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2 Voor gebruik 

2.1 Veiligheidsmaatregelen 
o Haal het product niet uit elkaar en verander er niets aan, want dat kan  elektrische schokken, 

brandgevaar of een letsel veroorzaken.  
o Open het deksel niet wanneer de frequentieregelaar actief is.  
o Steek geen draad, metalen stangen, filament e.d. in de regelaar, dat kan kortsluiting of een 

elektrische schok veroorzaken. 
o Voer geen spanningstesten uit op de controller.  
o Sluit nooit een AC voeding aan op de uitgangsklemmen UVW. 
o Als de interne componenten van de regelaar door statische elektriciteit werden beïnvloed of 

beschadigd, raak deze dan niet aan.  
o De motor-, regelaar- en vermogensspecificaties moeten overeenkomen, anders kan het 

apparaat doorbranden. 
o Als de regelaar bij het eerste gebruik ernstige trillingen, lawaai, hitte of een eigenaardige 

geur vertoont, onderbreek de stroom dan onmiddellijk en neem later contact op  met de 
leveranciers of het servicecentrum. 

o In geval van beschadiging, installeer de regelaar niet in een omgeving met direct zonlicht, 
regen, vorst of sneeuw. 

o Instaleer de regelaar op brandwerend materiaal. 
o Wanneer de stroom is uitgeschakeld, mag u de regelaar niet plaatsen tot het voedingslampje 

is gedimd, dit duidt aan dat de regelaar volledig ontladen is. 
o Maak alle stroomleidingen los voordat u de voorklep van het apparaat opent. Wacht minstens 

5 minuten tot de DC-buscondensatoren zich ontladen. 
 

2.2 Bedrading van regelaar 
Indien u beschikt over [ZATX0196] – frequentieregelaar zonder pomp, moet u uw eigen pomp nog 
aansluiten op de frequentieregelaar. Het net sluit u aan op de R/L en S/N klemmen. Uw pomp plaatst 
u tussen de klemmen V en W. Extra verduidelijking vindt u in volgende figuur 1: 

 
Figuur 1: Bedradingsschema 

Om elektrische schokken, brand en foutieve toerentallen te voorkomen dient u PE te aarden. U 
gebruikt best koperdraad met een doorsnede van 3.5mm² of groter. 
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2.3 Tijdsschema opstellen 
Vooraleer u de frequentieregelaar kan instellen moet u beslissen hoe u deze gaat gebruiken. U kan 
er voor kiezen de draaisnelheid van de pomp automatisch te laten veranderen op bepaalde uren van 
de dag, of manueel de draaisnelheid van de pomp in te stellen. 

In de automatische modus wordt de dag verdeeld in maximum acht stukken. U kan voor elk dagdeel 
instellen aan hoeveel toeren per minuut de pomp moet draaien, en wanneer dit dagdeel begint. Elke 
dagdeel (sectie) loopt tot wanneer het volgende begint. Hieronder vindt u een voorbeeld van een 
draaiprogramma. (Figuur 2) 

Starttijd Snelheid 
(tpm) 

08:00 2850 

10:00 2200 

11:30 1500 

13:00 0 (Stop) 

17:00 2950 

18:00 2000 

19:15 0 (Stop) 

Figuur 2: Voorbeeld tijdsschema 

 

Het draaiplan dat hierboven is gegeven bevat echter maar 7 dagdelen in plaats van acht. Om aan 
acht secties te komen, dupliceert u de laatste sectie tot u aan acht delen komt. Het nieuwe schema 
is als volgt (Figuur 3): 

Starttijd Snelheid 
(tpm) 

08:00 2850 

10:00 2200 

11:30 1500 

13:00 0 (Stop) 

17:00 2950 

18:00 2000 

19:15 0 (Stop) 

19:15 0 (Stop) 

Figuur 3: Voorbeeld verbeterd  tijdsschema  
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2.4 Instellen van de tijd 
Om uw Bedford frequentieregelaar optimaal laten te werken, dient u eerst het correcte uur in te 
stellen.  

1) Start door de regelaar in Automatische modus te zetten door op de AM knop te drukken. De 
pomp staat in automatische modus wanneer het LED bij AUTO. brandt. 

2) Verifieer dat de pomp niet aan het draaien is, het LED bij RUN moet uit zijn. Brandt dit toch, 
klik dan op STOP/RST.  

3) Scrol nu met de SHIFT toets tot u op het LCD een tijdsaanduiding ziet staan in de volgende 
vorm 12-15 (12:15) 

4) Klik nu op DATA/ENT. De RPM en Ampère leds branden. U kan nu de tijd instellen door de 
pijltjes te gebruiken. Van cijfer veranderen doet u door op shift te klikken. Nadat u de juiste 
tijd hebt ingesteld, bevestigt u met DATA/ENT. 

Hieronder een visuele ondersteuning (Figuur 4): 

 

 
Figuur 4: Methode tijd instellen 
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2.5 Instellen van de systeemparameters 
De Bedford frequentieregelaar maakt gebruik van 32 parameters om zijn gedrag te karakteriseren. 
Ook de tijdstippen en toerentallen van de verschillende dagdelen bij gebruik van de automatische 
modus zijn in te stellen als systeem parameters. Het is aan te raden nu uw tijdsschema achteraan de 
snelstartgids in te vullen zodat u vlot alle parameters kan instellen. 

Een overzicht van de parameters vindt u hieronder in figuur 5. 

Code Naam Standaardwaarde Instructie Opmerking 

br-00 Automatische 
herstart 

1 Heropstart van de vorige 
draaiïnstelling na stroomuitval 

 

br-01 Draairichting 
motor 

0 0: voorwaarts 

1: omgekeerd 

 

br-02 Begintijd sectie 1 08-00 HH-MM  

br-03 Tpm sectie 1 1450 Toeren per minuut  

br-04 Begintijd sectie 2 17-00 HH-MM  

br-05 Tpm sectie 2 1950 Toeren per minuut  

br-06 Begintijd sectie 3 20-00 HH-MM  

br-07 Tpm sectie 3 0 Toeren per minuut  

br-08 Begintijd sectie 4 00-00 HH-MM  

br-09 Tpm sectie 4 0 Toeren per minuut  

br-10 Begintijd sectie 5 00-00 HH-MM  

br-11 Tpm sectie 5 0 Toeren per minuut  

br-12 Begintijd sectie 6 00-00 HH-MM  

br-13 Tpm sectie 6 0 Toeren per minuut  

br-14 Begintijd sectie 7 00-00 HH-MM  

br-15 Tpm sectie 7 0 Toeren per minuut  

br-16 Begintijd sectie 8 00-00 HH-MM  

br-17 Tpm sectie 8 0 Toeren per minuut  

br-18 Eerste manuele 
snelheid 

1200 Toeren per minuut  

br-19 Tweede manuele 
snelheid 

1450 Toeren per minuut  
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br-20 Derde manuele 
snelheid 

2250 Toeren per minuut  

br-21 Vierde manuele 
snelheid 

2950 Toeren per minuut  

br-22 Opstarttijd 5 De tijd tussen 0 & ingestelde 
tpm bij opstart 

 

br-23 Afbouwtijd 5 De tijd tussen ingestelde tpm & 
0 tpm bij afsluit 

 

br-24 Parameter 
weergave 

0x0F Bit 0: Huidige snelheid 
Bit 1: Ingestelde snelheid 
Bit 2: Systeem tijd 
Bit 3: DC busspanning 
Bit 4: Uitgangsstroom 
Bit 5: Gereserveerd 

1 = weergave 
0 = verborgen 

br-25 Reset 0 0: Geen actie 
1: Fabrieksinstelling herstellen 

 

br-26 Nominaal motor 
vermogen 

Model set kW In te stellen 
volgens de 
specificaties 
van de motor. br-27 Nominale motor 

spanning 
Model set V 

br-28 Nominale 
motorfrequentie 

50 Hz 

br-29 Nominale 
motorsnelheid 

2950 Tpm 

br-30 Nominale 
motorstroom 

Model set A 

br-31 Voorbehouden    

Figuur 5: Overzicht systeemparameters 

U kijkt nu het best alle bovenstaande parameters na. Toegang tot de parameters wordt verkregen 
via de PRG/ESC knop nadat u op STOP hebt geklikt en de regelaar in AUTO staat.  

1) Er verschijnen zes nullen op het scherm. U dient nu de beveiligingscode “65535” in te voeren. 
Dit gaat op dezelfde wijze als de instelling van de systeemtijd. Gebruik shift om van positie 
te veranderen, gebruikt de pijltjes om de cijfers te veranderen. Bevestig de gehele code door 
DATA/ENT in te drukken. 

2) De eerste parametercode verschijnt op het scherm. Klik DATA/ENT om in te stellen, en 
bevestig weer met DATA/ENT. Na de bevestiging verschijnt de volgende code terug op het 
scherm, en begint u terug bij de vorige stap. 

3) Eens u bij br-31 aankomt en u DATA/ENT indrukt, zijn alle gegevens opgeslagen en komt 

Maakt u een fout, of wil u slechts een bepaald aantal parameters instellen? Wanneer een 
parametercode op het scherm staat, kan u met de pijltjestoetsen een andere code selecteren om in 
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te stellen. Uw instellingen opslaan doet u met de PRG/ESC knop.  Hieronder vindt u nog een visuele 
gids (Figuur 6) 

 
Figuur 6: Instelling parameters 
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3 Gebruik van de regelaar 

3.1 Starten en stoppen 
U kan ten alle tijde de regelaar de pomp starten en stoppen. Dit wordt de status van de pomp 
genoemd. Wanneer de LED bij RUN brandt, dan draait de pomp op voorwaarde dat de ingestelde 
snelheid niet nul is. Om de pomp te starten klikt u op RUN. Om de pomp terug te stoppen, klikt u op 
STOP/RST. 

3.2 Schakelen tussen automatische en manuele modus 
Ongeacht de status van de regelaar, kan u schakelen tussen automatische en manuele modus. Dit 
doet u door op de A/M knop te drukken. Indien de pomp uit was, kan u de pomp starten door RUN 
in te drukken. Het kan steeds een tijdje duren vooraleer de pomp op de ingestelde snelheid draait. 
Wanneer u de regelaar voor het eerst opstart, zal deze de pomp altijd eerst een zekere tijd aan het 
maximale toerental laten draaien. 

3.3 Andere informatie tonen op het display 
U kan ongeacht modus of draaistatus steeds andere informatie tonen. De informatie die kan 
verschijnen is ingesteld bij parameter br-24. Dit doet u door op de SHIFT knop te drukken. De drie 
verticaal geplaatste LEDS geven aan welke info getoond is.  

Wanneer de pomp draait, kan u zowel de actuele draaisnelheid als de ingestelde draaisnelheid 
raadplegen.  

3.4 Draaisnelheid selecteren in manuele modus 
Ongeacht de status van de regelaar, kan u in de manuele modus de gewenste draaisnelheid instellen. 
U kan kiezen uit de vier vooraf ingestelde snelheden bij parameter br-18 – br20. Dit doet u door met 
de shift knop de huidige ingestelde snelheid te selecteren. Eens deze zichtbaar is, verandert u deze 
met de pijltjestoetsen. U hoeft niet te bevestigen met DATA/ENT, u kan gewoon op RUN drukken om 
de pomp op te starten. Draait de pomp al, zal deze onmiddellijk van snelheid veranderen, op 
voorwaarde dat de regelaar niet recent een stroomonderbreking heeft gehad. 

Wanneer u de pomp opstart in manuele modus, kan het zijn dat deze niet direct naar de ingestelde 
snelheid gaat, maar eerst een tijdje op volle snelheid blijft draaien. Dit is een normale werking van 
de pomp. 

4 Problemen en oplossingen 

Code Type fout Oorzaak Oplossing 

E004 Overstroom bij 
aanloop (OC1) 

1. Aanlooptijd te kort 
2. Te zware belasting 
3. Lage ingangsspanning 
4. Regelaar is te zwak voor de 

pomp 

• Verhoog de aanlooptijd 
• Controleer de 

voedingsspanning 
• Kies een regelaar met 

een groter vermogen 

E005 Overstroom bij 
uitloop (OC2) 

1. Uitlooptijd is te kort 
2. Te zware belasting 

• Vergroot de uitlooptijd 
• Vergroot de rem eenheid 
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Code Type fout Oorzaak Oplossing 

3. Regelaar is te zwak voor 
pomp 

• Kies een regelaar met 
een groter vermogen 

E006 Overstroom bij 
constante snelheid 
(OC3) 

1. Plotselinge verandering van 
belasting 

2. Te lage ingansspanning 
3. Regelaar is te zwak voor de 

pomp 

• Controleer de belasting 
• Controleer de 

voedingsspanning 
• Kies een regelaar met een 

groter vermogen 

E007 Overspanning bij 
aanloop (OV1) 

1. Hoge ingangsspanning; 

2. Regeneratieve energy van 
de motor is te groot 

• Kijk de voeding na 

• Voorkom dat u de motor 
opnieuw start totdat deze 
volledig gestopt is met 
draaien 

E008 Overspanning bij 
uitloop (OV2) 

1. Hoge ingangsspanning 
2. Uitlooptijd is te kort 

3. De belasting is te groot 

• Vergroot de uitlooptijd 

• Controleer de 
voedingsspanning 
Vergroot de rem unit 

E009 Overspanning bij 
constante snelheid 
(OV3) 

1. Te hoge ingangsspanning 

2. Belasting te zwaar 

• Installeer ingangsreactor; 

• Vergroot de rem unit 

E010 DC bus te lage 
spanning 

Lage ingansspanning Controleer voeding 

E011 Motor 
overbelasting (OL1) 

1. Te lage ingansspanning 
2. Onjuiste 

motorbeveiliging ter 
bescherming van de 
motor 

3. Plotselinge verandering 
belasting 

4. Motorvermogen is te klein 

• Controleer de 
voedingsspanning; 

• Breng de juiste 
motorgegevens in; 

• Controleer de belasting, 
pas de waarde van het 
Koppel vermogen aan; 

• Kies de juiste motor 

E012 Controller (OL2) 1. Aanlooptijd is te kort 
2. Herstart de motor 

opnieuw wanneer 
die uitloopt 

3. Te lage ingangsspanning 

4. Te zware belasting 

• Verhoog de aanlooptijd; 
• Voorkom dat de motor 

opnieuw wordt gestart 
voordat deze volledig is 
gestopt 

• Controleer de 
voedingsspanning; 

• Kies een regelaar met 
groter vermogen 
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Code Type fout Oorzaak Oplossing 

E015  Verhelp 
oververhitting 
(OH1) 

1. Plotselinge overstroom 
2. Input/output hebben een 

kortsluiting 
3. Koelingsventilatoren zijn 

gestopt of beschadigd 
4. Obstructie van het 

ventilatiekanaal 
5. Omgevingstemperatuur is te 

hoog 
6. De frequentie is te hoog 
7. Te dicht bij een warmtebron 
8. Bedrading van het 

controlebord zijn los 
9. Hulpvoedingseenheid is 

beschadigd of heeft een 
lage aandrijfspanning 
voor IGBT 

10. De brug van de 
voedingsmodule 
is beschadigd 

11. De besturingskaart 
functioneert niet goed 

• Raadpleeg 
de 
maatregelen 
tegen 
overstroom 

• Controleer de bedrading 
• Vervang de 

koelventilatoren; 
• Maak het ventilatiekanaal 

schoon; 
• Installeer een koeling unit; 
• Verlaag de 

ingangsfrequentie; 
• Verwijder de warmtebron; 
• Controleer de bedrading 

en aansluitingen; 

• Vraag raad aan de 
constructeur; 

E016 IGBT oververhitting 
(OH2) 

E019 Stroom 
detectiefout 

1. Draden of verbindingen 
zijn los 

2. Hulpvoedingseenheid is 
beschadigd 

3. De huidige detector is 
beschadigd of het 
versterkingscircuit is niet in 
orde 

• Controleer de bedrading 
en verbindingen 

• Vraag raad aan de 
constructeur 

 

5 Afgewerkt en leeg tijdschema 

Tijdsinstellingen Snelheidsinstellingen 

Tijd Parameter instelling Snelheid (tpm) Parameter instelling 

08:00 br-02=08-00 2850 br-03=2850 

10:00 br-04=10-00 2200 br-05=2200 
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11:30 br-06=11-30 1500 br-07=1500 

13:00 br-08=13-00 0 (Stop) br-09=0 

17:00 br-10=17-00 2950 br-11=2950 

18:00 br-12=18-00 2000 br-13=2000 

19:15 br-14=19-15 0 (Stop) br-15=0 

19:15 br-16=19-15 0 (Stop) br=17=0 

 

Tijdsinstellingen Snelheidsinstellingen 

Tijd Parameter instelling Snelheid (tpm) Parameter instelling 

                    : br-02=               -  br-03= 

                    : br-04=               -  br-05= 

                    : br-06=               -  br-07= 

                    : br-08=               -  br-09= 

                    : br-10=               -  br-11= 

                    : br-12=               -  br-13= 

                    : br-14=               -  br-15= 

                    : br-16=               -  br=17= 
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