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Algemeen1. 

 Over deze handleiding 1.1. 
 Deze handleiding omvat technische gegevens, instructies en toelichtingen die bijdragen aan het veilig 
gebruik van deze automaat. Lees en begrijp alle instructies voordat u de automaat transporteert, installeert, 
in gebruik neemt, opnieuw opstart, bedient of onderhoudt. 

 Andere meegeleverde documentatie 1.2. 
 Algemene informatie over extra componenten, zoals de compressor en de sensoren, is in deze handleiding 
opgenomen. Als extra documentatie is geleverd, volg dan ook die instructies. 

 Het gebruik van Flamco producten 1.3. 
 Overeenkomstig opdracht of uitvoering kan aanvullende documentatie zijn ingesloten. Volg de hierin 
vermelde instructies. 

 Nadere hulp en informatie 1.4. 
 Neem contact op met uw leverancier voor extra diensten zoals: 
  ●  Training. 
  ●  Onderhouds overeenkomsten. 
  ●  Servicecontracten. 
  ●  Reparaties en verbeteringen. 

 Veiligheid 2. 

 Beoogd gebruik 2.1. 
 De automaat is ontworpen voor het ontgassen en vullen van gesloten verwarmings- en koelsystemen. De 
automaat is niet ontworpen om systemen voor het eerst of opnieuw te vullen. 

 Belangrijke informatie 2.2. 
 De automaat is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om lichamelijk letsel en beschadigingen te 
voorkomen. Gebruik de automaat op de volgende wijze: 
  ●  Laat de installatie uitvoeren door gekwalifi ceerd personeel. 
  ●  Houd u aan de lokale wetgeving en richtlijnen. 
  ●  Voer geen modifi caties uit aan de automaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flamco. 
  ●  Zorg ervoor dat alle deksels en fl enzen zijn gesloten wanneer de automaat wordt gebruikt. 
  ●  Raak geen spanningvoerende onderdelen aan. De sensorunits en de druksensoren werken met een 

extra lage veiligheidsspanning. 
 Flamco is niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften 
of het niet naleven van standaard veiligheidsmaatregelen tijdens het  uitvoeren van handelingen zoals het 
transporteren, installeren, in gebruik nemen, opnieuw starten, bedienen, onderhouden, testen en repareren, 
zelfs indien dergelijke voorschriften niet uitdrukkelijk in deze instructies zijn opgenomen. 

 Symbolen in deze handleiding 2.3. 

Duidt op een gevaar dat kan leiden 
tot lichamelijk letsel inclusief de dood, 
milieuvervuiling en/of schade aan de 
automaat en aan andere uitrusting.

Duidt op een elektrisch gevaar dat kan 
leiden tot lichamelijk letsel inclusief de 
dood, milieuverontreiniging en/of schade 
aan de automaat en aan andere uitrusting.

Aarding Belangrijke informatie.

 Specifi caties 2.4. 
 De constructie van de automaat is ontworpen conform de normen DIN EN 1717 en DIN 1988. 

 Veiligheidsvoorzieningen 2.5. 
 De automaat bevat geen veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat de werkdruk en de werktemperatuur 
een bepaalde waarde over- of onderschrijden. Onderdelen die de druk en temperatuur in het systeem 
begrenzen moeten derhalve worden geïnstalleerd. 

 Het voorkomen van een te hoge druk 2.5.1. 
 Geschikte veiligheidsventielen die voorkomen dat de maximum werkdruk wordt overschreden: 
  ●  Openen niet later dan wanneer de maximum toelaatbare werkdruk is bereikt; 
  ●  Kunnen de volumestroom (inclusief het maximum toelaatbare navulvolume) binnen 110% van de 

maximum werkdruk afvoeren; 
  ●  Hebben hun betrouwbaarheid bewezen of zijn gecertifi ceerd. 

 
  Vernauw in- of uitlaatleidingen bij het veiligheidsventiel niet. 

 Het voorkomen van een te hoge temperatuur 2.5.2. 
 Geschikte veiligheidsvoorzieningen: 
  ●  Garanderen dat de werktemperatuur op geen enkele plaats in het systeem wordt overschreden; 
  ●  Zijn getest en goedgekeurd op bedrijfsveiligheid. 

 
  Activeer de druk- en temperatuurbeveiligingen en controleer regelmatig of deze correct werken. 
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 Symbolen op de automaat 2.6. 
 De symbolen op de automaat vormen onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen. Bedek of verwijder 
de symbolen niet. Controleer regelmatig of de symbolen aanwezig en leesbaar zijn. Vervang of herstel 
symbolen die onleesbaar of beschadigd zijn. 
  
 

Type :
Type :
Typ :
N° de Année            :
Manufacturer-No. :
Hersteller-Nr.            :

N° de série :
Serial-No. :
Serien-Nr. :

Année de fabrication :
Year of manufacture :
Herstellungsjahr :

Surpression de service admissible :
Permissible working overpressure :
Zulässiger Betriebsüberdruck :

bar

Température de service mini. / maxi. admissible :
Permissible working temperature min. / max. :
Zulässige Betriebstemperatur min. / max. :

°C

TÜ
11

Flamco STAG GmbH
39307 Genthin
GERMANY

Service Germany

 +49 0 3933 821 177
 +49 0 3933 821 161

Fax.:
Tel.:

Service Nederland
 +31 0 182 591 800
 +31 0 182 522 557

Tel.:
Fax.:

( )
)(

)
)(

(

    Op de automaat kunt u de volgende 
productinformatie vinden: 
  
 A Typeplaat 
   B Contactinformatie

    

Entgasungsautomat ENA 5

Art. Nr.

Hersteller-Nr.:
Manufacturer-No.:
zul. Betriebsüberdruck: 6  Bar

70   °C

17085
1/08

max. Betriebstemperatur:
Permissible working temperature:

Permissible working overpressure:

STAG GmbH
39307 Genth in

A

B

C

Op de typeplaat kunt u de volgende 
productinformatie vinden: 
  
 A Serienummer van de automaat 
   B Toelaatbare werkdruk 
   C Toelaatbare systeemtemperatuur    

 
 Gebruik de automaat niet wanneer de 
gegevens op de typeplaat afwijken van de 
order. 
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 gnivjirhcseB 3.

 netnenopmoc ed nav thcizrevO 3.1.

  

7

8

9

4

5

6

2

3

1

16

17

13

14

15

12

11

10

Nr. Beschrijving
1 Vlotter ontluchter
2 Filter
3 Stromingsregelaar
4 SCU-besturing
5 Inspektie opening voor breektank
6 Vanaf systeemaansluiting G½”
7 Aansluiting navulwater G½”
8 Onderbrekingsinrichting (trechter)
9 Return system joint G½”
10 Ontgassingreservoir
11 Magneetventiel
12 Keerklep (of: terugslagklep)
13 Pomp
14 breektank
15 Droogloopsensor
16 Druksensor
17 klemmenkast pomp
18 keerklep

18
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  SCU-besturing 3.2. 
 

1

2
3
4

5

67

     
Nr. Beschrijving
1 Regelpaneel voor besturing, display, LED 

storingsdisplay, keuzeschakelaar (klikken en rollen)
2 Aan/uit-schakelaar, ON: brandt rood
3 Inwendige zekering F1: T 16 A 250 V
4 Inwendige zekering F2: T 3,5 A 250 V
5 Hardware release, servicemenu E2
6 klemmenstroken voor

Elektrische voeding;• 
sensoren;• 
Impuls watermeter;• 
Extern inschakelen van het vulproces;• 
verzamel-storingsmelding;• 
Pomp;• 

7 Interface RS485.

 Werkingsprincipe 3.3. 
 De automaat dient in de eerste plaats als een actieve ontgassingsvoorziening. Hij werkt ook als 
navulvoorziening voor het aanvullen van waterverliezen in een systeem. 

P
I

H

G

E

F

DCBA

M L K JN

R

Q

P
O

 

Ontgassen 3.3.1. 
 Voor het ontgassen van het water, wordt het water via 
een bypass vanaf de retourleiding (D) aangezogen. Het 
water stroomt door het fi lter (C) en de stromingsregelaar 
(B) in het ontgassingsreservoir (R). Tijdens het 
draaien van de pomp (L) wordt het aan een vacuüm 
blootgesteld en stroomt door een PALLringpatroon (O). 
Door de verlaagde druk en het grote oppervlak van de 
PALLringpatroon wordt lucht aan het water onttrokken. 
  
 Wanneer de pomp uitschakelt, zorgt het toestromende 
lwater in het reservoir dat de druk in het reservoir stijgt 
tot de systeemdruk en de lucht, die zich boven de 
waterspiegel heeft verzameld, via de vlotterontluchter (A) 
wegstroomt. Als de pomp draait, wordt de hoeveelheid 
water die in het reservoir stroomt, via een bypass-leiding 
teruggevoerd naar de retourleiding (J) van het systeem. 

  
 Turbo ontgassingsmodus: 
   Een interval waarbij de pomp draait (er wordt vacuüm opgebouwd) wisselt met een interval waarbij de lucht 
wegstroomt (pomp staat stil). 
  
 Normale ontgassingsmodus: 
   Tussen het einde van de ontgassingsinterval en het starten van de pomp wordt een extra pauze ingelast. 
Deze extra interval kan via een parameter binnen vaste limieten worden geselecteerd. Na verstrijken van 
de Turbo ontgassingsperiode schakelt het systeem over naar de normale ontgassingsmodus, die daarna 
continu plaatsvindt. De normale ontgassingsmodus wordt onderbroken door een in te stellen pauze 
(standaard 06.00 - 20.00 h). Het begin van de volgende ontgassingscyclus die plaatsvindt tijdens de 
normale ontgassingsmodus wordt aangeduid via een aftelprocedure in het Proces-menu. 

 Navullen 3.3.2. 
 Het navulwater wordt toegevoerd tijdens een drukgeregelde of niveaugeregelde modus. De automaat is 
standaard ingesteld op drukgeregeld navullen (wanneer een membraandrukexpansievat wordt toegepast). 
  
 Drukgeregelde toevoer: 
   Het systeem is voorzien van een druksensor (N) voor het registeren van de druk. De inschakeldruk voor 
het navullen moet pO* + 0,2 bar bedragen. De uitschakeldruk voor het navullen moet minimaal 0,1 bar 
hoger zijn dan de inschakeldruk voor het navullen. Als het systeem is uitgerust met een literteller (E) kan de 
toegevoerde hoeveelheid water, anders de vultijd worden gecontroleerd. Tijdens het drukgeregelde navullen 
moet de pomp (L) cyclisch, automatisch worden gestopt om de actuele systeemdruk te controleren en zo 
nodig moet extra water worden toegevoerd tot de uitschakeldruk voor het navullen is bereikt. 
  
 Niveaugeregelde toevoer: 
   In dit geval wordt het navulwater toegevoerd zolang het externe verzoek om navullen actief is en de 
controlefunctie voor de hoeveelheid en de tijd van de automaat dit toelaten.. 
  
 Het is mogelijk om de navulfunctie te deactiveren. Zie hoofdstuk 6.1. 
   * Po = P Statisch + P damp 
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 Transport en opslag 4. 

 Transport 4.1. 
 De verladingsdocumenten benoemen alle onderdelen, zoals uitrusting en documentatie. Zorg ervoor dat de 
levering compleet en onbeschadigd is. De automaten worden horizontaal op pallets verpakt en zijn volledig 
gemonteerd.   

 
  Stel vast welke onderdelen ontbreken of niet correct zijn geleverd. Lees de algemene voorwaarden 
in de verladingsdocumenten.   

 
   ●  Vervoer de pallets horizontaal. 
  ●  Hef niet onnodig hoog. 

 Controleer of het hijstoestel de automaat 
kan dragen. Raadpleeg voor het gewicht 
en de afmetingen hoofdstuk 9: Technische 
gegevens. 

 Opslag 4.2. 
 

    Zorg ervoor dat de opslagplaats voldoet aan de 
omgevingsvoorwaarden. Raadpleeg hoofdstuk 6.2. 
  ●  Zorg ervoor dat de vloer vlak is. 
  ●  De automaten kunnen worden opgestapeld. 

 
  Stapel niet meer dan 3 automaten op. 
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 Installeren 5. 

 Voorbereide werkzaamheden voor het installeren 5.1. 
 
  Controleer of de vloer het maximum gewicht van de automaat inclusief het kan dragen. Raadpleeg 
hoofdstuk 9: Technische gegevens. 

  
  ●  De automaat is bedoeld om tegen de wand te worden bevestigd. 
  ●  Er mogen geen externe krachten op de automaat uitwerken 
  ●  Controleer of er geen vuil in de automaat en de accessoires kan komen. 
  ●  De installatievloer moet voorzien zijn van een afvoer of er moet voldoende afwatering zijn om 

overgestroomd water af te voeren. 
  ●  Monteer afsluiters in alle aansluitleidingen. 
  ●  Houd voor onderhoudswerkzaamheden voldoende vrije ruimte rondom de automaat. 
  ●  Neem de geldende normen m.b.t. het gebruik en de installatieplaats in acht en informeer zo nodig de 

verantwoordelijke test- en certifi catie-organen voordat het systeem in gebruik wordt genomen. 

 Omgevingsvoorwaarden 5.2. 
 

> 1 m

> 0,5 m

1,3....1,7 m

< 80%

> 0 °C.....40 °C

    Zorg ervoor 
  ●  dat de automaat wordt geïnstalleerd in een 

afgesloten, droge en vorstvrije ruimte; 
  ●  dat de aangegeven minimum afstanden zijn 

aangehouden; 
  ●  dat de atmosfeer geen elektrisch geleidende 

gassen of hoge concentraties stof en damp 
bevat. Er bestaat kans op een explosie wanneer 
de atmosfeer ontbrandbare gassen bevat; 

  ●  dat de ruimte schoon en goed verlicht is. 
 - Relatieve luchtvochtigheid: voorkom conden-

satie. 
 - Vrij van trillingen. 
 - Vrij van hitte- en zonnestraling. 

  ●  dat de automaat vrij is van bijkomende lasten. 

 Montage-afmetingen 5.3. 
 

A

D

E B

C

   
 Gebruik de montageset die eventueel met de 
automaat is meegeleverd. 
  
 Voor muurbevestiging gelden de volgende maten: 
  
 A. E. 380 mm \  
 B. E. 180 mm 
   C. Ø15 mm 
   D. E. 480 mm 
   E. E. 700 mm 
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G1/2

   ●  .naa meetsys teh nav gnidielreoveot ed tiulS  

G1/2

   ●  ed po naa gnidielreoveotretawknird ed tiulS  
navulaansluiting.

  ● liuv nee gidon oz reellatsnI  fi lter op de 
drinkwateraansluiting (0,2 mm). 

  ●  ed nav retemaid elanimon muminim eD  
installatieleiding van het systeem en de 
toevoerleiding is DN 15. 

eitallatsni ehcsiluard yH 5.4.

  ●  .negnitiulsnaagnals ed róóv sretiulsfa ed reellatsnI  
  ●  .negnitiulsnaakurd edleokegfa ne ezolkurd naa neella kreW  
  ●  .negnalskurd edrevelegeem ed kiurbeG  

G1/2

   ●   .naa meetsys teh nav gnidielruoter ed tiulS  

D
N

 4
0

   ●  .naa gnidielmoortsrevo ed tiulS  

 eitallatsni ehcsirtkelE 5.5.

Op de klemmenstroken kan spanning staan, zelfs wanneer de hoofdvoeding is losgekoppeld. Zorg ervoor 
dat alle andere voedingen (bijv. extern navulsysteem) eveneens van de automaat zijn losgekoppeld. 

      ● -UCS ed po raalekahcstiu/-naa ed lekahcS  
besturing uit. 

  ● Trek de stekker los of schakel de externe zekeringen uit 
zodat deze niet automatisch weer kunnen inschakelen. 

UIT

   ●  .sol tsaktiulsnaa ed nav pakmrehcseb ed kaaM  
  ●  tdniveb nekortsnemmelk ed nav gnivjirhcseb eD  

zich aan de binnenzijde van de beschermkap. 

    De atmosferische onderbreking (trechter) 
moet altijd vrij blijven. 

  ●



10

Installatie- en 
bedieningsinstructies

ENA 5 INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

TP.30/06/09.NL Uitgave 2009 / NL / BE

 Basis elektrische-aansluitingen 5.6. 

Nominale stroom [A] Externe Zekering [A]*
Nominale spanning Beschermingsgraad
230 V: +6%; -10%
50 Hz: +1%; -1%

IP54 (druksensor IP65) 3 10

 SELV: Extra lage veiligheidsspanning 
   * Aanbevolen waarde; veiligheidsautomaat (C).   

 
 Sluit nooit aansluitingen 11+12 en 21+22 tegelijkertijd aan. Doet u dit wel, dan wordt de navulunit, 
de SCU-besturing of de drukregelaar onherstelbaar schadigd.

 

  

D

A

C

B

28  29  30  31  32  33  34  35  36

27  26  25  24 9  8  7  6  5  4  3  2  1

10  11  12  13  14  15  16  17  18

20  1923  22  21

C

D B

A

1

3

SELV

Druksensor

OPTIONEEL

Impuls watermeter

Pomp

RS485

RS485

230 V
30 Hz

Droogloopsensor

Verzamel 
storings-
melder

INGANGS-
SIGNAAL

Extern 
navullen (voor 

potentiaal 
vrij contact)

INGANGS-
SIGNAAL

Extern bijv. 
M-K/U 

(navullen 
230 V)

Drukmagneetventiel
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  besturing opstarten 6. 

 Menustructuur besturing 6.1. 

 
Ku1 Ku2 FL1 FL2

A

A

10
10
11
12

Procesdisplay
Procesdisplay
(symbolen)
Systeemdruk
Bedrijfsmodus
Navulhoeveelheid
totaal

Regelmodus

Foutlijst, actief (kwiteren)

Lezen
Invoer
Terug

Codemenu

Hardwaremenu
Parametermenu
Servicemenu
Terug

Projectnummer
Softwareversie
Start
Onderhoud
Foutlijst (passief)
Waarden statistiek
Bedrijfsuren
Navulstatistieken
Wijzig toegangscode
Terug

Duur van turbo
Pauze normale 
Ontgassing
Systeemdruk
Speciale systeemdruk
Literteller
Waterbehandeling
Navulhoeveelheid
Tijd, datum
Anders
Anders intern
Terug

ID-nummer
Taal
Literteller
Waterbehandeling
Regelmodus
Bedrijfsmodus
Sensor
Motorbeveiliging
Verzamel storingsmelder

Terug

Systeem
Fout

Keuzemenu Keuzemenu 1

 SYSTEEMCLASSIFICATIE SYSTEEMDATA SYSTEEMCONFIGURATIE

Servicemenu
Parametermenu

Hardwaremenu

  Menusymbolen 6.2. 

ID Geen identifi catienummer beschikbaar. Besturing 
niet geconfi gureerd. Pomp

Geweigerd, niet geïnstalleerd. Buiten limieten 
parameter. Invoer bevestigd.

P Navullen is drukgeregeld. Programmeermodus, toegang.

Code vereist. Testmodus.

% Navullen is niveaugeregeld. Waarschuwing.

Magneetventiel. Opslagfout. Instellingen niet opgeslagen.

Geen tussenkomst mogelijk. Wacht.

Bedrijfsmodus, alleen lezen. Extern navulsignaal is aangesloten (alleen 
niveaugeregeld).

Vacuümschakelaar.
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 Werkingsprincipe besturing 6.3. 
 

A B C D

    Beginnen 
  ●  Schakel een geïnstalleerd vulsysteem uit. Sluit 

de afsluiters. 
  ●  Zet de besturing (D) aan. 
 A Display 
   B Storings-LED 
   C Navigatie draai/drukknop 
   D AAN/UIT-schakelaar besturing 
  
 Navigeer met de knop (C) door de menu’s en 
bevestig de keuze. Het display (A) toont de menu’s. 
In geval van storingen brandt de storings-LED (B). 

   

-h Turbo
--- bar

%
------ ---

--:--

2 sec...

Systeem

Start

Liter

   ●  Houd, ongeacht de plaats van de cursor, de 
navigatiedraaiknop twee seconden ingedrukt om 
naar het procesdisplay te gaan.

  

*

*

--- 

%
------ Liter ---

--:--

--- 

%
------ ---

--:--

Systeem
-h Turbo
 barStart

Fout
-h Turbo
 barStart

Liter

 
  ●  In geval van storingen schakelt het procesdisplay 

van [SYSTEEM] naar [FOUT] en brandt de LED. 
  ●  De storingsmeldingen, minimum waterniveau...

minimum drukalarm worden bij het voor het eerst 
opstarten weergegeven. 

  ●  Het is mogelijk de draaiknop tussen [SYTEEM] 
en [FOUT] te draaien. 

  ●  Druk op de draaiknop wanneer [FOUT] wordt 
weergegeven om naar de storingslijst te gaan. 
Scroll door de storingen in geval van meer dan 
één storing. Alle storingen worden weergegeven 
in de volgorde van gebeurtenis. 

  ●  Druk op de draaiknop wanneer [SYSTEEM] 
wordt weergegeven om naar het menu met 
opties te gaan.  

 *  Turbo betekent Snel  
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   ●  Wanneer de programmeermodus wordt geactiveerd, blijft de regeling voor drukhouding actief. 
  ●  De code blijft 5 minuten na de laatste invoer actief. 
  ●  Verwijder alle ongewenste lasten, gedragen voorwerpen of laterale lasten van de basisautomaat. 
  ●  Wanneer de programmeerprocedure is voltooid, zijn de elektrische onderdelen van de ontgassins- en 

navulautomaat gereed voor bedrijf. 
  ●  Na het instellen wordt een waarde voor het niveau op het display weergegeven. 

 Ingangssignalen besturing 6.4. 

 

B2

System

G5           3

D1

Hardware
Parameter
Service
Back

 F4           5

Back

G2

ID number
Language
Litres counter

View

Back
Water treatment

Level controlled

Back

G2 1

Deutch
Nederlands
English
Français

F4

System pressure
Special syst.press
Litre/pulse
Water treatment

G2 18

Dansk
Suomi
Maggar
Back

G2 17

Polski
Dansk
Suomi
Maggar

F9

Water treatment
Filling quantity
Time, date
Other

G5

Language
Liters counter
Water treatment
Control mode

F4

Fillcommand on

D2

Hardware
Parameter
Service
Back

X,x bar

Fillcommand on

Save     Back

X,x bar
X,x

X,x

Save

19.05.07
10:15:28

Save    Back

30.07.07
13:36:00

Save    Back

30.07.07
13:36:00

Back Back

30.07.07
13:36:00

Save

1

Start

Back
Press. controlled
Level controlled

G5           4

2

X,x bar

Fillcommand off

F4
X,x

X,x
 barX,x

Fillcommand on

X,x

X,x
 bar

Save     Back

Fillcommand off

Fillcommand off

Save     Back

X,x bar
X,x

X,x Water treatment
Litre/pulse
Special syst.press

F4

Maintenance

Software version
Projekt no.

E3

G10

Sensor
Motor prot.
Common failure
Back

Press. controlled

Start

System

D3

Hardwaremenu
Parametermenu

Back
Servicemenu

Back
Start
Date    Time
Ku1

E3            2

E3            1

Ku1
Date    Time

Back
Start

Save     Back

X,x

Enter

System

Start

System pressure

Code 
‘00001’

Taal
Nulinstelling Taal

(3 sec.)

Regelmodus

Vuldruk

menu 
(alleen de
 eerste 
keer)

Tijd en datum

(3 sec.)
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 esongaidsgnirots ne duohrednO 7.

   ●   .njiz reem fo C° 07 nak nekkalvreppotcatnoc ed ne retaw teh nav ruutarepmet eD 
  ●  .gnidelksdiehgiliev gidon oz gaarD  
  ●  .neneohcssdiehgiliev gaarD .njiz tev fo tan nak reolv eD  

nedehmaazkrewsduohredno ed róóV 7.1.
  

 gninnaps nak nekortsnemmelk ed pO  
staan, zelfs wanneer de hoofdvoeding is 
losgekoppeld. Zorg ervoor dat alle andere 
voedingen (bijv. extern navulsysteem) 
eveneens van de automaat zijn 
losgekoppeld.

   

A

Verwijder het zijdeksel (A) om de inwendige delen 
te kunnen bereiken. Zowel het linker als het rechter 
deksel kan worden verwijderd. 

 .soolkurd dreovegtiu nedrow nedehmaazkrewsduohredno tadroov tnemitrapmocretaw teh kaaM 

 lavtiumoortS 7.2.
 .gnirotsmoorts nee jib tein nerednarev rellortnoc ed nav sretemarap edreemmargorpeg eD 

  
  
●  .taamotua ed nav taats ed gnirotsmoorts nee an reelortnoC  

 lavretnisduohrednO 7.3.
 .unemecivres teh ni duohredno teh gitseveB 

  
Interval Onderdeel Activiteit
Jaarlijks ENA 5 Controleer de koppelingen, pompen en 

schroefverbindingen op lekkage. Zonodig 
aandraaien of opnieuw verpakken

Elk jaar voor het stookseizoen. Vuilfi lters in de toevoerleiding(en) Reinig de fi lter inzetten.

De automaat wijzigen voor waterbehandeling 7.4.
  ●  .egdirtrac ed gnavrev ne unemsgnitsurtiu teh ni tiu ”gnilednahebretaw“ lekahcS  
  ●  .ni unemretemarap teh ni tieticapac etsiuj ed letS  
  ●  .ni unemsgnitsurtiu teh ni ”gnilednahebretaw“ lekahcS  

Jaarlijks Keerklep De ingebouwde keerklep verhindert 
terugstromen van water in de drinkwaterleiding 
en dient regelmatig te worden gecontroleerd. 



15

Installatie- en 
bedieningsinstructies

ENA 5 INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

TP.30/06/09.NL Uitgave 2009 / NL / BE

 Foutmeldingen 7.5. 
  

Nr. Melding Beschrijving Resetten Mogelijke oorzaak Storingzoeken
1 Druk te laag Systeemdruk te laag, valt buiten 

werkdrukbereik
B Lekkage• 

Drukhoudwaarde onjuist ingesteld• 
Toevoerdruk onjuist• 
Vuldruk te laag• 

Lekkage opheffen• 
Correcte drukhoudwaarde instellen• 
Vuldruk verhogen tot werkdrukgebied• 

2 Druk te hoog Systeemdruk te hoog, valt buiten 
werkdrukbereik

B Pomp schakelt niet uit• 
Membraan expansievat te klein/onjuiste • 
toevoerdruk
Vuldruk te hoog• 

Besturing controleren• 
Toevoerdruk controleren / expansievat • 
met groter membraan gebruiken
Vuldruk verlagen tot werkdrukgebied• 

3 Toevoercap. te laag Literteller levert geen water na 
navulverzoek

A Geen pulsen verzonden door literteller, • 
omdat:
Literteller defect• 
Kabel niet aangesloten• 
Instelwaarde te laag voor responstijd • 
literteller

Literteller vervangen• 
Kabel aansluiten• 
Hogere instelwaarde voor responstijd • 
gebruiken

4 Magneetventiel 
opent niet

Tijdens vullen valt druk tot onder -0,2 bar A niet aangesloten• 
Magneetventiel defect/opent niet• 

aansluiting(en) controleren• 
Magneetventiel reinigen/vervangen• 

5 Cyclus interval Interval navulcyclus te kort A Lekkage in systeem• Lekkage opheffen• 
6 Aantal cycli Maximum aantal cycli binnen tijdsperiode 

overschreden
A Lekkage in systeem• Lekkage opheffen• 

7 Vulfout Vullen zonder verzoek (literteller stuurt 
signaal zonder commando)

A Lekkage in breektank• Lekkage opheffen• 

8 Kwantiteitslimiet Maximum hoeveelheid binnen 
navulcyclus overschreden

A Lekkage• 
Instelwaarde voor reductie • 
doorstroomhoeveelheid te laag

Lekkage opheffen• 
Instelwaarde corrigeren• 

9 looptijdbeveiliging Maximum tijd voor navulcyclus 
overschreden

A Lekkage• 
Instelwaarde voor reductie • 
doorstroomhoeveelheid te laag

Lekkage opheffen• 
Instelwaarde corrigeren• 

10 Vervang module Onthardingsmodule uitgeput A module (waterbehandeling) uitgeput• Module vervangen• 
11 mA P-sensor laag Onderbreking van de stroomkring van de 

druksensor
A Sensor defect• 

Aansluiting/kabel defect• 
Sensor vervangen• 
Aansluiting/kabel controleren/vervangen• 

12 mA P-sensor hoog Kortsluiting in de stroomkring van de 
druksensor

A Sensor defect• 
Aansluiting/kabel defect• 
Kortsluiting• 

Sensor vervangen• 
Aansluiting/kabel controleren/vervangen• 

13 Vacuümfout 3 maal achtereen onvoldoende vacuüm 
voor ontgassen

A Temperatuur in retourleiding hoger dan • 
70 °C
Pomp werkt niet continu• 
Lekkage in ENA 5• 

Neem maatregelen zodat de • 
retourtemperatuur lager dan 70 °C 
wordt!
Pomp vervangen• 
Lekkage in ENA 5 opsporen• 

15 Ontgassingstijd Druk niet binnen werkbereik aan einde 
van ontgassingstijd

A Druk in ontgassingsreservoir nog • 
niet toegenomen tot systeemdruk 
(werkdrukgebied)

Filter bij ontgassingsreservoir reinigen• 
Staat het afsluitventiel volledig open?• 

16 Droogloopsensor 1 Droogloopsensor levert 
waarschuwingssignaal voor drooglopen

B breektank leeg• 
Kabel niet aangesloten op sensor• 

Controleer de toevoer• 
Sluit de sensor aan• 

18 Volgend onderhoud Volgend onderhoud A Datum onderhoud bereikt• Voer onderhoud uit en voer “Onderhoud • 
uitgevoerd” in (servicemenu)

20 Spanningsensor Sensorspanning te laag B Printplaat defect• Vervang besturing• 
21 Geen datum/tijd RTC heeft geen geldige tijdsinformatie A Tijdsinstelling verloren gegaan na • 

langdurige stroomonderbreking
Voer nieuwe datum en tijd in• 

22 Flash-fout Fout lezen fl ashgeheugen B Probleem met hardware/software• Neem contact op met service-afdeling• 
23 Flash-fout Fout schrijven fl ashgeheugen B Probleem met hardware/software• Neem contact op met service-afdeling• 
24 Flash-fout Fout programmeren fl ashgeheugen B Probleem met hardware/software• Neem contact op met service-afdeling• 

 A: Resetten mogelijk bij normaal gebruik(besturing start opnieuw na resetten).   
 B: Geen handeling, automatische reset bij normaal gebruik. 
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 Verwijdering 8. 

   Houd u aan de locale wetgeving. 

   

1

UIT

 
    ●  Controleer of de hoofdschakelaar UIT 

staat. 
  ●  Ontkoppel de spanningstoevoer.
 

 

230 V2

UIT

   ●  Controleer of de hoofdschakelaar UIT staat. 
  ●  Tap het water af. 
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 Technische gegevens 9. 
 

H2

W2

W1

D2

D1

H1

   
Belangrijkste afmetingen (nominaal)
H1 E. 700 mm
H2 E. 495 mm
W1 E. 490 mm
W2 E. 420 mm
D1 E. 320 mm
D2 E. 215 mm

 

Nominale diameter Maximum leidinglengte systeem
DN15 E. 10 m
DN20 E. 20 m
DN25 E. 30 m

Algemeen
Type beveiliging IP54
Gewicht ca. E. 25 kg
Systeeminstallatie G ½”
Toevoerkoppeling bij impuls waterteller G ½”
Koppeling afvoer-/overstroomleiding DN40
Inhoud afscheidingsreservoir 12 liter
Gegevens systeem
Toevoerdruk 1 -10 bar
Systeemdruk 1 -2,5 bar
Volumestroom ca. 18 l/h
Temperatuurbereik toevoer > 0 °C -70 °C (systeemaansluiting ontgassing)

(max. aanvoertemperatuur 90 °C)
> 0 °C -30 °C (drinkwateraansluiting)

Gegevens elektrisch systeem
Voedingsspanning 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen 0,11 kW max.
Hoofdzekering 230 V, 10 A (traag)
Max. belasting verzamelstoormeldcontact 230 VAC, 3 A
Inwerkende variabelen
Omgevingstemperatuur > 0 °C -40 °C tijdens bedrijf, -20 °C -65 °C tijdens transport en opslag.
Relatieve luchtvochtigheid < 80% tijdens bedrijf, transport en opslag -> vrij van condensatie.

 
  


