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1 Algemeen

1 Algemeen
1.1 Basisprincipes
Dit bedrijfsvoorschrift is van toepassing op de series en uitvoeringen die op de
titelpagina worden genoemd.
Het bedrijfsvoorschrift beschrijft het correcte en veilige gebruik in alle bedrijfsfasen.
Op het typeplaatje staan de serie, de belangrijkste bedrijfsgegevens en het
serienummer. Het serienummer beschrijft het product eenduidig en dient ter
identificatie bij alle verdere bedrijfsprocessen.
Ten behoeve van het behoud van de garantieclaims moet, in geval van schade,
onmiddellijk de dichtstbijzijnde KSB-service worden ingelicht.

1.2 Doelgroep
Doelgroep van dit bedrijfsvoorschrift is technisch geschoold vakpersoneel.

1.3 Bijbehorende documentatie
Tabel 1: Overzicht van bijbehorende documentatie
Document

Inhoudsopgave

Leveringsdocumentatie

Bedrijfsvoorschrift

Voor toebehoren en/of geïntegreerde machineonderdelen de bijbehorende
documenten van de desbetreffende fabrikant in acht nemen.

1.4 Symbolen
Tabel 2: Gebruikte symbolen
Symbool

Betekenis

✓

Voorwaarde voor de gebruiksaanwijzing

⊳

Noodzakelijke handeling bij veiligheidsvoorschriften

⇨

Resultaat van de handeling

⇨

Kruisverwijzingen

1.

Gebruiksaanwijzing met meerdere stappen

2.

2317.8233/07-NL

Aanwijzing
doet aanbevelingen en geeft belangrijke aanwijzingen voor de
omgang met het product.

AS5
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1.5 Aanduiding van waarschuwingsinstructies
Tabel 3: Kenmerken van waarschuwingsinstructies
Symbool
GEVAAR

!

!

WAARSCHUWING

LET OP

Verklaring
GEVAAR
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan met een hoog risiconiveau,
dat - indien dit niet wordt vermeden - ernstig of zelfs dodelijk
letsel tot gevolg zal hebben.
WAARSCHUWING
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan met een gemiddeld
risiconiveau, dat - indien dit niet wordt vermeden - ernstig of zelfs
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.
LET OP
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan, waarvan het niet opvolgen
tot gevaar voor de machine en het functioneren daarvan kan
leiden.
Algemeen gevaarpunt
Dit symbool duidt in combinatie met een signaalwoord gevaren
aan in verband met (dodelijk) letsel.
Gevaarlijke elektrische spanning
Dit symbool duidt in combinatie met een signaalwoord gevaren
aan in verband met elektrische spanning en geeft informatie ter
bescherming tegen elektrische spanning.

2317.8233/07-NL

Schade aan de machine
Dit symbool duidt in combinatie met het signaalwoord LET OP
gevaren aan voor de machine en de werking ervan.
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2 Veiligheid
!

GEVAAR

Alle in dit hoofdstuk vermelde aanwijzingen duiden op een gevaar met een hoge
risicograad.
Naast de hier beschreven algemeen geldende veiligheidsinformatie moet ook de in
de volgende hoofdstukken beschreven handelingsspecifieke veiligheidsinformatie in
acht worden genomen.

2.1 Algemeen
▪ Het bedrijfsvoorschrift bevat belangrijke aanwijzingen voor opstelling, bedrijf en
onderhoud, waarvan de inachtneming een veilige omgang met het apparaat
garandeert, alsmede persoonlijk letsel en materiële schade vermijdt.
▪ De veiligheidsvoorschriften van alle hoofdstukken in acht nemen.
▪ Het bedrijfsvoorschrift moet vóór montage en inbedrijfname door de
verantwoordelijke vakkundige medewerkers / het vakkundige personeel / de
gebruiker worden gelezen en begrepen.
▪ De inhoud van het bedrijfsvoorschrift moet ter plaatse continu beschikbaar zijn
voor de vakkundige medewerkers.
▪ Instructies en aanduidingen die direct op het product zijn aangebracht, moeten
in acht worden genomen en moeten altijd volledig leesbaar zijn. Dat geldt
bijvoorbeeld voor:
– Aanduidingen voor aansluitingen
– Typeplaatje
▪ De gebruiker is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de plaatselijke
voorschriften waarmee in dit bedrijfsvoorschrift geen rekening is gehouden.

2.2 Correct gebruik
Het schakelapparaat mag niet worden gebruikt bij hogere waarden dan de in de
technische documentatie vastgelegde waarden voor netspanning, netfrequentie,
omgevingstemperatuur, motorstroom of in strijd zijn met andere aanwijzingen in het
bedrijfsvoorschrift of overige bijbehorende documentatie.

2.3 Kwalificatie en opleiding personeel
Het personeel moet voor montage, bediening, onderhoud en inspectie over de
betreffende vakbekwaamheid beschikken. De gebruiker moet verantwoordelijkheid,
bevoegdheid en toezicht van het personeel strikt geregeld hebben bij transport,
montage, bediening, onderhoud en inspectie.
Gebrek aan kennis bij het personeel moet door scholing en instructie door voldoende
opgeleid vakpersoneel worden verholpen. Indien noodzakelijk kan de scholing in
opdracht van de gebruiker door de fabrikant/leverancier plaatsvinden.
Scholing bij het schakelapparaat alleen onder toezicht van technisch vakpersoneel
uitvoeren.

2317.8233/07-NL

2.4 Gevolgen en gevaren bij het niet-opvolgen van de voorschriften
▪ Het niet-opvolgen van deze gebruikshandleiding leidt tot verlies van
garantieclaims en schadevergoedingsclaims.
▪ Het niet-opvolgen kan bijv. de volgende gevaren tot gevolg hebben:
– Gevaren voor personen door elektrische, thermische, mechanische en
chemische invloeden, alsmede explosies
– Het niet-functioneren van belangrijke functies van het product
– Het niet-opvolgen van de voorgeschreven methodes voor service en
onderhoud
– Het in gevaar brengen van het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen

AS5
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2.5 Veiligheidsbewust werken
Naast de veiligheidsvoorschriften die in dit bedrijfsvoorschrift vermeld staan, alsmede
de toepassing conform de voorschriften gelden nog de volgende
veiligheidsvoorschriften:
▪ Arbeids-, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften
▪ Explosieveiligheidsvoorschriften
▪ Veiligheidsvoorschriften voor de omgang met gevaarlijke stoffen

2317.8233/07-NL

▪ Geldende normen, richtlijnen en wetten
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3 Transport/opslag/afvoer

3 Transport/opslag/afvoer
3.1 Leveringstoestand controleren
1. Bij de goederenoverdracht elke verpakkingseenheid op beschadiging
controleren.
2. In geval van transportschade de omvang van de schade nauwkeurig bepalen,
documenteren en onmiddellijk schriftelijk aan KSB of de leverende dealer en de
verzekeringsmaatschappij rapporteren.

3.2 Transporteren

LET OP
Ondeskundig transport
Beschadiging van het apparaat!
▷ Het apparaat altijd op correcte wijze en in de originele verpakking
transporteren.
▷ Tijdens transport de transportvoorschriften op de originele verpakking in acht
nemen.
▷ Het apparaat niet gooien.
1. Het apparaat bij ontvangst uitpakken en controleren op transportschade.
2. Transportschade direct bij de fabrikant melden.
3. Verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren.

3.3 Opslag

LET OP
Beschadiging door vocht, vuil of ongedierte tijdens de opslag
Corrosie/verontreiniging van het schakelapparaat!
▷ Bij buitenopslag het schakelapparaat of verpakte schakelapparaat met
toebehoren waterdicht afdekken.
Het in acht nemen van de omgevingsvoorwaarden tijdens de opslag staat borg voor
de functie van het schakelapparaat ook na langere opslag. Bij vakkundige interne
opslag is een bescherming tot maximaal 12 maanden gegarandeerd.
▪ Schakelapparaat droog, trillingsvrij en indien mogelijk in originele verpakking
opslaan.
▪ Het schakelapparaat moet in een droge ruimte bij een constante
luchtvochtigheid worden opgeslagen.
▪ Sterke schommelingen in de luchtvochtigheid vermijden.

2317.8233/07-NL

Tabel 4: Omgevingsvoorwaarden voor opslag
Omgevingsvoorwaarde

Waarde

Relatieve vochtigheid

Maximaal 85% (geen condensatie)

Omgevingstemperatuur

-10 °C tot +70 °C

AS5
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3.4 Afvoer
Elektrische of elektronische apparaten die van het hiernaast afgebeelde symbool zijn
voorzien, mogen aan het einde van de levensduur niet via het huisvuil worden
afgevoerd.
Neem voor teruggave contact op met de betreffende plaatselijke
verwijderingspartner.
Als het oude elektrische of elektronische apparaat persoonsgegevens bevat, is de
gebruiker zelf verantwoordelijk voor het wissen van die gegevens voordat de
apparaten worden teruggegeven.

AANWIJZING
Het apparaat wordt vanwege enkele componenten gezien als bijzonder afval en
voldoet aan de eisen van RoHs 2011/65/EU.

2317.8233/07-NL

Het apparaat na gebruik deskundig en met inachtneming van de plaatselijk
geldende voorschriften afvoeren.
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4 Beschrijving
4.1 Algemene beschrijving
▪ Alarmschakelapparaat voor het signaleren van grenswaarden

4.2 Productinformatie conform verordening nr. 1907/2006 (REACH)
Informatie conform Europese chemicaliënverordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH),
zie http://www.ksb.com/reach.

4.3 Aanduiding
Voorbeeld: AS5
Tabel 5: Toelichting bij aanduiding
Specificatie

Betekenis

AS

Serie

5

Kencijfer

4.4 Typeplaatje
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Deutschland

1
2

Alarmschaltgerät AS5

3

1/N/PE/AC 230 V 50 Hz

DC 12 V

4

5

2020
00 530 561
11036786

Made in Germany

6

IP 54
ZNI 1448A

Afb. 1: Typeplaatje (voorbeeld)
4 Materiaalnummer

2 Nominale spanning, frequentie

5 Productiejaar

3 Besturingsspanning

6 Beschermingsklasse

2317.8233/07-NL

1 Serie, kencijfer

AS5
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4.5 Constructie
Bouwwijze
▪ Alarmschakelapparaat voor het signaleren van grenswaarden
▪ Kunststof behuizing voor wandmontage
Meldfuncties en weergavefuncties
▪ Gekleurde LED-indicator
▪ Meldingsuitgang voor de aansluiting van externe alarminrichtingen (bijv. claxon,
flitslamp, combi-alarm)
▪ Potentiaalvrij storingsmeldcontact voor doorsturen van storingsmeldingen (bijv.
naar een controlestation)
Elektrische aansluiting
▪ 1,8 m elektrische aansluitkabel met geaarde stekker
▪ 1~230 V AC, 50 Hz
▪ Beschermingsklasse IP41

4.6 Technische gegevens
Tabel 6: Technische gegevens
Kenmerk

Waarde

Alarmschakelapparaat
Nominale bedrijfsspanning

U [V AC]

1~230

Netfrequentie

F [Hz]

50

Isolatiespanning

U [V AC]

630

Beschermingsklasse

IP41

Beschermingsklasse

II conform VDE 0106

Stroomnet

TN

Materiaal

Kunststof
Kleur RAL 7035, lichtgrijs

Accu
Accuspanning

U [V DC]

12
6 maanden

Alarmduur bij spanningsuitval

10 uren

2317.8233/07-NL

Stand by-bedrijf bij spanningsuitval
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4.7 Constructie en werking
1
2
3

5
4

6

Afb. 2: Beschrijving alarmschakelaar
1 Bevestigingstoets

4 Netaansluiting

2 Bedrijfsaanduiding (groene LEDweergave)

5 Aansluiting contactgever

3 Storingsweergave (rode LEDweergave)

6 Aansluiting voor externe
alarminstallatie / potentiaalvrij
storingsmeldcontact

Uitvoering Het alarmschakelapparaat is in een compacte kunststof behuizing voor
wandmontage uitgevoerd. Het alarmschakelapparaat dient te worden gecombineerd
met een contactgever (bijv. vlotterschakelaar) voor het signaleren van grenswaarden.
Werking De signalering van grenswaarden wordt uitgevoerd door gekleurde LED-weergaven,
externe alarminstallaties (bijv. claxon, flitslamp, combi-alarm) of via een
potentiaalvrij storingsmeldcontact (bijv. melding naar een controlestation).
De storingsweergave (3) signaleert een actief alarm. De bedrijfsaanduiding (2)
signaleert het netbedrijf. Bij spanningsuitval zorgt een onderhoudsvrije loodgel-Accu
voor een noodstroomvoorziening van het alarmschakelapparaat gedurende 10 uren.

4.8 Afmetingen en gewichten
Tabel 7: Afmetingen en gewichten
Afmetingen (H × B × D)

[kg]

[mm]
170 × 190 × 75

1,85

4.9 Toebehoren
▪ Vlotterschakelaar bij stijgend niveau openend
▪ Vlotterschakelaar bij stijgend niveau sluitend
▪ Contactgever M1
▪ Claxon
▪ Flitslamp

2317.8233/07-NL

▪ Combi-alarm

AS5
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5 Opstelling/Inbouw
5.1 Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR
Verkeerde installatie
Levensgevaar!
▷ Het schakelapparaat veilig tegen overstroming installeren.
▷ Het schakelapparaat nooit in explosiegevaarlijke omgevingen installeren.
▷ Bij integratie in een externe schakelinstallatie de richtlijnen voor
laagspanningsschakelapparaatcombinaties in acht nemen.

GEVAAR
Werkzaamheden aan de elektrische aansluiting door ongekwalificeerd personeel
Levensgevaar door elektrische schokken!
▷ Het elektrisch aansluiten mag uitsluitend door een elektrotechnicus worden
uitgevoerd.
▷ Voorschriften IEC 60364 in acht nemen.

GEVAAR
Ongeschikte elektrische installatie
Levensgevaar!
▷ De elektrische installatie voldoet aan de installatievoorschriften van VDE 0100
en IEC 60364 (d.w.z. stopcontacten met aardingsklemmen).
▷ Het stroomnet is voorzien van een aardlekbeveiligingsvoorziening van max.
30 mA.
▷ In geval van twijfel de elektrische installateur raadplegen.

5.2 Controle voor het opstellen
Vóór het opstellen controleren op de volgende punten:
▪ Het alarmschakelapparaat is volgens de gegevens op het typeplaatje geschikt
voor het stroomnet. (ð Hoofdstuk 4.4, Pagina 11)
▪ Opstellingsplaats is droog.
▪ De opstellingsplaats is vorstvrij.
▪ Opstellingsplaats is veilig tegen overstroming.
▪ De opstellingsplaats is goed geventileerd.

2317.8233/07-NL

▪ Opstellingsplaats is niet explosiegevaarlijk.
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5.3 Alarmschakelapparaat monteren
1
2

Afb. 3: Alarmschakelapparaat monteren

A

B

Afb. 4: Veiligheidszekering van het apparaat van de Accu aanbrengen
ü Opstellingsvoorwaarden zijn in acht genomen en aan voldaan.
(ð Hoofdstuk 5.2, Pagina 14)
ü Hulpmiddel voor de wandmarkering zijn aanwezig.
ü Montagegereedschappen zijn aanwezig.
1. 3 bouten (1) met een geschikt gereedschap losdraaien en bewaren.
2. Afdekking (2) verwijderen.
3. Alarmschakelapparaat op een geschikt wandoppervlak positioneren.
4. De positie van de 3 bevestigingsgaten op de wand markeren.
5. Bevestigingsgaten boren.
6. Alarmschakelapparaat monteren.
7. Meegeleverde veiligheidszekering van het apparaat (type F1A, 5 x 20 mm) van
de accu (A) in de zekeringenhouder aan de rechterzijde van de laadelektronica
(B) aanbrengen.

2317.8233/07-NL

8. Afdekking (2) met 3 schroeven monteren.

AS5
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5.4 Elektrisch aansluiten

GEVAAR
Werkzaamheden aan de elektrische aansluiting door ongekwalificeerd personeel
Levensgevaar door elektrische schok!
▷ Het elektrisch aansluiten mag uitsluitend door een elektrotechnicus worden
uitgevoerd.
▷ Voorschriften van IEC 60364 en regionale geldende voorschriften in acht
nemen.

WAARSCHUWING
Onjuiste netaansluiting
Beschadiging van het lichtnet, kortsluiting!
▷ Technische aansluitvoorwaarden van het plaatselijke energiebedrijf in acht
nemen.

AANWIJZING
Uitsluitend de als accessoire verkrijgbare contactgever (vlotterschakelaar of
contactgever M1) gebruiken.

AANWIJZING
De elektrische aansluitkabel moet een isolatiespanning van ten minste 500 V AC en
een kabeldoorsnede van 0,75 tot 2,5 mm2 hebben.
Als er een elektrische aansluitkabel met een aardleiding wordt aangebracht, sluit u
de aardleiding aan op de aardingsklem.

1

2

A

B C

D

Afb. 6: Elektrische kabels aansluiten
ü Netspanning ter plaatse komt overeen met de gegevens op het typeplaatje.
(ð Hoofdstuk 4.4, Pagina 11)
ü Elektrisch aansluitschema is aanwezig. (ð Hoofdstuk 10.1, Pagina 25)
1. 2 schroeven (1) met een geschikt gereedschap losdraaien en bewaren.
2. Afdekking (2) verwijderen.
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Afb. 5: Alarmschakelapparaat voorbereiden op elektrische aansluiting

5 Opstelling/Inbouw

3. Afhankelijk van het gebruik de desbetreffende kabeldoorvoeren aan de
onderzijde van het alarmschakelapparaat met een geschikt gereedschap
openbreken.
4. Kabelwartel monteren.
5. Elektrische aansluitkabel 1~230 V AC, 50 Hz door de kabelwartel leiden en met
de netklemmen verbinden (A).
6. Op correcte zitting van de afdichtingen letten en kabelwartels vastdraaien
(trekontlasting).
7. Contactgeverkabel van de vlotterschakelaar of contactgever M1 door de
kabelwartel leiden en met de klemmen (B) verbinden.
8. Op correcte zitting van de afdichtingen letten en kabelwartels vastdraaien
(trekontlasting).
9. Indien aanwezig, elektrische kabel van de externe alarminstallatie (12 V DC,
maximaal 1,2 VA) door de kabelwartel leiden en met de klemmen (C) verbinden.
Let indien nodig op de polariteit.
10. Indien aanwezig, elektrische kabel van een signaleringsapparaat of een
signaalgever (maximale belastbaarheid 230 V AC / 1 A) door de kabelwartel
leiden en met de klemmen (D) verbinden.
11. Op correcte zitting van de afdichtingen letten en kabelwartels vastdraaien
(trekontlasting).
12. Afdekking (2) met 2 schroeven monteren.
13. Stekker van de elektrische aansluitkabel aansluiten.

2317.8233/07-NL

14. Controleren op goede werking. (ð Hoofdstuk 6.1.1, Pagina 18)

AS5
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6 Inbedrijfname/buitenbedrijfstelling
6.1 Inbedrijfname
6.1.1 Inschakelen

GEVAAR
Werking met geopende afdekkingen
Levensgevaar door elektrische schok!
▷ Alarmschakelapparaat uitsluitend met correct gemonteerde afdekkingen
gebruiken.
1. Netstekker aanbrengen.
ð De bedrijfsweergave (groene LED-weergave) brandt.
2. Contactgever sluiten en alarmsignalering controleren.
ð De storingsweergave (rode LED-weergave) knippert, op de externe
alarmsignalering is 12 V aangesloten, de potentiaalvrije storingscontacten
NO (maakcontact) sluiten en NC (verbreekcontact) openen.
3. Netstekker eruit trekken, contactgever sluiten en alarmsignalering via de
noodstroomvoorziening (accu) controleren.
ð De bedrijfsaanduiding (groene LED-weergave) verdwijnt, de alarmsignalering
blijft branden.
4. Bevestigingstoets indrukken.
ð De alarmsignalering via externe alarminstallatie en potentiaalvrije
storingscontacten wordt afgebroken, de storingsweergave (rode LEDweergave) blijft knipperen.
ð De storingsweergave (rode LED-weergave) verdwijnt als de contactgever niet
meer actief is.

AANWIJZING

2317.8233/07-NL

De accu moet 10 uur lang op de voedingsspanning zijn aangesloten voor volledige
werking.
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6.2 Grenzen van het bedrijfsgebied

LET OP
Overschrijden van de toepassingsgrenzen
Verminderde levensduur / uitval van de accu!
▷ Toegestane omgevingstemperatuur aanhouden.
▷ Jaarlijkse functietest van de vereiste minimale alarmduur uitvoeren.

6.2.1 Omgevingstemperatuur

LET OP
Bedrijf buiten de toegestane omgevingstemperatuur
Beschadiging van het alarmschakelapparaat!
▷ Neem de vermelde grenswaarden voor toegestane omgevingstemperaturen in
acht.
Neem tijdens het bedrijf de volgende parameters en waarden in acht:
Tabel 8: Toegestane omgevingstemperaturen
Toegestane omgevingstemperatuur

Waarde
+40 °C

Minimaal

0 °C

2317.8233/07-NL

Maximaal

AS5
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6.3 Buitenbedrijfstelling
6.3.1 Uitschakelen
1. Netstekker uit het stopcontact trekken.
6.3.2 Maatregelen voor buitenbedrijfstelling

GEVAAR
Onbedoeld aanraken van spanningvoerende delen
Levensgevaar door elektrische schok!
▷ Netaansluiting spanningsvrij schakelen.
▷ De netaansluiting beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
1
2

Afb. 7: Alarmschakelapparaat voorbereiden op het verwijderen van de
veiligheidszekering van het apparaat

A

B

Afb. 8: Veiligheidszekering van het apparaat van de accu verwijderen
ü Alarmschakelapparaat is uitgeschakeld. (ð Hoofdstuk 6.3.1, Pagina 20)
1. 3 bouten (1) met een geschikt gereedschap losdraaien en bewaren.
2. Afdekking (2) verwijderen.
3. veiligheidszekering van het apparaat (type F1A, 5 x 20 mm) van de accu (A) in
de zekeringenhouder uit de rechterzijde van de laadelektronica (B) verwijderen.

AANWIJZING

4. Afdekking (2) met 3 schroeven monteren.
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De veiligheidszekering van het apparaat verwijderen conform de
diepteladingbeveiliging voor de accu.

7 Bediening

7 Bediening
7.1 Bedieningspaneel
1
2
3

Afb. 9: Bedieningspaneel
1 Bevestigingstoets
2 Bedrijfsaanduiding (groene LED-weergave)
3 Storingsweergave (rode LED-weergave)

7.2 Storingen weergeven en bevestigen
De LED-weergave signaleert de bedrijfstoestand (groen) en storingen (rood). De
storingen kunnen met de bevestigingstoets worden gewist.
Tabel 9: Storingen weergeven en bevestigen
Stap 1: de storing verhelpen.
ü Storingsweergave (rode LED-weergave) knippert.
1. Oorzaak van de storing verhelpen. (ð Hoofdstuk 9, Pagina 24)
Stap 2: de storing bevestigen.
ü De weergegeven storing is verholpen.
1. Bevestigingstoets indrukken.
ð De alarmsignalering via externe alarminstallatie en
potentiaalvrije storingscontacten wordt afgebroken, de
storingsweergave (rode LED-weergave) blijft knipperen.

2317.8233/07-NL

ð De storingsweergave (rode LED-weergave) verdwijnt als de
contactgever niet meer actief is.

AS5
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8 Service/onderhoud
8.1 Onderhoud/inspectie
8.1.1 Onderhoudsschema
KSB adviseert regelmatig onderhoud uit te voeren volgens onderstaand schema:
Tabel 10: Overzicht onderhoudsmaatregelen
Onderhoudsinterval

Onderhoudsmaatregel

4 × jaarlijks

Contactgever op afzettingen controleren en indien nodig reinigen.

1 × jaarlijks

Functies gedurende de vereiste minimale alarmduur controleren.
(ð Hoofdstuk 6.1.1, Pagina 18)

Om de 5 jaar

Accu vervangen.
(ð Hoofdstuk 8.1.2, Pagina 22)
8.1.2 Accu vervangen

GEVAAR
Werkzaamheden aan de elektrische aansluiting door ongekwalificeerd personeel
Levensgevaar door elektrische schok!
▷ Het elektrisch aansluiten mag uitsluitend door een elektrotechnicus worden
uitgevoerd.
▷ Voorschriften van IEC 60364 en regionale geldende voorschriften in acht
nemen.

GEVAAR
Onbedoeld aanraken van spanningvoerende delen
Levensgevaar door elektrische schok!
▷ Netaansluiting spanningsvrij schakelen.
▷ De netaansluiting beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

AANWIJZING
De looptijd van het apparaat in accubedrijf is alleen gegarandeerd wanneer de
accu's om de 5 jaar worden vervangen.
Uitsluitend originele onderdelen van KSB gebruiken.
1

Afb. 10: Alarmschakelapparaat op het vervangen van de accu voorbereiden
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8 Service/onderhoud

B

A

Afb. 11: Accu vervangen
ü Netstekker is uit het stopcontact getrokken.
1. 3 bouten (1) met een geschikt gereedschap losdraaien en bewaren.
2. Afdekking (2) verwijderen.
3. Accu verwijderen en volgens de plaatselijke milieuvoorschriften weggooien.
4. Nieuwe accu monteren en met klepopeningen en poolklemmen omhoog
aanbrengen. Let op de juiste positie van de polen (rood + / blauw -).
5. Netstekker aanbrengen.
ð De bedrijfsweergave (groene LED-weergave) brandt.

AANWIJZING

2317.8233/07-NL

De accu moet 10 uur lang op de voedingsspanning zijn aangesloten voor volledige
werking.

AS5
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9 Storingen: oorzaken en oplossingen
AANWIJZING
Na het verhelpen van een storing op bevestigingstoets drukken.
Als er problemen optreden die niet in de volgende tabel staan beschreven, is overleg
met de KSB-servicedienst noodzakelijk.
A Alarm schakelt niet in
B Alarm schakelt niet uit
Tabel 11: Storingshulp
A B Mogelijke oorzaak

Oplossing

✘

- Geen bedrijfsspanning beschikbaar

Elektrische installatie controleren.

✘

- Contactgever defect

Contactgever met weerstandsmeter op doorlaat
controleren, indien nodig na overleg.
Vlotter en sondebuis reinigen.

-

✘ Verkeerd werkingsprincipe (openerfunctie)

Vlotter 180° draaien.

✘

- Bij spanningsuitval en een defecte accu en/of een
defecte veiligheidszekering van het apparaat van de
accu

Accu en/of veiligheidszekering van het apparaat van
de accu vervangen.

✘

- Netstekker niet in contactdoos

Netstekker in contactdoos steken.

2317.8233/07-NL

✘ ✘ Vuil, vezels, enz. blokkeren de vlotter.
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10 Bijbehorende documentatie
10.1 Elektrisch aansluitschema

L1 PE N 13 14 -

2

1

+

NO COM NC

4

3

Afb. 12: Elektrisch aansluitschema
1

Netaansluiting 1~230 V AC, 50 Hz

2

Aansluiting contactgever

3

Meldingsuitgang voor aansluiting van externe alarminrichtingen Imax. = 200 mA

4

Potentiaalvrij storingscontact (wisselcontact)

13

Vlotterschakelaar: blauw
Contactgever M1: wit

14

Vlotterschakelaar: bruin
Contactgever M1: bruin

10.1.1 Elektrisch aansluitschema contactgever M1
1

13

M1

AS5
2

14

Afb. 13: Elektrisch aansluitschema contactgever M1
1

Wit

2

Bruin

AS5 Alarmschakelapparaat

2317.8233/07-NL

M1 Contactgever M1

AS5
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11 EU-conformiteitsverklaring
Fabrikant:

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Duitsland)

De fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van deze EU-conformiteitsverklaring.
Hierbij verklaart de fabrikant, dat het product:

Alarmschakelapparaat AS5
Serienummerbereik: 2020 tot 2022
▪ voldoet aan alle bepalingen van de volgende richtlijnen in hun betreffende geldige versie:
– 2011/65/EU: Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische
apparaten (RoHS)
– 2014/30/EU "Elektromagnetische compatibiliteit" (EMC)
– 2014/35/EU: Beschikbaarstelling elektrisch materiaal voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen
(laagspanning)
Verder verklaart de fabrikant dat:
▪ de volgende geharmoniseerde internationale normen zijn gehanteerd:
– EN 60439-1
– EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
De EU-verklaring van overeenstemming is uitgegeven:
Frankenthal, 01-02-2020

Jochen Schaab
Hoofd Productontwikkeling pompsystemen en aandrijvingen
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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