Bedieningspaneel
Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS.
Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de
funkties blijven hetzelfde

Blue-Eco Bedieningspaneel

Drukknoppen en Ds
Manual LED: Deze LED brandt als de handbediening actief is
Timer LED: Deze LED brandt als de tijdklokfunctie actief is
External LED: Deze LED brandt wanneer het toerental van de pomp met een externe
spanning van 0-5 Volt geregeld wordt
Cruise LED: Deze LED brandt wanneer de cruise control actief is.

Menu knop : Toegang tot de verschillende menus wanneer de pomp gestopt is.
Timer button: Start of stopt de tijdsmodus ingesteld in het ijds menu
Pijl omhoog knop: Gaat een niveau omhoog in de menustructuur of gaat een digit
omhoog bij het veranderen van een setting
Cruise knop: Start of stopt de cruise modus.
Enter knop: Slaat de setting op in het geheugen Wordt ook gebruikt om alarm en
waarschuwingen te bevestigen
Selectie knop: Laat in het display de beschikbare items zien of wordt gebruikt voor het
veranderen van waarden on line op regel 2 van het display.
Pijl omlaag knop:
knop Gaat een niveau omlaag in de menustructuur of gaat een digit
omlag bij het veranderen van een setting. .
Reset knop : Reset controller voor het initialiseren van het programma in de alert
situatie..
Run knop/LED: Start de pomp Wanneer de bijbehorende LED brandt loopt de pomp.
Stop knop/LED: Stopt de pomp Wanneer bijbehorende LED brandt staat de pomp stil
Bedienings LCD display
LCD Display regels :
 Regel 1 mode en tijd regel
 Regel 2 Data regel en variabelen
 Regel 3 benoeming van de data op regel 2

Het navigeren door de menustructuur
Voor dat we gaan navigeren door de diverse menustructuren is het verstandig jezelf eerst wegwijs
te maken met de diverse knoppen. Voor het veranderen van parameters of settings gebruiken we
de selectie knop. Daarna editten we met de up en down knoppen de desbetreffende digits. Het
volgende voorbeeld laat zien hoe we het toerental wijzigen.

Wijziging ven “toerental”
1. Zorg er voor dat de pomp UIT staat en dat de desbetreffendeLED brandt
Indien de pomp loopt stoppen we deze eerst met de stop knop
2. Druk op de Menu knop . We zien nu het woordd “SYSTEM ” op het display
3. Druk op de Up pijl . “Manual” wordt nu weergegeven
4. Druk op de Select knop om het menu in het manual te activeren Het ingestelde toerental
wordt nu weergegeven.
5. Programmeer nu het gewenste toerental. Druk op Select en verander het toerental met de
omhoog en omlaag pijl. .
6. Bij het gewenste toerental drukken we op Enter om de gegevens op te slaan. Wilt u de
gegevens NIET op slaan drukt u op Menu

Bediening van de Blue-Eco
Deze sectie beschrijft in een flow diagram de werking en bedieningsmogelijkheden van de
controller.

Blue-Eco Control Panel Menu
Gebruik het meusysteem voor de setup en het configureren van de pomp.
Wanneer u wijzigingen willt doorvoeren overtuig u dan eerst of de pomp Stil staat
Druk op de Menu en gebruik de pijlen omhoog en omlaag om door de verschillende menus heen
te lopen. Gebruik de Select knop om het desbetreffende menu te selecteren welke u wilt wijzigen.
Druk na de wijziging op Enter om de gegevens vast te leggen.
Druk opnieuw op de menu knop om een volgend menu te krijgen.

System MENU 12:00 Manual SELECT 12:00 1500.RPM SELECT12:00 1500.RPM
Set SpeedSet Speed 12:00 1500.RPM Set Speed 2×12:00 1000.RPM Set Speed 5× ENTER 12:00
1000.RPM Set Speed 050 Manual Manual Manual Manual Manual SELECT
MENU

MENU12:00

Systeem Menu
Gebruik het “System” menu om in de timer module te komen. En de systeem klok. De tijd
module kiest welke Timer er door de controller gebruikt gaat worden De commando bron
geeft weer waar de toerental commando’s vandaan komen. De systeemklok verzorgt alle
bijbehorende geprogrammeerde start en stoptijden en functies De systeem klok kan de tijd
gedurende minimaal 96 uur vasthouden nadat de voedingsspanning verwijderd is. Na deze
tijd moet de actuele tijd opnieuw worden ingegeven.

Om in het system menu te komen:
1. Zorg ervoor dat de spanning aanwezig is en dat de pomp op uit staat
2. Druk op de Menu knop.
3. Druk met de pijltjestoetsen om door de diverse menu items heen te scrollen Activeer
met de select knop het “System” menu.
4. Om in de timer mode te komen drukt u met de pijltjes toetsen tot u bij het timer menu
bent gekomen welke u dan met Select kunt selecteren.
Om de tijd vast te leggen gaat u naar stap 8.
De “Timer mode” waarden van A tot E kiezen van welke timer u gebruik gaat maken
U maakt op deze wijze eenmalig een timer cyclus
5. Voor het vastleggen gebruikt u de pijltjes ohoog en omlaag om de CMD bron te selecteren
Om deze te programmeren gaat u verder naar punt 8 source, see step 8.
De CMD bron waarde geeft aan dat deze door de controller zelf geregeld wordt.
De Uam “Uam” geeft aan dat het toerental extern bepaald wordt door een 0-5 volt bron.
De Host geeft aan dat het toerental wordt bepaald door een externe Host controller.
6. Om de klok te zetten kiest u met behulp van de pijltjes toetsen voor het woord “CLOCK”.
7. Druk op de Select knop om de huidige waarden te veranderen..

8. Om een nieuwe tijd in te geven drukt u opnieuw op select om de desbetreffende digit te
kunnen veranderen.
9. Zodra gereed drukt u op Enter om de ingegeven waarden op te slaan. Om the nieuw
ingegeven tijden Niet vast te leggen drukt u op Menu U verlaat dan het menu zonder de
wijzigingen ingevoerd te hebben.

Handbediening
De handbediening is de standaard mode zoals de pomp wordt uitgeleverd.
Voor de eerste keer dient u op de knop RUN te drukken om de pomp te starten Daarna zal de
pomp bij een spannings interuptie altijd terug komen met het ingestelde toerental.
Wanneer de pomp in de stand handbediening loopt zal de Manual Led branden en het LCD
display geeft Manual aan in de eerste regel. De pomp zal dan naar het ingestelde toerental
gaan
MENU 12:00 System System 12:00 A 12:00 Panel 12:00 12:00 CMD Source
Clock
System
System
Timer
Mode

Door tijdens bedrijf op de pijltjestoetsen Up en Down te drukken kunt u het toerental
verhogen of verlagen van 300 naar 3000 toeren per minuut en terug.

Handbediening
Om in het handbedieningsmenu te komen

1. Zorg er voor dat spanning aanwezig is en dat de pomp stil staat
2. Druk op de Menu knop.
3. Druk op de Up and Down knoppen om de diverse menus te doorlopen.
Druk op Select om het manual menu te activeren.
4. Druk op de Up and Down knoppen om door de diverse menus te scrollen.
Druk op Select zodra u in het menu “Set Speed” bent.
5. Om een nieuwe waarde in te geven drukt u op de Select knop. Met de pijltjes
toetsen kunt u de gewenste waarde ingeven..
6. Zodra u klaar net drukt u op de Enter knop onm de waarden vast te leggen.
Wilt u zonder wijzigen het menu verlaten drukt u op Menu.

Tijd modules
Tijd modules kunnen gebruikt worden bij het programmeren van bijvoorbeeld Dag en nacht
bedrijf Watervallen reinigings situaties in zwembadfilters enzovoorts. Elke timer kan met een
eigen schema geprogrammeerd worden Elke timer maakt ook gebruik van de
toerentalcontrole Dat betekend o.a dat u de pomp op diverse tijden niet alleen kunt starten en
stoppen maar ook tussentijds het toerental kunt veranderen.. U heeft in totaal 5
onafhankelijke timers van A tot en met E tot uw beschikking

Timer A Menu

Om timer A te programmeren.

1. Zorg ervoor dat de spanning aanwezig is en dat de pomp uit staat.
2. Druk op de Menu knop.
3. Scrol met de pijltjes toetsen door de diverse menus. Druk op de Select knop om in het
menu de Timer A te activeren Het tijdsprogramma wordt nu weergegeven.
4. Druk op de pijltjestoetsen om door de diverse menus te lopen.

5. Druk op de Select knop om de desbetreffende tijd te wijzigen of in te voeren Dit doet u
met de pijltjes toetsen..
6. Als u klaar bent drukt u op de Enter toets om de gegevens op te slaan in het geheugen.
Met Menu kunt u het menu ongewijzigd verlaten.
Timer A settings

Name
Start tijd

Value
00:00 – 23:59
(Default 12:00)

Description
Start tijd voor timer A

Set rpm 1

300 – 3000
RPM
(Default
1500.RPM)
00:00 – 23:59
(Default 12:00)

De pomp loopt dit toerental tot aan de
volgende tijd 1

Set rpm 2

0 – 3000 RPM
(Default
1500.RPM)

Pomp loopt nu op dit toerentaltot de volgend
ingeselde tijd Word een snelheid lager dan
300 gekozen stopt de pomp in dit schema

Stop tijd

00:00 – 23:59
(Default 12:00)

Herhaling
ingeschakeld

Disable/Enable
(Default
Disable)

Pomp stopt op de ingeselde tijd de volgende
dag
Indien herhaling is uitgeschakeld zal de pomp
aan het einde van de cyclus terug vallen in de
handbediende modus.
Deze setting geeft aan of u timer A coninu
wilt herhalen..

Midden tijd

Pomp veranderd van toerental zodra de
ingestelde tijd is bereikt.

Notes: De midden tijd moet altijd later zijn dan de starttijd. Anders geeft de display aan: Alert in
line 2 en set time error in line 3.

Timer B Menu

Toegang tot timer B menu:
1. Zorg ervoor dat de spanning aanwezig is en de pomp is uitgezet.
2. Druk op de menu knop.
3. Druk op de pijltjestoetsen om door het menu te scrollen
Druk op de Select knop om timer B programma te selecteren..
4. Druk op de pijltjestoetsen om door het timer menu heen te scrollen..
5. Druk op de Select knop om te selecteren wat u wilt veranderen
Dan gebruikt u de pijltjestoetsen om door de diverse menus heen te lopen daarna wijzigt u
met de pijltjestoetsen het geselecteerde item.
6. Als u klaar bent drukt u op de Enter toets om de gegevens op te slaan in het geheugen.
Met Menu kunt u het menu ongewijzigd verlaten.

Timer B settings
Name
Start tijd

Value
00:00 – 23:59
(Default 12:00)

Description
Start tijd voor Timer B

Set RPM 1

300 – 3000
RPM
(Default
1500.RPM)
00:00 – 23:59
(Default 13:00)

De pomp loopt dit toerental tot aan de
volgende tijd 1

Set RPM 2

0 – 3000 RPM
(Default
1500.RPM)

Midden tijd 2

00:00 – 23:59
(Default 14:00)

Pomp loopt nu op dit toerental van ingestelde
tijd 1 tot ingestelde tijd 2 wordt bereikt Wordt
een snelheid lager dan 300 gekozen stopt de
pomp in dit schema
Pomp veranderd het toerental tot de volgende
settijd is bereikt

Set RPM 3

0 – 3000 RPM
(Default
1500.RPM)

Midden tijd 3

00:00 – 23:59
(Default 15:00)

Set RPM 4

0 – 3000 RPM
(Default
1500.RPM)

Stop tijd

00:00 – 23:59
(Default 16:00)

Midden tijd 1

Pomp veranderd van toerental zodra de
ingestelde tijd is bereikt.

Pomp loopt nu op dit toerental van ingestelde
tijd 2 tot ingestelde tijd 3 Wordt een snelheid
lager ingegeven dan 300 stopt de pomp in dit
schema.
Pomp veranderd van toerental op de ingestelde
tijd.
Pomp loopt op dit toerental van ingestelde tijd
3 tot aan de stoptijd. Wordt een snelheid lager
ingegeven dan 300 stopt de pomp in dit
schema.

Pomp stop op de ingestelde tijd indien rhaling
per dag is uitgeschakeld
(disabled).De
controller verlaat het timer menu en gaat over
op manual

Herhaling
ingeschakeld

Disable/Enable
(Default
Disable)

Deze setting bepaald of het programma
dagelijks wordt herhaald.

Notes: De tijdsettings moeten voldoen aan Starttijd tussentijd 1., tussentijd 2 tussentijd 3 stoptijd
of het display geeft de mededeling Alert < tussentijd 2 < Tussentijd 3 < Stop tijd, of de LCD
geeft Alert aan in regel 2 en set time errror in regel 3.

Timer C Menu

Toegang tot Timer C menu.
1. Zorg ervoor dat de spanning aanwezig is en de pomp is uitgezet.
2. Druk op de Menu knop.
3. Druk op de pijltjestoetsen om door het Menu te scrollen Druk op de Select knop om in
het Timer C menu te komen Het timer C menu staat nu op de Display
4. Druk op de pijltjestoetsen om door het Timer C menu te lopen.
5. Druk op de Select knop om te selecteren welke waarde veranderd moet worden
Verander met de pijltjestoetsen de desbetreffende waarde. .
6. Als u klaar bent drukt u op de Enter toets om de gegevens op te slaan in het geheugen.
Met Menu kunt u het menu ongewijzigd verlaten.
Timer C settings waarde omschrijving
Stel RPM in
300 – 3
Druk op Run
(Default 3000.RPM
Stel RPM in bij Set Speed 1
00:01 – 23:59
Tijd 1 1 Stel
RPM in
(Default 300.RP

Timer D Menu

(Default 10:00)
0 – 3000 RPM

Zodra tijd vertreken is bij speed 1 schakelt de
pomp over op RPM 2

Bij instellen van runtimer 1 zal de pomp stoppen bij het
instellen van een lager toerental dan 300 RPM

Tijd 2
Herhaling

(Default 00:30)
Disable/Enable

Zodra tijd 2 voorbi is gaan de pomp terug naar
RPM 1 enzovoorts

enable

(Default Disable

cycles or not.

Timer E Menu

Cruise control Mode
Cruise control zorgt er voor dat de pomp ongeacht de tegendruk dezelfde hoeveelheid water blijft
geven door het verhogen of verlagen van het toerental..
Gebruiker geeft 2 tot maximaal 5 waarden op in de handbediende mode voor het gebruik in de
Cruise control mode
Cruise menu.

Het activeren van het cruise menu
1. Zorg ervoor dat de spanning aanwezig is en de pomp is uitgezet.
2. Druk op de menu knop
3. Druk op de pijltjes toetsen om bij het Cruise menu te komen en activeer deze met de
selct knop De cruise waarden worden opgegeven Druk op de pijltjestoetsen om door het
cruise menu te scrollen
5. Druk op de Select knop om de te veranderen waarde te selecteren en gebruik de
pijltjestoesen om deze waarden aan te passen. Daarna opslaan met de enter toets.
changes, Druk op de menu knop als u het Menu wilt verlaten zonder op te slaan.
C

Name
Speed 1
(Default 1500.RPM
0 – 3000W

300 – 3

Speed of set poi
function. Power of

function. Speed of
(Default 1800.RPM
0 – 3000W

function. Power of

function. Speed of
(Default 2100.RPM
0 – 3000W

function. Power of

function. Speed of
(Default 2400.RPM
0 – 3000W

function. Power of

function. Speed of
(Default 2700.RPM
0 – 3000W

function. Power of

function. Alarm wil
the pump gets to the speed set by this parameter. It should be set by engineer and
will not be show

to customers. t: Speed 1< S

Speed 5, or the LCD will show “Alert” in line 2, and “set cruise error” in line 3. To set the Cruise
points:
1. Ensure that the p
2. Druk op RUN om de pomp te starten .
3. Zet met de pijltjes toetsen de pomp op de gewenste flow (lees snelheid).
Druk op de cruise knop, en save met Enter.
Reduceer nu de flow door de uitlaat iets af te knijpen.
6. Druk op de lijltjes toetsen om de oude voorgaand ingestelde flow weer te herstellen
Leg deze waarde met de Enter toets vast Herhaal voorgaande stappen zodat in totaal 5
stalppen ingesteld zijn.
Hierna is de cruise Control ingesteld .

