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1. Oversikt 
 

 

1: Terminal for strømtilførsel 11: Bryter for auto/manuell 

2: Sikringsholder for hurtigsikring 4A/250Vac 5x20 eller     
6x32 mm 

12: Styringsenhet 

3: Varistor 420Vac/90J 13: LED-indikator for lukket eller venter på lukking 

4: Bladsikring 15A 14: Kretskort for styring av brems/pumpe 

5: Transformator 200VA 15: Bryter for pumpestyring 

6: LED-indikator kontroll 16: Terminal for stoppbryter. (NC – normally close) 
Kortslutt tilkoblingen dersom ingen bryter er montert 

7: LED-indikator spenning 17: Terminal for saltvannsklorinator 

8: Motor rotasjonskontroll CW + LED-indikator 18: Terminal for fjernstyring 

9: Motor rotasjonskontroll CCW + LED-indikator 19: Terminal for turtallssensor 

10: Avtagbar bremsebryter 20: Terminal strømtilførsel til motor 
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2. Installasjon 
 

Montering av kontrollboks 

Kontrollboksen må monteres på et sted hvor den beskyttet mot værpåvirkning. Den skal ikke 

utsettes for hverken direkte sol, regn eller annen vannsprut. 

Den skal monteres på en loddrett vegg, ca 1,5 meter over bakken med kabelgjennomføringene 

pekende nedover. Det følger med 4 skruer og 4 plugger for innfesting. 

 

Kabelstrekk 

Alle ledninger skal føres gjennom kabelgjennomføringer: 

• Motorledningene skal føres gjennom en PG21 kabelgjennomføring i plast med en åpning 

på 12-18 mm 

• De resterende ledningene skal føres gjennom en PG13 kabelgjennomføring med en åpning 

på 6-12 mm. 

• Dersom du benytter tilvalg som stoppbryter, styring av saltvannsklorinator, stopp av 

pumper osv. kan det monteres ekstra kabelgjennomføringer ved behov. 

 

Terminaltilkobling 

Kablene skal kobles til terminalene ifølge beskrivelsen under her. 

Terminal Betegnelse Type Avisolering Ledningstykkelse 

1 Strømtilførsel Avtakbar, maks 0,6 Nm. Skrutrekker 

3,5x0,5 

7 mm 2,5 mm² 

20 Motortilkobling Maks 1,5 Nm. Skrutrekker 5x125 10 mm 16 mm² 

16-19 Styring Avtakbar, maks 0,6 Nm. Skrutrekker 

3,5x0,5 

7 mm 2,5 mm² 

14 Pumpestyring 
(tilvalg) 

Brytertilkobling. Skrutrekker ,5x0,5 6 mm 2,5 mm² 

 

Tilkobling av saltvannsklorinator. Terminal 17 

• Saltvannsklorinator kan stoppes når lamellcoveret er stengt eller holder på å stenges. LED 

(posisjon 13) indikerer at lamellcoveret er stengt. 

• To spenningsløse kontakter (NC/NO) er tilgjengelig for å drive releet for avstengning av 

klorinatoren. 

• Maks belastning: 0,2A ved 125Vac eller 0,5A ved 30Vdc. 

 

Tilkobling av kretskort for brems og pumpedrift. Terminal 14 (Hvis installert) 

• Forsterkning av bremsing i tilfelle av dypt nedsenket aksel (Dybde > 0,8m) 

• Sirkulasjonspumpen stopper mens lamellcoveret er i bevegelse. LED indikerer at pumpen 

er stoppet 

• To spenningsløse kontakter (NC/NO) er tilgjengelig for å drive releet for stopp av pumpen.  

• Viktig: Pumpen må ikke drives gjennom disse kontaktene (Maks 3A / 24Vdc) 
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3. Programmering 
3.1 Tilgjengelige modus 

 

Manuell modus (Nr 11. Bryter auto/manuell) 

• Tillater å kjøre motoren uten å programmere stoppsensorene. 

• Tillater kontroll av turteller. 

• Tillater kontroll av kabling. 

Automatisk modus krever programmering av stoppsensorene. 

 

By-pass modus 

Bryterne CW og CCW (nr 8 og 9) tillater å bevege lamellcoveret manuelt.  

Viktig: Ved bruk av denne modus vil programmeringen av stoppsensorene slettes og de må 

programmeres på nytt. 

 

Standard modus 

Etter at stoppsensorene er programmert (se neste side) vil følgende skjermbilde vises: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall motoromdreininger ved stengt cover 

Strømforbruk (maks 10mA) 

Motorhastighet 

Status: Opening/Closing/Stop 

Ved stoppet motor vises 

programvareversjonen 
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3.2 Programmering av stoppsensor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkomstskjermen vises første gang enhetens startes 

opp.  

Etter første aktivering av initialiseringskode vil ikke 

denne meldingen vises igjen. 

Initialisering: 

1: Aktiver koden: Trykk + tre ganger og deretter OK 

3: Legg inn motorens posisjon: 

 

 

Programmering av stopposisjonene «åpen» / «lukket» 

1: Kjør coveret manuelt til lukket stilling med 

nøkkelbryteren  

 

Lagre posisjonen ved å trykke «A» - Telleren nullstilles 

Bekreft posisjonen. En «M» dukker opp til høyre i 

displayet 

2: Kjør coveret til åpen stilling med nøkkelbryteren. 

 

Lagre posisjonen ved å trykke «B» 

Programmeringen er nå ferdig 

Avhengig av programvareversjon stenges lamellcoveret 

vha en puls eller at bryteren holdes i stillingen «lukke». 

Det åpnes alltid vha en puls 

For å stoppe automatisk åpning eller lukking kan 

nøkkelbryteren vris til motsatt stilling. 
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4. Feilmeldinger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor error (Sensorfeil) 

Signalet fra omdreiningstelleren endrer seg ikke. 

Systemet henger. En reprogrammering må utføres før 

systemet kan starte opp igjen. (Se kapittel 3) 

- Sjekk elektriske koblinger 

- Bytt til manuell modus og se om coveret beveger 

seg da. 

- I manuell modus, sjekk at det er spenning 

mellom blå (0V) og brun (24V) ledning. 

- Sjekk signalet fra sensorene. 

Cycle error (Syklusfeil) 

Motoren er tilført spenning i en periode på over 5 

minutter.  

Oppgaven avbrytes og motoren stoppes i 20 sekunder. 

Ingen operasjon kan utføres i denne perioden. 

 

 

Overcurrent (For høyt strømforbruk) 

Den elektroniske sikringen har stoppet motoren 

ettersom motoren har hatt et forbruk på mer enn 10A. 

Dette indikerer at motoren er overbelastet 

 

 

Dersom denne feilen gjentar seg tre ganger iløpet av 

samme åpne- eller lukkesyklus vil displayet til venstre 

blinke. 

Trykk On/Off (Av/På) for å restarte systemet 

 

 

Stop button active (Stoppbryter aktivert) 

Stoppbryter er aktivert 

eller 

Shunt mangler i terminal nr. 16. 
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5. Feilsøking 
 

Problem Løsninger 

Det er umulig å stenge 
coveret etter å ha trykket på 
«A» i programmeringsfasen 

• Brytere for åpning og lukking kan ha blitt byttet om. Sjekk 
tilkoblinger 

• Dårlig kontakt til brytere for åpning og lukking. Sjekk 
tilkoblinger 

• Motorplasseringen er feilregistrert. Avslutt 
programmeringen ved å trykke på A og B. Trykk så +++OK 
og programmer motorplasseringen korrekt 

LED-indikator «kontroll» er 

mørk 
• Skru av kontrollboksen. Koble fra sensorkontakten og 

kontakten på nøkkelbryteren og kontroller kontakter. Koble 
de sammen igjen. Skru på kontrollboksen igjen for å utføre 
en restart. En kortslutning i kretsen vil føre til at kretsen 
blir koblet ut. 

• Kontroller ledningene 

LED-indikator «spenning» er 
mørk 

• Sjekk 15A sikring og skift den hvis nødvendig. Benytt aldri 
en sikring med feil styrke. 

Styringsdisplay er mørkt • Dersom andre LED lyser: Sjekk koblingen fra 
styringsdisplay til kretskort 

• Sjekk spenningen på + og – til displayet; 24Vdc. 

Indikatorer i bunn av 
displayet 

• En liten nøkkel i bunn av displayet betyr at 
styringsdisplayet er programmert og låst. Den indikerer 
ingen feil. 

• Et snurrende symbol indikerer at styringsdisplayet arbeider 

Sikringen på 4A er defekt og 
den røde varistoren er blitt 
sort. 

• Skade som kommer av overspenning som følge av lyn. 

• Elektronikken må byttes ut og det bør installeres et 
overspenningsvern 

Melding om overload/ 
overcurrent (overbelastning) 
vises uten avbrudd 

• Motoren er overbelastet (/I>10A). Kontroller installasjonen g 
størrelsen på bassenget (Maks 6x12 meter) 

• Sjekk om lamellcoverets bevegelse er blokkert. For 
eksempel av store mengder løv eller annet. 

1234 BCDE vises i displayet • Styringsdisplayet mangler program. Kontakt forhandler 

4A sikring ryker umiddelbart • Kontakt forhandler 

Bakgrunnsbelysningen i 
displayet slukker 

• Bakgrunnsbelysningen er i funksjon i 30 sekunder etter 
hvert trykk på en av knappene under displayet 

I manuell modus vil 
lamellcoveret åpne seg i 
stedet for å lukke seg 

• I manuell modus er ikke motorens plassering programmert.  

• Dersom motoren er montert på venstre side og ledningene 
er ok er det en forbytting av åpne/lukkesignalene. 
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6. Tilkobling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jordfeilautomat (ikke inkludert) + evt overspenningsvern 

2. Tilkoblingsledning (Ikke inkludert) 

3. Motor innebygd i senterrøret 

4. Strømledning til motor 

5. Signaledning fra sensorer 

6. Ledning for tilkobling av fjernstyringsbryter 

7. Bryter for fjernstyring med bryter som returnerer til senter. 

8. Ledning til saltvannsklorinator (Tilvalg, ikke inkludert) 
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7. Tekniske data 
 

• Tilførselsspenning:   220-240Vac, 50/60Hz enfase 

• Spenning ut:    24Vdc +- 20% ved 230V 

• Spenning ut, styring:  24Vdc +- 1% 

• Maks. strømforbruk motor: 10A (Elektronisk begrenset) 

• Maks strømforbruk inn:  1,5A 

• Maks effekt:    290W 

• Maks. effekt i standby:  6W 

 

Restriksjoner: 

• Minimum arbeidstemperatur: -20°C 

• Maks arbeidstemperatur:  +50°C 

• Minimum lagringstemperatur: -40°C 

• Maks lagringstemperatur:  +70°C 

• Maks relativ fuktighet:  95% (uten kondensator) 

• Minste tilførselsspenning:  220Vac 

• Maks tilførselsspenning:  240Vac 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Advarsel: 

Elektriske tilkoblinger skal utføres av en autorisert elektriker og utføres i samsvar med denne 

installasjonsmanualen. Apparatet skal jordes 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bassengustyr AS 
Skinmoveien 2 3270 Larvik 

Sentralbord: 900 99 999 
Salg: Daniel: 4040 3314 

Teknisk support: Bjørn: 980 89 999 / Torbjørn: 900 85 000 
www.bassengutstyr.no     post@bassengutstyr.no 


