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1 Introductie 
 

Bij tuinvijvers met een bovengrondse filterinstallatie pompt een vijverpomp het 
water omhoog in de filterbak. Het water vloeit dan door de zwaartekracht terug 

naar de vijver. Wanneer er in dit watercircuit een lek ontstaat kan heel veel water 
op kort tijd verloren gaan. De pomp kan de vijver leegpompen en wanneer de 
pomp zelf boven het waterniveau komt te liggen gaat ze snel kapot. 

Deze beveiliging schakelt de vijverpomp uit bij een te laag waterniveau. 
 

Bij het ontwerp van deze beveiliging is met de kenmerken van een tuinvijver 
rekening gehouden. De sensor moet bijvoorbeeld tegen sterke vervuiling door 
waterplanten en algen bestand zijn. 

 
Dit project is bedoeld voor technisch geschoolde mensen die de technische 

terminologie in deze handleiding begrijpen en die de regels van elektrische 
veiligheid kennen en kunnen toepassen . 
 

Houd rekening met de veiligheidsvoorschriften! 
 

2 Veiligheidsvoorschriften 
 

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het project.  
Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de veiligheid, bouw en 

ingebruikname. 
 

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!  
 

De vijverpompbeveiliging moet volgens de lokaal geldende regels voor elektrische 

installaties (in België het AREI) opgesteld en aangesloten worden. 
 

De voeding kan alleen met een laagspanning veiligheidstransformator gebeuren. In 

dit ontwerp wordt een ingegoten voeding gebruikt die aan de eisen van galvanische 
scheiding voldoet. 

 
Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met een IP20 beschermingsgraad van de 
Vijverpompbeveiliging. De Vijverpompbeveiliging moet dus op een droge plaats 

gemonteerd worden. 
 

De aansluitklemmen van de pomp zijn NIET GALVANISCH GESCHEIDEN van de 

netspanning en zijn dus ook gevaarlijk bij aanraking wanneer de pompmotor 
uitgeschakeld is! 
 

De Vijverpompbeveiliging mag voor geen andere toepassingen ingezet worden en 
biedt voor de toepassing waarvoor zij bedoeld is een minimale beveiligingsgraad. 

De gebruiker zal oordelen over de toepasbaarheid van dit ontwerp. 
 

Een fout in het laagspanningsgedeelte zal door de voeding beveiligd worden. 
  

De Vijverpompbeveiliging is in een abs behuizing niet beschermd tegen invloeden 

van sterke elektro magnetische straling en kan hierdoor ontregeld worden. 
Dit betekend dat indien er blikseminslag is geweest binnen een straal van 1Km de 

instellingen en goede werking door de gebruiker moeten nagezien worden. 
Een geschikte EMC behuizing is aanbevolen en voorkomt storingen. 
  



Gebruikershandleiding vijverpomp beveiliging NL        pagina 3 van 4 

De Vijverpompbeveiliging is niet EMC afgeschermd en mag niet naast EMC 

gevoelige apparatuur opgesteld worden. Een geschikte EMC behuizing is 
aanbevolen. 
 

De Vijverpompbeveiliging mag slechts aan een maximum omgevingstemperatuur 
van 65°C worden blootgesteld. Let dus bijzonder op met een plaatsing waarbij de 

Vijverpompbeveiliging in on-afgeschermd zonlicht gemonteerd is. 
 

De productie en installatie van de Vijverpompbeveiliging dient door een vakman te 
gebeuren. Deze zal oordelen over en instaan voor de veiligheid van mens, dier en 

milieu. 
 

De gebruiker zal voorkomen dat er schade zou kunnen ontstaan door het gebruik 
van de Vijverpompbeveiliging. 
 

De Vijverpompbeveiliging draagt geen CE teken en moet overeenkomstig 
behandeld worden. 

 
Wanneer de Vijverpompbeveiliging niet meer gebruikt wordt moet hij zoals door de 
lokale regels voorgeschreven gerecycleerd worden of naar een daarvoor bestemde 

inzamelplaats gebracht worden.  
 

Deze gebruiksaanwijzing moet bij de gebruiker van de Vijverpompbeveiliging 
blijven! 
 

3 Eigenschappen 
 

 Voedingsspanning 
 

 Maximum ACeff voedingsspanning 250V 
 Minimum ACeff voedingsspanning 90V 

 
 Stroomopname 

 

Maximum 100mA bij 5VDC 
 

 Stroom door de uitgang 
 

continue  1A (90VAC tot 250VAC) (tamb=65°C) 
Piek  2A 
Aanbevolen maximum elektrisch vermogen van de pomp 250W 

 
 Uitgangstype 

 
Solid state relay met nuldoorgang schakelcircuit. 
De aansluitklemmen van de pomp zijn NIET GALVANISCH GESCHEIDEN van 

de netspanning en zijn dus ook gevaarlijk bij aanraking wanneer de 
pompmotor uitgeschakeld is. Daarom is er een stopcontact gebruikt zodat de 

aansluitklemmen niet genaakbaar zijn (IP20). 
 

 Microcontroller 

 

In de schakeling wordt een microcontroller gebruikt.  

De werking van de microcontroller is niet beschermd door een watchdog.  
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4 Ingebruikname 
 

De werkvolgorde is belangrijk om tot een correcte kalibratie te komen.  
Houd de sensor vast aan de aansluitkabel en dompel hem in het water. Hef hem 

vervolgens uit het water en hou hem in de lucht (niet op de grond leggen).  
Zet de mode schakelaar in de stand CAL (kalibratie). 
Sluit de pomp aan en steek de stekker van de voedingsspanning in. 

De automatische kalibratie wordt voorbereid en beide LED’s blijven gedoofd. 
Zet de mode schakelaar in de stand run. 

Breng nu de sensor volledig onder water terwijl je hem vasthoud aan de 
aansluitkabel. De snelheid waarmee dit gebeurt heeft geen invloed op de kalibratie. 
Na ongeveer 15 sec tot 30 sec hef je de sensor uit het water en houd je hem 15sec 

tot 30 sec in de lucht. Je herhaald dit tot de beide LED’s doven. De tijd dat de 
sensor in en uit het water gehouden wordt en de snelheid waarmee dit gebeurt 

heeft geen directe invloed op de nauwkeurigheid van de kalibratie. 
De kalibratie duur tussen 100 en 180 seconden. 
De kalibratie parameters worden automatisch opgeslagen in het eeprom geheugen 

en terug opgeroepen telkens wanneer de voedingsspanning wordt ingeschakeld. 
Door de voedingsspanning in te schakelen terwijl de mode schakelaar in de stand 

CAL staat kan de sensor op de hierboven beschreven manier opnieuw gekalibreerd 
worden. De Vijverpompbeveiliging is nu klaar voor gebruik. 
 

5 Gebruik 
 
Na het aansluiten op een geschikte voedingsspanning wordt een initialisatie 
doorlopen. Wanneer de mode schakelaar in de stand RUN staat worden de gekende 

parameters uit eeprom geladen. In de tweede fase van de opstart wordt een 
indicatie van het aantal laag en hoog niveau wisselingen weergegeven door het 

knipperen van de rode en vervolgens de groene led. Hierna start de normale 
werking. Wanneer de sensor zich onder water bevindt zal de pompmotor na 
ongeveer één seconden starten wat door de groene led wordt bevestigt. 

 

6 Schema 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


