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IMPROVING YOUR BUSINESS 

Voorwoord 
 

De gebruikershandleiding van de bouwhydrofoor “4/110 (3-fase)”, later te noemen bouwhydrofoor, is 
bestemd voor de gebruiker en voor technici die deze moeten installeren en onderhouden. De 

gebruikersaanwijzing en het bedieningsvoorschrift zijn samengevat in één document. De handleiding 

is opgesteld door de producent Van der Ende Groep, later te noemen VDEG. 
 

Elk hoofdstuk heeft een nummer en waar nodig zijn de hoofdstukken verdeeld in paragrafen. De 
inhoudsopgave op pagina 3 geeft een overzicht van de hoofdstukken en de paragrafen en een 

verwijzing naar de bladzijden. 
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IMPROVING YOUR BUSINESS 

1. Identificatie 
In dit hoofdstuk staat de algemene informatie over de installatie. Het doel van dit stuk is het 

aangeven van een afbakening, de globale werking en het toepassingsgebied van de installatie. 
 

1.1 Algemeen 

1.1.1 Beschrijving van de machine 

De bouwhydrofoor bestaat uit een RVS behuizing met een pomp, frequentieregelaar, 

ribbenbuisverwarming, besturingskast en leidingwerk. De bouwhydrofoor kan worden gebruikt 
voor het verhogen van de waterleidingdruk op plaatsen waar deze niet toereikend is. De 

bouwhydrofoor dient tussen het leidingwerk geplaatst te worden waarna de bouwhydrofoor, met 

de benodigde beveiliging, frequentie geregeld zorgt voor een variabele en stabiele waterdruk. 

1.1.2 Specificaties  

Algemeen 
Type Bouwhydrofoor 4/110 

Maximale afmetingen lxbxh 1250 x 750 x 1100 

Totaal gewicht Ca. 320 kg 

Stof- en waterdichtheid IP54 

Aansluiting elektra Voeding CEE-form 5 polig         
(3-fase, nul en aarde) 32Amp  

Werk WCD 230Volt 10Amp        
(fase, nul en aarde) 

Aansluiting water 1x zuig 1¼’’ binnendraad 3x pers 1¼’’ binnendraad 

Materiaal RVS 304 (Roestvrij staal) 

  

Pomp 
Type Lowara rvs verticale meertrapspomp 5SV16F022T  

Vermogen 2,2kW 

Spanning 3 fase 400Volt 

Toerental 2885rpm 

Stroom 4,6Amp 

Capaciteit 2,4 – 8,5m³/h 

Druk 11,6 – 5,2bar 

Stof- en waterdichtheid IP55 

Isolatieklasse F 

Keurmerk CE 

  

Frequentieregelaar 
Vermogen 2,2kW 

Spanning 3 fase 400Volt 

Stroom 5,6Amp 

Stof- en waterdichtheid IP54 

Keurmerk CE 

  

Ribbenbuisverwarming 
Vermogen 500 Watt 

Spanning 400 Volt 

Stof- en waterdichtheid IP65 

Keurmerk CE 
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1.1.3 Schematische weergave van de machine 

Schets met daarin de belangrijkste componenten genummerd en benoemd. 

 

 
Afbeelding 1 Schematische weergave bouwhydrofoor 

 
 

Nr. Benaming 

1 Drukvat 24liter 

2 Pomp 

3 Frequentieregelaar 

4 Besturingskast 

5 Behuizing 

6 Ribbenbuisverwarming 

7 Terugslagklep 

8 Druksensor 

9 Manometer voordruk 

10 Voordrukschakelaar 

11 Druk reduceer met waterdruk aanduiding 

12 Kogelafsluiter handbediend 

13 Voedingsaansluiting CEE-form 

14 Werk WCD (optioneel) 

15 Waterafvoer (pers) aansluitingen (1¼’’ binnendraad) 

16 Aardbout voor losse aardedraad (M10) 

17 Wateraanvoer (zuig) aansluiting (1¼’’ binnendraad) 
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1.2 Aansturen en handmatige bediening 

Schets met daarin de belangrijkste componenten genummerd en benoemd. 

 

 
Afbeelding 2 Bediening aansturing bouwhydrofoor 

 
 

Nr. Benaming 

20 Drukregeling 

21 Storingslamp/resetknop voordruk en frequentieregelaar 

22 Drukknop voor het in- en uitschakelen van de interne verlichting  

(brand de drukknop groen is het licht uit, brand er geen licht in de drukknop staat de interne 
verlichting aan) 

23 Algemene storingslamp 

24 Zoemer 

25 Systeem in/ uitschakelen 
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1.3 Gebruik 

De bouwhydrofoor is bedoeld voor het verhogen van de waterleidingdruk tijdens de bouw waarbij 

de machine middels een variabele drukinstelling zorgt voor een stabiele en gewenste waterdruk. 
De combinatie met de frequentieregelaar maakt de machine energiezuinig doordat deze 

automatisch, de pomp, afschakelt wanneer er geen water wordt afgenomen. 

1.4 Gebruikers 

De bediener/ gebruiker van de bouwhydrofoor zijn personen van minimaal 18 jaar oud welke in 

dienst zijn van het (verhuur)bedrijf waar de bouwhydrofoor is geïnstalleerd, die door de 
bedrijfsleiding zijn aangewezen als competent en bevoegd om de bouwhydrofoor aan te sturen. 

Onbedoelde gebruikers zijn gebruikers die niet aan bovenstaande omschrijving voldoen. 
Onbedoelde gebruikers zijn alle gebruikers die door de bouwhydrofoor te gebruiken zorgen voor 

onveilige situaties of gevaar voor zichzelf of andere. 

1.5 Media 

Het plaatsen van een afbeelding/ opmerking in relatie tot de bouwhydrofoor dient te allen tijden 

op voorhand te worden overlegt met de producent/ leverancier. Indien men zich hier niet 
aanhoudt kan eventuele vervolgschade op deze persoon/ bedrijf worden verhaald. 

1.6 Gebruiksomgeving 

De bouwhydrofoor dient op een stabiele en schone ondergrond te worden geplaatst in een 
omgeving waarbij de toegangsdeuren van de bouwhydrofoor volledig geopend kunnen worden. 

De minimale omgevingstemperatuur is -5°C en de maximale omgevingstemperatuur is 40°C, mits 

er spanning aanwezig is op de installatie. De omgeving van de bouwhydrofoor dient te allen tijden  
een waterafvoer/ afloop te hebben, mocht er een leiding, zowel intern als extern, loskomen het 

overtollig water netjes wegloopt. De bouwhydrofoor is niet geschikt voor gebruik in een 
explosieve omgeving. 

1.7 Garantiebepaling 

De garantietermijn is tot 6 maanden na afname van de installatie.  
Wanneer er aanspraak wordt gedaan op de garantie moeten de betreffende onderdelen/ gehele 

bouwhydrofoor ter beoordeling aangeboden worden aan de producent. 
De garantie vervalt bij één of meer van de volgende voorwaarden; 

• Ondeskundig gebruik; 

• Herhaaldelijk negeren van adviezen van producent en/ of de leverancier; 

• Reparatie, onderhoud of gebruik door onbevoegden; 

• Gebruik van ongeschikte aansluitingen wat betreft de voeding en/ of frequentie; 

• Gebruik van de machine in een ongeschikte omgeving; 

• Opzettelijk beschadiging of wijziging van de machine. 

1.8 CE teken 

De bouwhydrofoor voldoet aan de bepalingen in de volgende richtlijnen: 

• Machinerichtlijn 2006/42/EG 

• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG (klasse I) 

• EMC richtlijn 2004/108/EG 

• PED richtlijn 97-23-EG 

1.9 Restrisico’s 

Er wordt verwacht dat de gebruiker/ bediener zich houdt aan alle bovengenoemde artikelen, bij 

situaties welke onbeschreven zijn dient men te allen tijden de producent/leverancier op de hoogte 
te stellen. Externe aansluitingen zoals de voedingskabel, watertoevoer en persleiding vallen onder 

de verantwoording van de gebruiker/ bediener, VDEG is hier niet aansprakelijk voor. 
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2. Beschrijving 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe men dient om te gaan met de bouwhydrofoor en voor welke 

toepassingen deze is geschikt. De algemene beschrijving en werkingsprincipe stelt men in staat te 
begrijpen waar deze machine voor is bedoeld. 

2.1 Algemeen 

Het doel van de bouwhydrofoor is het verhogen van de waterdruk op een stabiele, gemakkelijke 
en energiezuinige manier aan de hand van de drukinstelling van de gebruiker/ bediener. Door het 

koppelen van een aanvoerleiding (zuigleiding), waar voldoende water door wordt aangevoerd, 
zorgt de bouwhydrofoor voor de gewenste watercapaciteit en waterdruk op de uitgaande drie 

aansluitingen. Indien gewenst kunnen de drie aansluitingen (apart van elkaar) nog handmatig 

worden gereduceerd wanneer bijv. aansluiting één wordt toegepast op de 10de etage en 
aansluiting 2 en 3 op de 25ste etage. Op deze manier kan men, per aansluiting, beschikken over 

de juiste waterdruk. 
 

De bouwhydrofoor is uitgevoerd met een behuizing waarin alle benodigde onderdelen zich 
bevinden, deze behuizing is voorzien van isolatie en een interne ribbenbuisverwarming hiermee 

kan de bouwhydrofoor worden ingezet i.c.m. temperaturen tot minimaal -5°C. De bouwhydrofoor 

is voorzien van een pomp welke i.c.m. een frequentieregelaar zorgt voor een stabiele waterdruk, 
wanneer te lage voordruk (<1bar), te hoge watertemperatuur (40°C) of lekkage in de installatie 

wordt gedetecteerd zal de pomp automatisch worden afgeschakeld.  

2.2 Werkingsprincipe 

De bouwhydrofoor zorgt op een stabiele, gemakkelijke en energiezuinige manier voor het 

verhogen van de waterdruk en gewenste watercapaciteit, dit word uitgevoerd volgens 
onderstaande stappen: 

1. Via een, door de gebruiker, aangesloten waterleiding wordt de bouwhydrofoor voorzien 
van voldoende wateraanvoer met een stabiele waterdruk (>½bar); 

2. Wanneer de bouwhydrofoor een correct voordruk meet wordt de systeempomp 

vrijgegeven; 
3. De gebruiker kan de bouwhydrofoor instellen op de gewenste waterdruk waarna de 

machine kan worden gestart; 
4. De pomp zal, afhankelijk van de ingestelde druk, een gewenste frequentie gaan draaien 

waarbij hij de installatie voorziet bij de juiste waterdruk en capaciteit; 

5. Wordt er geen water meer verbruikt dan zal de bouwhydrofoor automatisch in stand-by 
modus gaan, de bouwhydrofoor staat uit en zal automatisch opstarten wanneer er weer 

water wordt afgenomen. 
6. Wordt er een voordruk of andere storing gedetecteerd zal de bouwhydrofoor uitschakelen 

en middels een storingslamp de gebruiker hiervan op de hoogte stellen. 

2.3 Transport en opslag 

De bouwhydrofoor wordt in één onderdeel afgeleverd aan de klant en kan worden ingezet als 

plug-and-play installatie. Zowel het transport als de opslag dient een droge en schone omgeving 
te zijn met een minimale omgevingstemperatuur van 0°C en de maximale omgevingstemperatuur 

is 40°C. Bij het transporteren/ opslaan van de bouwhydrofoor dient het leidingwerk te worden 

afgetapt om bevriezing te voorkomen. 
 

Het verplaatsen van de bouwhydrofoor dient uitgevoerd te worden op onderstaande manieren: 
1. Met een heftruck in de daarvoor bestemde twee openingen aan de onderzijde van de 

behuizing; 
2. Met een kraan, i.c.m. een vier punt ketting , aangesloten op de M16 oogbouten. 

Voor meer informatie over het hijsen van de bouwhydrofoor, zie pagina 23 



  

 

 
 

 

 

 
 

Van der Ende Groep · Aartsdijkweg 23, 2676 LE Maasdijk 
+31 (0)174 515 050 · info@vanderendegroep.nl · www.vanderendegroep.nl 

 

Pagina 9 van 28 

 

 
IMPROVING YOUR BUSINESS 

3. Veiligheidsinstructies 
Zorg te alleen tijden dat de bouwhydrofoor is aangesloten op de waterleiding en voorzien is van 

een, daarvoor geschikte, voedingskabel voordat men de hoofdschakelaar van de besturingskast 
bediend.  

 

Bij onderhoudt aan de installatie dient de voedingskabel van de installatie te zijn afgekoppeld, dit 
voorkomt elektrocutie of het plotseling inschakelen van apparatuur. 

 
Bij werkzaamheden in de vorm van mechanische/ elektrische aanpassingen dient men de 

producent/ leverancier hier op voorhand van op de hoogte te stellen, op deze manier kunnen 
eventuele gevaren worden voorkomen. 

 

Onderstaande veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing op de bouwhydrofoor. 
 

Veiligheidssymbool Omschrijving 

 

Automatisch startende machine! 

 

Elektrische spanning aanwezig! 

 

Hete oppervlakte! 

 

Instructies lezen verplicht! 

 

Veiligheidshelm verplicht! 
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4. Montage 
In dit hoofdstuk wordt de montage van de bouwhydrofoor beschreven. Voordat men aan de 

installatie aan het werk gaat dient de gehele handleiding doorgelezen te zijn. 

4.1 Algemeen 

De bouwhydrofoor is een plug-and-play product waarvoor weinig montage benodigd is om deze in 

gebruik te nemen. 
 

Voordat men de installatie in gebruik kan nemen dient deze te worden voorzien van één water 
aanvoerleiding (zuigleiding), één voedingskabel en één van de drie afgaande (pers) leidingen naar 

waar men het water nodig heeft. 

 
Nadat de bouwhydrofoor is voorzien van de aansluitingen kan deze worden gestart d.m.v. het 

omzetten van de aan/uit schakelaar op het bedieningspaneel. Een gedetailleerdere beschrijving 
van de montage wordt in onderstaande subparagrafen beschreven. 

4.2 Installatievoorschriften 

De bouwhydrofoor moet worden aangesloten met een CEE-form stekker 5polig (3-fase, nul en 
aarde) 32A. Bij het incorrect aansluiten van de bouwhydrofoor kan geen garantie worden 

gegeven op een correcte werking van de installatie. 
 

De WCD aan uit buitenzijde van de bouwhydrofoor kan worden gebruikt als werk WCD, deze is 

voorzien van een aardlekautomaat 10Amp zodat de kans op elektrocutie wordt geminimaliseerd. 
De producent/ leverancier gaat er hierbij vanuit dat personen, welke gebruik maken van de WCD, 

hier secuur en behendig mee werken. 
 

Buiten de voedingskabel en werk WCD zijn en geen verdere elektrische aansluitmogelijkheden op 
de bouwhydrofoor aanwezig. 

4.3 Controle levering 

Bij inbedrijf name van de bouwhydrofoor dient de afnemer de bouwhydrofoor te controleren op 
de juiste werking, de onderdelen zijn gespecificeerd weergegeven in hoofdstuk 1. 

4.4 Montage/ positionering 

De bouwhydrofoor dient gepositioneerd te worden in een omgeving/ruimte waar “beide” deuren 
volledig geopend kunnen worden. De bouwhydrofoor kan zowel binnen als buiten worden 

geplaatst, wel dient de bouwhydrofoor voldoende te kunnen ventileren door de roosters aan de 
linker- en rechterzijde van de behuizing, deze mogen niet worden gehinderd/ dichtgezet. Voor het 

kunnen aansluiten van alle leidingen dient er aan de rechterzijde van de bouwhydrofoor minimaal 

één meter vrije ruimte gehouden te worden. 

4.5 Installeren 

Voor een juiste werking van de machine dient de bouwhydrofoor aangesloten te worden met een 
wateraanvoerleiding welke maximaal 8,5m³/h bij 0,5bar kan leveren. Deze waterleiding dient 

aangesloten te worden op de 1¼” aansluiting, zie hoofdstuk 1 voor de exacte locatie. De 

persleidingen kunnen worden aangesloten op de overige 3 1¼” aansluiting, houdt er rekening 
mee dat het leidingwerk bestendig is tegen een maximale druk van 16bar.  
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5. In bedrijfstelling 
 

Het in bedrijf nemen van de bouwhydrofoor dient volgens onderstaande stappen te worden 
uitgevoerd. Er dient zorg voor gedragen te worden dat de installatie voldoet aan de montage 

voorschriften uit hoofdstuk 4. 

 

Bouwhydrofoor stapsgewijs in bedrijf stellen 

Stappen Uitvoering 

1 Zorg voor een goede werkomgeving waarbij de deuren van de bouwhydrofoor, aan 
de besturingszijde, compleet geopend zijn. 
 

2 Sluit de bouwhydrofoor aan met de aan- en afvoerleidingen volgens de 

voorschriften uit hoofdstuk4. Wanneer de waterleiding zijn aangesloten op de 

bouwhydrofoor, dient met de pomp te ontluchten middels de kogelkraan aan de 
achterzijde van de pomp. 
 

3 Sluit de voedingskabel aan op de bouwhydrofoor volgens de voorschriften uit 

hoofdstuk 4. Schakel na het aansluiten de spanning in. 
 

4 Schakel, indien nodig, de interne verlichting aan voor een goed overzicht van de 
installatie. 
 

5 Bereken het hoogste punt, werkelijke werkhoogte, waar men het water nodig heeft 

(reken hierbij in meters).  

 
Voor elke meter heb je 0,1bar druk nodig en hier dient uiteindelijk 2,5bar 

(werkdruk) bij opgeteld te worden. 
Is het hoogte tappunt 80meter is er 8bar + 2,5bar = 10,5bar water druk nodig. 
 

6 Stel de gewenste druk in op de installatie d.m.v. de draaiknop (20) op de linker 

onderzijde van het besturingspaneel. Op het display van de frequentieregelaar kan 

men bij “frequentiereferentie” aflezen waarop de waterdruk is ingesteld. 
 

7 De bouwhydrofoor kan nu worden gestart d.m.v. het omschakelen van de aan/uit 
schakelaar (25) op de rechter onderzijde van het bedieningspaneel. 
 

8 De pomp zal direct starten en optoeren naar de daarvoor geschikte frequentie om 

de gewenste druk in het (pers)leidingsysteem te pompen. Op de frequentieregelaar 
kan men aflezen bij “PID feedback” wat de huidige druk in de installatie is, deze 

moet overeen komen met de manometer (11) welke zich in de (pers)leiding 

bevindt. 
 

9 Bij meer dan één aansluiting op de bouwhydrofoor dient men voor elke aansluiting, 
maximaal drie, stap 3 opnieuw uit te voeren. Is er bijv. een aansluiting op 40mtr. 

en op 80mtr. zal men op verdieping 40 4bar (een hoogte verschil van 40meter) 
extra druk op de tapkraan hebben, dit is niet gewenst. 
 

10 Stel met de reduceerventielen de gewenste druk in per aansluiting. 
 

11 Nadat alles is ingesteld en de installatie automatisch in bedrijf is kan men de 
installatie controleren op correct afschakelen. Sluit alle afsluitkranen in de 

(pers)leiding, de pomp zal aftoeren en na een bepaalde tijd automatisch 
afschakelen. Wanneer men de afsluitkranen weer opent zal de pomp automatisch 

inschakelen. 
 

12 Controleer of de installatie correct in bedrijf is en sluit hierna de deuren van de 

bouwhydrofoor zodat onbevoegde personen de bouwhydrofoor niet kunnen 
betreden. 
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7. Onderhoud 
In dit hoofdstuk worden de onderhoudstermijnen in kaart gebracht, indien ander onderhoudt dan 

visuele controle wordt uitgevoerd dient men de gehele installatie spanningsloos te maken. 

7.1 Controle 

De bouwhydrofoor is nagenoeg onderhoudsvrij, aangeraden wordt om de installatie, tijdens 

bedrijf, eens per week te controleren op de correctheid en werking. Het onderhoudstermijn van 
de bouwhydrofoor is opgesplitst in wekelijks, maandelijks en voor, na of tijdens de bouw, 

hieronder zijn de bijbehorende werkzaamheden verder toegelicht: 
 

Wekelijks onderhoudt 

• Controleer de aanvoerleiding en voedingskabel op eventuele defecten; 

• Controleer de ventilatieroosters van de behuizing, maak deze indien nodig schoon zodat 

de bouwhydrofoor voldoende kan ventileren; 

• Controleer of de deuren, aan ten minste één kant van de bouwhydrofoor compleet 
geopend kunnen worden; 

• Controleer de (interne) verlichting van de bouwhydrofoor; 

• Controleer het leidingwerk op lekkage; 

• Controleer of er geen actieve storingen zijn; 

• Voer visuele controle uit aan de gehele installatie; 

• Zorg dat de toegangsdeuren na het onderhoud worden afgesloten om onbevoegde 

personen geen toegang te geven; 

• Voer visuele controle uit aan de oogbouten, bij zichtbare defecten/ slijtage mag het 
product niet meer worden gehesen. 

 
Maandelijks onderhoudt 

• Voer de punten uit van het wekelijks onderhoudt; 

• Controleer schade aan de behuizing van de bouwhydrofoor; 

• Sluit de kogelafsluiter van de zuigleiding voorzichtig, tijdens productie, de storing 

“voordruk” moet nu gegenereerd worden. Open de kogelafsluiter en reset de installatie. 

• Demonteer de AE thermostaat, middels het kleine schroefje aan de bovenzijde, de 

frequentieregelaar moet nu “storing 51 – externe fout” aangeven. Monteer de AE 
thermostaat terug en druk de resetknop op het bedieningspaneel in. 

• Controleer of de aan/uit schakelaar van het bedieningspaneel nog correct functioneert; 

• Open, tijdens bedrijf, voorzichtig de ontluchtingsnippel van de pomp, wanneer hier geen 

lucht uit komt mag weer worden afgesloten. 
 

Onderhoudt voor, na of tijdens de bouw 

• Raadpleeg de producent/ leverancier over het uitvoeren van een onderhoudt beurt aan de 
bouwhydrofoor. Het advies is hierbij dit voor of na aanvang van de bouw uit te voeren, 

op deze manier kan eventuele downtime worden voorkomen. 

7.2 Onderhoudsrapportage 

Na elk onderhoud, beschreven in paragraaf 7.1, dient men de uitgevoerde werkzaamheden te 

noteren op de laatste pagina van de handleiding. 

 
Vul wekelijks of maandelijks onderhoudt in op het moment dat er geen extra werkzaamheden zijn 

uitgevoerd.  
 

Zijn er tijdens het onderhoudt defecten geconstateerd/ verholpen dient dit te allen tijden 
genoteerd te worden in het onderhoudsboek. 
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Storingen 
In dit hoofdstuk worden de mogelijke storing en daarbij horende oorzaak en oplossingen 

beschreven. Zorg ervoor dat tijdens het werken aan de machine alle hoofdstukken uit deze 
handleiding in acht worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. 

 

Storing Oorzaak Oplossing 

De bouwhydrofoor wil niet 

starten 

Er is geen voeding aanwezig 

 

Controleer de voedingskabel en 

daarbij behorende zekeringen 

De hoofdschakelaar van de 

besturingskast is uitgeschakeld 

 

Schakel, bij een veilige situatie, 

de hoofdschakelaar in 

De aan/uit schakelaar op de 

besturing kast is uitgeschakeld 

 

Schakel, bij een veilige situatie, 

de aan/uit schakelaar in 

De bouwhydrofoor staat in 

storing en één van de 
storingslampen brand 

 

Controleer welke storing er 

actief is, zie indien nodig het 
display van de 

frequentieregelaar 

De installatie geeft aan dat de 
voordruk te laag is 

De aanvoerleiding is bekneld of 
afgesloten 

 

Controleer de aanvoerleiding en 
daarbij behorende afsluiters 

De kogelafsluiter in de 
bouwhydrofoor staat dicht 

 

Open handmatig, bij een veilige 
situatie, de kogelafsluiter  

De voordrukschakelaar is defect 
 

Neem contact op met de 
producent/ leverancier 

De installatie geeft aan dat de 

voordruk te laag is maar er 
staat zichtbaar druk op de 

aanvoerleiding 

De aanvoerleiding levert niet 

voldoende capaciteit 
 

Controleer de aanvoerleiding en 

daarbij behorende afsluiters 

De bouwhydrofoor detecteert te 
lage voordruk op het moment 

van produceren 

 

Start de installatie opnieuw op 
en controleer of de voordruk 

wegvalt tijdens productie. Is dit 

aan de orde dient men de 
aanvoerleiding te controleren. 

De installatie draait maar er 
staat geen druk op de 

afvoer(pers)leidingen 

De reduceerventielen staan te 

laag afgesteld 
 

Stel de reduceerventielen, bij 

een veilige situatie, hoger in 

De kogelafsluiter in de 

bouwhydrofoor staat dicht 
 

Open handmatig, bij een veilige 

situatie, de kogelkranen 

Er zit lucht in de pomp 
 

Ontlucht de pomp via de 
kogelkraan, deze bevindt zich 

aan de achterzijde van de 

pomp. 
Voor meer info neem contact 

op met de producent/ 
leverancier 

 

De drukinstelling, op de 
besturingskast, staat te laag 

afgesteld 
 

Verstel de drukinstellen, op de 
besturingskast, bij een veilige 

situatie, naar een hogere druk 
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Storing Oorzaak Oplossing 

De frequentieregelaar 

staat in storing en 
geeft de volgende 

foutcode weer 

9 Onderspanning bouwhydrofoor Controleer de voedingskabel en 

de daarbij behorende zekering. 
 

10 Ingangsfase ontbreekt Controleer de voedingskabel en 

de daarbij behorende zekering. 
 

14 Over temperatuur 

frequentieregelaar 

Controleer of de 

ventilatieroosters aan de linker- 
en rechtszijde, van de 

bouwhydrofoor, niet 
geblokkeerd zijn. 

 

50 Signaal druksensor niet in orde Controleer de druksensor, neem 
bij defect contact op met de 

producent/ leverancier. 

 

51 Externe fout Er is over temperatuur 

gedetecteerd, deze meting 
wordt uitgevoerd door de AE 

thermostaat op de pomp.       

1. Ontlucht de pomp en tap 
water af om de temperatuur 

omlaag te krijgen 
 

100 Rustig vullen time-out Controleer de persleiding op 

lekkage. Reset indien correct de 
frequentieregelaar en 

controleer de systeemdruk. 

 

101 Leidingbreuk detectie Controleer of het leidingwerk 

van de bouwhydrofoor en het 
leidingwerk extern in orde is. 

Reset indien correct de 

frequentieregelaar en 
controleer de systeemdruk. 

 

De bouwhydrofoor wordt 
continu aan- en uitgeschakeld 

Het drukvat bevat geen lucht of 
is defect 

 

Controleer of er de aangegeven 
hoeveelheid luchtdruk in het 

drukvat bevindt, vul deze indien 
nodig bij. Zakt de luchtdruk 

continu weg dient het drukvat 
vervangen te worden. 

Raadpleeg de producent/ 

leverancier voor het verhelpen 
van de storing. 

 

Overige storingen 
Het systeem heeft een complexe 
storing gedetecteerd 

Neem contact op met de 
producent/ leverancier voor het 

verhelpen van de storing. 
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8. Verklaring van overeenstemming 
 

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
(volgens Bijlage II A van de Machinerichtlijn 2006/42/EG) 

 

 
Wij,   

 
 

 
 

 

verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine; 
 

 
 

 

 
 

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende 
Richtlijnen; 

 
 

 

 
 

 
 

En (in voorkomend geval) in overeenstemming is met de volgende normen)of andere normatieve 

documenten; 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

n.v.t. 

Van der Ende Pompen 

Aartsdijkweg 23 
2676 LE Maasdijk 

Nederland 

Bouwhydrofoor            
4/110 (3-fase) 

Machinerichtlijn   2006/42/EG 
Laagspanningsrichtlijn   2006/95/EG 

EMC richtlijn    2004/108/EG 

PED richtlijn   97-23-EG 

Nederland 

Maasdijk 
1 september 2020 

L. van der 

Ende 
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Bijlagen 
 

• CE markering typesticker 

• CE verklaringen overige componenten 

• Flowschema 

• Elektrisch schema 

 
 

 



  

 

 
 

 

 

 
 

Van der Ende Groep · Aartsdijkweg 23, 2676 LE Maasdijk 
+31 (0)174 515 050 · info@vanderendegroep.nl · www.vanderendegroep.nl 

 

Pagina 17 van 28 

 

 
IMPROVING YOUR BUSINESS 

CE markering typesticker 
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CE verklaringen overige componenten 

Vacon frequentieregelaar 
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Ribbenbuiskachel 
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Lowara SV pomp 
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Drukvat 
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Oogbouten 
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Flowschema 

 

 
 

 
 

Nr. Benaming 

1 Pomp + frequentieregelaar 

2 Voordrukschakelaar 

3 Manometer 

4 Terugslagklep 

5 Druksensor 

6 Drukvat 24liter 

7 Druk reduceer 

8 Kogelafsluiter handbediend 
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Elektrisch schema 
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Notities 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De informatie in deze handleiding is te kwalificeren als een naar beste weten en vermogen uitgevoerde 

inspanningsverbintenissen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Druk en zetfouten en wijzigingen in 

techniek en werkwijzen voorbehouden. Vervolgschade wordt niet gedekt. 


