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FILTERS

DEFENDER PRINCIPSKEMA
1

AFGANGSVENTIL SKAL PLACERES SÅ TÆT
SOM MULIGT PÅ PRE-COAT TEE

TIL BASSIN

AFGANGS- 1
VENTIL

2

UDLUFTNINGSRØRET BØR PLACERES HØJEST PÅ
RØRSYSTEMET MELLEM FILTERET OG PRE-COAT
T-STYKKE.
32mm UDLUFTNING 2

PLACERING AF DELSTRØM
EKS. UV-SYSTEMER, KLOR-,
OG SYREDOSERING ETC.
SKAL PLACERES EFTER
INDLØBSVENTIL

N.O.

NØDVENDIG FLANGEDELING FOR
FJERNELSE AF FILTERLÅG

FRA
UDLIGNINGSTANK

PRE-COAT RØR
2 DIAMETRE MINDRE END
INDLØBS RØRDIAMETRE
(IKKE MINDRE END 2”)

BUMP ANORDNING

SKUEGLAS

LUFTSTYRRET
BUTTERFLY VENTIL

QUICK UDLUFTNINGSVENTIL
LØFTEANORDNING
FOR FILTERLÅG

PRE-COAT
VENTIL

NIPPLER FOR
MANOMETER

RØR OG FITTINGS TIL
VAKUUM BLÆSER

N.C.

MANUEL BETJENT
BUTTERFLY VENTIL
(FORFILTER AFSPÆRRING)

N.O.

KONTRAVENTIL 3

N.O.
FORFILTER

VAKUUM / BLÆSER
FYLDE VENTIL
(SYSTEM FILL)

VAKUUM SLANGE

KONTRAKLAPVENTIL

3
FOR SELVDRÆNENDE
PUMPER, MONTERES
KONTRAVENTILEN UNDER
VANDNIVEAU

VAKUUM VENTIL
MANOMETER
PANEL

N.C.

VAKUUM UDLUFTNINGSVENTIL
PRECOAT UDLUFTNINGSVENTIL

N.C.

VENTIL FOR PERLITE
PÅFYLDNING, MED SLANGE
TØMMEVENTIL MED FORLÆNGER
(DRAIN) MONTERES DIREKTE PÅ
FILTERET

PUMPE

SKUEGLAS

SERVICEVENTIL

STYRETAVLE

N.C.
TRYKREGULATOR

N.C.

MAGNET
VENTILER

NØDVENDIG FLANGEDELING TIL
INDLØBSFORDELINGSSYSTEM FOR
KONTROL/RENGØRING

N.C.

SKAL TILSLUTTES
AFLØB / KLOAK

OLIE- OG VANDUDSKILLER

N.O. = NORMALT ÅBEN

1/2” KUGLEHANE

N.C. = NORMALT LUKKET

1/2” TRYKRØR FRA KOMPRESSOR - BRUG IKKE PVC
KOMPRESSOR

= FØLGER MED DEFENDER FILTERET

NOTE:
FOR OVERSKUELIGHEDENS SKYLD ER
POLYESTERSLANGE TIL PNEUMATISKE VENTILER IKKE
VIST.

PUMPESUMP / AFLØB
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TRANSPORT OG OPSTILLING
FORSIGTIG
Opbevar eller installér ikke filteret steder, hvor temperaturer overstiger grænserne for materialerne.
For udendørs anlæg skal du huske, at temperaturerne i filteret kan variere meget fra den aktuelle
udetemperatur.
Filtertanke må ikke udsættes for direkte sollys eller varme omgivende temperaturer under
opbevaring, eller når systemet er lukket ned i længere perioder.
Kontakt Defender Europe A/S for eventuelle spørgsmål vedrørende lagring eller installationsprocedurer
for tanke og rør.
GENERELT
Kontrollér, at alle dele er inkluderet i pakken iht. Shipping-liste.
Positionering og opstilling af tanke:
1. Filteret indeholder indre dele, som er vertikalt indsat. Filteret skal så vidt muligt transporteres og
håndteres i en opretstående stilling på alle tidspunkter.

BEMÆRK
Hvis filteret skal anbringes vandret af adgangsgrunde, skal bump-mekanismen trykkes til
min. 5 bar før tanken tippes (se figur 1).
SÆT FILTERET TILBAGE I LODRET POSITION HURTIGST MULIGT

Skal forblive
lukket

Forbind lufttryk
til ventil og åbn
for tryk.
Luk ventil efter
tryk

Løfteøje til
kran
Figur 1
Manglende tryk på bump-mekanismen under transport kan beskadige filteret.
Efterlad eller opbevar ikke filteret i vandret stilling.
Når tanken er fastsat i den endelige lodrette position, skal filteret bunpes 5-6 gange for at kontrollere
operationen.
2. Filteret må kun løftes i løfteøjer, som er placeret på toppen af filteret (se figur 1).
3. Filteret skal stå plant. Entreprenøren skal vatte filteret ud. I hvert ben er der lavet huller, så filteret kan
forankres til betongulvet.
4. Filteret skal jordforbindes. Korrekt jordforbindelse er afgørende for at undgå korrosion. Se side 14 for
jordforbindelsessteder.

Side 2

ANKERINSTALLATION AF TANKBEN
FORSIGTIG
Filteret er udstyret med monteringsanker for at fastgøre
det til gulvet. Ankerne skal installeres ifølge fabrikantens
instruktioner, før man forsøger at løfte filterets top.

Installeres filteret ikke korrekt til gulvet, kan det medføre
fysisk og materiel skade.

1. Med filteret i rette position, monteres 16 x 150 slagankerne i fodpladerne.
2. Efter boring af huller, fjernes alt støv fra hullerne.
3. Placer spændeskiver og møtrikker på slagankeret. Monter slaganker i fodpladen.
4. Spænd boltene til 165 Nm.
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INSTALLATION
MONTERINGSKOMPONENTER
Disse komponenter er ikke monteret på Defender filteret, men leveres løst ved siden af.

MANOMETERPANEL
Spænd manometerpanelet
fast til monteringspladen
som vist.
1/4" x 1” lange skruer,
spændeskiver og møtrikker
er inkluderet.

Tilslut indløbsslange
til manometer her.

Tilslut slange til
manometer her.

LUFTREGULATOR

Bolt til monteringspladen er
placeret under filterinstruktionsdataplade.
1/4” x 1” lang skrue, spændeskive
og møtrik er inkluderet
Tilslut fra
kompressoren

Tilslut til
magnetventiler
under kontrolboksen
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VAKUUMSLANGEBESLAG
Spænd beslaget fast til monteringsstedet med de inkluderede 1/4 ” x 1” lange skruer, spændeskiver og
møtrikker.

BEMÆRK
Dit Defender Filter og det meste af dets tilbehør kan installeres åbent uden at blive påvirket af
vejrforholdene.
Vakuumblæser og kompressor må ikke udsættes for vejrpåvirkninger. Defender Europe A/S anbefaler, at
filteret som et minimum installeres under et halvtag for at beskytte mod direkte påvirkning af regn og sne.

DEFENDER SMARTSCREEN / RMF KONTROLBOKS – MONTAGE PÅ FILTER
1. Sæt bolt og spændeskive løst i de øverste huller i boksen.
2. Lad dem glide ind i rillerne på holderen.
3. Installer bolte i bunden af holderen.

#10-32 Hex Head Bolt x 3/4” lange med spændeskiver er
er inkluderet.

Monteringsramme.
Kontrolboksen skal monteres fra bagsiden af denne ramme.
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VAKUUMSUGEENHED

Beholder

INSTALLATION AF
VAKUUMSUGER
(7) 10-24 pan x 1” lange
bolte med spændeskiver
og møtrikker inkluderet.

120V Beholder

BEMÆRK
Dit Defender Filter og det meste af dets tilbehør kan installeres åbent uden at blive påvirket af
vejrforholdene.
Vakuumblæser og kompressor må ikke udsættes for vejrpåvirkninger. Defender Europe A/S anbefaler, at
filteret som et minimum installeres under et halvtag for at beskytte mod direkte påvirkning af regn og sne.

Side 6

DEFENDER SMARTSCREEN / RMF KONTROLBOKS
De nyeste Defender-modeller er udstyret med Defender SmartScreen – filterets egen intelligente og
gennemprøvede PLC-baserede styring med touch-skærm, som kan betjenes og overvåges fra smartphone,
tablet eller PC. Defender SmartScreen er fremtidssikret med mulighed for modbus-tilslutning.

Defender
SmartScreen

Dataplade

Dataplade
RMF
kontrolboks

PNEUMATISKE MAGNETVENTILER
Forbind luftregulator med 1/2"
slange til magnetventilmanifold

Magnetventiler
BUMP
REGEN
EFFLUENT

Lyddæmpere
for magnetventiler

NEDEFRA

Side 7

LUFTREGULATOR

MANOMETERPANEL

DEFENDER
SMARTSCREEN

SLANGE TIL
MAGNETVENTILBLOK

LUFTREGULATOR

Defender SmartScreen tilkobles luftregulator på samme måde, som RMF kontrolboks tilkobles luftregulator
på efterfølgende side (side 9).
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MANOMETERPANEL

RMF KONTROLBOKS

Tilslut efter filter

Tilslut før filter

MAGNETVENTILER
Slange til ventiler & bumpmekanisme (ikke inkluderet)
Slange til magnetventilblok,
1/2” O.D

LUFTREGULATOR

1/2” slangekobling

1/2”
1/2” kugleventil
hårdt rør fra kompressorens hovedline.
(ikke
inkluderet)
Brug ikke
PVC (ikke inkluderet)

1/2” hårdt rør fra kompressorens hovedline.
Brug ikke PVC (ikke inkluderet)

Side 9

Se pneumatiske
rørinstallationer side 12.

PNEUMATISKE MAGNETVENTILFORBINDELSER

Tilslutning af 1/2" slange
fra trykregulering

Magnetventiler

1/2" kugleventil
(ikke inkluderet)

1/2" hårdt rør fra kompressoren.
Brug ikke PVC (ikke inkluderet)
Positionsindikator for ventil

PNEUMATISK SET-UP FOR VENTILHOVED

Akuator

Luft til ÅBEN
ventil

Luft til LUKKET
ventil

Montér bolte på
aktuatoren som vist

Side 10

LUFTJUSTERING AF VENTILER
Rotationsjustering af aktuatorer er foretaget af fabrikanten. For yderligere justering, følg disse instruktioner:
ADVARSEL
Installation, justering og vedligeholdelse skal ske i henhold til de sikkerhedsmæssige forhold.
Tilslut ikke pneumatisk / elektrisk forbindelse før alle operationer er afsluttet.

Tilpasning i AFSLUTNING - 0°
1. Skru counter-bolt og reguleringsdyvel af på begge dæksler.
2. Slut luft til venstre port for at have aktuatoren åben.
3. Reguler rotation af aktuatoren i åbningen (90°) på siden ved at justere stemplets rejse gennem dets
reguleringsdyvel.
4. Når det ønskede punkt i åbningen er nået, hold da reguleringsdyvel i stilling og stram counter-bolt.
5. Slut luft som tidligere beskrevet og kontroller korrekt driftsposition.

Tilpasning i ÅBNING - 90°
1. Tag dækslerne af ved at løsne skruerne i den rækkefølge som angivet; træk fjedre ud fra stempelsæder,
hvis der er nogle fjedre.
2. Skru counter-bolt og dyvel af for regulering af stemplets vandring fra begge sider af aktuator.
3. Hold stænglen lidt i spænd (ved at fastsætte centralen for kugleventiler og ved særlige dynamometrical
nøgle til butterflyventiler), og reguler rotation af aktuatoren i afslutningen (0°), på den ene side justeres
stempels rejse gennem reguleringsdyvel.
4. Når det ønskede punktlukning er nået, hold da reguleringsdyvel i position og stram counter-bolt.
Gentag denne operation på den anden side af aktuatoren.
5. Saml fjedrene, hvis der er nogle, og montér ligeledes dækselskruer ved at skrue skruerne i lidt ad gangen
iht. nummereringen.
6. Tilslut luft som tidligere beskrevet og kontrollér korrekt driftsposition.
BEMÆRK
Hvis aktuatoren er monteret på tværs af røret, så er åbningsjusteringen på indersiden, og
lukkejusteringen er på ydersiden.
VÆRKTØJSSTØRRELSER FOR JUSTERING AF DEFENDER PNEUMATISK AKTUATORER START- /
STOPFUNKTION
AKTUATORMODEL-NR.
CH75
CH85
CH100
CH125

UNBRAKONØGLE / TOPNØGLE
4 mm UNBRAKONØGLE / 13 mm TOPNØGLE
4 mm UNBRAKONØGLE / 13 mm TOPNØGLE
5 mm UNBRAKONØGLE / 17 mm TOPNØGLE
6 mm UNBRAKONØGLE / 19 mm TOPNØGLE

CYLINDERRENDER
AKTUATORMODEL-NR.
CH75
CH85
CH100
CH125

UNBRAKONØGLE
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
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PNEUMATISK RØRINSTALLATION

1/2” hurtig
udstødningsventil

UDSTØDNING

1/2” x 5 nippelrør
(ikke inkluderet)

6 mm trykslange til alle ventiler
Tilsluttet
forbindelse

ÅBEN

LUKKE

PRE-COATVENTIL
1/2" x 3” Nippel

ÅBEN

LUKKE

3/8" O.D. trykslange

Blændprop

Lyddæmpere

Afgangsventil

Pre-coatventil

Bump

1/2" trykslange
fra luftregulator

AFGANGSVENTIL

MAGNETVENTILER
SLANGE SET-UP

Side 12

PNEUMATISK AKTUATORJUSTERING
Hvis aktuatoren monteres på tværs af røret, som anbefalet, gælder følgende:
1. Luft ind i venstre drøvleventil åbner ventilen.
2. Luft ind i højre drøvleventil lukker ventilen.
Foretag rotation mod uret for at lukke.
Hvis aktuatoren monteres parallelt med røret, gælder følgende:
1. Luft ind i venstre drøvleventil åbner ventilen.
2. Luft ind i højre drøvleventil lukker ventilen.
Foretag rotation med uret for at lukke.

Drøvleventilindstilling
De pneumatiske aktuatorer er forsynet med luftreguleringsventiler/drøvleventiler. Disse bruges til at regulere
hastigheden på ventiloperationen.
1. Luk lufttilførslen.
2. Fjern slangen fra ”Lukket”-porten i den pneumatiske aktuator og forbind den til ”Lufttilslutning ind” på
luftværktøjet (illustreret herunder).
3. Fjern slangen fra den ”Åbne” port i den pneumatiske aktuator.
4. Tilslut slange fra lufttilslutningentil begge porte i den pneumatiske aktuator. Åbn lufttilførslen.
5. Flyt kontakten frem og tilbage for at kontrollere åbning og lukning af ventilen.
6. For at justere, løsn låsemøtrikken og luk (med uret) for reguleringsventilerne.
7. Åbn (mod uret) 1,5 ture hver.
8. Reguleringsventilen på ”Åben”-porten regulerer butterflyventilens åbningshastighed.
Reguleringsventilen på ”Lukket”-porten regulerer butterflyventilens lukkehastighed.
9. Lukning af ventilerne bremser hastigheden af butterflyventilen. Åbning af ventilerne øger hastigheden af
butterflyventilen.
10. Juster, om nødvendigt, for en velfungerende, glidende og langsom bevægelse af ventilen.

Luftværktøj
LUFTTILFØRSEL
IND

TIL VENTILER
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MONTERING PÅ TVÆRS AF RØRET

Luft ind = åben ventil

6 mm slange
Pneumatisk aktuator

Roter for at lukke

Dørventil

Luft ind = luk ventil

6 mm slange

BEMÆRK:
ANBEFALET MONTERING

Side 14

VAKUUMSUGER-SYSTEM

VAKUUMSUGER
AFLØBSRØR

VAKUUMSUGEVENTIL

TILPAS LÆNGDEN PÅ
VAKUUMSLANGEN

1 1/2" RØR

AFLØBSVENTIL

VAKUUMSLANGE TIL
PERLITE
Vakuumslangetilslutning

Fleksibel
kobling med
spændebånd
Vakuumslange

VAKUUMSLANGEVENTIL

Figur 1

Fastgør jordforbindelse
til monteringshul i
tankben

BEMÆRK
Alle fittings, ventiler og hardware, som er vist, er
SCH 80 PVC, og er leveret af Defender Europe
A/S.

Side 15

Filteret skal
jordforbindes for at
forhindre korrosion!

PVC-FLANGE INSTALLATIONSDATA – STANDARD
1. Følg illustrerede bolt-spændingssekvens
2. Anbefalede pakninger: full face, 1/8” tykke elastorme, 50-70 i hårdhed
3. Boltgevind skal smøres godt med siliconefedt
4. Brug altid fuld størrelse fladeskiver med bolte og møtrikker
5. Brug primer og tungt rørt PVC-cement
1

4

1½”-3”
3

2

Rørstørrelse

4”-8”

11

10

10”-14”
12
5

2

15
11

Alle dimensioner er angivet i inches
Bolt-cirkel Bolt-størrelse
Anbefalet
moment
diameter
(FT./LBS.)

1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

2 3/8
2 3/4
3 1/8
3 1/2
3 7/8
4 3/4

1/2-13 UNC
1/2-13 UNC
1/2-13 UNC
1/2-13 UNC
1/2-13 UNC
5/8-11 UNC

15 - 20
15 - 20
15 - 20
15 - 20
15 - 20
20 - 30

2 1/2
3
4
5
6
8

5 1/2
6
7 1/2
8 1/2
9 1/2
11 3/4

5/8-11 UNC
5/8-11 UNC
5/8-11 UNC
5/8-11 UNC
3/4-10 UNC
3/4-10 UNC

20 - 30
20 - 30
20 - 30
25 – 35
33 – 50
33 – 50

10
12
14
16

14 1/4
17
18 3/4
21 1/4

7/8-9 UNC
7/8-9 UNC
1-8 UNC
1-8 UNC

53 – 75
53 – 75
100 – 110
100 - 110

13

16”
14

NOTE!

10
12
2

Flange følger ANSI B, class 150.

16
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PVC-FLANGE INSTALLATIONSDATA – METRIC
1. Følg illustrerede boltstrammende sekvens.
2. Anbefalede pakninger: full face, 1/8” (3.175 mm) tykke, elastorme, 50-70 i hårdhed.
3. Boltgevind skal smøres godt med siliconefedt.
4. Brug altid fuld størrelse fladskiver med bolte og møtrikker.
5. Brug primer og tungt rørt PVC-cement

1

Alle dimensioner er angivet i milimeter
BoltAnbefalet
RørBoltstørrelse
moment (Nm)
størrelse
cirkel
diameter
(DN)
(mm)
65M12
15
65
M12
20 – 27
20
75
M12
20 – 27
25
85
M12
20 – 27
32
100
M16
20 – 27
40
110
M16
20 – 27
50
125
M16
27 – 41

4

40-80 DN
3

2

100200 DN

11

10

250-350 DN
8

3
12
5

2

15

65
80
100
125
150
200

145
160
190
220
250
310

M16
M16
M20
M24
M24
M24

27 – 41
27 – 41
27 – 41
34 – 47
48 – 68
48 – 68

250
300
350
400

370
430
490
21 1/4

M27
M27
M30
1-8 UNC

72 – 102
72 – 102
136 – 149
136 – 149

11

13

400 DN
14
10
12
2

16
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OVERSIGT OVER TILSLUTNINGER PÅ DEFENDER FILTER

Indløb
Flange DN
Flange mm
Flange tomme
Bolt mm
Bolt tomme

SP-24
8 stk.
100
110
4”
M16
-

SP-27
8 stk.
150
160
6”
M20
-

SP-33
8 stk.
200
225
8”
M20
-

SP-41
8 p stk.
200
225
8”
M20
-

SP-49
12 stk.
250
250
10”
M20
-

SP-55
12 stk.
300
315
12”
M20
-

Udløb
Flange DN
Flange mm
Flange tomme
Bolt mm
Bolt tomme

8 stk.
100
110
4”
M16
5/8-11 UNC

8 stk
150
160
6”
M20
3/4-10 UNC

8 stk.
200
225
8”
M20
3/4-10 UNC

8 stk.
200
225
8”
M20
3/4-10 UNC

12 stk.
250
250
10”
M20
7/8-9 UNC

12 stk.
300
315
12”
M20
7/8-9 UNC

Afløb
Flange DN
Flange mm
Flange tomme
Bolt mm
Bolt tomme

4 stk.
80
90
3”
M16
5/8-11 UNC

4 stk.
80
90
3”
M16
5/8-11 UNC

4 stk.
80
90
3”
M16
5/8-11 UNC

8 stk.
100
110
4”
M16
5/8-11 UNC

8 stk.
100
110
4”
M16
5/8-11 UNC

8 stk.
100
110
4”
M16
5/8-11 UNC

Vakuum
Flange DN
Flange mm
Flange tomme
Flange mm
Flange tomme

4 stk.
40
50
1 1/2
M16
1/2-13 UNC

4 stk.
40
50
1 1/2
M16
1/2-13 UNC

4 stk.
40
50
1 1/2
M16
1/2-13 UNC

4 stk.
40
50
1 1/2
M16
1/2-13 UNC

4 stk.
40
50
1 1/2
M16
1/2-13 UNC

4 stk.
40
50
1 1/2
M16
1/2-13 UNC

Bolte med tommegevind skal kun bruges, hvis filteret er leveret udelukkende med
tommegevind til tilslutningerne.
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INSTALLATION AF BUTTERFLYVENTILER

Drej ventildisk, så den er
næsten lukket – ca. 3/8” fra
ydersiden af ventillegemet.
Dette vil holde skiven fra at
forvide sig fra gummipakningen,
som vil forårsage interferens og
uønsket placering af ventilen.

Ventilen må ikke installeres,
hvis disken er åbnet forbi
ventilhuset.

Kontraventil må ikke installeres,
hvis flanger er spredt
utilstrækkeligt, da det vil beskadige
ventilsædet.

Indersiden af rør bør være skrå.

Spred rør så der er fri adgang
til ventilen.

Før ventilen mellem flangerne, og fastgør ventilen til flangerne
med alle de nødvendige bolte.
Bruge IKKE pakninger med butterflyventiler.
Stram ikke boltene helt fast endnu.

Ventilen må ikke installeres med skiven helt
lukket.
Ventilen må ikke installeres med pakninger.

Drej skiven til den er helt åben, placer ventilen imellem flangerne
og spænd boltene ved hjælp af håndkraft.
Luk ventilen langsomt for at kontrollere at placeringen af skiven
fungerer korrekt.
Sæt skiven tilbage i den fuldt åbne position og spænd alle bolte
fuldt ud.
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Vær sikker på, at rør til flanger flugter hinanden.

BUTTERFLYVENTILER
Standard butterflyventiler er Dominion™, støbt i aluminium og med nylonbelagte jernskiver med stængler af
rustfrit stål.
Butterflyventilerne har bøsninger rundt langs håndtaget, for at forhindre vandet i at lække ud af akslen.
En rutinemæssig forebyggende vedligeholdelse af disse ventiler er, at smøre akslen og bøsningen med et
fødevarekontrolleret gennemtrængende smørremiddel. Den pneumatiske aktuator skal fjernes for at få
adgang til aksel og bøsning.
Ventilerne er meget korrisionsbestandige, og bør levere en tilfredsstillende service i mange år. Det kan dog
ske, at ventilerne bliver belagt med et fremmed materiale pga. en ubalance i kemien, hår, fnug eller andet
materiale, der kan sno sig omkring ventilspindlerne.
Hvis du undersøger en ventil, vil det være nødvendigt at fjerne de fleste af befæstelsesboltene. Den elastiske
forring laver tætning mellem ventilen og flangerne, så det ikke er nødvendigt at benytte pakninger. Flangerne
skal åbnes eller spredes lidt, så ventilen kan glide ud af position. Vær sikker på, at ventil-skiven er i lukket
position, før du forsøger at fjerne den.
Ventilskaftet er rundt med to flade overflader, som har et graveret mærke. Hvis det graverede mærke er
vinkelret på røret, er skiven lukket. Husk, at skiven ikke behøver at være 100 % lukket til afspærring.
Den elastiske forring på ventilen laver en tætning mellem procesvandet og akslen af rustfrit stål. Hvis
positionen af forringen ændres på grund af belægning eller opbygning af skalaen osv., kan denne forsegling
brydes. Hvis ventilen sætter sig fast, og ikke kan drejes, smøres akslen indefra og udefra. Hvis
serviceplanen også omfatter fjernelse af ventiler til inspektion, bør den elastiske forring belægges med det
samme smøremiddel.
Hvis ventilskiven ikke bevæger sig frit ved normalt tryk, efter behandling med smøremidlet, bør du overveje
at udskifte ventilen.

MANOMETER
Alle manometre leveret af Defender Europe er designet med små trykudlignende åbninger, for at minimere
skader som følge af overspænding eller hurtige ændringer i trykket. Den lille åbning er derfor underlagt
tilstopning, især på de manometre, der er placeret før filteret.
Hvis et manometer reagerer langsomt på ændringer i trykket, eller har en tendens til at blive ved et forhøjet
tryk mens systemet er lukket ned, bør manometeret fjernes til inspektion. Åbningen er placeret i midten af
dyseforbindelsen.
Hvis du ikke kan se en åbning, der er noget mindre end et knappenålshoved, skal manometeret rengøres
eller udskiftes.

At skifte positionerne for manometrene vil kontrollere driften, og vil angive om det givne manometer kræver
reparation eller udskiftning. Alle manometre er forsynet med 1/4" npt forbindelser. Det anbefales, at der
installeres en ventil på alle manometre.
Husk, at manometrene giver dig de bedste data om effektiviteten og driften i dit system. Hvis du holder dem i
god stand, vil de hjælpe med at gøre dine daglige gøremål mindre problematiske.
Undlad ikke at udskifte manometre, når de bryder sammen. De er billige og nemme at erstatte.
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DRIFT
FØR-START-TJEK
1. Brug jern eller galvaniseret rør (IKKE PVC) fra kompressoren og op til luftregulatoren, der er monteret på
Defender tanken.
2. Alle rør og ventilinstallationer skal være monteret og installeret efter gældende principdiagram fra
Defender Europe A/S.
3. Vigtige komponenter at tjekke inden første start:
a. Kompressoren er tændt, og der er tryk på systemet.
b. Luftregulatoren er sat til 90 psi.
c. Defender SmartScreen (eller RMF kontrolboksen), er tændt, og er velfungerende.
d. Vakuumsugeren starter og slukker, når der trykkes på knappen til dette.

TØRTEST MED DEFENDER SMARTSCREEN
•

•

Kontroller, at alle luftslanger er monteret korrekt og er helt tætte. Er de ikke dette,
kontrolleres at de er skåret helt lige og trykket helt ind i slange-koblingerne.
Sluk pumpen på skærmen, hvis den ikke allerede er dette.

•

Installer lus mellem klemme 1 og – på klemmerække X11 i El-tavlen (for at
simulere, at pumpen er i funktion).
ADVARSEL! NÅR DENNE LUS ER INSTALLERET, KAN DER OPERERES MED
VENTILERNE FRA DEFENDER SMARTSCREEN. SIKRE DIG, AT DER IKKE ER
MULIGHED FOR AT FÅ VAND I SYSTEMET ENDNU.

•

Tryk på ”START/STOP PUMPE”. Defender SmartScreen simulerer nu
en pre-coatfunktion (som udgangspunkt i 15 min. - kan reduceres hvis
det ønskes).

•

•

•

Efter 15 min., vil afgangsventilen åbne. 15 sek. efter dette,
lukker pre-coatventilen. Defender SmartScreen simulerer
herefter almindelig filterdrift.
Tryk ”START/STOP PUMPE” igen og fjern lus mellem klemme 1 og – på klemmerække X11 i
El-tavlen.
Afgangsventilen vil herefter lukke, og pre-coatventilen vil åbne.
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OPSTARTSINSTRUKTION
Når du har færdiggjort dine indledende forberedelser, vil du være klar til at starte filteret op. For at starte
korrekt op, skal systemet være helt lukket ned med alle pumper slukket og VLT’er klar til at modtage
signal om start.

Krav
• Passende mængde af perlite i filteret
(Specifikke filterkrav vil blive placeret på datapladen på filteret.)
• Vandforsyning
• Luftforsyning
(Lufttrykket skal være minimum 6 bar.)
PÅFYLDNING AF PERLITE I SYSTEMET – VAKUUMOVERFØRSEL
BEMÆRK!
Tænd ikke for vakuumoverførsel før filteret er helt tømt for vand!

1. Passende mængde af perlite er beskrevet på datapladen på filtret.
2. Luk serviceventil imellem pumpe og filter.
3. Åbn vakuum-aftapningsventil for at dræne vand i vakuum-overførselsrørledningerne.
4. Luk vakuum-aftapningsventil, åbn vakuum-overførselsventil (fra røret ovenpå filteret) og
vakuumslangeventil (fra røret på siden af filteret). Kontroller, at tømmeventil og systemventiler er lukket.
5. Gå ind i ”PERLITE-SKIFT”-menuen på Defender SmartScreen, og tænd vakuumsugeren på
”START VAKUUM”.
6. Pre-coatventilen lukker så snart denne bliver aktiveret.
7. Sug den anbefalede mængde perlite ind i filteret.
8. Sluk vakuumsugeren igen og luk vakuum-slangeventil samt vakuum-overførselsventil. Åbn for
udluftningsventilen.
9. Luk systemfill-ventilen (placeret lige efter udluftningsventilen). Åbn denne langsomt, når systemet er ved
at være fyldt med vand.
10. Når systemet er fyldt, og al luft er ude af filteret, luk da for precoat-udluftningslinjen og vakuum-drænlinje
ventilerne.
11. Filteret vil automatisk gå til filtermode (alm. filterdrift) efter pre-coat.

BEMÆRK!
Ved førstegangsopstart, dræn og genfyld med medie så snart bassinvandet er klart. Dette er nødvendigt
for at fjerne produktionsrester.
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ALMINDELIG FILTERDRIFT
Når systemet er vandfyldt, og der er rent perlite i filteret, behøves ingen yderligere indgreb for at starte
systemet efter fx strømafbrydelse.
1. Tryk ”Start/Stop pumpe” på Defender SmartScreen
2. Pumpen vil starte, og filteret vil køre i pre-coat-mode i 15 min.
3. Efter 15 min. går filteret automatisk i alm. filterdrift

UDSKIFTNING AF PERLITE
Som udgangspunkt anbefaler Defender Europe, at der udskiftes perlite 1 gang i ugen.
Dette sikrer en høj vandkvalitet, da man herved ofte får de organiske stoffer ud fra
vandet. Sommetider kan det dog være nødvendigt, at foretage en ekstraordinær
udskiftning af filtermediet som følge af ekstra høj mængde skidt i vandet.

Der er flere tegn, som kan gøre dig opmærksom på, hvornår det er tid til udskiftning af perlite:

Afhængigt af badebelastning, kan perliten sommetider kræve udskiftning oftere eller sjældnere end andre.
Måden hvorpå man opdager, at det kan være tid til en udskiftning, er ved at vurdere punkterne nedenfor:

• Hvis trykforskellen forbliver over 0,6 bar efter bump.
• Hvis systemets flowhastighed ikke kan opretholdes.
• Hvis medierne ikke opløses og fortsat er klumpet.
• Hvis klor- og pH-værdier ikke kan opretholdes.
• Hvis vandet er grumset eller på anden måde uklart.

FORSIGTIG
Maksimal differential driftstryk må ikke overstige 1 bar.
Overstigning af dette tryk kan medføre beskadigelse.

Proceduren for udskiftning af perlite er beskrevet på omstående side.
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PROCEDURE FOR UDSKIFTNING AF PERLITE

Passende mængde af perlite er beskrevet på datapladen på filteret.

1. Luk serviceventil imellem pumpe og filter.
2. Bump filteret.
3. Åbn bundventil for at tømme filterets indhold i kloakken.
4. Åbn vakuum-aftapningsventil for at dræne vand i vakuum-overførselsrørledningerne.
5. Luk bundventil.
6. Gå ind i ”PERLITE SKIFT” på Defender SmartScreen. Tryk på ”åbn poolventil”. Poolventilen vil herefter
være åben i 8 sek.
7. Åbn bundventil for at tømme filterets indhold i kloakken.
8. Luk bundventil.
9. Luk vakuum-aftapningsventil, åbn vakuum-overførselsventil (fra røret ovenpå filtret) og
vakuumslangeventil (fra røret på siden af filteret. Kontroller at tømmeventil og systemventiler er lukket.
10. Gå ind i ”PERLITE SKIFT”-menuen på Defender SmartScreen, og tænd vakuum-sugeren på
”START VAKUUM”.
11. Pre-coat-ventilen lukker så snart denne bliver aktiveret.
12. Sug den anbefalede mængde perlite ind i filteret.
13. Sluk vakuumsugeren igen og luk vakuum-slangeventil samt vakuum-overførselsventil.
Åbn forudluftningsventilen.
14. Luk systemfill-ventilen (placeret lige efter udluftningsventilen). Åbn denne langsomt når
systemet er ved at være fyldt med vand.
15. Når systemet er fyldt, og al luft er ude af filteret, luk da for precoat-udluftningslinjen og vakuum
drænlinjeventilerne.
16. Filteret vil automatisk gå til filter-mode (alm. filterdrift) efter pre-coat.
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VEDLIGEHOLDELSE
GENERELT
Defender filtre er næsten vedligeholdelsesfrie. Som med enhver ståltank, laves der en visuel inspektion.
Undersøg alle filterelementer og tilslutninger for eventuelle tegn på slid.
• Tjek boltene hver tredje måned, og efterspænd hvis det er nødvendigt.
• Vedligeholdelse af FlexTubes:
FlexTubes inde i filteret skal rengøres lejlighedsvis, baseret på badebelastningen. Jo mere olie og
forurenende stoffer der indføres i filteret, jo oftere vil det være nødvendigt at rengøre det. Det er påkrævet
at rense rørene når indløbstrykket igen stiger i løbet af en time efter det nye medie er påfyldt.

INDENDØRS BASSIN:
• Vandlande og øvrige offentlige svømmeanlæg: anbefales renset to gange om året.
• Konkurrencebassin/varmtvandsbassin/ springbassin, spa etc.: anbefales renset én gang om året.

UDENDØRS BASSIN:
• Op til 4 måneders drift: anbefales renset ved udgangen af sæsonen.
• Op til 9 måneders drift: anbefales renset i midten og slutningen af sæsonen.
• Drift året rundt: anbefales renset 3 gange om året med passende mellemrum.

AFVASKNING:
For at få det optimale ud af dit Defender Filter, kan slangerne (FlexTubes) afvaskes manuelt.
1. Dræn efter instruktion.
2. Luk for lufttilførslen.
3. Tryk på bump-knappen indtil al luft er opbrugt.
4. Åbn skueglasset.
5. Brug en højtryksrenser med bred spredning eller en haveslange med stråledyse, rens så forsigtigt
slangerne gennem glasset.
6. Det er vigtigt, at tage fat i alle slanger og dreje dem for at sikre total afvaskning. Dette kan gøres igennem
skueglasset. Fortsæt indtil alle slanger er renset.
7. Geninstaller skueglasset, tænd for lufttilførelsen og følg instruktionerne for vakuum-fyldning af medie.

NÅR TOPPEN SKAL FJERNES
Alle Defender filtre er monteret med et hævesystem på toppen af filteret. Denne er monteret på toppen af
tanken og skal, pga. den sjældne brug, smøres med fedt inden.

TOPPAKNING
Toppakningen skal udskiftes efter hvert løft af topdæksel. Dette er for at sikre at pakningen slutter tæt.
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FEM ÅRS VEDLIGEHOLDELSE
Efter at filteret har kørt i 5 år, skal bump-komponenterne kontrolleres for at sikre, at de fungerer korrekt.
1. Kontroller (1) Bump-bælg-funktion
2. Kontroller (2) Bump o-ringe og bøsning
3. Kontroller (3) Løfteanordning-funktion
4. Tjek bump-bøsning for slør og udskift hvis det er nødvendigt

TI ÅRS VEDLIGEHOLDELSE
Efter 10 års drift, skal rørelementerne kontrolleres for at sikre korrekt udførelse. På det tidspunkt vil det igen
være tid for det 5-årige vedligeholdelsestjek.
Kontakt Defender Europe A/S for instruktioner og værktøj, som kræves for 5-10 års vedligeholdelse.
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KEMISK RENGØRING AF FILTERELEMENTER
Brug affedtningsmiddel på samme måde som “Filter renser”
For anbefalet mængde af kemikalie per tankstørrelse, se skema herunder:

Defender
Model
SP-18-48-176
SP-24-42-327
SP-27-48-487
SP-33-48-732
SP-41-48-1038
SP-49-48-1548
SP-55-48-2076
SP-24-30-327
SP-24-38-327
SP-30-30-595
SP-30-38-595
SP-30-42-595
SP-36-30-756
SP-36-38-756
SP-36-42-756
SP-42-30-1080
SP-42-38-1080
SP-42-42-1080
SP-48-30-1452
SP-48-38-1452
SP-48-42-1452
SP-54-30-1996
SP-54-38-1996
SP-54-42-1996
SP-60-30-2460
SP-60-38-2460
SP-60-42-2460

Volume
(Gallons)
66
128
159
250
441
615
841
102
102
161
161
198
236
236
289
326
326
398
433
433
527
556
556
675
697
697
844

Volume
(liters)
249.8
26
32
50
88
123
168
20
20
32
32
40
47
47
58
65
65
80
87
87
105
111
111
135
139
139
169

Anbefalet
mængde (lbs.)
14
26
32
50
88
123
168
20
20
32
32
40
47
47
58
65
65
80
87
87
105
111
111
135
139
139
169

1. Sug den foreslåede mængde kemikalie ind i tanken.
2. Fyld tanken med vand.
3. Kør pre-coat-mode i 1 min.
4. Sæt filteret i ”RENSE-MODE” på Defender SmartScreen.
5. Defender filteret vil automatisk bumpe (6) gange hvert 15. minut.
6. Sæt i blød i mindst 12 timer, anbefalet 24-36 timer.
7. Dræn og fyld tanken mindst 2 gange for at fjerne alle kemikalierester.
8. Gå til “Påfyldning af medie i systemet – vakuum overførsel”-instruktioner.
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Anbefalet mængde
(kg.)
6.4
11.8
14.5
22.7
39.9
55.8
76.2
9.1
9.1
14.5
14.5
18.1
21.3
21.3
26.3
29.5
29.5
36.3
39.5
39.5
47.6
50.3
50.3
61.2
63.0
63.0
76.7

TOP-BOLTE MOMENT

SP-18-48-176
SP-24-42-327

SP-33-48-732

SP-27-48-487

SP-41-48-1038

SP-49-48-1548

SP-55-48-2076

Boltene i toppen skal gradvist spændes med 270Nm
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BUMP ASSEMBLY

1 1/4” hex bolt
O-ring, aksel
Bump-mekanisme

Låsering
O-ring, bøsning

Bump-bælg

Afproppet tilslutning

Lufttilslutning

O-ring, aksel
Bøsning, HDPE

O-ring, bøsning

Flange

Aksel
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LUFTREGULATOR OG MAGNETVENTIL – SPECIFIKATIONER
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MAGNETVENTIL – SPECIFIKATIONER
Magnetventil
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
Part number: 575250

Feature

Value

Valve function

5/2 monostable

Type of actuation

electrical

Valve size

21 mm

Standard nominal flow rate

700 l/min

Operating pressure

2,5 ... 10 bar

Design structure

Piston slide

Type of reset

mechanical spring

Authorisation

c UL us - Recognized (OL)

Nominal size

5,7 mm

Exhaust-air function

throttleable

Sealing principle

soft

Assembly position

Any

Manual override

detenting
Pushing

Type of piloting

Piloted

Pilot air supply

Internal

Flow direction

non reversible

Freedom from overlap

Yes

b value

0,35

C value

2,9 l/sbar

Switching time off

44 ms

Switching time on

12 ms

Max. positive test pulse with logic 0

1.900 µs

Max. negative test pulse with logic 1

2.700 µs

Operating medium

Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Note on operating and pilot medium

Lubricated operation possible (subsequently required for further
operation)

Side 34

Vibration resistance

Transport application test at severity level 2 in accordance with FN
942017-4 and EN 60068-2-6

Shock resistance

Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5
and EN 60068-2-27

Corrosion resistance classification CRC

2 - Moderate corrosion stress

Medium temperature

-10 ... 60 °C

Pilot medium

Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Ambient temperature

-10 ... 60 °C

Product weight

183 g

Mounting type

Optional
on manifold rail
with through hole

Scavenging orifice connection

Non-ducted

Pilot exhaust port 84

M5

Pneumatic connection, port 1

G1/8

Pneumatic connection, port 2

G1/8

Pneumatic connection, port 3

G1/8

Pneumatic connection, port 4

G1/8

Pneumatic connection, port 5

G1/8
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Pressure switch
PEV-1/4-B
Part number: 10773

Feature

Value

Conforms to standard

EN 60947-5-1

Authorisation

CCC

CE mark (see declaration of conformity)

to EU directive low-voltage devices

Materials note

Conforms to RoHS

Measured variable

Relative pressure

Measurement method

Pneu./elect. pressure transducer

Operating pressure

1 ... 12 bar

Operating medium

Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Water

Note on operating and pilot medium

Lubricated operation possible (subsequently required for further
operation)

Medium temperature

-20 ... 80 °C

Ambient temperature

-20 ... 80 °C

Switching element function

Changeover switch

Max. switching frequency

3 Hz

Max. switching output voltage AC

250 V

Max. switching output voltage DC

125 V

Max. output current

5.000 mA

Minimum load current

1 mA at 24 V
10 mA at 10 V
100 mA at 5V
AC-14

Utilisation category for inductive load

DC-13
AC-12

Utilisation category for ohmic load

DC-12
Plug
Cubic design
to DIN 43650

Electrical connection

Design A
Mounting type

with through hole
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Assembly position

Any

Pneumatic connection

G1/4

Product weight

194 g

Materials information, housing

Aluminium die cast

Material information, switch contact

silver

Threshold setting range

1 ... 12 bar

Protection class

IP65

Corrosion resistance classification CRC

2 - Moderate corrosion stress
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INSTRUKTIONER FOR ENHVER BEGIVENHED, DER FORÅRSAGER, AT DEFENDER
FILTERET LUKKER NED
1. Kontrollér, at der er strøm til kompressoren, og at den er funktionel.

2. Kontrollér, at trykregulator på Defender Filter aflæses til omtrent 90 PSI (60 PSI minimum).

3. Kontrollér, at der er strøm til Defender SmartScreen, og at denne er tændt.

4. Kontrollér, at der ikke er alarmer på Defender SmartScreeen.

5. Kontrollér, at alle (3) pneumatiske, aktiverede ventiler (INFFLUENT, EFFLUENT & PRECOAT)
er i lukket stilling (systemet er designet til at lukke alle (3) ventiler, når pumpen lukkes, som
ville opstå, når du mister power). Der er en gul indikator på den sorte skive, placeret øverst på
aktuatoren, som simulerer / repræsenterer placeringen af disken i ventilen. Hvis nogen af
ventilerne IKKE er i lukket stilling, skal du tjekke hvorfor de ikke er det (sidder ventilen fx fysisk
fast i åben stilling, er der trykket luft på vej ud til ventilen for at lukke den, er der nogen løse
ledninger på undersiden af klemmestik til magnetventiler.)
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DEFENDER TROUBLESHOOTING TIPS

COMPONENT
VACUUM TRANSFER
UNIT

PROBLEM

CORRECTOIN

1. No vacuum at the vacuum
hose.

2. Motor does not turn on.

1a. Confirm drain valve and vacuum
transfer valve is closed.
1b. Remove pneumatic actuators from system
valves to confirm they are closed.
2a. Confirm unit is plugged in to
the receptacle.
2b. Confirm switch on vacuum is in the
“on” position.
2c. Confirm bump selector switch is in
"Bump Set" position.
2d. Confirm wiring connections.

3. Breaker CB1 trips when
Vacuum Transfer switch is
turned on.

3. 120V power to RMF wired incorrectly.
Hot Leg must be on L1.

4. Bump solenoid trips and
bump activates.

RMF PROGRAMMER/
DEFENDER
SMARTSCREEN

1. Starts precoat mode, then
stops to only "system
power" on light.

2. Starts to precoat then
goes into filter
prematurely.
3. Pneumatic valves not
cycling correctly.

4. RMF does not operate
system. Power light not
on.
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4.

Voltage drop with vacuum transfer
start up. Increase wire gauge for 120V
incoming power.

1a. Pump run confirm not wired to terminals
4- & 11 or 11A if your programmer has a
low pressure cut off switch – wire or add
temporary jumper for testing.
1b. Confirm 90 PSI of air pressure at
the regulator mounted on the
Defender®.
1c. Confirm pressure switch is set to 50 PSI.
2. Precoat timer set incorrectly. Confirm
mode "A" scale "0-30" range "min" set
to 10 minutes.
3. Confirm tubing connections from
solenoid valves are routed to correct
valve actuator on the bottom of each
solenoid. There is a label indicating
which valve it operates "influent,
regen/precoat, effluent". Hit cycle stop on
RMF. Each solenoid on the bottom has a
manual button (blue) to activate. Use a
pencil or such to push in button. Hold in
position and confirm labeled valve
opens. If not, swap tubing connections at
programmer to correct valves.
4a. Confirm circuit breakers in RMF are on (up
position).
4b. Check incoming I2OV power.

5. Programmer cycling
from precoat, filter, then
precoat for duration of
precoat timer.
6. Motors do not turn on
after bumping or pressing
cycle start.
7. “Cycle Start” button not
working.

PNEUMATIC
ACTUATORS

1. Valve actuators not
cycling correctly
2. Valve actuators not
operating

3. Valve actuators moving too
quickly

4. Valve disc sticking in closed
position momentarily

5. Precoat timer in mode “C”, change to
mode “A”.
6a. Check interface wiring RMF terminals
4-, 11, 11a & 39, 40.
6b. Check programming of motor starter.
Reprogram if necessary.
7a. Press “Cycle Stop” button to reset.
Then press “Cycle Start”.
7b. Confirm “Bump Set” button is in manual
or auto position.
1. See RMF programmer item No. 3
2a. Check air
pressure.
Confirm
filter/regulator
is set to 90
PSI.
2b. Check air line tubing is
attached correctly.
Check for leaks in air
lines.
2c. If air line leaks at connections, remove
tubing and re-cut square and reinsert.
2d. Confirm flow control valves on actuators
are open at least 1.5 turns. Open more if
valve does not move.
3. Shut off air. Disconnect the air line from
the actuator and connect the line from the
right side port into the single port on the air
switch (included with the tool kit). Connect
¼” O.D. tubing into the dual ports of the air
switch and connect to actuator ports.
Moving the switch back and forth will
operate the actuator. Adjust the flow
control valves as necessary to regulate the
valve speed for smooth open/closing.
4a. Try adjusting flow control valves as
described in 3 above.
4b. Adjust the limits
stops for closing to "angle seat the disc".
Angle seating is defined as the closed
position in which
the disc does not leak, but less than 100%
closed. See directions for limit stop
adjustment using the tool kit provided.
4c. Be sure pressure regulator is set to 90 PSI.

Side 40

1. Tank draining slowly

1a. With system filtering, open drain valve to
send pressurized water to the drain line.
1b. Open vacuum drain valve

1. Not bumping.Stuck in up
position

1a. Confirm quick exhaust valve installed
correctly.
1b. Open tank drain valve to relieve pressure.
Move bump selector switch to "bump set".
Press bump button 5-10 times. System
should bump correctly to the next cycle.

FILTER TANK

BUMP MECHANISM

Side 41

