:
Bij een plas-draspomp met diefstalbeveiliging plaatst u de accukasthouder
over de draadeinden van de reeds gemonteerde isolatoren (afb 2.3). Gebruik
de vier M12 moeren om de houder goed vast te draaien. Ga verder naar 3.
b

3: PANEELHOUDER EN PANEELKABEL MONTEREN:
Schuif de paneelhouder (afb 3.1) op de gemonteerde paneelmast. Laat de M12 inbusbout
in de koker precies naar het NOORDEN wijzen. De zonnepanelen welke later worden gemonteerd wijzen dan namelijk naar het zuiden. Draai de M12 inbusbout goed vast, tot in
de moer op de koker! Inbussleutel is bijgeleverd.
Duw nu de paneelkabel via de sleuf van de paneelhouder in de paneelmast. De kant waar
de stekkers op ongelijke hoogte zitten (aangegeven met +CONTROLLER) moet in de mast
gedrukt worden (afb 3.2). Door de kabel een beetje te draaien en drukken komt de kabel
onderaan de accukasthouder tevoorschijn. Let op dat de stekkers schoon en droog blijven!
Trek de kabel onderaan de accukasthouder ongeveer 40cm naar buiten (afb 3.3). Op deze
foto zijn tevens de optionele aardekabel en isolatoren voor een diefstalbeveiliging afgebeeld.
Ga verder naar 4.

3.1

3.2

3.3

M12 inbusbout
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4: ACCUKAST MONTEREN:
Trek de borgveer uit de pal onderaan de accukasthouder. Verwijder ook de sterknop met
gele punt en sluitplaat (afb 4.1). Hang de accukast over de uitstekende pal. Draai de
sterknop met sluitplaat van binnenuit de accukast vast in de accukasthouder. Let op dat
de sluitplaat tegen de onderkant van de sterknop zit aangedraaid alvorens de sterknop in
de accukasthouder te draaien!
Druk de borgpen terug in de pal. De kast is nu gemonteerd. Duw de paneelkabel en
eventueel aardekabel via het grote gat onderin de accukast naar binnen (afb 4.2). Monteer de accuklemmen op de accu(’s), draai ze goed vast met een sleutel. Plaats de accu(‘s) in de kast.
Optioneel
Ga verder naar 5.
schrikapparaat

Regelkast/Controller

Accukasthouder
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Sterknop
Csdcsdcsdcsdcsd
csdcsdcsdcdscds
cdcddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddxxxxx

Kkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

2dhsshd
bsdhbcsdbcs
djkbcsdjcbsd
jkbcsdjkbcsdkcbsd
kcbsdkbcs
dkbcdskc
bsdcsdcsd
csdcsdcsd
csdcsdcsd
csdcsdcdc
sdcsdcsdc
sdcsdcsdc
sdcsdcsdc
sdcsdcsdc
sdcdscdsc
dcdddddd
dddddddd
dddddddd
dddddddd
ddddxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
4.

Sterknop

Xmmmmmmmm
mmmmmmmmm
mmmmmmmmm

mmmmmmmmmf
dgfgdfggfddm
ndfgfdgfdgdfgdgdgnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnn

4.1

4.2

dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvv
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dgdgddddddddddddgdgfdgdddddd

Ccccccccccccccccc
ccccccccccccccccc
ccccccccccccccccc
ccccccccccccccccc
ccccccccccccccccc
cccccccccccccddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddsdddddddddddddd
dddddddddddddd

sdcsd csd csd ccc ccc cc
cccc ccc ccc ccc ccc ccc
cccc ccc ccc ddddd ddd
ddddddd ddddd dddd
ddddddd ddddd dddd
ddddddd ddddd dddd
ddddddd ddddd dddd
ddddddd ddddd dddd
ddddddd ddddd dddd
ddddddd ddddd dddd
ddddddd ddddd ddsd s
d
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ssss sss sss sss sss sss
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cccccccccccccccc
cccccccccccccccc
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
dddddddddddddd
ddddddddsdsd

Borgveer

hhhhh hhhh hhh hhhh
hhhhh hhhh hhh hhhb
bbbbbbb bbbbb bbbb
bbbbbbb bbbbb bbbb
bbbbbbb bbbbb bbbb
bbbbbbb bbbbb bbbb
bbbbbbb bbbbb bbbb
bbbbbbb bbbbb bbbb
bbbbbbb bbbbb bbbb
bbbbbbb bbbbb bbbb
bbbbbbb bbbbb bbbb
vvvvvvvvvvvvvvvv

dsssssssssssssss
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bvvvvv

Borgveer

Grote
gat

Afgebeeld: Type 100 met optionele diefstalbeveiliging.
Types 15/25/50 hebben 1 accu.
Bij type 15 zit de bronpomp achterin de kast gemonteerd.

5: ZONNEPANELEN MONTEREN:
5.1: Klemmen op panelen monteren: Elk paneel heeft 2 klemmen. Bij 2 zonnepanelen
heeft u dus 4 klemmen en bij 4 panelen 8 klemmen. Eén van de klemmen heeft een sleuf
in het beugel gedeelte. Deze sleuf bepaald samen met de pal in de buis van de paneelhouder de lichtinvalshoek (afb 5.1+5.2+5.3 op volgende pagina).
Leg de panelen op een vlakke ondergrond met het glas naar beneden. Monteer de klem
met sleuf aan de linkerkant van 1 van de panelen. Draai hierbij de twee RVS bouten in het
voetgedeelte van de klem iets los en schuif de ontstane opening over de aluminium rand
van het paneel. Draai daarna beide bouten goed vast. Monteer de normale klem (zonder
sleuf) op de rechterkant van het paneel. Let op dat beide klemmen in het midden van de
lange zijden op het paneel gemonteerd worden. Bij het andere paneel of panelen monteert
u de normale klemmen (zonder sleuf) op dezelfde manier.
Ga verder met punt 5.2 op de volgende pagina.
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5: VERVOLG ZONNEPANELEN MONTEREN:
5.2: Panelen op paneelhouder monteren: Draai de moeren van het beugelgedeelte van
de paneelklem los zodat de beugel geopend kan worden. Plaats de geopende paneelklemmen op de buis van de paneelhouder. Het paneel waarop de paneelklem met sleuf gemonteerd is komt links. Let op dat de sleuf in de beugel om de pal van de paneelhouder komt
(afb 5.1+5.2+5.3).
Sluit de beugel van de klem en draai de moer hand-vast op de bout van het beugelgedeelte. Kantel het paneel zodat de juiste lichtinvalshoek bereikt is (afb 5.3: MAY-JUL). Draai
dan de moer helemaal vast met een sleutel. Draai daarna de beugel van de rechter paneelklem vast met een sleutel.
De andere panelen monteert u op dezelfde manier als het eerste (linker) paneel. Verdeel
de panelen op de paneelhouder zodat er een gelijkmatige ruimte tussen de panelen ontstaat.

Installatie
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5.3: Kabels monteren:
Druk de stekkers
de panelen schoon en droog

in de paneelkabel, kan maar op één manier. Let op dat ze goed dicht klikken voor een goed, waterdicht
contact! Zet de kabels vast aan de paneelhouder buis met meegeleverde kabelbinders, zodat de kabels niet los bungelen! Let op bij type 100 dat de splitterkabels geen schaduw
kunnen veroorzaken op de panelen! Ga verder naar 6.
VOOR HET GEMAK kunt u het
beste het gehele seizoen de
zomerstand MAY-JUL gebruiken. De panelen staan dan achterover.
In de zomer is het echt nodig om
het meeste rendement uit het
systeem te halen i.v.m. het verdampingsoverschot. De panelen
vangen hierbij tevens de minste
wind.

5.2

Voor de beste opbrengst per
periode kunt u eventueel de lichtinvalshoek per periode aanpassen.
Zie gele sticker.

paneelhouder
5.3

pal

5.1

buis
koker

inbusbout
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6: POMP EN AFVOERBUIS MONTEREN:
6.1a: Types 25/50/100 met OPPERVLAKTE POMP:
Leg de oppervlaktepomp met de rode zuigkorf (korf type 25=blauw) naar beneden in de sloot
Controleer:
 Zorg voor minimaal 1m2 vrij van begroeiing waar de pomp in het water ligt. Hierdoor kan de
pomp geen lang gras naar binnen pompen. Let ’s zomers op algengroei. Dit trekt als een
panty om de zuigkorf zodat er geen water in de pomp kan komen. Eendenkroos is geen probleem. Zet de drijfband eventueel losjes vast aan een afrasteringpaaltje zodat de pomp op
z’n plek blijft liggen.
 Dat er minimaal 40cm water in de sloot staat zodat de pomp geen drek oppompt. Indien nodig met een kraan de sloot dieper maken waar de pomp ligt.
 Dat de pomp genoeg koeling krijgt. De pomp dient losjes in de drijfband te hangen. De witte
pomphoed (bij type 25 is deze blauw) mag maximaal 3cm boven het water uitsteken.
U voorkomt hiermee dat de pomp verstopt raakt, zwaar gaat draaien, meer stroom verbruikt
Installatie
& Onderhoud
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en oververhit raakt.
Wanneer wij constateren
dat de pomp is verbrand door één van
bovenstaande oorzaken vervalt de garantie!
6.2: Klik vervolgens de uitloopbuis in de klemmen aan de accukasthouder. Druk de gele pompkabel door het grote gat onderin de accukast. Laat de gele kabel aan de linkerkant van de accukasthouder lopen, i.v.m. optionele kabelbeschermkap. (afb 6.2). Wanneer er een diefstalbeveiliging in de kast zit kunt u nu ook de kabelbeschermkap monteren. Zorg dat de slang zo
recht mogelijk naar het systeem loopt zonder knikken. (afb 6.1).
6.3: Schuif een door uzelf aangeleverde PVC buis van minimaal Ø75mm om de uitloop aan het
frame. De lengte van de buis is afhankelijk van waar u het water naartoe wilt laten lopen. Advies: hoe langer de lengte, des te groter de doorsnede. Let op: Het water dient op afschot weg
te kunnen lopen (afb 6.3).
Verleng de uitloop niet met een slang! Dit leidt tot verlies in pompcapaciteit.

6.1

6.2

6.3

6.1b: Type 15 met BRONPOMP:
Laat de aanvoerslang met de voetklep in de bron zakken. De voetklep mag de bodem van de
bronbuis niet raken! Hiermee wordt zand opzuigen voorkomen. Sluit de snelkoppeling aan op
de accukast. Beweeg de slang een keer of tien op en neer zodat de slang gevuld wordt tot aan
de pomp. De bronpomp heeft een vacuüm nodig om het water op te pompen.
Controleer:
 Dat de voetklep van de aanzuigslang goed afsluit: slang uit bron, mag geen water uit lopen
 Dat de aansluitingen in de aanzuigkant geen luchtlekkages vertonen (snelkoppeling en waterfilter).
6.2 + 6.3: Montage van de uitloopbuis aan de accukasthouder en aanleggen van de afvoerbuis
gaat hetzelfde als hierboven beschreven punten 6.2 en 6.3. Uitzondering is dat de bronpomp al
binnenin de accukast is aangesloten.

BIJ VORST:

Kijk op pagina 16 wat te doen bij vorst. Ga verder naar 7.
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7: VLOTTER, art 2087 INSTALLEREN (OPTIONEEL):
Heeft u GEEN VLOTTER bij uw plas-draspomp? Ga dan verder naar 8.
De optionele vlotter kan voor twee doeleinden worden gebruikt:
1.
Maximum waterpeil afslag: Wanneer het water het maximum waterpeil heeft bereikt, schakelt de vlotter de pomp uit. Dit is te gebruiken om een sloot of greppel op
peil te houden. Wanneer de pomp voldoende capaciteit heeft bespaart dit tevens
draaiuren en daarmee onnodig slijtage van de pomp.
Een normale plas dras behoeft geen vlotter omdat het water over een groot, vaak ongelijk, oppervlak wordt verspreid. Hierdoor wordt het moeilijk een maximum peil te
bepalen. De bodem van dit (grote) oppervlak heeft ook meer water nodig alvorens het
is verzadigd.
2.

Minimum waterpeil afslag (droogloop beveiliging van de pomp): Door het drijfballetje van de vlotter om te draaien werkt de vlotter andersom. De vlotter is dan te gebruiken &
om Onderhoud
de pomp tegen droogdraaien
te beveiligen. Dit is alleen nodig wanneer de
Installatie
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pomp in een kleine/smalle/ondiepe sloot ligt. Om het balletje om te draaien dient u
eerst het kunststof borgclipje los te halen, balletje van het vlotterstaafje schuiven,
omdraaien, er weer opschuiven en borgclipje weer monteren.
Let op: Type 100 heeft standaard een vlotter connector achterop de regelkast. Types
15/25/50 niet standaard, maar wanneer u een vlotter heeft besteld tegelijkertijd met de plas
draspomp zit deze er wél op. Wanneer u later een vlotter besteld voor een type 15/25/50
kunt u de regelkast naar ons terugsturen. Wij monteren dan de vlotter connector op de regelkast en sturen deze samen met de vlotter retour.
Vanaf 2019 zetten we een losse verlengkabel tussen de vlotter en de aansluitstekker. Deze is
standaard 10m maar kan gewenst langer besteld worden. De kabel kan hierdoor ook eenvoudig worden vervangen bij beschadiging.
1. Installatie als MAXIMUM WATERPEIL AFSLAG:
1.1 Steek de los bijgeleverde witte montagepaal stevig in de te peilen sloot of greppel. Let
op dat de vlotter niet te dicht bij de wateruitloop komt te hangen i.v.m. golfslag. Het
verschil tussen in- en uitschakelniveau is maar 1cm. Als de vlotterbal bovenin komt
doordat het water stijgt schakelt de pomp uit. Bij een golf zakt de vlotterbal direct
weer maar door de inschakelvertraging duurt het 2 minuten voordat de pomp weer inschakelt. Dit voorkomt onnodig in- en uitschakelen van de pomp.
1.2 Klik de vlotter op gewenste uitschakelhoogte aan de glasfiberpaal (afb 7.1 :1)
1.3 Zet de kabel vast aan de paal met een paar trekstrips. Rol de kabel terug naar de accukast. Werk deze kabel de grond in zodat de kabel beschermd is. Duw de stekker
door het grote gat onderin de accukast naar binnen. Rol eventueel de overige lengte
van de kabel in de kast op. Kijk bij hoofdstuk 8, pag 12, punt 5 hoe u de stekker
aansluit.
2. Installatie als DROOGLOOP BEVEILIGING:
2.1 Draai het vlotterballetje om zoals hierboven bij 2 omschreven.
2.2 Klik de vlotter op minimaal 30cm van de slootbodem op de glasfiberpaal (afb 7.1 :2)
2.3 Steek de witte montage paal inclusief vlotter stevig in de sloot op 1 meter afstand van
de pomp.
2.4 Zelfde als bij punt 1.3 hierboven.

7.1

1:

UIT --AAN---

Kabel
vastzetten
aan paal
met trekstrips

---AAN
---UIT

:2

SLOOT/GREPPEL BODEM
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7.2

FLOATSWITCH
PLUG

7.3

ACHTERKANT
REGELKAST
VLOTTER
CONNECTOR
CONTRASTEKKER
VLOTTER
POMP
CONNECTOR

LIP INDRUKKEN EN
UITELKAAR TREKKEN
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8: KABELS AANSLUITEN:
Alle kabels bevinden zich nu in de accukast. Let op dat u ze schoon en droog monteert! De
stekkers kunnen maar op 1 manier worden aangesloten. De accukabel ogen zijn ook verschillend: M8=MIN(-) / M10=PLUS(+). Monteer eerst de accuklemmen op de accu(’s).
Aansluitvolgorde:
1a. 1 Accu Type 15/25/50: BLAUWE kabel (minkabel regelkast) én ZWARTE kabel (temperatuursensor van de accu) op de ACCU MINPOOL aansluiten.
Daarna RODE kabel (pluskabel regelkast) op de ACCU PLUSPOOL aansluiten. Draai de
vleugelmoeren goed vast! Het display licht op en geeft na een aantal seconden informatie
over het zonnepaneel, accu en pomp aan. De regelkast staat nu gereed.
1b. 2 Accu’s Type 100: Monteer eerst de rood/blauwe accu verbinderkabel, art 36007, zodat beide accu’s + op + en – op – doorverbonden zijn. Let op kortsluitgevaar! Monteer
daarna de regelkast kabels, afb 8.2 hieronder. Draai de vleugelmoeren goed vast! Het
Installatie
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display licht op. De regelkast staat nu gereed.
1c. Schrikapparaat (optioneel): ZWARTE kabel (minkabel schrikapparaat) op ACCU MINPOOL. Daarna RODE kabel (pluskabel schrikapparaat) op ACCU PLUSPOOL aansluiten. Bij
type 100: zwarte kabel op MINPOOL LINKER ACCU en rode kabel op PLUSPOOL RECHTER
ACCU (afb 8.1). Kijk voor meer info hierover op pagina 13, hoofdstuk 9.
2. Aardekabel schrikapparaat (optioneel): Groene knop van schrikapparaat iets losdraaien. Uiteinde aardekabel in de ontstane sleuf duwen. Groene knop stevig vastdraaien zodat er geen vonkgevaar kan ontstaan! Kijk voor meer info op pag 13, hoofdstuk 9.
3. Pomp: GELE kabel: Druk de contrastekker van de pomp en de connector achter de regelkast stevig in elkaar totdat u “klik” hoort. Bij type 15 zit de bronpomp al aangesloten.
4. Zonnepanelen: PANEEL kabel aansluiten op stekkers achter de regelkast. Stevig in elkaar drukken totdat u “klik” hoort.
5. Vlotter (optioneel): Verwijder eerst de FLOATSWITCH PLUG van de vlotter connector
achter de regelkast. Druk hierbij het lipje van de vlotter connector stevig in en trek de
plug van de connector af (afb 7.3 pagina hiervoor). Bewaar de floatswitch plug in de accukast! Sluit nu de contrastekker van de vlotter aan. In elkaar drukken totdat u “klik”
hoort. Wanneer u GEEN vlotter gebruikt dient u de floatswitch plug NIET te verwijderen.
Doet u dit wel dan zal de pomp NIET automatisch opstarten, met de TEST knop wel omdat de TEST knop de vlotter overruled!
Regelkast/
Controller

Schrikdraad
apparaat
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Blauw & Zwart van regelkast op linker accu

Accu verbinderkabel
+ linker accu op + rechter accu.
– linker accu op – rechter accu

_

+
Rood van regelkast
op rechter accu

8.2
Linker accu

Rechter accu

Afgebeeld: Type 100 met diefstalbeveiliging.
Door de regelkast en eventueel schrikapparaat op beide accu’s aan te
sluiten zoals hierboven worden de 2 accu’s als het ware 1 accu.
Types 15/25/50 hebben 1 accu.
Bij type 15 zit de bronpomp achterin de kast gemonteerd.
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9: SCHRIKDRAADAPPARAAT (OPTIONEEL)
Heeft u GEEN schrikdraadapparaat in uw plas-draspomp ga dan verder naar 10, pag 14.
Wanneer u wel een schrikdraadapparaat in uw plas-draspomp heeft lees dan ook de handleiding van het schrikdraadapparaat!
De PEL3-serie is een eenvoudige uitvoering van de PEL4-serie apparaten. Qua kracht zijn ze
hetzelfde: een PEL302 en een PEL402 geven beide 2.0Joule impulsenergie. Een 3-serie apparaat is in principe aan of uit. Een 4-serie heeft wat meer opties welke in de handleiding van het
schrikdraadapparaat uitgelegd worden. Hieronder de informatie die het meest belangrijk is.
Indicatorlampje aan/uit: Wanneer het lampje knippert
staat het apparaat aan. Als het lampje uit is, is het apparaat
ook uit. Bij een uitvoering als diefstalbeveiliging kunt u het
apparaat d.m.v. de afstandsbediening aan/uit zetten.
Wanneer het PEL3-serie schrikapparaat alleen stroom op uw
afrastering zet dan zit er een rode krokodillenklem aan de plus
draad van het schrikdraadapparaat. Deze kunt u vast- of losklemmen om het apparaat aan of uit te zetten. Een PEL4-serie
heeft een schuifknop waarmee u het apparaat aan/uit kunt
zetten.

Installatie & Onderhoud Solar Hydrofoorunits

Weerstand intern

AFRASTERING/KAST
aansluiting
AARDE
aansluiting Goed vastdraaien!

Type aanduiding: Het eerste cijfer geeft de serie aan: PEL3serie of PEL4-serie. Het laatste cijfer geeft de uitgaande impulsenergie van het apparaat aan:
0=0,5J / 1=1,0J / 2=2,0J / 3=3,0J / 4=4,0Joule.
Intern aangebrachte weerstand: Wanneer het schrikapparaat
als diefstalbeveiliging fungeert, hebben wij een weerstand tussen
de aarde en afrastering aansluiting aangebracht. Dit voorkomt
dat het regelkastdisplay van het systeem defect raakt.
Door deze weerstand geeft het apparaat wat minder spanning
dan normaal zonder weerstand. Wanneer u ook uw afrastering
wilt voorzien van stroom heeft u minimaal een PEL301/401 nodig, afhankelijk van de lengte van uw afrastering.
Wanneer het schrikapparaat in uw systeem NIET als diefstalbeveiliging fungeert maar alleen uw afrastering voorziet van
stroom, zit er geen weerstand in het apparaat gemonteerd en
geeft het apparaat zijn volledige spanning.
LED-Balk: DE PEL4-serie apparaten hebben een info LED-balk.
Elk ledje staat voor 1000V. Wanneer alle 5 LEDS oplichten
staat er dus minimaal 5000V op de afrastering. Wanneer de
LED’s niet oplichten staat het apparaat uit.
Standen schuifknop: De PEL4-serie apparaten zijn uitgevoerd
met deze knop. Staat de knop helemaal links dan is het apparaat uit. Is het 4-serie apparaat uitgevoerd als diefstalbeveiliging dan moet de schuif op
=half vermogen, of op
=vol
vermogen staan om op de afstandsbediening te reageren.
Wanneer het apparaat niet als diefstalbeveiliging fungeert kunt
u met deze knop het apparaat aan/uit zetten.

Afstandsbediening: Achter het schrikapparaat hebben wij de ontvanger van de afstandsbediening gemonteerd. Deze ontvanger maakt of
breekt het contact van de accu naar het schrikdraadapparaat. Het bereik van de afstandsbediening is ongeveer 25 meter. Wanneer u op A
drukt schakelt het schrikapparaat AAN. Door op B te drukken schakelt u
het apparaat UIT. U hoort een signaal als u op A of B drukt. Dit is de
bevestiging dat de ontvanger het signaal heeft ontvangen en het schrikdraadapparaat aan/uit heeft geschakeld. Heeft u meerdere systemen
dan kunnen wij de afstandsbedieningen synchroniseren, max. 30st.
Handleiding Poortman Solar Plas draspompen V2.0
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10: IN BERIJF STELLEN

zie ook gele instructiesticker op de regelkast:

AAN/UIT zetten systeem:

Op het moment dat u de accu(‘s) aansluit, licht het regelkastdisplay op. Na een aantal seconden
gaat het PUMP icoon vanzelf aan:
Met de MAIN SWITCH knop:
Door 1x op

en gaat de pomp na ongeveer 30min pompen, klaar!

zet u de pomp op AUTOMATISCH AAN of UIT.

te drukken schakelt het systeem van AUTOMATISCH AAN naar UIT of andersom.

 PUMP icoon “brandt”
 PUMP icoon “UIT”

: De pomp gaat automatisch aan bij 80% acculading. Op TEST direct.

: De pomp staat uit. De TEST knop reageert ook niet.

LET OP: Het PUMP icoon reageert pas na 2 seconden vanaf u op

hebt gedrukt.

De zonnepanelen blijven in beide gevallen de accu(‘s) laden.
Nadat u alle, bij
8 beschreven Solar
kabels, hebt
aangesloten doet u het volgende:
Installatie
& punt
Onderhoud
Hydrofoorunits
1. Controleer of het PUMP icoon inderdaad “brandt”:
,zo NEE, druk 1x op
.
2. Houdt de TEST knop een paar seconden ingedrukt. De pomp gaat direct draaien.
3. Laat de TEST knop los, de pomp stopt. Het systeem staat nu in werking*
LET OP: De eerste keer na installatie duurt het ongeveer 30 minuten voordat de pomp automatisch aan gaat, vanaf het moment dat u de accu(‘s) op de regelkast heeft aangesloten.
De pomp gaat normaal AUTOMATISCH AAN bij 80% acculading. Bij 11,7Volt AUTOMATISCH UIT.
Hierna begint weer een nieuwe cyclus. 80% is rond de 14,2Volt accuspanning. Dit is geen “hard”
gegeven, door een piek van de zon kan de spanning omhoog schieten, terwijl de accu nog niet
vol genoeg is. Onder 14,2V zal de pomp in ieder geval niet automatisch starten.

*RESETTEN regelkast:

U dient de regelkast te resetten als u het systeem NA EEN PAAR DAGEN weer IN WERKING wilt
zetten. Alleen op
drukken werkt niet ondanks dat de pomp op TEST wel gaat draaien:
Haal de blauwe minkabel samen met de zwarte temperatuursensor kabel los van de accu. Pas op
voor kortsluiting! Wanneer het display niet direct uit gaat dient u ook één van de zonnepaneel
stekkers aan de regelkast los te maken. (+ of -).
Sluit de accu en zonnepaneelkabel direct weer aan nadat het display uit is geweest. Het display
licht op, na een paar seconden gaat ook het PUMP icoon vanzelf aan:
. De pomp gaat na ongeveer 30 minuten automatisch aan, zelfde als bij eerste keer installatie.

Komt u per ongeluk in het
instellingen menu dan kunt u
één of meerdere keren op Esc
drukken.
U ziet dan 1. Monitoring in het
scherm Druk 1x op OK. U bent
weer in het normale scherm.

Pijl geeft aan de er stroom
van de panelen in de accu
loopt. De hoeveelheid
stroom wordt per onderdeel
in de onderste balk in Ampères aangegeven. In dit
geval 0.5Amp.
Handleiding Poortman Solar Plas draspompen V2.0
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MAIN SWITCH:
Automatisch
AAN: / UIT:

PUMP icoon
Er “loopt” geen pijl van het BATTERY icoon naar het PUMP icoon. Dit
houdt in dat de pomp niet draait, wat ook blijkt uit de ampères onder
het PUMP icoon: 0.0A. Of het systeem is nog aan het laden en kan
elk moment AAN schakelen of de pomp/zekering/pompkabel is defect. Houdt een paar seconden de TEST knop ingedrukt. Als de pomp
draait is er niks aan de hand.
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11: UITLEG REGELKAST
Hieronder ziet u waarvoor de kabels en knoppen dienen. De kabels kunnen maar op één
manier worden aangesloten door de verschillende stekkers en aansluitogen.
Vlotter connector: Deze zit standaard
op type 100 regelkasten en optioneel op
de andere regelkasten. Kijk op pagina 11
en 12 voor meer informatie.
Pomp connector: Sluit hier de pompkabel op aan. Stevig in elkaar drukken tot u
“klik” hoort. Bij het loshalen eerst de lip
goed indrukken en de stekkers uit elkaar
trekken.
Accukabels PLUS en MIN met zwarte
temperatuursensor kabel: De blauwe
kabel is de MIN-accukabel. De zwarte kabel
compenseert het laadvoltage aan de hand
van de temperatuur in de accu. De blauwe
en zwarte kabel moeten beide op de MINpool van de accu worden aangesloten. De
rode kabel is de PLUS-accukabel. Deze
moet op de PLUS-pool van de accu. Kijk op
pagina 12, punt 1a&b voor meer info.

Installatie & Onderhoud Solar Hydrofoorunits

Zonnepaneel MIN connector: Sluit hier
de MIN-stekker van de paneelkabel op
aan. Stevig in elkaar drukken tot u “klik”
hoort. Bij het loshalen eerst de lippen aan
de zijkant van de stekker goed indrukken
en de stekkers uit elkaar trekken.

TEST knop: Door deze knop even ingedrukt te houden kunt u zien of de pomp
draait. Doordat het systeem de pomp automatisch aan zet bij 80% acculading
kunt u de pomp niet direct zelf aanzetten.
Het systeem berekend de accu inhoud en
schakelt zelf de pomp aan en uit. De testknop “overruled” de vlotter wanneer deze
is aangesloten. Kijk op pagina 14 voor
meer info.

Zonnepaneel PLUS connector: Sluit
hier de PLUS-stekker van de paneelkabel
op aan. Stevig in elkaar drukken tot u
“klik” hoort. Bij het loshalen eerst de lippen aan de zijkant van de stekker goed
indrukken en de stekkers uit elkaar trekken.
Zekering houder met steekzekering:
Om de zekering te controleren dient u
eerst het rubberkapje los te trekken. Types 50 en 100 hebben een blauwe, 15A
zekering. Type 25 een rode, 10A en Type
15 heeft een bruine 7.5A zekering.

MAIN SWITCH
: Met de MAIN
SWITCH zet u de pomp AUTOMATISCH
AAN of UIT.
Door 1x op deze knop te drukken schakelt
het systeem van AUTOMATISCH AAN naar
UIT of andersom. Kijk voor meer info op
pagina 14.
ESCAPE knop
: Komt u per ongeluk
in het instellingen menu dan kunt u één of
meerdere keren op deze knop drukken.
U ziet dan 1. Monitoring in het scherm.
Druk 1x op OK. U bent dan weer in het
normale scherm.
Handleiding Poortman Solar Plas draspompen V2.0
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Laadvoltage V
Laad ampères A

Accuvoltage V
Ampères in of uit
de accu.

Pompvoltage V
Ampères die
pomp verbruikt.
0.0A: pomp is uit
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12: CONTROLE EN ONDERHOUD TIJDENS HET SEIZOEN:
Wekelijks controleren:
1a:




Oppervlaktepomp type 25/50/100:
Dat de pomp niet verstopt is (zuigkorf inspecteren)
Dat er minimaal 40cm water in de sloot staat waar de pomp ligt. (geen drek opzuigt)
Dat de pomp genoeg koeling krijgt, witte pomphoed maximaal 3cm boven water. Bij
type 25 is de pomphoed blauw.

BIJ VORST:

Wanneer u de optionele vlotter gebruikt dient u deze uit het water

te halen. Bij vorst kan alleen de pompwaaier vast vriezen. Dit treedt pas op als er
ongeveer 10cm ijs ligt. Als de pomp dan aanslaat zal de zekering kapot gaan. Zet bij
lange vorstperiodes de pomp uit: Haal sowieso de pompstekker achter de regelkast
Installatie
Onderhoud
Solar
Hydrofoorunits
los. (gele &
kabel).
Druk hierbij het
lipje stevig
in en trek de stekkers uit elkaar. Eventueel kunt u ook het systeem uitzetten: druk 1x op
dan van

in

. Het PUMP icoon verandert

.

LET OP: U dient de regelkast te resetten wanneer u het systeem na een langere tijd
weer in werking wilt zetten, alleen op

drukken werkt niet, kijk op pagina 14.

1b: Bronpomp type 15:
 Dat het aanzuigfilter schoon is: filterglas losdraaien, filter uitspoelen, weer monteren.
 Dat de voetklep van de zuigslang goed afsluit: slang uit bron, mag geen water uit lopen.
 Dat de aansluitingen in de aanzuigkant geen luchtlekkages vertonen.

BIJ VORST:

Type 15 heeft een gesloten drukpomp. Deze kan kapot vriezen.







Wanneer u de optionele vlotter gebruikt dient u deze uit het water te halen.
Verwijder de aanvoerslang en laat deze leeglopen. Niet weer aansluiten.
Houd de TEST knop ingedrukt net zolang het filter bijna leeg is.
Draai het filterglas los, leeg het overtollige water, filterglas niet weer monteren.
Trek de rode snel sluiting aan de uitgangzijde van de pomp voorzichtig naar onderen
en trek de snelkoppeling naar buiten.
 Druk nogmaals kort op de TEST knop, de pomp is leeg. Laat de snelkoppeling los.
 Haal sowieso de pompstekker achter de regelkast los. (gele kabel). Druk hierbij het
lipje stevig in en trek de stekkers uit elkaar. Eventueel kunt u ook het systeem uitzetten: druk 1x op

. Het PUMP icoon verandert dan van

in

.

Vorstschade aan de bronpomp valt niet onder de garantie!
LET OP: U dient de regelkast te resetten wanneer u het systeem na een langere tijd
weer in werking wilt zetten, alleen op

drukken werkt niet, kijk op pagina 14.

2: Regelkast:
 Controleer dat het verbruik van de pomp (onder het PUMP icoon) niet boven 14.0A
komt, zie pag 14 en 15. Als de pomp niet automatisch draait, druk 20sec. op de TEST
knop en lees de waarde. Neem contact met ons op in het geval het meer dan 14.0A is
3: Zonnepanelen:
 Verwijder statisch vuil en vogelpoep met een zachte, natte doek.
Handleiding Poortman Solar Plas draspompen V2.0
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13: WAT TE DOEN BUITEN HET PLAS-DRAS SEIZOEN:
De Poortman Solar plas-draspompen kunnen het gehele jaar op hun plek blijven staan.
Ideaal als spanningsvoorziening van uw afrastering, indien er een schrikdraadapparaat
in de plas-draspomp gemonteerd is. Wanneer het niet meer nodig is water te pompen
kunt u het beste de pomp uitzetten om onnodige slijtage van de pomp te voorkomen:
 Druk 1x op de MAIN SWITCH

. PUMP icoon gaat uit

. Pomp staat hierdoor uit.

 Haal de pompstekker achter de regelkast los. Verwijder de waterafvoerbuis en haal
de slanguitloop buis uit de klemmen. Berg de pomp met slang op.
 Laat de accu(’s) en zonnepanelen aangesloten zitten aan de regelkast zodat de
zonnepanelen de accu(‘s) blijven laden!
Installatie
& Onderhoud Solar Hydrofoorunits

 2x per jaar, VOOR én NA het plas-drasseizoen, dient u de accu(‘s) op te laden met
een automatische 12V druppellader met reconditioning functie. De capaciteit van
deze lader mag maximaal 10 Ampère zijn. Deze kunt u tevens bij ons bestellen, art.
2063. Deze lader kunt u ook aan de accu aangesloten laten.
 Maak het deksel van de accu 2x per jaar schoon met een doek en smeer de accupolen en klemmen daarna met zuurvrije vaseline in.

U kunt het gehele systeem ook opbergen. Laat hierbij het anker in de grond zitten. Wanneer u het systeem opbergt is het zeer belangrijk dat u de accu(‘s) juist uit de accukast
haalt! Elke accu heeft een vorm van zelfontlading. Hoe kouder het is hoe sneller de accu
leeg loopt. De accucapaciteit gaat enorm achteruit als het voltage té lang té laag is.
Wanneer de zonnepanelen binnen staan wekken ze geen stroom meer op. De regelkast
neemt zelf ook een heel klein beetje stroom. Hierdoor zal de accu nog sneller ontladen.
 Laad de accu(‘s) op met een automatische 12V druppellader met reconditioning
functie. De capaciteit van deze lader mag maximaal 10 Ampère zijn. Deze kunt u
tevens bij ons bestellen, art. 2063.
 Berg de geladen accu(‘s) vorstvrij en geïsoleerd van de betonvloer op.
 Laad daarna om de 2 maanden de accu(’s) wederom op zodat ze vol blijven. U kunt
onze acculader art. 2063 ook aan de accu(‘s) aangesloten laten.
 Maak het deksel van de accu 2x per jaar schoon met een doek en smeer de accupolen en klemmen daarna met zuurvrije vaseline in.
Wanneer u merkt dat na een aantal seizoenen de pompcapaciteit vermindert maar de
plas-draspomp wel normaal functioneert kunt u contact met uw dealer of ons opnemen.
De pomp en de accu(‘s) zijn slijtage delen welke op den duur vervangen moeten
worden. Wanneer hangt sterk af van het aantal laadcycli en hoe u met de accu(‘s) buiten
het seizoen bent omgegaan, zie hierboven. Bij de pomp hangt het het meest van de
draaiuren af maar ook hoe u met de pomp bent omgegaan, pag 10 en 16.
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14: STORINGSZOEKER PLAS-DRASPOMP
Wanneer u een storing heeft kunt u volgens deze pagina en hiernaast erachter komen wat er
mis is. Begin bovenaan op de pagina 19 en loop stap voor stap de vragen en oplossingen
door. Wanneer u op “Neem contact met ons op” komt kunt u bellen met uw dealer. Wanneer
er geen dealer is kunt u met Poortman Techniek bellen: 0513-466003.

1

SOLAR icoon

Onder het SOLAR icoon kunt u de laadspanning
in Volts en de laadstroom in Ampères zien van
de panelen naar de accu(‘s). Wanneer het donker wordt of wanneer de paneelkabel niet (goed)
is aangesloten verandert de zon in een maan. De
pijl ‘loopt’ dan ook niet meer van het SOLAR
icoon naar het BATTERY icoon. Zie pagina 14.

‘lopende’ pijl

Installatie & Onderhoud
Solar
Hydrofoorunits
3
2
1

2

5

4

6

BATTERY icoon

Onder het BATTERY icoon kunt u de accuspanning
in Volts en de stroom in Ampères zien die in of uit
de accu(‘s) lopen. Wanneer de pomp meer
stroom verbruikt dan de panelen geven, staat er
een min teken voor de ampère meting. Als de
pomp draait ‘loopt’ er een pijl van het BATTERY
icoon naar het PUMP icoon. Als de pomp automatisch uit gaat op 11,7V komt er een kruis door het
BATTERY icoon. Het BATTERY icoon wordt weer
normaal als de panelen de accu(‘s) weer tot 12,4V
hebben opgeladen. De pomp begint pas bij 80%
acculading. Zie ook pagina 14.

3

PUMP icoon
AAN

7
7

STEEKZEKERING
trek het rubberkapje los
om de zekering te controleren.
Type 15: 7,5A bruin
Type 25: 10A rood
Type 50&100: 15A blauw
Let op: De pootjes van
de steekzekering moeten
stijf in de schoentjes
passen voor een goed
contact. Is dit te los iets
aanknijpen met
een
tang.
Druk daarna het kapje er
weer op.
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UIT

Het PUMP icoon geeft aan dat systeem op AUTOMATISCH AAN of UIT staat. Onder het PUMP
icoon kunt u de spanning in Volts zien waarop de
pomp draait. Ook het verbruik van de pomp in
Ampères kunt u zien. Dit mag niet meer dan
14.0A zijn als de pomp draait! Als de ampères
0.0A zijn draait de pomp niet, de accu is dan nog
niet op 80%. Pagina 14 voor meer info.

6

TEST knop

Als het PUMP icoon ‘brandt’:
en u houdt deze TEST
knop een aantal seconden
ingedrukt, draait de pomp.
Bij loslaten stopt de pomp.
Doordat het systeem de
pomp automatisch aan zet
bij 80% acculading kunt u
de pomp niet direct zelf
aanzetten. Het systeem
berekend de accu inhoud en
schakelt zelf de pomp aan
en uit. De TEST knop “overruled” de vlotter wanneer
deze is aangesloten.
Pagina 14 voor meer info.

4

MAIN SWITCH

Met de MAIN SWITCH bedient u het PUMP icoon.
U zet hiermee het systeem op AUTOMATISCH
AAN of UIT. Door 1x op deze knop te drukken
schakelt het systeem van AUTOMATISCH AAN
naar UIT of andersom. Kijk voor meer info op
pagina 14.

5

Escape knop

Komt u per ongeluk in het instellingen menu dan
kunt u één of meerdere keren op deze knop
drukken.
U ziet dan 1. Monitoring in het scherm. Druk 1x
op OK. U bent dan weer in het normale scherm.
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Groen: vraag van ons
Blauw: kijk op display

Pomp
doet niks

START

Transparant: actie op vraag
Rood: storing gevonden

Wat ziet
u in het
scherm?

Niks

Ziet het display er
normaal uit zoals
op pag 18?

NEE

Kruis door
het BATTERY
icoon

Hoe ziet het PUMP
icoon eruit? Zie
ook pag 14&15

JA

Druk 1x
op MAIN
SWITCH

CONNECTING…
óf FOUTCODE
met pieptoon

Installatie & Onderhoud Solar Hydrofoorunits
“loopt” de pijl van het
SOLAR icoon naar het
BATERRY icoon?
Pag 14

Neem
contact
op met

Houd de
TEST knop
even ingedrukt

NEE

Draait de pomp
op TEST?

dealer/ons

JA

Controleer dat
de stekkers
van de paneelkabel
goed zijn aangesloten. Bij
de panelen, de
splitters en bij
de regelkast.

Dit is normaal, de
pomp is net uit gegaan. Als het accuvoltage 12,4V bereikt wordt het
scherm weer normaal en zal de pomp
weer gaan draaien
bij 80% acculading.
(pag14)

NEE

JA

Zit er een vlotter connector
aan de regelkast? Pag 15.

Neem
contact
op met

dealer/ons

Licht het display
nu weer op?

NEE

Het accuvoltage is schadelijk
laag. Laad de accu met een
druppellader op de reconditioning
stand op. Zie ook pag 17.

Gebruikt u de optionele
vlotter schakelaar?

Gaat pomp direct aan?
NEE

Licht het display
nu weer op?

NEE
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JA

Maak vlotter los van vlotter connector en monteer de FLOATSWITCH PLUG. Als deze al gemonteerd is had de pomp al moeten draaien. Pag 11, 12 & 15

NEE

Accu vervangen.

Controleer
de zekering,
zie pag 18
hiernaast.

Wacht 30min.
Draait pomp nu?
JA NEE

JA
Inschakelvertraging 2087A /
vlotterkabel 2087B / vlotter 2087C
defect.

Controleer
of de
MAIN
SWITCH

NEE

RESET de
regelkast,
zie pag 14

“loopt” de pijl nu wel
van het SOLAR icoon
naar het BATERRY
icoon? Pag 14

Controleer dat
de accukabels
goed zijn aangesloten en vrij
van corrosie.
Systemen t/m
2016 hebben
een zekering in
de PLUSaccukabel, vervang deze indien nodig.

JA

JA

Na 2sec

Zekering
defect?
NEE

Controleer
de gele
pompkabel
én de
stekkers
van regelkast tot
aan pomp,
zie pag 15

blijft
hangen

Blijft NIET
(meer) hangen, knopje
komt helemaal terug
Na 2sec

JA
Vervang
zekering

Druk 1x
op MAIN
SWITCH

Na 2sec

Defect gevonden?
NEE

JA
Neem
contact
op met

Kabel art 2006
vervangen.

dealer/ons

Waarschijnlijk pomp defect:
Type 15: art 2024 – Type 25: art
2118 – Type 50&100: art 2025
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Poortman... Passie voor techniek !

Producent:
POORTMAN TECHNIEK
Badweg 40 8401BL
Gorredijk

T: 0031-(0)513-466003
F: 0031-(0)513-466004
E: info@poortmantechniek.nl

www.poortmansolar.nl
www.pelschrikdraad.nl
www.poortmantechniek.nl

Er kan geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden worden aangenomen door Poortman Techniek betreffende bovenstaande informatie. Poortman Techniek streeft continu naar
productverbeteringen, daarom behouden wij ons het recht te allen tijde specificaties en eventuele prijzen te wijzigen. Leveringen en aanbiedingen geschieden volgens onze Algemene
Handels- en Betalingsvoorwaarden, deze kunt u downloaden op: www.poortmantechniek.nl/?nl/bedrijf/leveringsvoorwaarden. © 2018-2019 Poortman Techniek.
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