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Spuiregelaar

Indienstname (commissioning)
Huidige wetgeving legt op, om sabotage en potentieel schadelijke
programatie errors te voorkomen, dat toegang tot het paswoord om
de indienstname modus te starten enkel kan door bevoegde personen.
Start indienstname
Druk gedurende 5 seconden op de knop
dienstname” (of commissioning) te komen.

om in het menu “in-

Het scherm geeft 888 aan. Geef het paswoord 745 in. 745 is een
vast paswoord en kan niet gewijzigd worden.
Indien het verkeerde paswoord ingegeven is, keert het scherm terug naar de huidige procesvariabele in de “run” modus.
1.

Veiligheid

Extra opties

2.

Algemene productin-

Kalibratie vanuit het Run Menu.
Dit laat de operator toe (bv. Water behandelings ingenieur/specialist) de controller te kalibreren vanuit het Run Menu.
Een paswoord is hier niet nodig.

formatie & leveringsinformatie
3.

Systeemoverzicht

4.

Installatie

5.

Elektrische installatie

6.

Indienstname

7.

Communicatie

8.

Onderhoud

9.

Probleemoplossing

10. Technische informatie

- Druk op de
knop, selecteer ‘CAL’.
- Door op de
knop te drukken zal er toegang gegeven worden
tot het kalibratie menu in commissioning modus. Zie sectie
6.3.10 CAL-calibratie.
- Na voltooiing of door het verlaten van de kalibratie, zal de display
terugkeren naar het proces variabele Run Menu en de normale
werking zal terug opgenomen worden.

Deze pagina moet verwijderd worden na de indienstname, en opgeslagen worden op een afgesloten en beveiligde locatie.

11. Appendix Dataregister
12. Menu
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1. Veiligheid
De veilige werking van dit toestel kan slechts worden gewaarborgd
als het correct is geïnstalleerd, opgestart en onderhouden door
gekwalificeerd personeel (zie "Veiligheidsinstructies" op het einde
van dit document). Ook moet de algemene code van goede praktijk
bij buisleidinginstallaties, het gebruik van de juiste werk- en veiligheidsapparatuur gevolgd worden
Wij richten uw attentie op de IEE regelgeving (BS 7671, EN 12953,
EN 12952 en EN 50156). Op andere plaatsen zijn andere regelgevingen van kracht.
De bedrading dient conform de relevante EN en IEC standaarden
uitgevoerd te worden.
Het product is ontworpen om een goede en veilige werking te garanderen bij correct & normaal gebruik. Het gebruik of installatie
van het toestel anders dan in deze handleiding omschreven, aanpassingen aan het product of herstellingen kan :

Een risico met zich brengen voor het personeel

Schade veroorzaken aan het product

De CE markering doen vervallen.

BC3150

Symbolen
Installatie, beschermd door een dubbele
isolatie of versterkte isolatie.

Functionele aarding, voor een correcte werking van het product. Deze
aarding voorziet niet in een electrische veiligheidsaarding.
Aarding.

Veiligheidsaarding.

Deze handleiding dient op een veilige plaats nabij het geïnstalleerde product bewaard te worden.
Waarschuwing
Dit toestel voldoet aan de richtlijn betreffende elektromagnetische
compatibiliteit 2004/108/EC.
Dit toestel voldoet aan de voorwaarden van deze richtlijn en is geschikt voor klasse A omgeving (Industrieel). Er is een volledig gedetailleerd EMC rapport hieromtrent met referentie nummer UK
Supply BH BC3150 2008.
Dit product kan onderhevig zijn aan interferentie boven de limieten
van de “Heavy Industrial Immunity” indien :
- Het product zich in de nabijheid van een radiotransmitter bevindt.
- Er zich excessief ruis op de spanningsvoedingslijn voordoet.
- Indien er zich voedingsruis kan voordoen, is het aan te raden
een overspanningsbeveiliging op de wisselstroom voedingslijnen te installeren.
- Draagbare radio’s en telefoons die zich binnen één meter van
de regelaar of zijn bedrading bevinden, kunnen interferentie
veroorzaken. De minimumafstand om interferentie te vermijden hangt af van de omgeving en de sterkte van de transmitter.

Voorzichtig.
schokken.

Risico op electrische

Voorzichtig. Mogelijks gevaarlijk. Zie
bijbehorende documentatie.

Optisch geïsoleerde stroombron of
afvoer.

Voorzichtig ! ESD circuit (Electrostatic
Discharge Sensitive Circuit). Niet aanraken of manipuleren zonder de nodige
electrostatische
ontladingsvoorzorgsmaatregelen.
ac. Wisselstroom

Dit product voldoet aan de Laagspanning Richtlijn 2006/95/EC
door te voldoen aan volgende standaarden :
EN61010-1:2001 Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control and laboratory use.
Static precaution (ESD)
Er dienen ten allen tijde maatregelen genomen te worden om beschadiging van het product te voorkomen.
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2. Algemene productinformatie &
leveringsinformatie

2.3. De druktoetsen.

Zekere computer programa’s in dit product waren ontwikkeld door
Spirax-Sarco Limited (“the Work(s)”).
Copyright © Spirax-Sarco Limited 2013

-

Alle rechten voorbehouden
Spirax-Sarco Limited staat de legale gebruiker van dit product (of
toestel) het recht op het gebruik van Work(s) enkel en alleen binnen het legitime domein van het product (of toestel). Geen andere
rechten zijn toegestaan onder deze licentie. In bijzonder en zonder
afbreuk te doen aan algemeenheid van het voorgaande, de
Work(s) mag niet gebruikt, verkocht, vergund, overgedragen,
gekopieerd of geherproduceerd worden in zijn geheel of in stukken
of in elke andere vorm anders dan uitdrukkelijk hier toegestaan
zonder de voorgaande geschreven overeenkomst met SpiraxSarco Limited.

2.1. Algemene productinformatie
De BC3150 is een spuiregelaar voor stoomketels en controleert
het TDS-gehalte (total dissolved solids of opgeloste stoffen, zouten
in oplossing) door een spuiklep te openen en te sluiten.
De geleidbaarheid van vloeistoffen wordt gecontroleerd door de
spuiregelaar BC3150 en een Spirax Sarco geleidbaarheidsonde,
spuiklep en toebehoren.

2.2. Voorpaneel
Het voorpaneel heeft een grafische LCD weergave met drie cijfers,
en 5 druktoetsen.

Door “t menu
lopen en het
cijfer
verhogen.

Sondereiniging
starten (enkel
in commissioning mode)

2.4. Manuele testknoppen
(in volgorde van belangrijkheid)
Nota : Bij het loslaten van deze toetsen gaat de regelaar naar ‘PV’
of het einde van het menu, afhankelijk van het feit of u in het RUN
menu dan wel in het indienstname menu (commissioning) zit.
Alarmtoets
Met deze toets kan de alarmrelais en externe circuits getest worden. De regelaar geeft op het scherm : ‘AL’ + ‘tSt’ (dwz test) + ‘PV’
(TDS of geleidbaarheid).
Nota : Het Alarm verschijnt enkel indien men op de toets drukt.
Spuiklep openen
Deze toets opent de spuiklep.
Indien een (initiële) spuitijd werd ingesteld, opent de spuiklep zolang als de tijd die ingesteld werd, en wordt de geleidbaarheidsuitlezing vernieuwt. De regelaar geeft ‘PV’ + ‘Pur’ (=initiële spui) +
‘bLd’ (=spuien) weer op het scherm. Hierna begint de intervaltijd
tussen twee purges/initiële spuien terug van nul te tellen.
Indien géén spuitijd werd ingesteld, dus bij continue meting (Purge
time = 0) opent de spuikelp gedurende één minuut. De regelaar
geeft ‘PV’ + ‘bld’ weer op het scherm.
Nota : in het indienstname menu, zal de klep enkel openen zolang
op deze toets wordt gedrukt, en sluit de klep van zodra u de
toets loslaat.

Bijkomende informatie betreffende de sondereiniging.
Indien blijkt dat de uitlezing van de regelaar teveel afwijkt van de
handmatig gemeten geleidbaarheid, nl.meer dan het dubbele van
de originele waarde, dient de sonde gereinigd te worden.

15 minuten na het reinigen van de sonde, is het normaal gezien
mogelijk de regelaar te hercalibreren aan het oorspronkelijk niHet alarm testen.
veau. Indien dit niet mogelijk is, kan het zijn dat de sonde onvoldoende gereinigd werd en dient de reinigingsprocedure herhaald te
worden. Veelal kan de regelaar daarna wel gecalibreerd worden.
Naar de comIndien een hercalibratie van de regelaar nog steeds niet mogelijk
missioning mois, allicht ten gevolge van te hoge opbouw van vervuiling, kan de
de gaan (5sec)
reiniging herhaald worden in stappen van 5 minuten tot een maxi& parameters
mum van 30 minuten, waarbij de hercalibratie dient gecheckt te
selecteren.
worden na iedere stap. Wacht na iedere cyclus 15 minuten, zodat
het systeem zich kan stabiliseren.

toets
Indien u op de OK-toets drukt terwijl CAL geselecteerd is, kan u de
regelaar calibreren zonder dat u in het indienstnamemenu (commissioning menu) gaat.

SPIRAX-SARCO BENELUX
Tel. +32 9 244 67 10
info@be.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/be

Druk op de
toets om door de menus te scrollen.
De
toets wordt gebruikt om in de “commissioning” mode
te gaan (de toets ingedrukt houden gedurende ca. 5 seconden).
Met deze
toets kan de alarmrelais en externe circuits getest worden.

Reiniging
Via deze toets wordt de sonde gedurende 20 seconden electrisch
gereinigd. De regelaar geeft PV + CLn (= cleaning, reinigen) weer
op het scherm. Na verloop van die 20 seconden, wacht de regelaar nog eens 20 seconden alvorens terug te gaan naar de normale werking, zodat eventuele bellen rond de sonde kunnen oplossen.
Nota : in het indienstname menu, gebeurt de electrische reiniging
enkel zolang men op de
toets duwt.

LCD display

Spuiklep
manueel openen
(enkel in commissioning mode)

-

Industriepark 5
+31 10 892 03 86

Belangrijke nota :
Deze functie mag niet aanzien worden als een vervanging voor
een degelijke waterbehandeling. Indien zich aanslag voordoet op
de sondetip, zal deze zich ook voordoen in de stoomketel zelf en
dient de waterbehandeling nagezien te worden.
Te frequent gebruik van de sondeconditionerings functie kan de
levensduur van de voeler verkorten.

9052 ZWIJNAARDE
Fax +32 9 244 67 20
info@nl.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/nl
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2.4.1. Speciale functies
CALIBRATIE vanuit het RUN menu.
Dit laat de gebruiker toe de regelaar te hercalibreren, zonder een
paswoord in te geven.

Gebruik de
toets & selecteer ‘CAL4.

Druk op de
toets zodat u toegang krijgt tot het calibratiemenu in het indienstname menu. Zie punt 6.4.10 CAL –
calibratie voor de calibratie.

Na calibratie, keert het scherm terug naar uitlezing van de
procesvariabele en verloopt de regeling terug normaal.

2.5. Bekijken parameter modus
Door op de
toets te drukken bij normale werking (run mode),
kunnen de verschillende parameters bekeken worden. Elke parameter blijft gedurende 2 minuten op het scherm, tenzij opnieuw op
de
toets gedrukt wordt, waarna overgegaan wordt naar de volgende parameter.

2.6. Run mode (normale werking)
Na het aanschakelen van de spanning, gaat het toestel automatisch naar de “run mode”. De huidige geleidbaarheid of TDS wordt
weergegeven op het scherm, of het scherm duidt 000 aan indien
een purgetijd werd ingesteld of indien de regelaar nog niet gecalibreerd werd.
Bij normale werking geeft het scherm de werkelijke geleidbaarheid
of TDS in µS/cm of ppm, afhankelijk van de gekozen optie.

BC3150

2.7. Informatie op het scherm
(in volgorde van belangrijkheid)
Alarm
De alarmrelais is ontkrachtigd.
De alarmrelais wordt getest.
De proceswaarde (gemeten waarde) overschrijdt het
alarmniveau.
Sondereiniging / conditionering
Een sondereinigingscyclus is gestart/is bezig.
TDS (total dissolved solids of zoutconcentratie)
De spuirelais is bekrachtigd.
Gemeten geleidbaarheid > wenswaarde (SP = Set Point).
De deconcentratiespuiklep wordt gepulsd opengestuurd (10 sec
open, 20 sec dicht) totdat de gemeten waarde onder het instelniveau (minus hysteresis) is gedaald.

Een initiële purge voor meting is bezig.
De gemeten waarde is hoger dan de wenswaarde, de
deconcentratiespuiklep is geopend.
De spuiklep wordt getest.

Alle meetbereiken en werkingsparameters worden via het menu
softwarematig ingesteld.
Reële geleidbaarheid of TDS.

Eens volledig geparametreerd en in dienst genomen, zal het
scherm beurtelings de TDS-waarde en informatie betreffende
alarmen en stand van de spuiklep weergeven.
Voorbeeld van een alarm status

2.8. Alarm/fout boodschappen
Indien zich een fout voordoet, verschijnt “ErX” op het scherm aan
het eind van de parameters.
Door gedurende 3 seconden op de OK toets te drukken, wordt de
foutboodschap gewist en het alarmrelais geactiveerd. Indien de
oorzaak niet verholpen werd, zal dezelfde foutboodschap opnieuw
op het scherm verschijnen. Indien de fout of alarm van het type
latching/geheugen is, zal enkel de boodschap verdwijnen door de
OK toets ingedrukt te houden, maar wijzigt de status van het
alarmrelais niet tenzij het correcte paswoord ingegeven wordt in
het indienstname (commissioning) menu. Indien meer dan één
alarm of fout zich voordeed, zal iedere boodschap verschijnen in
volgorde volgens prioriteit, nadat de vorige boodschap gewist
werd. Zie ook hoofdstuk 9, Foutoplossing.

Bij het openen van de spuiklep verschijnt bLd op het scherm, gevolgd door het type blowdown.

2.9. Levering, behandeling en opslag van de regelaar

Voorbeeld van de klepstatus

Verzending vanuit fabriek
De BC3150 is getest, gecalibreerd en nagezien alvorens te verzenden.
Ontvangst van de goederen
Bij levering dient steeds nagezien te worden of het ontvangen pakket zich in goede staat bevindt en indien er zichtbare uitwendige
schade is aan de verpakking etc. dient dit onmiddellijk op de verzendnota, de copie van de transporteur, vermeld te worden.
Ieder pakket dient voorzichtig uitgepakt te worden en de inhoud
dient nagezien te worden. Indien de inhoud beschadigd is of onderdelen ontbreken, verwittig dan onmiddellijk Spirax Sarco en
vermeldt alle gegevens. Tevens dient eventuele schade gemeld te
worden aan de transportfirma.
Stockering
Stockering dient te gebeuren bij een temperatuur tussen 0°C &
65°C en een relatieve vochtigheid tussen 10% & 90% (niet condenserend).
Verzeker u ervan dat er zich geen condensatie in de LC3050 bevindt als u het toestel wenst te installeren en in dienst te nemen.
Instructie voor de operator
Een alternatieve handleiding, in plaats van deze handleiding voor
het werken met het toestel is nodig. Dit zal voorkomen dat het
paswoord van het indienstnamemenu zichtbaar is voor de operator.
Het alarm reset paswoord kan optioneel bekend gemaakt worden
indien dit nodig geacht wordt.
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3. Systeemoverzicht
3.1. Functie
Het product wordt geconfigureerd om de geleidbaarheid/TDS van
het water te regelen.
Eens volledig in dienst genomen, wordt de geleidbaarheid of TDS
weergegeven in µS/cm of ppm (afhankelijk van de gekozen optie).

3.3.2. Parameter ‘Purge output’
Deze parameter wordt enkel gekozen indien de sonde in by-pass
op de bodemspuileiding wordt geïnstalleerd. Hierbij is een initiële
purge vereist van voldoende lange duur zodat de sonde een vers
staal van het ketelwater meet, aan stoomketeltemperatuur.
De purgetijd is de tijd nodig opdat een representatief staal van het
ketelwater tot aan de sonde kan komen. Iedere 30 minuten (keuze
tussen reële tijd of brandertijd) wordt een purge uitgevoerd.

Nota : Geleidbaarheid wordt uitgedruk in ppm (parts per million) of
µS/cm (micro Siemens per centimeter). µS/cm is de meest voorkomende eenheid en dus de fabrieksinstelling.
Indien de watergeleidbaarheid hoger is dan de ingestelde wenswaarde (set point), zal de weergegeven geleidbaarheid op het
scherm afwisselen met ‘bLd’, wordt de spuirelais bekrachtigd zodat
de spuiklep opent en dit tot de geleidbaarheid gedaald is tot 5%
van het gekozen bereik (Full Scale) onder de ingestelde waarde
(wenswaarde of set point).
Indien het systeem een purge uitvoert, zal de TDS-waarde afwisselen met ‘Pur’ en blijft de spuirelais bekrachtigd totdat de gemeten
waarde 5% van de volledige schaal (Full Scale) onder de wenswaarde (set point) gezakt is.
Indien de watergeleidbaarheid hoger is dan het alarmniveau, zal
de weergegeven geleidbaarheid op het sterm alterneren met ‘AL’,
en wordt de spuirelais bekrachtigd totdat de gemeten waarde gedaald is tot 3% (van het gekozen bereik) onder het ingestelde
alarmniveau.

3.3.3. Pulsed output
Bij kleinere stoomketels is het mogelijk dat de capaciteit van de
spuiklep vrij groot is ten opzichte van de capaciteit van de stoomketel. Het risico bestaat dat een purge of spui het waterniveau in
de stoomketel te snel laat dalen. Via deze functie wordt de spuiklep 10 seconden geopend en sluit dan voor 20 seconden.
Hierdoor wordt de spuisnelheid vertraagd.

3.2. Ingangen
De regelaar accepteert een signaal van de Spirax Sarco geleidbaarheidsonde CP10, CP30 en een Pt100. Een CP32 sonde kan
gecombineerd worden met de regelaar BC3150 maar voorziet niet
in een zelfreinigende sondewerking.
Een Pt100 kan aangesloten worden op de regelaar om zo in een
temperatuurscompensatie (±2%/°C) te voorzien. Dit is aan te raden indien de stoomketel bij wisselende drukken werkt, en voor
bepaalde andere toepassingen zoals condensaatmonitrering of
spiraalgeneratoren waar de temperatuur kan variëren. Indien geen
Pt100 aangesloten is aan de regelaar, wordt met een standaardtemperatuur van 184°C (10 bar eff.) gerekend.

3.4. Andere kenmerken
Om ongewenst of accidenteel wijzigen van de parameters te vermijden, zijn de parameters beschermd door een paswoord.

3.3. Uitgangen
3.3.1. Parameter ‘Continuous output’
Indien de sonde direct in de stoomketel is gemonteerd, wordt een
continue uitgang voorzien : de sonde meet continue de geleidbaarheid.

SPIRAX-SARCO BENELUX
Tel. +32 9 244 67 10
info@be.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/be

3.3.4. 4-20 mA retransmissie
De BC3150 heeft een geïsoleerde 4-20 mA uitgang, die kan gebruikt worden voor uitlezing van de gemeten geleidbaarheid op
afstand of het binnenlezen hiervan in een beheerssysteem.

Industriepark 5
+31 10 892 03 86

De BC3150 kan via een infrarood signaal communiceren met nabijgelegen regelaars. Zie hiervoor het hoofdstuk omtrent communicatie.

9052 ZWIJNAARDE
Fax +32 9 244 67 20
info@nl.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/nl
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3.5. Typische toepassingen – Regeling geleidbaarheid (BCS)

3.6. Typische toepassingen – Condensaat Contaminatie Detectiesysteem (CCD)
Systeemomschrijving
Nota : zie ook de desbetreffende wetgeving mbt de temperatuur
van het geloosde water e.a.
.

Het Spirax Sarco CCD-systeem meet de geleidbaarheid van het
condensaat en indien deze te hoog oploopt, wordt het condensaat
afgeleid en vloeit dus niet terug naar de voedingstank.
Dit systeem werkt op basis van geleidbaarheid, niet-geleidende
vloeistoffen worden dus niet gedetecteerd.
Een geleidbaarheidsonde en temperatuursonde worden in by-pass
op de condensaatleiding geïnstalleerd zoals in onderstaande tekening aangegeven. In de hoofdcondensaatleiding wordt een terugslagklep geplaatst zodat een positieve stroming over het meetsysteem verzekerd is. De meetleiding in de by-pass wordt zo’n 500
mm onder de hoofdleiding voorzien, zodat revaporisatiestoom
vermeden wordt. Twee pneumatisch bediende bolkranen zorgen
voor terugstroming naar de voedingstank of afvoer bij vervuiling.
Een geschikte 3-wegklep kan geselecteer worden uit het Spirax
Sarco gamma. Deze worden beschreven in aparte literatuur.

Afsluiter (normaal gesloten)
opent zodat proper condensaat
teruggestuurd wordt naar de
voedingstank.

Afvoerklep (normaal open).
Deze is open indien de geleidbaarheid van het condensaat
hoger is dan vooraf ingesteld.
Het vervuilde condensaat wordt
afgevoerd.
.
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4. Installatie

4.4. Installatie in een paneel

Nota : lees eerst de veiligheidsinformatie aan het begin van deze
handleiding.
De regelaar dient in een geschikt paneel of brandveilige kast geïnstalleerd te worden zodat voldoende bescherming tegen omgeving
en impact gegarandeerd wordt. Minimum IP54 voorzien.
Tijdens installatie of onderhoud, dient de achterkant van de regelaar beschermd te worden tegen vervuiling die in het toestel kan
binnen dringen. Als alternatief kunnen de werken uitgevoerd worden in een droge en stofvrij ruimte.
Opgelet 1: Dit product mag enkel verticaal gemonteerd worden.
Opgelet 2: De infrarood straling tussen de regelaars niet onderbreken.
Zorg er voor dat het scherm goed leesbaar is voor de operatoren.
Waarschuwing : Het ketelhuis controlepaneel of de deuren van de
omkasting dienen ten alle tijden gesloten te zijn, behalve wanneer
er installatie of onderhoudswerken uigevoerd worden.

4.1. Omgevingsvoorwaarden

(Minimum vereiste dikte van het paneel is 1 mm bij gebruik van de
montageset).
 De regelaar is voorzien van geschroefde inserts (M4 x 0,7) bovenaan en onderaan het voorpaneel.
 Er worden twee M4 x 25 mm schroeven met pakkingen en
montageset meegeleverd.



Waarschuwing : gebruik géén schroeven
langer dan 25mm – risico op elektrische
schokken !

 Voorzie in het paneel een uitsparing & de gaten zoals aangegeven in onderstaande figuur.
 Verwijder de bescherming van de meegeleverde pakking en
plaats deze op de voorzijde van de regelaar.
 De montageset kan aan de buitenkant van het paneel aangebracht worden.
 Plaats de regelaar op het paneel en bevestig de regelaar met
de bijgeleverde schroeven, pakkingen en montageset.
 De M4 schroeven vastschroeven bij 1,0 à 1,2 Nm.
Waarschuwing : niet in de omkasting van de regelaar zelf boren
en ook geen zelfgetapte schroeven gebruiken.

Het product dient zodanig geïnstalleerd te worden dat de effecten
van warmte, vibraties, schokken en elektrische interferentie geminimaliseerd worden.
Het product niet buiten installeren zonder adequate bescherming.
Probeer de regelaar niet open te maken, het is afgesloten en
heeft geen vervangbare onderdelen of interne schakelaars.

4.2. Installatie op een DIN rail
Een clip en een set draadtrekkende schroeven worden meegeleverd voor installatie van de BC3150 op een 35 mm DIN rail. Aan
de achterzijde van de regelaar zijn twee sets gaten voorzien zodat
de regelaar op twee verschillende hoogtes kan gemonteerd worden. De clip kan ook aangepast worden. Plaats de clip op één set
gaten en bevestig met de bijgeleverde schroeven. Zorg ervoor dat
de veer volledig in de rail zit.
Waarschuwing : gebruik enkel de meegeleverde schroeven.

4.3. Installatie op een chassis
 Voorzie de gaten in de chassis, zoals aangegeven in figuur 2.
 Plaats de regelaar op de chassis en bevestig met de 2 schroeven, moer en dichtingsring, gebruikmakend van de slots die bovenaan en onderaan voorzien zijn.
Waarschuwing : niet in de omkasting van de regelaar boren,
noch zelfgetapte moeren gebruiken.

SPIRAX-SARCO BENELUX
Tel. +32 9 244 67 10
info@be.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/be

Industriepark 5
+31 10 892 03 86

Nota :
 De volle lijnen geeft de uitsparing aan bij montage in een paneel.
 De stippellijnen geven de afmetingen van de regelaar zelf.
 Een minimum afstand van 15 mm dient voorzien te worden tussen twee regelaars zodat er voldoende koeling mogelijk is.
 De gaten bij montage in een paneel of in een wand zijn dezelfde.
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5. Elektrische installatie
Nota : lees eerst de veiligheidsinformatie aan het begin van deze
handleiding.
Waarschuwing : Isoleer het toestel van de voedingspanning alvorens de bedrading of klemmen aan te
raken daar deze onder spanning kunnen staan.
Gebruik enkel de klemmen die door SxS meegeleverd
werden, of vervangstukken die u via SxS bekomen
heeft. Het gebruik van andere klemmen kan de veiligheid en werking van het product in gevaar brengen.
Zorg er ook voor dat er géén condensatie in de regelaar aanwezig is, alvorens deze te installeren en de
stroom aan te sluiten.

5.1. Nota’s mbt algemene bedrading

BC3150

13. De installatie dient voorzien te worden van een stroomonderbreker (schakelaar of onderbreker).
* De stroomonderbreker dient voldoende kracht te hebben bij
het openen.
* De stroomonderbreker dient zich nabij het toestel te bevinden,
gemakkelijk bereikbaar door de operator, zonder de normale
werking te hinderen.
* De stroomonderbreker dient alle conductor fasen te onderbreken.
* De stroomonderbreker dient een label te dragen dat verwijst
naar het apparaat dat hij bedient.
* De stroomonderbreker mag de beschermende aardgeleider
niet onderbreken.
* De stroomonderbreker mag geen deel uitmaken van een soepel verbindingssnoer.
* De vereisten voor de stroomonderbreker worden beschreven
in IEC 60947-1 en IEC 60947-3.

SxS heeft er bij het ontwerp van dit product alles aan gedaan om
de veiligheid van de gebruiker te garanderen, maar de volgende
voorzorgsmaatregelen dienen in acht genomen te worden :

Zie ook hoofdstuk 10, technische informatie.

1.

1.
2.
3.

Enkel gekwalificeerd onderhoudspersoneel mag aan producten werken die onder gevaarlijke spanning kunnen staan.
2. Verifieer dat de installatie correct is gebeurd. De veiligheid
kan niet gegarandeerd worden indien de installatie van dit
product niet gebeurd is zoals beschreven in deze handleiding.
3. Het ontwerp van dit product is gebaseerd op een overspanningsbescherming en primaire isolatie bij installatie.
4. Een zekering van 3 amps is op alle fasen vereist ter bescherming tegen hoge stroomstoten. Indien een zekering op
beide fasen is geïnstalleerd, dient dit zo uitgevoerd te worden
dat indien één zekering reageert, de andere zekering ook
dient te reageren, zie hiervoor IEC60364 (Electrische installaties in gebouwen) of nationale standaarden hieromtrent.
5. Een smeltzekering van 1A tegen stroomstoten dient voorzien
te worden, als er gebruikt gemaakt wordt van de branderingang.
6. Een snelzekering van 3A tegen stroomstoten dient op elke
relais circuit geïnstalleerd te worden.
7. Relais contacten dienen op dezelfde fase te staan als de
hoofdvoeding.
8. De BC3150 is een categorie III product mbt installatie.
9. Bedrading van de BC3150 dient te gebeuren conform :
IEC 60364 – Electrische installaties onder lage spanning
(Low-voltage electrical installations).
EN 50156 Electrische toestellen voor ovens en toebehoren
(Electrical Equipment for furnaces and ancillary equipment).
BS 6739 – Procesinstrumentatie – Ontwerp installatie & praktijk, (Instrumentation in Process Control Systems: Installation
design and practice) of een lokaal equivalent.
Van toepassing zijnde reglementering mbt electriciteit.
10. Kabelafscherming dient aangebracht worden zoals aangegeven in deze handleiding, zodat deze voldoet aan de vereisten
van electromagnetische compatibiliteit.
11. Alle externe circuits dienen dubbel/versterkt geïnstalleerd te
zijn, conform IEC60364 of een equivalent.
12. Er dient een bijkomende bescherming voorzien te worden om
te voorkomen dat toegankelijke delen (zoals signaalcircuits)
onder gevaarlijke spanning kunnen komen te staan als een
draad of schroef toevallig loskomt. Zorg ervoor dat alle draden aan minstes één andere draad van hetzelfde circuit bevestigd zijn, en dit zo dicht mogelijk bij het klemmenblok zonder dat de aansluiting onder spanning komt te staan. Bijvoorbeeld : bevestig de spanningsdraad (live) en de aarding via
een kabelbandje zodanig aan elkaar zodat als één draad loskomt, de andere draad verhindert dat de losgekomen draad
andere onderdelen van het toestel raakt.

IM-P403-88 / AB-BEn-05

5.2. Nota’s mbt voedingspanning
Lees eerst de nota’s mbt de algemene bedrading.
De aansluiting van de bedrading vindt u op de klemmen.
Alle geleiders waar spanning op zit, dienen voorzien te zijn
van een zekering.
Onderbreker conform IEC 60947-1 & IEC 60947-3

Onderbreker conform IEC 60947-1 & IEC 60947-3

4.

5.
6.

Er dient steeds een dubbele of versterkte isolatie te zijn tussen :
* Geleiders onder gevaarlijke spanning, vb hoofdvoeding en
relaiscircuits &
* Extra lage veiligheidspanningen (zijnde alle andere componenten, connectoren & geleiders)
Het bedradingschema toont de relais en schakelaars onbe
krachtigd :
Indien de sonde in by-pass over de spuileiding geïnstalleerd
is en er iedere 30 minuten een initiële purge dient te gebeuren kan dit gebeuren iedere 30 minuten reële tijd of brandertijd.
Indien u opteert voor een purge iedere 30 minuten brandertijd,
dient de voedingspanning van de brander aangesloten te
worden op klem 5.
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De beschermende aarding aansluiten volgens de geldende
wetgeving. (Niet bij de 24 V servomotor)

Deconcentratiespuiklep
Magneetventiel

zekering

zekering

zekering

AC voeding

zekering

Aansluiting
brander

Zicht op onderzijde – relais in onbekrachtigde toestand.

5.3. Nota’s mbt bedrading ingangsignaal
Indien een draad of afscherming twee aardingspunten verbindt die op een verschillend potentiaal staan (voltage), wordt een stroomlus gecreëerd. Indien de instructies correct worden uitgevoerd, is de afscherming enkel aan één kant geaard.
De aardingsklem is een functionele aarding, geen beschermende aarding.
Een beschermende aarding zorgt voor bescherming tegen elektrische schokken bij een enkelvoudige fout. Dit product heeft een dubbele
isolatie en heeft dus geen nood aan een beschermende aarding.
Een functionele aarding wordt gebruikt opdat het product kan werken. In deze toepassing wordt de aarding gebruikt als afvoer van elektrische interferentie. Verbindt de afschermingen met de aardingsklem van de regelaar, conform de EMC richtlijn.

5.4. Aansluiting van de sonde
De maximum kabellengte tussen sonde en regelaar is 100 m bij het bereik 9990 & 999.0; 10 m bij het bereik 9.990 & 3 m bij het bereik
99.990. Alle bedrading dient dezelfde sectie te hebben.
Klemmenstrook, bovenaanzicht van de regelaar

Afscherming.

Afscherming

Afscherming

Aansluiten aan een
lokale aarding in het
paneel.

Rood Blauw
Nota : Klem 54 niet verbinden met een aarding. De weerstand van het sondelichaam naar de belendend leidingen of wand dient kleiner te
zijn dan 1 Ohm.
E = functionele aarding. Verbindt deze klemmen met de lokale aarding van het electrisch bord.
SPIRAX-SARCO BENELUX
Tel. +32 9 244 67 10
info@be.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/be

Industriepark 5
+31 10 892 03 86
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5.5. Sonde in de spuileiding of condensaatleiding
– CP10
Bij de meeste toepassingen dient de aanwezige bedrading van de
CP10 (1,25 m) verlengd te worden. Indien dit niet nodig is, dient u
de klemmen 50 & 51 en 52 & 53 te verbinden.
Terwijl geleiders in paar aan de sonde gekoppeld zijn, compenseert de vieraderige kabel voor spanningsval in de kabel.

5.6. Sonde in de stoomketel – CP30
Gebruik een 4-aderige, afgeschermde kabel, om spanningsverliezen te vermijden.
Terwijl geleiders in paar aan de sonde gekoppeld zijn, compenseert de vieraderige kabel voor spanningsval in de kabel.
Nota : indien de bedrading van de TP20 (Pt100 van het BCSsysteem) verlengd dient te worden is een verdeeldoos en 3aderige, afgeschermde kabel vereist waarbij normaalgezien twee
draden dezelfde kleur hebben.

5.7. Vierdraads Pt100
Een vierdraadssensor heeft twee draden van één kleur, en nog
twee draden van een andere kleur. Verbindt twee draden van
eenzelfde kleur aan de verdeeldoos en verbindt deze ook aan klem
56. Verbindt één van de overblijvende twee draden van dezelfde
kleur aan klem 57 en de andere aan klem 58.

5.8. Temperatuur sensor bedrading
Voor de TP20, wanneer de kabel langer moet zijn dan de
geleverde 1,25m, een verdeeldoos en 3 draadse afgeschermde
kabel is vereist. De kleurcode voor de sensor bedrading varieerd,
maar een drie-draadse sensor zal normaal gezien 2 draden in een
kleur, en 1 draad in een ander kleur hebben.

IM-P403-88 / AB-BEn-05
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6. Indienstname
6.1. Algemene informatie
Alle parametrage en indienstname gebeurt via het voorpaneel.
Waarschuwing :
Door in het menu indienstname (commissioning mode) te gaan,
wordt de normale werking opgeschort. De regelrelais zal de spuiklep sluiten. De alarmrelais zal echter blijven werken.
Om terug te keren naar de normale werking van de regelaar, volstaat het “end” te selecteren.
Nota: Als de purgeertijd gereset is, zal er een nieuwe purgeer interval beginnen.
Indien bij indienstname er op geen enkele toets gedrukt wordt gedurende 5 minuten, gaat de regelaar automatisch over naar de
‘run’ modus en verschijnt een foutmelding op het scherm. Indien
de indienstname niet afgewerkt was, zal de regelaar mogelijks niet
correct werken.

Bij de quick set-up wordt verondersteld dat een Pt100 geïnstalleerd
werd.
Parameter
Aktie
Wenstwaarde
De TDS-waarde of geleidbaarheid instellen
(set point)
waarbij de spuiklep dient te openen & druk dan
op de
toets.
Alarm
De TDS-waarde of geleidbaarheid instellen
waarbij het alarm in werking dient te treden &
druk dan op de
toets. De alarmwaarde
dient hoger te zijn dan de wenswaarde.
Cal
Geef de manueel gemeten geleidbaarheid in
en druk dan op de
toets.
Verifiëer of het systeem correct werkt.

6.3. Commissioning of indienstname –
volledige set-up
6.3.1. Hoofdstructuur
Na het invoeren van het correcte paswoord, zal het volgende menu
structuur zichtbaar worden.
rAnge instelling van de vermenigvuldiging :
x10, x100, x1000, niets invullen = x1
Instelling van de eenheid van geleidbaarheid
ON = µS/cm
OFF = ppm
Set Punt of instelwaarde
Het TDS-niveau of de geleidbaarheid waarbij de
spuiklep opent.
Alarm relais treedt in werking bij dit niveau.

LCD display

Sondereiniging
starten (enkel
in commissioning mode)

Spuiklep
manueel openen
(enkel in commissioning mode)

Alarm testen.

Door “t menu
lopen en het
cijfer verhogen.

Naar de commissioning
mode gaan
(5sec) & parameters selecteren.

Dit product heeft geen batterij. De programma code wordt opgeslagen in het niet-vluchtig geheugen (Flash) en worden weg
geschreven na het veranderen van de parameter en het
bevestigen door op de knop te drukken.

6.2. Commissioning of indienstname –
quick set-up
Via de quick set-up kan het toestel in dienst genomen worden met
een minimum aan instellingen. Hierbij worden de waarden gebruikt die in fabriek ingesteld werden (u mag deze dus niet wijzigen, zoniet werkt deze functie niet). De fabrieksinstellingen vindt u
ook terug in sectie 10, technische informatie.

Alarm Latch : weergave van de stand van het
alarm : ON of OFF.
Alarm Latch = vasthouden van de alarmrelais
totdat het alarm gestopt wordt via ingave van
het paswoord.
Purge time – seconds
De purgeertijd of initiële spuitijd indien het systeem buiten de stoomketel geïnstalleerd is.
Burner input – deze parameter verschijnt enkel
indien de purge time > 0.
FiLTer – De filter verhoogt het dempingseffect.
CAlibration – De calibratie is het instellen van
het gemeten geleidbaarheidsniveau.
Pulsed output –ON of OFF
Pulserend uitgangsignaal.
0 of 4 mA
Keuze tussen het uitgangsignaal van 0-20 mA of
4-20 mA.
Inwendige temperatuurscompensatie
Indien geen Pt100 geïnstalleerd is, wordt hier
een vaste ketelwatertemperatuur ingesteld.
Probe Factor.
Hier wordt een cijfer weergegeven dat de sondetoestand weergeeft.
End – druk op de
toets om dit menu te verlaten en terug te keren naar het normale werkingsmenu.

De instellingen kunnen altijd gewijzigd worden.
Waarschuwing :
U dient te allen tijde de geldende wetgeving en reglementering te
volgen. Hiertoe dienen de parameters en instellingen een veilige
werking van de stoomketel toe te laten.
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6.3.2.

Hoofdstructuur – installatie nota’s

rAnge – instelling van de versterking of vermenigvuldiging
van het bereik.
Via de instelling van het decimaal punt wordt het meest geschikte
bereik gekozen. Volg hierbij de instructies van de stoomketelleverancier.
Gebruik de
toets om in dit menu te gaan en selecteer de versterking/het bereik dat u wenst :
Voor het bereik 0 tot 9,99 dient u geen versterking in te geven.
Voor het bereik 0 tot 99,9, selecteer x10.
Voor het bereik 0 tot 999, selecteer x100.
Voor het bereik 0 tot 9990, selecteer x1000.
Druk op de
toets om de selectie te bevestigen en naar de volgende parameter in het menu te gaan.
Voorbeeld :
Vermenigvuldiging
Bereik
Voorbeeld
X
0-9,99
4,530
ppm
of
ppm of
1000
µS/cm
µS/cm
X 100
X 10
X
0-99,9
99,90
ppm
of
ppm of
1000
µS/cm
µS/cm
X 100
X 10
X
0-999
350
ppm
of
ppm of
1000
µS/cm
µS/cm
X 100
X 10
X
0-9990
5000
ppm
of
ppm of
1000
µS/cm
µS/cm
X 100
X 10
Opmerking : de meting is niet nauwkeurig indien deze 10% of minder van het bereik is.
6.3.3. µS/cm eenheden
Het eenvoudigst is met µS/Cm eenheden te werken.
Druk op de
toets om ON te selecteren en zo µS/cm in te stellen. Druk op de
of OFF te selecteren en zo ppm in te stellen.
Druk daarna op de
toets om de keuze te bevestigen en naar
het volgende menu te gaan.
6.3.4. SP – instelpunt/wenswaarde
SP is de geleidbaarheid waarbij de spuiklep open gaat.
Waar mogelijk dient de stoomketelleverancier om advies gevraagd
te worden aangaande de geschikte waarde.
Het instelpunt heeft een vaste hysteresis van 5%.
Indien de regelaar enkel als alarm gebruikt wordt, stel de SPwaarde dan in op 99,9% van het maximum bereik dat gekozen
werd
Instellen van de wenswaarde :
Druk op de
toets om de huidige SP-instelling te zien, druk dan
op de
toets om het getal te verhogen.
Druk op de
toets om de keuze te bevestigen en naar het volgende menu te gaan.
6.3.5. AL- alarm
Instelling van het geleidbaarheidsniveau waarop een alarm dient af
te gaan. Waar mogelijk dient de stoomketelleverancier om advies
gevraagd te worden aangaande de geschikte waarde. De alarmwaarde dient hoger te zijn dan de SP-waarde.
De alarmparameter heeft een vaste hysteresis van 3%. Indien de
alarmfunctie niet gebruikt wordt, stel deze dan in op 99,9% van het
maximum bereik dat gekozen werd.
Druk op de
toets om de huidige alarminstelling te zien, druk
dan op de
toets om het getal te verhogen.
Druk op de
toets om de keuze te bevestigen en naar het volgende menu te gaan.
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6.3.6. ALL – Alarm Latch
Stel de status van het alarm in : ON/OFF.
ON = Latch = vasthouden of in het geheugen houden totdat dit opgeheven wordt met het paswoord.
Druk op de
toets om de huidge waarde van het alarm te zien en
druk dan op de
toets om ON of OFF te kiezen.
Druk op de
toets om de keuze te bevestigen en ga naar de volgende menu optie.
6.3.7. Pur - Purge
De purge-parameter wordt enkel gebruikt indien de sonde niet
rechtstreeks in de stoomketel geïnstalleerd werd. De purgetijd is
de tijd nodig opdat representatief, warm, ketelwater tot bij de geïnstalleerd sonde kan komen, zodat een correcte meting kan gebeuren. De benodigde tijd is afhankelijk van de installatie en is instelbaar tussen 0 – 99 seconden. Indien de sonde rechstreeks in de
stoomketel geïnstalleerd is, wordt de purgetijd op 0 geet.
Purgetijd instellen :
Druk op de
toets om de huidge waarde af te lezen en druk dan
op de
toets om de tijd in te stellen, het cijfer te verhogen.
Druk op de
toets om de keuze te bevestigen en ga naar de volgende menu optie.

6.3.8. Bur -branderingang
Deze functie verschijnt niet indien de parameter Purge op 0 staat
(dus verschijnt niet indien de sonde in de stoomketel geïnstalleerd
is). De tijd tussen twee purges staat vast op 30 minuten. Dit kan
30 minuten brandertijd (Bur op ON) of 30 minuten reële tijd (Bur op
OFF) zijn.
Druk op de
toets om ON te selecteren, dus 30 minuten brandertijd. Druk dan op de
toets om OFF te selecteren, dus 30 minuten reële tijd..
Druk op de
toets om de keuze te bevestigen en naar het volgende menu te gaan.
6.3.9. FLt - filter
Deze functie verschijnt enkel als Purge = 0 (dus sonde geïnstalleerd in de stoomketel).
De filter verhoogt het dempend effect bij het lezen van de sonde.
Indien de sonde in de stoomketel geïnstalleerd is, zet de filter dan
op ON (dit is dan een vaste vertraging van 64 seconden).
Indien op OFF is er een vertraging van 8 seconden.
6.3.10. CAL - calibratie
Bij calibratie van het systeem dient de stoomketel in werking te
zijn, zeker indien er géén temperatuursonde geïnstalleerd werd.
Voor een correcte werking dient zowel het gekozen set point
(wenswaarde) als de alarmwaarde groter zijn dan 10% van het gekozen bereik. De regelaar wordt best gecalibreerd bij een waarde
die het set point zo dicht mogelijk benaderd.
Indien het water nog niet ingedikt is dient een hercalibratie uitgevoerd te worden, eens calibratie op een waarde nabij het set point
mogelijk is.
Verifiëer de calibratie wekelijks voor optimale werking.
Calibratie :
Druk op de
toets om de laatste calibratie te zien, druk dan op
de
toets om het getal te verhogen.
Druk op de
toets om de keuze te bevestigen en naar het volgende menu te gaan.
Nota : Het duurt ca. 60 seconden om te calibreren.
Calibratie – Sonde geïnstalleerd in de spuileiding.
Er dient een correcte purgeertijd ingesteld te worden zodat de
sonde reëel stoomketelwater meet op de correcte temperatuur.
Eens de conductiviteit ingegeven is in de regelaar, opent de regelaar de spuiklep en wordt de geleidbaarheid gemeten aan het eind
van de purgeertijd.
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Calibratie – een Condensaat Contaminatie Detectiesysteem
(CCD- systeem)
Het is aan te raden een competente waterbehandelingsfirma te
consulteren aangaande het geschikt geleidbaarheidsniveau voor
uw toepassing.
Veelal is de geleidbaarheid van condensaat zeer laag, zelfs 1 à 2
µS/cm, maar zal het set punt of instelpunt een stuk hoger liggen
bijvoorbeel 30 à 40 µS/cm.

6.3.15. End
Druk op de
toets om deze modus te verlaten en terug te keren
naar de run-modus.

7. Communicatie

Bij calibratie van een CCD-systeem dient gebruik gemaakt te worden van een vloeistof met een geleidbaarheid die de maximum
toegelaten geleidbaarheid van uw systeem (zijnde het set punt)
benaderd. U kan leidingswater en condensaat mengen om deze
waarde te bekomen. Zo’n 5 l zal meestal volstaan.
Met de MS1 geleidbaarheidsmeter meet u het gemengde “condensaat”. Isoleer de meetsonde door het sluiten van de kranen
stroomopwaarts en stroomafwaarts (veelal in de by-pass opstelling). Open de kraantjes voor het doorspoelen van de sondekamer
en giet het gemengde condensaat erdoor totdat er geen luchtbellen meer inzitten. Sluit de afloopkraan. Laat het systeem gedurende zo’n twee minuten stabiliseren. Calibreer de regelaar.
Het is aan te raden de calibratie enkele dagen na indienstname te
verifiëren, daarna periodisch te verifiëren.
Nota : zorg ervoor dat de purgetijd op 0 staat en dat een Pt100 geinstalleerd werd.

7.1. Infrarood (IR)

6.3.11. PUL – pulserende werking spuiklep
Deze functie is enkel nuttig bij magneetventielen of pneumatische
ventielen.
Indien ON geselecteerd wordt, zal de klep 10 seconden openen en
20 seconden sluiten, en dit herhalen totdat de gemeten geleidbaarheid onder de instelwaarde of set punt gedaald is (+ hysteresis). Indien oFF geselecteerd wordt, opent de spuiklep continu
totdat de gemeten geleidbaarheid onder de instelwaarde of set
punt gedaald is (+ hysteresis).

Geen speciaal service, preventieve onderhoud of inspectie van dit
product is vereist.

Druk op de
toets om de huidige instelling te zien, druk dan op
de
toets om de instelling te wijzigen.
Druk op de
toets om de keuze te bevestigen en naar het volgende menu te gaan.

8.2. TDS controle of geleidbaarheidscontrole

6.3.12. 4-20 mA uitgang (retransmisse)
Retransmissie van het gekozen bereik :
Vb. 0 µS = 4 mA & 100 µS/cm = 20 mA.
Druk op de
toets om de huidige alarminstelling te zien, druk
dan op de
toets om over te gaan van 4-20 naar 0-20 en omgekeerd
Druk op de
toets om de keuze te bevestigen en naar het volgende menu te gaan.

8.3. Algemeen wekelijks nazicht

Nota : indien er een purgeertijd ingesteld werd, geeft het uitgangsignaal (mA-signaal) de gemeten geleidbaarheid aan het einde van
die purgeertijd weerd.
6.3.13. Tc – interne temperatuurscompensatie
Indien geen Pt100 geïnstalleerd werd, wordt een geschatte watertemperatuur ingegevens.
Indien een Pt100 met bereik 100 – 250 °C geïnstalleerd werd,
wordt de gemeten temperatuur ook geafficheerd. In dit geval kan
deze parameter ook niet ingesteld worden.

Via een infrarood link kan met andere, nabijgelegen regelaars gecommuniceerd worden. De infrarood link kan de parameters van
de BC3150 versturen naar een toestel dat een RS485 uitgang
heeft, zodat die kunnen uitgelezen worden.
De BC3150 heeft geen RS485, is een IR-slave en instellen van de
IR is niet nodig.
Belangrijk : de infrarood straal tussen producten niet onderbreken!
Zie de appendix voor meer informatie.

8. Onderhoud
Nota : lees eerst de Veiligheidsinformatie aan het begin van dit
document, alvorens enig onderhoud te ondernemen.

8.1. Reinigen



Gebruik een doek die licht bevochtigd werd met water of
isopropyl alcohol.
Gebruik geen ander materiaal daar dit het product kan beschadigen en hierbij tevens de garantie vervalt.

Iedere regeling en alarmsysteem dient regelmatig geverifiëerd en g
etest te worden.






Neem een stoomketelwaterstaal via een staalnamekoeler en
meet de geleidbaarheid.
Ga na of dit overeenstemt met de geleidbaarheid die de regelaar weergeeft bij normale werkingsdruk.
Verifiëerd of de spuiklep wel degelijk sluit als de spanning
wegvalt.
Zie na of afsluiters, indien geïstalleerd, goed sluiten en vrij
kunnen bewegen.

8.4. Algemeen halfjaarlijks nazicht





Isoleer het systeem of laat de stoomketel leeg en verwijder
de geleidbaarheidsonde.
Reinig de sondetip met zeer fijn schuurpapier en reinig de
bescherming (isolatie) met een doek..
Verifiëer de kleppen (regelklep, magneetventiel, afsluiter)
e.a.
Reinig en vervang indien nodig.

Instellen van de temperatuur indien er géén Pt100 geïnstalleerd is:
Druk op de
toets om de huidige instelling te zien, druk dan op
de
toets om het getal te verhogen.
Druk op de
toets om de keuze te bevestigen en naar het volgende menu te gaan.
6.3.14. PF – sonde factor
Dit is een weergave van de berekende sondefactor, dus van de
sondeconditie.
Hier kan niets ingegeven of gewijzigd worden.
Zie het onderdeel “probleemoplossing” voor wat de werkingslimieten aangaat.
SPIRAX-SARCO BENELUX
Tel. +32 9 244 67 10
info@be.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/be

Industriepark 5
+31 10 892 03 86

9052 ZWIJNAARDE
Fax +32 9 244 67 20
info@nl.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/nl
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9. Probleemoplossing

BC3150
stant op na
indienstname

Nota : lees eerst de Veiligheidsinformatie aan het begin van dit
document, alvorens enig onderhoud te ondernemen.
Er is mogelijks gevaarlijke spanning aanwezig in het toestel en enkel gekwalificeerd personeel dient aan het toestel te werken.
Isoleer de regelaar van de voedingspanning alvorens enige klemmen aan te raken.
De veiligheid kan niet gegarandeerd worden als de probleemoplossing niet gebeurt volgens onderstaande omschrijving en procedure.

Indien het probleem zich nog steeds voordoet,
stuur dan de regelaar terug voor nazicht.
Uitleg mbt fenomeen
Het systeem kan niet gecalibreerd worden met
de gemeten waarde.
Er bevindt zich kalk of aanslag op de sonde.
Opm.: indien zich kalk of aanslag op de sonde
voordoet, zal deze zich allicht ook op andere
delen van de stoomketel voordoen. Het is aan
te raden de waterbehandelingsfirma te contacteren hieromtrent.

9.3. Foutboodschappen bij werking
9.1. Introductie
Indien zich een probleem voordoet met het toestel kunnen onderstaande instructies u helpen de fout te isoleren en te corrigeren.
De meeste problemen doen zich voor bij installatie en indienstname, veelal gaat het om de bedrading.

9.2. Systeemfouten
Symptoom
1
De
display
licht niet op

2
De
display
gaat aan en
uit (ca. 1 seconde)

3
De regelaar
start op gedurende
meer dan een
minuut
en
schakelt dan
uit.

4
Het
licht

alarm
con-

Aktie
1. Schakel de voedingspanning uit.
2. Verifiëer de bedrading.
3. Ga na of de externe zekeringen nog intact zijn en vervang indien nodig.
4. Ga na of de voedingspanning binnen de
limieten van de regelaar is.
5. Schakel de voedinspanning terug aan.
Indien het probleem zich nog steeds voordoet,
stuur het toestel dan terug voor nazicht.
Mogelijks werd het toestel beschadigd door
spanningspieken etc. en dient een extra bescherming voorzien te worden, zo dicht mogelijk
bij de regelaar.
1. Schakel de voedingspanning uit.
2. Maak de bedrading los.
3. Schakel de voedingspanning terug aan :
indien het probleem zich nog steeds
voordoet, dient de regelaar teruggestuurd
te worden voor nazicht.
4. Sluit één per één iedere signaaldraad terug aan, totdat de fout zich terug voordoet.
5. Onderzoek en corrigeer de fout in de bedrading, externe sonde,… die met die
klem overeen stemmen.
Uitleg mbt fenomeen:
De interne voedingspanning kan niet opstarten.
Indien de benodigde spanning niet kan gegenereerd worden, zal de voedingspanning afschakelen gedurende 1 seconde en het dan opnieuw proberen. Dit is een veiligheidsfunctie en
beschadig de regelaar niet.
1. Verifëer dat de voedingspanning continu
is en zich binnen de gevraagde limieten
bevindt.
2. Ga na of de omgevingstemperatuur zich
binnen de gespecifiëerde limieten bevindt.
3. Ga symptoom 2 na.
Uitleg mbt fenomeen :

Een herinstelbare, thermische, onderbreking werkt indien :

De gevraagde stroom de gespecifiëerde
limieten overschrijdt.

De voedingspanning lager is dan gespecifiëerd.

De omgevingstemperatuur hoger is dan
gespecifiëerd.

De interne voeding schakelt zich uit totdat de temperatuur van de regelaar lager
is dan 65°C. Dit is een veiligheidsfunctie
en beschadig de regelaar niet.
1. Selecteer ‘CLN’ en probeer het systeem
opnieuw in dienst te nemen.
2. Bepaal de sondeconditie.

IM-P403-88 / AB-BEn-05

Foutboodschappen die verschijnen tijdens de gewone werking van
het toestel (run modus).
Foutboodschap
1
Power out
(geen
spanning )

Oorzaak

Aktie

Er heeft zich
een
stroomonderbreking
voorgedaan.

1.
2.
3.

4.
2
Het scherm is
vanzelf
van
het Setup menu naar het
gewone werkingsmenu
gegaan.
3
Alarm 1

In
het
indienstname
menu
heeft
men gedurende 5 of meer
minuten
op
geen enkele
toets gedrukt.
Er heeft zich
een alarm tgv
te hoge geleidbaarheid
voorgedaan.

4
Alarm is latched
Het
alarmrelais blijft bekrachtigd.

Bepaalde
alarmen laten
het alarmrelais
afgaan.
Het
verwijderen
van de fout op
het
scherm
reset
het
alarm niet !

De voedingspanning
loskoppelen.
Verifiëer
of
de
bedrading correct is.
Verifiëer of de voedingspanning verzekerd is en niet wegvalt.
Koppel de voedingspanning terug aan.

Ga terug in de modus voor
indienstname, indien gewenst.

Verifiëer de werking van de
stomketel en het punt
waarop het alarm afgaat in
de regelaar.
De kwaliteit van het voedingswater dient regelmatig nagegaan te worden, en
dient hier best geverifiëerd
te worden.
Ga naar de modus indienstname. Eens het juiste paswoord ingegeven is,
worden alle alarmen verwijderd en wordt het alarmrelais ontkrachtigd.

9.4. Het bepalen van de sondeconditie.
De sondeconditie kan nagegaan worden zonder dat de sonde uit
de stoomketel verwijderd dient te worden.
Selecteer de parameter PF (probe factor) in het menu en vergelijk
deze met onderstaande tabel :
Sonde factor
BCS1, BCS2, BCS4
BCS3

Typische waarde
0,2 à 0,6
0,3 à 0,7

Een lage celconstante geeft aan dat de sonde goed geleidend is.
Een hoge celconstante geeft aan dat de sondetip minder geleidend
is, misschien door aanslag van kalk etc.
Een zeer lage celconstante kan een indicatie zijn van een kortsluiting.
Hoe verder de sondetip zich van een metalen onderdeel van de
stoomketel bevindt, hoe hoger de celconstante.
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10. Technische informatie

Pt100 kabel/bedrading
Type

10.1. Technische asisstentie

Hoge
temperatuursversie,
gedraaid.
Afgeschermd.
3
1 à 1,5 mm² (18 à 16 AWG)
100 m
Verschillende mogelijkheden

Afscherming
Aantal aders
Gauge
Maximum lengte
Aanbevolen type

Zie de lokale Spirax Sarco vestiging :
www.spiraxsarco.com/be

10.2. Terugzenden van defecte goederen
Stuur defecte goederen terug naar Spirax Sarco.
Zorg ervoor dat de goederen voldoende verpakt zijn en zich in de
originele verpakking bevinden.
Voorzie ook de volgende informatie :

Contactpersoon, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, ordernummer, faktuurnummer en retour adres.

Omschrijving en serienummer van het teruggezonden product.

Volledige beschrijving van het probleem.

Indien het toestel teruggestuurd wordt met een vraag om
garantie dient ook de datum van aankoop en het origineel
bestelnummer opgegeven te worden.

4-20 mA uitgang kabel/bedrading
Type
Gedraaid, 2-draads
Afscherming
Afgeschermd
Aantal aders
1
Gauge
0,23 à 1 mm² (24 à 18 AWG)
Maximum lengte
100 m
Aanbevolen type
Verschillende mogelijkheden

10.6. Technische gegevens mbt ingangen
Geleidbaarheidsmeting water
Sondetype
Bereik

10.3. Voedinspanning
Voedingspanning – bereik
Stroomverbruik

110V tot 240Vac bij 50/60Hz
7,5 W (maximum)

10.4. Omgeving
Algemeen
Maximum hoogte
Omgevingstemperatuur
Maximum
relatieve
vochtigheid
Overspanningscategorie
Vervuilingsgraad

Beschermingsgraad
paneel
Aanspanmoment
paneelschroeven
LVD (veiligheid)

voor-

EMC Immuniteit/Emissie
Materiaal omkasting
Materiaal voorpaneel
Soldeersel

Enkel voor binnenshuis installatie.
2 000 m boven het zeeniveau
0 à 55 °C
80% bij 31°C, lineair dalend tot
50% bij 40°C
III
2 (bij levering)
3 (indien geïnstalleerd in een
kast) – Minimum IP54.
IP65

Draad
Strip lengte

Temperatuurscompensatie (TC)
Sondetype
Bereik

Nauwkeurigheid

Electrische veiligheid
EN61010-1
Geschikt voor zware, industriele locaties
Polycarbonaat
Siliconerubber, 60 shore
Tin/lood (60/40%)

Resolutie
Sturing

Plug-in klemmenblok met geschroefde connectoren. (Gebruik enkel de meegeleverde
connectoren, zoniet kan de
veiligheid en keuring in het
gedrang komen)
0,2 mm² (24 AWG) à 2,5 mm²
(14AWG)
5 à 6 mm

Geleidbaarheid kabel/bedrading
Type
Hoge temperatuursversie
Afscherming
Afgeschermd.
Aantal aders
4-aderige, hittebestendige kabel met een verdeeldoos is
nodig voor het aansluiting van
de sondes (CP20 & TP20:
max. 1,25 m meegeleverd).
Gauge
1 à 1,5 mm² (18 à 16 AWG)
Maximum lengte
100 m
Aanbevolen type
Prysmian (Pirelli) FP200, Delta
SPIRAX-SARCO BENELUX
Tel. +32 9 244 67 10
info@be.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/be

Conversie µS/cm naar ppm
Neutraliserende factor
Resolutie
Sturing

1 à 1,2 Nm

10.5. Bedrading & klemmenaansluiting
Voedingspanning & signaal
Klemmen

Nauwkeurigheid

Industriepark 5
+31 10 892 03 86

CP10, CP30, CP32
0 – 9,99 ppm of µS/cm
0 – 99,9 ppm of µS/cm
0 – 999 ppm of µS/cm
0 – 9990 ppm of µS/cm
± 2,5% volledig bereik (FSD)
(mogelijk > bij hoge EM)
0,7
0,7
± 0,1 % FSD
Ac – 4-draads
PT100 – Class B of beter
0 à 250 °C
(indien geen Pt100 geïnstalleerd werd : door de verbruiker
programeerbare, vaste temperatuur tussen 100 & 250 °C
in stappen van 1°C.)
± 2,5 FSD - systeemnauwkeurigheid ± 5%
1% volledige schaal (FSD)
Dc – 3-draads

10.7. Technische gegevens mbt uitgangen
Sondereiniging (Druk op CLN bij indienstname)
Maximum spanning
32Vdc
Sturing
Gepulsed (1 seconde aan, 1
seconde uit)
Tijd
20 seconden
4-20 mA
Minimum
Maximum
Spanning bij open
(max.)
Resolutie
Max. output load
Isolatie
Output
Relais
Contacten
Volt – max. rating
Resistieve load
Inductieve load
Ac motor
Pilot duty load
Electrische levensduur

9052 ZWIJNAARDE
Fax +32 9 244 67 20
info@nl.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/nl

circuit

0 mA
20 mA
19 mA
0,1 % FSD (volledig bereik)
500 Ohm
100 V
10 / seconde

2 x SPCO (single pole
changeover relais)
250 Vac
3 A @ 250 Vac
1 A @ 250 Vac
¼ HP (2,9 A) @ 250 Vac
½ HP (3 A) @ 120 Vac
C300 (2,5 A) – controle circuit
3x105 of >, afhankelijk v/d
load
IM-P403-88 / AB-BEn-05
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Mechanische levensduur

BC3150
30 x 106

10.8. Programmeerbare parameters / fabrieksinstellingen
De fabrieksinstellingen zoals hieronder opgelijst, worden gebruikt
bij de “quick start” opstart. (zie 6.3)
Range (rAn)

Bereik

Fabriekinstelling
µS/cm of ppm=OFF
Bereik
Fabriekinstelling

X 1 (geen streep)
0 tot 9,99 µS/cm of ppm
X 10 (streep onderaan)
0 tot 99,9 µS/cm of ppm
X 100 (streep midden)
0 tot 999 µS/cm of ppm
X 1000 (streep bovenaan)
0 tot 9990 µS/cm of ppm
X 1000

OFF - ON
ON

Set point (SP) of instelwaarde, wenswaarde
Bereik
0 – 99,9%
bereik)
Hysteresis
5 % FDS
Fabriekinstelling hysteresis
50 % FDS

FSD

Alarm (AL)
Bereik
Hysteresis
Fabriekinstelling

0 – 99,9 % FSD
3 % FSD
99,9 % FSD

Alarm latched (ALL)
Bereik
Fabriekinstelling

OFF- ON
OFF

Purge
Bereik
Fabriekinstelling

(volledig

0 – 99 seconden (0 = parameter werd niet geselecteerd)
0

Burner (bur)
Enkel instelbaar indien purge > 0 seconden.
Bereik
ON – OFF
Fabriekinstelling
ON
Filter (FLt)
Enkel instelbaar indien purge > 0 seconden.
Bereik
ON – OFF (TC is 64 of 8
seconden). De 8 seconden
omvat ook de 5 % FSD jump
out functie bij CCD systemen.
Fabriekinstelling
ON (OFF indien purge > 0 is)
Pulsed (PuL) – Klep of magneetklep
Bereik
OFF – standaard (= continu)
ON – gepulseerd (10 seconden open en 20 seconden
dicht)
Fabriekinstelling
OFF
Retransmissie
Bereik
Fabrieksinstelling

0 of 4 mA
4 mA

Temperatuurscompensatie (tC)
Bereik
100 à 250 °C
Fabrieksinstelling
184°C
Resolutie (stappen)
1°C
Sondefactor (PF)
Bereik

IM-P403-88 / AB-BEn-05
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11. Appendix - Dataregister
Dataregister
Register
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parameter
2 (Identiteit)
Nota : indien de regelaar een IRslave is, en er is een tijdelijke fout
in de IR Master-Slave comms,
wordt een offset van +32768 toegevoegd aan de identificatiewaarde van die welbepaalde “slave” die
opgeslagen is in de database van
de master.
Procesvariabele (PV) geleidbaarheid bij 25°C
Set punt of instelwaarde
µS/Cm of ppm
Alarm 1
Bereik
Sondefactor (PF)
Temperatuurscompensatie (°C)
Purgeertijd (seconden)
Reinigingstijd (seconden)

Het formaat van het dataregister is 16 bit integer, de belangrijkste
parameter wordt eerst verstuurd.

12. Menu

SPIRAX-SARCO BENELUX
Tel. +32 9 244 67 10
info@be.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/be

Industriepark 5
+31 10 892 03 86

9052 ZWIJNAARDE
Fax +32 9 244 67 20
info@nl.SpiraxSarco.com
www.SpiraxSarco.com/global/nl
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Veiligheidsinstructies
Het vermijden van risico’s bij het installeren, gebruiken en onderhouden van Spirax-Sarco producten
De veilige werking van deze producten kan enkel gegarandeerd worden indien ze op de juiste manier geïnstalleerd, opgestart en onderhouden worden door gekwalificeerd personeel (zie sectie “Werkvergunningen” hieronder) in overeenstemming met de installatie- en onderhoudsinstructies. Er moet ook voldaan worden aan de algemeen geldende installatie- en veiligheidsinstructies voor pijpleiding- en installatietechnieken. Het juiste gebruik van werktuigen en van veiligheidsapparaten moet ook voldoende gekend zijn.

Toepassing

Beschermkledij

i)

Verifieer en evalueer of beschermende kledij noodzakelijk is tegen gevaren
zoals contact met chemicaliën, extreem hoge en/of lage temperaturen, straling, lawaai, vallende objecten en aantasting van ogen en aangezicht.

Verzeker u ervan dat het product geschikt is voor de toepassing aan de
hand van de installatie- en onderhoudsinstructies (IM), de naamplaat en
de technische fiche (TI).
ii) Verifieer de materiaalgeschiktheid en de maximum en minimum toelaatbare werkdruk en werktemperatuur in onderlinge combinatie. Indien
de maximum gebruikslimieten van het product lager zijn dan het systeem waarin het gemonteerd is, of wanneer een defecte werking van
het product tot een gevaarlijke overdruk of overtemperatuur kan leiden,
dan moet het systeem voorzien worden van een overdruk en/of overtemperatuurbeveiliging.
iii) Volg nauwgezet de installatie-instructies met betrekking tot inbouw en
de richting en zin van de stroming van het fluïdum.
iv) Spirax-Sarco producten zijn niet bestand tegen externe belasting geïnduceerd door het systeem waarin ze geïnstalleerd zijn. De installateur
moet deze externe belastingen inschatten en alle voorzorgsmaatregelen
nemen om ze te minimaliseren.
v) Verwijder alle beschermingskappen van aansluitingseinden alvorens in
te bouwen.

Toegankelijkheid
Alvorens een product in te bouwen in een leidingsysteem en/of handelingen
uit te voeren aan een ingebouwd product, verzeker u van een veilige bereikbaarheid, en gebruik indien nodig een beveiligd werkplatform.

Verlichting

Werkvergunningen
Alle werkzaamheden moeten uitgevoerd en/of gesuperviseerd worden door
een terzake bevoegd persoon. Monteurs en operatoren moeten opgeleid
worden in het correct gebruik van het product aan de hand van de installatieen onderhoudsvoorschriften. Indien vereist moet een werkvergunning aangevraagd en verstrekt worden. De procedures van deze werkvergunning
moeten strikt opgevolgd worden. Indien een werkvergunning niet vereist is,
wordt er aanbevolen een verantwoordelijk persoon aan te duiden die op de
hoogte is van de installatie, geassisteerd indien nodig door een veiligheidspersoon. Indien nodig moeten er ook waarschuwingspanelen geplaatst worden.

Behandeling
Manuele behandeling van grote en/of zware producten kan tot kwetsuren
leiden. Opheffen, duwen, trekken, dragen en/of steunen van een last met het
lichaam is zeer belastend en dus potentieel gevaarlijk voor de rug. Evalueer
het risico op kwetsuren door rekening te houden met de aard van het werk,
de uitvoerder, de grootte van de last en de werkomgeving. Gebruik een
werkmethode die aangepast is aan al deze omstandigheden.

Restgevaar

Zorg voor een adequate verlichting, die toelaat alle details van het product
en zijn onmiddellijke omgeving duidelijk waar te nemen.

Gevaarlijke gassen en/of vloeistoffen in de leiding
Verifieer wat er zich in de leiding bevindt of bevonden heeft. Neem gepaste
voorzorgen indien het gaat om fluida die brand-, ontploffings-, of gezondheidsgevaar kunnen opleveren.

Gevaarlijke omgeving rond het product
Verifieer en evalueer het explosiegevaar in de onmiddellijke omgeving, de
aanwezigheid van voldoende ademlucht (bvb. In tanks en putten...), de mogelijke aanwezigheid van toxische gassen, extreem hoge omgevingstemperaturen, hete oppervlakken (t.g.v. van laswerken...), overdreven lawaai,
bewegende machines.

Het systeem
Verifieer en evalueer het effect van de inbouw van het product op het complete systeem. Zorg ervoor dat geen enkele manipulatie van het product
(bvb. bediening van handwielen en/of hendels, thermische en elektrische
isolatie..) eender welk gedeelte van het systeem of eender welke persoon in
gevaar brengt.
De grootste omzichtigheid moet in acht genomen worden bij het tijdelijk buiten dienst stellen van alarmsystemen of het afsluiten van ontluchtings- en/of
beluchtingsystemen. Isolatieafsluiters geleidelijk openen en sluiten om systeemschokken te voorkomen.

Het oppervlak van een product kan, na buiten dienst stelling, nog gedurende
lange tijd zeer heet blijven.
Hou er rekening mee dat sommige producten bij demontage niet volledig
leeglopen, en er dus nog hete vloeistof kan in achterblijven (zie Installatieen onderhoudsinstructies).

Vorstgevaar
Voorzorgsmaatregelen tegen vorstgevaar moeten genomen worden bij producten die niet volledig vloeistofvrij zijn bij stilstanden of periodes van lage
belasting.

Verschroting
Tenzij anders vermeld in de Installatie- en Onderhoudsinstructies, zijn deze
producten volledig recycleerbaar, en kunnen zonder gevaar voor milieuvervuiling opgenomen worden in het recyclagecircuit.

Terugsturen van producten
Klanten en voortverkopers worden eraan herinnerd dat, volgens de milieuwetgeving, teruggestuurde producten moeten vergezeld worden van informatie aangaande de mogelijke gevaarlijke residuen in de producten en de te
nemen voorzorgsmaatregelen. Deze informatie moet schriftelijk de producten vergezellen, en alle nodige gezondheids- en veiligheidsgegevens
bevatten van de gevaarlijke of potentieel gevaarlijke substanties

Systemen onder druk
Verifieer dat de druk volledig van het systeem weggenomen is, en er een
voldoende gedimensioneerde ontluchtingsopening aanwezig is. Zorg, indien
mogelijk, voor een dubbele isolatie t.o.v. onder druk staande delen van het
systeem. Borg de afsluiters in gesloten toestand en/of voorzie ze van een
duidelijk waarschuwingslabel. Vertrouw nooit op de aflezing van een manometer die een drukloze toestand aanduidt.

Temperatuur
Laat, na demontage, voldoende afkoelingstijd om brandwonden te vermijden. Draag beschermende kledij en veiligheidsbril.

Werktuigen en wisselstukken
Alvorens met de werken te starten, verzeker er u van dat de nodige werktuigen en wisselstukken beschikbaar en aanwezig zijn. Gebruik enkel originele
Spirax-Sarco wisselstukken. Hergebruik nooit een gebruikte dichting.
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