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Gebruikershandleiding WS4 ES 

Bedoeld gebruik 

De Corroventa WS4 ES waterafscheider is ontwikkeld en bedoeld voor gebruik tijdens het 
vacuümdrogen van zwevende vloeren en andere gelaagde constructies en heeft de capaciteit om 
niet alleen water maar ook vuildeeltjes en stof te verwijderen. 
Net als alle andere apparaten van Corroventa beschikt de WS4 ES over een robuuste vormgeving, 
een voorwaarde voor een lange levensduur. De behuizing is van roestvrij staal en de ingebouwde 
dompelpomp is geselecteerd op zijn robuustheid en geschiktheid in zware omstandigheden. De 
pomp is verbonden met de deksel waarin tevens alle elektronica en de voedingskabel in zijn 
aangebracht. Dus nadat de deksel is verwijderd, resteert alleen een zeer eenvoudig te reinigen 
behuizing. Hoewel fysiek veel kleiner en met een gewicht van slechts 20 kg beschikt de WS4 ES over 
dezelfde efficiënte 3-traps filtertechniek als zijn voorganger. Natuurlijk is het apparaat compatibel 
met alle turbines van Corroventa, zowel de oude als de nieuwe. 
 
 
Kenmerken: 
 

 

 

 

 

Inspectie bij levering 

De Corroventa WS4 ES wordt geleverd inclusief de volgende artikelen:  

WS4 ES 1 x 
Waterslang 1 x 
Handleiding 1 x 

 

 

 

 

 

• Hoog vermogen • Onderhoudsvrij 
• Robuust • Zeer laag geluidsniveau 
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Productierichtlijn 

De Corroventa WS4 ES is CE-goedgekeurd. 

Afwijzing van aansprakelijkheid 
 

• Gebrekkige, onjuiste installaties en/of onjuist gebruik kunnen beschadigingen veroorzaken 
aan eigendommen en leiden tot persoonlijk letsel. 

• De producent aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor 
beschadigingen of letsel veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in dit 
document, gebruik voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik of het niet in acht 
nemen van de waarschuwingen. Dergelijke beschadigingen, letsels of aansprakelijkheden 
vallen niet onder de productgarantie. 

• Verbruiksartikelen en normale slijtage vallen niet onder de productgarantie.  
• Het is de verantwoordelijkheid van de koper om het product bij levering te inspecteren en 

het correct functioneren ervan voorafgaand aan het gebruik te controleren. Beschadigingen 
als gevolg van het gebruik van defecte producten vallen niet onder de productgarantie.  

• Wijzigingen of aanpassingen aan de apparatuur mogen uitsluitend worden doorgevoerd na 
schriftelijke toestemming van  
Corroventa Avfuktning AB. 

• Het product, de technische gegevens en/of de installatie- en gebruiksaanwijzingen kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
Deze handleiding bevat door wetgeving inzake intellectueel eigendom beschermde 
informatie. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
informatiesysteem of in welke vorm of op welke wijze dan ook worden overgedragen zonder 
de schriftelijke toestemming van Corroventa Avfuktning AB. 

 
 

Eventuele opmerkingen over de inhoud van dit document kunnen worden gericht aan:  

Corroventa Avfuktning AB  Tel. +46 (0) 36 37 12 00 
Mekanikervägen 3  Fax +46 (0) 36 37 18 30 
564 35 Bankeryd, ZWEDEN  E-mail: mail@corroventa.se 
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Veiligheidsinformatie 
 
Deze apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt door kinderen van acht (8) jaar of ouder en 
mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of door personen die 
geen ervaring met of kennis hebben van het product als zij voldoende instructies en informatie 
hebben ontvangen over veilig gebruik van de apparatuur en de mogelijke gevaren goed begrijpen.   

Het is kinderen niet toegestaan met de apparatuur te spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder 
toezicht niet worden uitgevoerd door kinderen.  

Daarnaast moeten de volgende waarschuwingen en aanwijzingen worden gelezen en in acht 
genomen: 

1. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.  
2. Het apparaat moet bij ingebruikname waterpas staan. Het mag niet meer dan 5 graden 

afwijken. 
3. De voeding naar het apparaat mag niet worden ingeschakeld voordat de installatie in 

overeenstemming met deze handleiding is voltooid.  
4. Het apparaat mag niet worden afgedekt, want dit kan leiden tot oververhitting en 

brandgevaar. 
5. Het apparaat mag niet worden gebruikt als tafel, onderstel, pallet of kruk.  
6. Het apparaat mag niet worden gebruikt om op te staan. 
7. Gebruik het apparaat nooit zonder geïnstalleerde filters, daar er anders vuildeeltjes en stof in 

de lucht worden opgenomen, die onderweg de turbine kunnen beschadigen. Zorg dat de 
filters schoon zijn, want een verstopt filter zal onvermijdelijk het droogproces verstoren of 
stoppen en het kan zelfs leiden tot oververhitting van de aangesloten turbine.  

8. Het apparaat mag niet worden gebruikt in ruimten waar explosieve gassen aanwezig kunnen 
zijn.  

9. Installeer het apparaat stabiel en waterpas, zodat het niet kan omvallen. 
10. Houd kinderen, dieren en toeschouwers weg van de werkplek tijdens de installatie. 
11. Neem direct contact op met de verkoper als het apparaat defect is of als de voedingsstekker 

of -kabel beschadigd is. Voer geen reparaties uit aan de apparatuur als u hiertoe geen 
specifieke training van de fabrikant hebt gekregen.  

12. Let erop dat u de voedingskabel niet beschadigt. De kabel mag niet in contact komen met 
water of langs scherpe randen worden geleid.  

13. Draag of verplaats het apparaat nooit aan de kabel.  
14. Het gebruik van elektrische apparatuur in een vochtige of natte omgeving kan gevaarlijk zijn. 

Schakel de voeding nooit in als het apparaat in water staat.  
15. Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een geaard stopcontact van 230 V, 50 

Hz, max 16A. 
16. Er moet een aardlekschakelaar/stroomonderbreker worden gebruikt om het gevaar van 

elektrische schokken tot een minimum te beperken. 
17. De elektrische onderdelen van het apparaat mogen niet in contact komen met water. Mocht 

dit wel gebeuren, let er dan goed op dat de apparatuur droog is voordat deze opnieuw in 
gebruik wordt genomen. 

18. De stroom naar het apparaat moet altijd worden onderbroken voordat het apparaat 
geopend mag worden. 

19. Reparaties en onderhoud aan de elektronica en het elektrische systeem van het apparaat 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien. 

20. De luchtslangen/-leidingen die gebruikt en aangesloten zijn op het apparaat moeten bestand 
zijn tegen corrosie en een temperatuur van 80°C en over voldoende structurele sterkte 
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beschikken om niet te knikken of breken bij de gegenereerde onderdruk door de aangesloten 
turbine.  

21. Het apparaat mag nooit worden gebruikt in combinatie met andere accessoires dan de 
accessoires die vermeld staan in deze handleiding of die specifiek door Corroventa 
Avfuktning AB zijn goedgekeurd. 

 
Neem voor verder advies over productveiligheid en gebruik contact op met de leverancier. 

 

 

 

Gebruik van de WS4 ES bij vacuümdrogen 

De Corroventa WS4 ES is, zoals eerder beschreven, ontwikkeld en bedoeld voor gebruik tijdens 
vacuümdrogen van gelaagde constructies. Het is vooral een kwestie is van het te drogen materiaal, 
maat het proces wordt bij voorkeur ondersteunt door een adsorptiedroger die, in vergelijking met 
een condensatiedroger, een betere Δx en een groter verschil in het watergehalte tussen de 
inkomende en uitgaande lucht realiseert, waardoor de snelheid van het droogproces toeneemt. 

Om circulatie, luchtverplaatsing, op gang te brengen in de constructie, wordt de adsorptiedroger in 
combinatie met de turbine gebruikt om lucht uit te constructie te zuigen door het creëren van 
onderdruk dat ervoor zorgt dat de door de droger bewerkte omgevingslucht de geboorde gaten, 
openingen tussen de wanden enz. wordt ingevoerd. Vooral in het begin van het proces zuigt de 
turbine het vocht uit de constructie, dit is waar de behoefte aan een WS4 ES-waterafscheider 
ontstaat. De inlaat van het apparaat is door de slang of een systeem van slangen verbonden met de 
constructie en de uitlaat is aangesloten op de turbine zodat alle lucht uit de constructie door het 
filter gaat voordat het de turbine bereikt. Op deze manier wordt het vocht opgevangen en 
gecontroleerd afgevoerd, en blijven de vuildeeltjes en het stof achter in het filter. Terwijl de turbine 
wordt beschermd voor schade door water en stof, wordt natuurlijk de kwaliteit van de lucht in de te 
drogen ruimte door de vrijgekomen lucht uit de turbine aanzienlijk verbeterd.  
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Functioneel overzicht van de WS4 ES 

Functies van het filtersysteem van de Corroventa WS4 ES zoals hieronder afgebeeld en beschreven.  

 

 

 

A Inlaat vanaf de constructie met waterschade  
B Stap 1, groffilter 
C Stap 2, waterafscheiding 
D Stap 3, luchtfilter 
E Uitlaat naar turbine of Kombi-apparaat 

 

 

 
 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
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Productoverzicht 

De onderstaande afbeeldingen geven de WS4 ES weer met alle externe functies en bedieningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uitlaat, aangesloten op turbine of 
Kombi-apparaat 

Stopcontact, turbine of 
Kombi-apparaat 

Aan/uit,  
schakelaar 

Inlaat, aangesloten op slang / 
systeem van slangen naar de te 
drogen constructie. 

Handmatig  
activeren pomp 

 

Aansluiting systeembus, 
interoperabiliteit met de 
digitale turbines uit de 
ES-serie 

LED alarmindicator 

 

Aansluiting voor afvoerslang 

Dekselvergrendeling  

Handgreep met 
geïntegreerde 
kabelopberger 
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Installatie 

Controleer voor gebruik of het apparaat aan de binnenkant schoon is en of het luchtfilter niet is 
vervuild of verstopt. Indien nodig, reinig de binnenkant van het apparaat en vervang het luchtfilter 
voordat het werk wordt gestart. 
Gebruik altijd het stopcontact op de WS4 ES voor de turbine of het Kombi-apparaat zodat deze wordt 
gestopt wanneer de pomp wordt ingeschakeld. Als de/het turbine/Kombi-apparaat niet stopt, is de 
pomp niet in staat het apparaat te legen en zal het water de turbine of het Kombi-apparaat bereiken. 
 
Installatie: 

1. Plaats het apparaat stabiel en waterpas, zodat het niet kan omvallen. Het apparaat mag niet 
meer dan 5 graden afwijken om goed te kunnen functioneren. 

2. Sluit de luchtslangen aan. De inlaat aansluiten op de slang/systeem van slangen naar de 
constructie. De uitlaat aansluiten op de/het turbine/Kombi-apparaat.  

3. Sluit de waterslang aan en leidt deze naar een geschikte afvoer. 
4. Sluit de stekker van de/het turbine/Kombi-apparaat aan op het stopcontact van de WS4 

ES. Hierdoor zal de/het turbine/Kombi-apparaat stoppen als de pomp wordt ingeschakeld en 
wordt voorkomen dat het water de turbine kan bereiken en de pomp werkt zoals bedoeld. 
De ingebouwde pomp kan een opvoerhoogte tot 3,5 meter overbruggen. 

5. Als de WS4 ES gebruikt wordt met een turbine uit de digitale ES-serie, kan de WS4 ES naast 
de stroomvoorziening ook met een systeemkabel worden aangesloten op de turbine. De 
turbine is hierdoor in staat te registreren hoe vaak de waterafscheider is geleegd en wanneer 
de laatste cyclus werd afgerond. Deze aansluiting is optioneel, maar niet noodzakelijk. 
Ongeacht of deze verbinding wordt gebruikt of niet, de stekker van de turbine moet altijd 
aangesloten worden op de WS4 ES. 

6. Zodra de installatie van de/het turbine/Kombi-apparaat volgens de handleiding is uitgevoerd 
kan het apparaat worden aangesloten op een geaard stopcontact van 230 V, 50Hz, met 
zekering van max. 16A. Omdat het apparaat voornamelijk wordt gebruikt in vochtige 
omgevingen, wordt het gebruik van een aardlekschakelaar/stroomonderbreker aanbevolen.  

7. Start het systeem op met de aan/uitschakelaar. De alarmindicator zal éénmaal knipperen om 
aan te geven dat het opstarten succesvol en zonder storingen is verlopen. Indien er water in 
de WS4 ES staat, wordt dit automatisch afgevoerd voordat de/het turbine/Kombi-apparaat 
wordt opgestart. Als er geen water wordt gedetecteerd, wordt de/het turbine/Kombi-
apparaat onmiddellijk opgestart.  

8. Controleer of de luchtstroom door de turbine en de constructie correct verloopt zodat het 
beoogde droogproces wordt bereikt en dat het proces niet wordt onderbroken door 
oververhitting van de/het turbine/Kombi-apparaat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik altijd het stopcontact van 
de WS4 ES voor de/het 
turbine/Kombi-apparaat! 
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Gebruik van de WS4 ES met turbine uit de digitale ES-serie 

Bij gebruik van de waterafscheider WS4 ES met een turbine uit de nieuwe ES-serie, kan er naast het 
stopcontact op de WS4 ES ook een systeemkabel worden aangesloten, waarmee de turbine kan 
registreren hoe vaak de WS4 ES heeft gepompt, hetgeen een goede indicatie geeft voor de 
hoeveelheid afgevoerd water. Naast het tellen van het aantal cycli, registreert de turbine ook de 
datum en tijd van de laatste keer dat de pomp werd geactiveerd, zodat de gebruiker een goed beeld 
krijgt van of er nog vocht uit de constructie wordt onttrokken. 

   

WS4 ES aangesloten met 
systeemkabel op de turbine uit de 
digitale ES-serie.  

Deze aansluiting is optioneel, het 
hoeft niet gebruikt te worden. 
Ongeacht of deze wordt gebruikt of 
niet, de stekker van de turbine 
moet altijd aangesloten worden op 
de WS4 ES. 
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Functies en signalen indicator 

Het is voor de bediening van de WS4 ES belangrijk de signaleringen van de indicator te kennen: 

1. Wanneer het apparaat is aangesloten en de aan/uitschakelaar wordt ingedrukt geeft de LED-
indicator een kort signaal ter bevestiging dat alles goed functioneert.  

2. Indien het apparaat bij het opstarten water detecteert zal eerst de pomp draaien voordat de 
turbine wordt opgestart. 

3. De schakelaar voor handmatig pompen zal de turbine stoppen en de pomp inschakelen. 
Wanneer het apparaat leeg is, zal automatisch de normale werking worden hervat, en als 
de/het turbine/Kombi-apparaat nog is aangesloten zal ook deze herstarten. 

 

De signalen van de indicator op de WS4 ES moeten als volgt worden geïnterpreteerd: 

 
 

Reeks enkelvoudige knipperingen 

Een reeks van enkelvoudige knipperingen 
betekent dat de niveausensoren niet correct 
werken. De WS4 ES zal blijven werken, maar het 
apparaat zal wellicht niet tijdens elke cyclus 
volledig geleegd worden, dus zal de frequentie 
van pompen toenemen. 
 
Een mogelijke oorzaak voor dit alarm is een 
opeenhoping van vuil op de bodem van het 
apparaat. Zet het apparaat uit, koppel het los en 
maak het apparaat conform deze handleiding 
schoon.  
 

 
 

 
Reeks tweevoudige knipperingen 

Een reeks van tweevoudige knipperingen is een 
waarschuwing dat er langzamer wordt gepompt 
dan verwacht. De waarschuwing wordt 
geactiveerd na tien minuten pompen, en wordt 
vergeleken met een normale pompcyclus van 
ongeveer één minuut.  
Zolang het pompen maar wordt voltooid binnen 
30 minuten, gaat het proces verder. Indien het 
proces niet binnen deze periode kan worden 
voltooid, zal de WS4 ES stoppen en een reeks van 
drievoudige knipperingen weergeven.  
 

Als deze waarschuwing wordt weergegeven, 
controleer dan of er water uit de slang komt en 
of dat de slang wordt afgeknepen of verstopt is. 
Als dit gebeurt is, blijf bij het apparaat totdat 
deze klaar is met pompen en dat de turbine weer 
inschakelt.  
Als dit niet gebeurt, stop het apparaat en haal de 
stekker uit het stopcontact. Reinig het apparaat 
overeenkomstig deze handleiding en probeer het 
opnieuw.  
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Reeks drievoudige knipperingen 

Een reeks van drievoudige knipperingen geeft 
aan dat de pomp er niet in is geslaagd het 
apparaat binnen 30 minuten te legen en dat de 
werking is gestopt om schade te voorkomen. Dit 
signaal zal aanhouden en niet stoppen totdat het 
apparaat opnieuw is opgestart. 
 

Als deze waarschuwing wordt weergegeven, 
controleer of de slang wordt afgeknepen of 
verstopt is. Gebruik de schakelaar handmatig 
pompen om te testen of de pomp werkt en of het 
probleem aanhoudt. Als het probleem aanhoudt, 
stop het apparaat en haal de stekker uit het 
stopcontact. Reinig het apparaat overeenkomstig 
deze handleiding en probeer het opnieuw.  

 
 

Reeks viervoudige knipperingen 

Een reeks van viervoudige knipperingen geeft aan 
dat de overloopsensor ten minste éénmaal is 
geactiveerd. Zodra de sensor voor de derde keer 
is geactiveerd wordt de werking gestopt. Het 
signaal zal aanhouden en niet stoppen totdat het 
apparaat opnieuw is opgestart. 
Als de sensor direct bij het opstarten van het 
apparaat wordt geactiveerd zal de turbine niet 
starten. 
 

Een mogelijke oorzaak van dit alarm is dat de 
tweede, middelste sensor niet werkt vanwege 
vuilophoping. Stop het apparaat en haal de 
stekker uit het stopcontact. Reinig het apparaat 
overeenkomstig deze handleiding en probeer het 
opnieuw. Als het alarm zich onmiddellijk 
voordoet bij het opstarten, betekent dit dat de 
overloopsensor waarschijnlijk verstopt is of niet 
werkt. Stop het apparaat en haal de stekker uit 
het stopcontact. Reinig het apparaat 
overeenkomstig deze handleiding en probeer het 
opnieuw.  
 

 

Demonteren, na iedere klus 

Volg onderstaande instructies, wanneer de klus is afgerond: 

1. Stop de turbine en zet hem uit. 
2. Druk op de schakelaar voor handmatig pompen om de WS4 ES te legen. 
3. Zet de WS4 ES uit en haal de stekker uit het stopcontact. 
4.  Ontkoppel de slangen.  
5. Maak op een geschikte locatie de deksel los en verwijder deze. Maak de WS4 ES met water 

schoon en verwijder al het verzamelde vuil en stof. Vervang het filter als deze vuil is.  
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Onderhoud en service 

Het filter vervangen 

Het luchtfilter in het apparaat moet regelmatig worden vervangen, dit kan het best voor elke nieuwe 
klus of zodra het filter vuil en/of verstopt is.  

1. Haal de stekker uit het stopcontact.  
2. Draai de knoppen op de deksel linksom en verwijder de deksel. Trek het vuile filter er uit en 

installeer zonder hulpmiddelen een nieuw filter door deze op zijn plaats te duwen.  
3. Breng de deksel weer aan en draai de knoppen rechtsom ter vergrendeling.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek het filter naar 
binnen om deze te 
verwijderen. Druk het 
nieuwe filter op zijn 
plaats op de pijp. 

Draai de knoppen 
linksom om de deksel los 
te maken. Til de deksel 
van het apparaat. 

Sensoren, de 
pompstop, en hoger, 
de pompstart 

Overloopsensor 
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Reinigen van de WS4 ES 

De WS4 ES dient voor een maximale levensduur en betrouwbaarheid na gebruik gereinigd te worden. 
Dit gaat eenvoudig.  

 

Verwijder de stroomtoevoer voor het reinigen van de WS4 ES.  

 

1. Draai de knoppen op de deksel linksom en til de deksel omhoog.  
2. Verwijder het luchtfilter en gebruik de waterslang om de binnenkant van het apparaat 

schoon te spoelen. Verwijder al het water en vuil uit het apparaat.  
3. Installeer een nieuw luchtfilter. 
4. Inspecteer de sensoren en de onderkant van de pomp op vuilophoping, voordat de deksel 

weer wordt aangebracht. Breng de deksel weer aan en draai de knoppen rechtsom ter 
vergrendeling. 

 

 

 

Accessoires en verbruiksartikelen 

De volgende artikelen zijn leverbaar als accessoires en verbruiksartikelen voor de WS4 ES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer Naam 
10603 Luchtfilter, Inline 
21214 Slang, 10 m 

6000342 Slangaansluiting, binnendraad, voor slang 
21214 

6000341 Slangaansluiting, buitendraad, voor slang 21214 
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Oplossen van problemen 

Raadpleeg de informatie over de verschillende signaleringen en hoe deze te interpreteren in het 
paragraaf functies en signalen indicator. 

Symptoom Mogelijke oorzaak Actie 
Hoewel de pomp 
draait wordt het 
apparaat niet 
geleegd.  

De waterslang is verstopt of 
wordt afgeknepen of moet 
een hogere opvoerhoogte 
overbruggen dan de 
maximale capaciteit van 3,5 
meter van de pomp.  
 
De stroomkabel van de/het 
turbine/Kombi-apparaat is 
niet aangesloten op het 
apparaat maar op een 
ander stopcontact. Daarom 
stopt de pomp niet en de 
onderdruk voorkomt dat de 
pomp functioneert.  

Maak, indien nodig, de slang schoon en zorg 
dat de opvoerhoogte niet hoger is dan 3,5 
meter.  
 
Als dit al niet gebeurd is, sluit de stekker van 
de/het turbine/Kombi-apparaat aan op het 
apparaat, zodat het zal stoppen zodra de 
pomp wordt geactiveerd. 
 

   
De pomp start niet of 
maakt geluid.   

Zwaar vervuilde of defecte 
pomp en/of de 
sensor/vlotterschakelaar.  
 

Reinig het apparaat overeenkomstig de 
instructies in deze handleiding.  
Controleer of de installatie juist heeft plaats 
gevonden  
 
Als het probleem niet verholpen is, neem 
contact op met uw leverancier voor reparatie. 
 

   
Het is niet mogelijk 
de pomp handmatig 
te starten, de 
schakelaar van de 
WS4 ES voor 
handmatig pompen 
reageert niet.  

Er zit geen water in de WS4 
ES. 
 
Indien er water in het 
apparaat zit en de pomp 
start nog steeds niet, werkt 
of de sensor of de pomp 
niet.  

Als de WS4 ES geen water detecteert, zal de 
pomp niet starten.  
 
 
Probeer het apparaat te reinigen. Als dat niet 
helpt, neem contact op met uw leverancier 
voor reparatie. 
 

   
Turbine/Kombi-
apparaat start niet. 

Afhankelijk van de situatie: 
 
Pomp is actief. 
 
 

 
Een alarm is geactiveerd en 
heeft de WS4 ES gestopt. 
 

Probeer het probleem op te lossen, 
afhankelijk van de situatie: 
 

Controleer of er water uit de afvoerslang 
komt. Indien dat zo is, zal de turbine 
opstarten als de WS4 ES is geleegd.  
 
Controleer de alarmindicator van de WS4 ES. 
Als hij knippert, een signaal afgeeft, raadpleeg 
dan het paragraaf Functies en signalen 
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De/het turbine/Kombi-
apparaat is niet goed 
aangesloten of opgestart.  
 
 
Defect aan WS4 ES. 

indicator.  
Controleer of het apparaat is aangesloten op 
de contactdoos van de WS4 ES, dat hij is 
ingeschakeld en dat er voeding is naar de WS4 
ES. 
 
Start, als bovenstaande niet heeft geholpen, 
de WS4 ES opnieuw op, en controleer of bij 
het opstarten de alarmindicator kort aangaat 
ter bevestiging dat er geen storingen zijn 
waargenomen. Als dat zo is, verleg de 
foutopsporing naar de/het turbine/Kombi-
apparaat die mogelijk de oorzaak van het 
probleem kan zijn. Als dat niet het geval is, 
neem contact op met de leverancier voor 
service en reparatie.  

   
 

 

 

Technische gegevens 
 

Type LAF 50 LAF 50E LAF 50E2 LAF 100 LAF 100E LAF 150 LAF 150E 
Max. opvoerhoogte (m) 3,5  
Capaciteit (l/min) 25 
Spanning 230 VAC / 50 Hz 
Nominaal vermogen (W) 700  
Hoogte x breedte x lengte (mm)  487 x 293 x 446 
Gewicht, kg 20 
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