
Magneetventiel voor 
automatisch vullen

Niveauschakelaar

Sluit de pompregelaar aan volgens dit schema. OPMERKING: plaats de 
zekering pas nadat alle verbindingen zijn gemaakt. 

De regelaar controleert voortdurend de doodlopende leiding en beschermt 
tegen een bijna lege batterij tijdens het vullen om het systeem te beschermen.

Extra bedrading voor automatisch vullen

De zekering voor deze eenheid is een 10A-zekering. Zorg ervoor dat de juiste zekering 
inline is gemonteerd, dicht bij het accu-uiteinde van de RODE (positieve) draad. Als u 
dit niet doet, kan het apparaat beschadigd raken.

Spring-magneetventielen worden geleverd met grijze draden en kunnen in beide 
richtingen worden gemonteerd.



De regelaar heeft twee vulstanden: 

1. Eenmalige vulling (stopt wanneer de niveauschakelaar wordt 
geactiveerd/stijgt) 
2. Vullen op aanvraag (vult bij wanneer de niveauschakelaar zakt) 

U kunt de vulstand selecteren door de Enter-toetsen ingedrukt te 
houden. De regelaar zal het menu Vullen op aanvraag (FOd) tonen. 

Druk op omhoog of omlaag om te schakelen tussen aan en uit. In de 
Uit-stand wordt de regelaar op Eenmalig vullen ingesteld. In de 
Aan-stand wordt de regelaar op Vullen op aanvraag ingesteld. 

Druk op Enter om de volgende instelling weer te geven. Vulvertraging 
wordt alleen weergegeven wanneer Vullen op aanvraag is ingesteld. 

Fdy is de tijdvertraging in minuten vanaf het moment dat de tank vol is en 
het vullen opnieuw begint als het waterniveau daalt. U kunt deze vertraging 
van 0-10 minuten instellen met de omhoog- en omlaagtoetsen. Met de 
instelling 0 wordt de vertraging uitgeschakeld. Druk op Enter om in te stellen.

 Automatisch vullen instellen 
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Om te beginnen met het vullen van de tank (als vullen op aanvraag is 
uitgeschakeld), houdt u de omhoog- en omlaagtoetsen ingedrukt. 
Hierdoor wordt het magneetventiel geactiveerd zodat de tank kan 
worden gevuld met water totdat de vlotterschakelaar detecteert dat de 
tank vol is. 

De tank kan worden gevuld als het apparaat is ingeschakeld (ook tijdens 
het pompen) of als het apparaat is uitgeschakeld. Terwijl het magneet-
ventiel is ingeschakeld en de tank wordt gevuld, knippert FIL. 

Als u het vullen van de tank handmatig wilt stoppen, drukt u opnieuw 
op de omhoog- en omlaagtoetsen en houdt u ze ingedrukt. Op het 
beeldscherm wordt FIL niet meer weergegeven. 

Vullen op aanvraag is in feite een niveauregeling die de tank tot aan de 
niveauschakelaar gevuld houdt. Het magneetventiel wordt uitgeschakeld 
als het apparaat een zwakke batterij detecteert (minder dan +10,5 V).

Bediening van automatisch vullen
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DISCLAIMER 
DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN ELK PRODUCT 
OM DE BETROUWBAARHEID, DE FUNCTIE OF HET ONTWERP TE VERBETEREN. DE FABRIKANT AANVAARDT 
GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DE TOEPASSING OF HET GEBRUIK VAN EEN 
PRODUCT OF CIRCUIT DAT HIERIN WORDT BESCHREVEN.

Zie voor meer informatie en video's over het gebruik van Spring-regelaars kunt u terecht op 
www.springltd.co/videos  Copyright © 2021 Spring (Europe) Ltd. Alle rechten voorbehouden.
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