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1. Inhoud van verpakking

Inbegrepen in het defi nitieve pakket met de DFI-150 zijn: 
    • 1x DFI-150 watercirculatiepomp (incl. 3,5 m stroomkabel) 
    • 1x Inlaat- en uitlaataansluiting Ø63mm
    • 1x Snelstartgids
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2. Over de DFI-150

De Dura Flow inverter circulatiepomp, DFI-150 is een zelfaanzuigende pomp
centrifugaalpomp voor recirculatie en filtratie van het water in kleine en
middelgrote zwembaden met voorfilter geïntegreerd. 

De DFI-150 maakt deel uit van de volledige DuraLink-oplossing. 
Communicatie gebeurt via de stroomkabel. Dat betekent dat er slechts 
1 kabelverbinding nodig is voor voeding en communicatie tussen een 
afstandsbedieningssysteem en de circulatiepomp. 

De omvormer voor de DFI-150 is geïntegreerd in de circulatiepomp en zorgt 
ervoor dat de pomp met variabele snelheden kan draaien. 

De pomp maakt gebruik van een elektromotor met permanente magneet die 
energiezuinig is. 

De DFI-150 is duurzaam, betrouwbaar en eenvoudig te installeren. 
 
De omgevingstemperatuur moet tussen de 0°C en +40°C zijn en zo constant 
mogelijk. De relatieve luchtvochtigheid op de locatie van de installatie mag 
niet hoger zijn dan 90% en er mag geen condensatie ontstaan. Buiten direct 
zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen houden.

De DFI-150 kan alleen worden bestuurd door de LINK Master.
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3. Technische specificaties

3.1. Algemene specificaties

Ingangsspanning: 230VAC 50Hz 16A 
 • Debiet max: 28,8m3/u 
 • Max. opvoerhoogte: 22m 
 • Maximale stroom: 8,2A 
 • min. snelheid: 750 RPM
 • Max. snelheid: 3450 RPM 
 • P1 (ingangsvermogen): 1,7kW (stroomverbruik) 
 • P2 (Uitgangsvermogen): 1,1kW/1.5HP (nominaal vermogen) 
 • Omgevingstemperatuur: 0°C tot +40°C 
 • Vochtigheid: 10% tot 90% RH - niet condenserend 
 • Beschermingsgraad: IP55 
 • Buitenafmetingen verpakking:doos: 690 x 280 x 410 mm 
 • Gewicht: 23 kg 
 • CE-conformiteit 
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3.2. DFI-150 overzicht
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3.2.1 Lijst reserveonderdelen

Referentienummer schema Beschrijving Nummer reserve-
onderdeel

4 Filterkorf SP_DFI-001

1, 2, 3 Het fi lterdeksel + afdichting SP_DFI-002

3 Afdichting fi lterdeksel SP_DFI-003

13 Mechanische afdichting SP_DFI-004

5, 6, 7
63 mm aansluiting (buisaan-
sluiting + moeraansluiting) met 
afdichting 

SP_DFI-005

12 Waaier SP_DFI-006

8, 9 aftapbout met o-ring SP_DFI-007

15 Elektrisch inverterbord
montage (incl. behuizing) SP_DFI-008

11 Steunblok SP_DFI-009

10 O-ring verdeler SP_DFI-010

14 O-ring pompdeksel SP_DFI-011
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3.3. Bedradingsschema en klemmenblokken

Zie de LINK Master-handleiding voor meer informatie over het 
bedradingsschema en de klemmenblokken voor het aansluiten van de 
voedingskabel.
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4. Installatiehandleiding

4.1. Waarschuwingen

Alvorens de pomp wordt geïnstalleerd en gebruikt, moeten de fundamentele 
veiligheidswaarschuwingen worden begrepen. Specifieke inhoud omvat de 
volgende waarschuwingen: 
 
1. Pas op voor elektrische schokken. De pomp kan alleen worden 

geïnstalleerd in combinatie met de LINK Master. De LINK Master heeft alle 
veiligheidsvoorzieningen aan boord voor een veilige installatie.  

 
Raadpleeg de LINK Master-handleiding voor instructies over het correct 
installeren en aansluiten van de DFI-150 op de LINK Master. De DFI-150 heeft 
een vooraf aangesloten in voedingskabel met een lengte van 3,5 m.  

2. Zorg ervoor dat de pompmotor is losgekoppeld van de netvoeding in geval 
van onderhoud of reparatie van de DFI-150. 

 
3. De nationale normen en voorschriften voor installatie van het land waarin 

de pomp is geïnstalleerd, moeten worden gevolgd. 
 
4. Het niet naleven van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig 

lichamelijk letsel of de dood. De installatie en het onderhoud 
van de pomp moeten worden uitgevoerd door professioneel 
zwembadonderhoudspersoneel, installateurs of operators.  

 
5. De eigenaar van het zwembad moet de veiligheidswaarschuwingen en 

instructies zorgvuldig lezen alvorens de pomp te gebruiken. 
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5. Bedrijfsmodi

Raadpleeg de handleiding van de Link Master (DLM-450, DLM-600) voor de 
bediening van de pomp en instructies voor het plannen.



10

6. Speciale functiebeschrijving en toepassing

6.1. Interne beveiligingsfuncties

Zie bijlage 8.1 voor bijbehorende foutcodes. In geval van een fout, de fout
code wordt weergegeven op de LinkTouch of kan ook worden opgehaald in
de DuraCloud-applicatie.

6.1.1. Overspannings- en onderspanningsbeveiliging

• Als de wisselspanning hoger is dan 240V of lager dan 208V. 
• Het starten van de motor is uitgeschakeld. 
• De volgende codes kunnen worden weergegeven: OV1 voor overspanning 

en UV1 onderspanning.

6.1.2. Overstroombeveiliging

• Nadat de fout is opgetreden, stopt de controller de uitvoer, wist de fout 
automatisch en start opnieuw na 10 of 30 seconden.

• Na 3 opeenvolgende fouten zal de motor niet herstarten en wordt een van 
de volgende foutcodes weergegeven: OC1, OC2, OC3, OC4. 

6.1.3 IPM-(intelligente module)beveiliging

• In het geval van een IPM-storing, stopt de motor onmiddellijk 
• De volgende foutcode wordt weergegeven: OC3.
• De controller zal de fout automatisch wissen en zal de pomp na 30 secon-

den herstarten. 
• Na 3 opeenvolgende fouten start de motor niet opnieuw en kan de fout 

niet worden gewist. Pas na een power-cycle van de motor wordt de fout 
gewist. 

• Als het OC3-alarm ook na een stroomcyclus blijft branden, betekent dit dat 
de interne hardware is uitgevallen. 

6.1.4. Beveiliging tegen oververhitting

• Wanneer de motortemperatuur hoger is dan 95 °C, zal het systeem auto-
matisch en geleidelijk het motortoerental verlagen in stappen van 50 RPM 
om de motor te beschermen. Als de temperatuur te hoog is, stopt het 
systeem met werken. De volgende foutcode wordt weergegeven: OH1. 
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6.1.5. Beveiliging tegen drooglopen (geen waterbeveiliging)

 • De beveiliging tegen drooglopen wordt aangestuurd door de LINK Master
 • Deze functie werkt alleen vanaf en boven 2100 RPM's
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7. Aandachtspunten

7.1. Hoge snelheid bij het opstarten

Elke keer dat de pomp wordt geactiveerd, begint de motor op hoge snelheid 
te draaien om de lucht in de leiding te verwijderen. Dit wordt aangestuurd 
door de LINK Master.

7.2. Reinigen van filter

De filterkorf moet regelmatig worden gereinigd om de waterstroom 
te garanderen en om schade aan de pomp door een verstopt filter te 
voorkomen. 
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8. Addendum

8.1 Foutcode

Code 
weerge-
ven

Naam storing Oorzaak storing Beschrijving

OC1
Overstroom tijdens 
verandering van de 
stuurnelheid

- Overbelast
- Gebruik van een speciale motor of een 
motor met een groter vermogen dan het 
geldende vermogen.
- De uitgangszijde van de aansturing heeft een 
storing met kortsluiting en aarding

In dit geval:
1) Controleer of de motor en de aansturing overeenkomen 
2) Controleer of de uitgangsaansluiting van de driver is kort-
gesloten of op de verkeerde draad is aangesloten
3) Verminder de belasting:

OC2
Overstroom in de 
aansturing bij con-
stante snelheid

- Overbelast
- Gebruik van een speciale motor of een 
motor met een groter vermogen dan het 
geldende vermogen.
- De uitgangszijde van de aansturing heeft een 
storing met kortsluiting en aarding

In dit geval:
1) Controleer of de motor en de aansturing overeenkomen 
2) Controleer of de uitgangsaansluiting van de driver is kort-
gesloten of op de verkeerde draad is aangesloten
3) Verminder de belasting:

OC3
Aansturing onmiddel-
lijke overstroom of 
oververhitting

- Overbelast
- De uitgangszijde van de aansturing heeft een 
storing met kortsluiting en aarding
- De IPM-module van het stuurprogramma is 
beschadigd

In dit geval:
1) Controleer of de bedrading aan de uitgangszijde van de 
driver normaal is en of er kortsluiting is
3) Probeer de belasting te verminderen 
3) Controleer of de aansturing oververhit is en probeer het 
opnieuw als de driver is afgekoeld 
4) Indien de bovenstaande situatie nog steeds een OC3-fout 
meldt, neemt u contact op met de fabrikant voor reparatie 

OC4
Overspanning van 
aansturingsmodule

Overspanning van aansturingsmodule

- Het systeem zal 30 seconden na de storing opnieuw 
opstarten.
- Na 3 opeenvolgende gebeurtenissen start de pomp niet 
meer opnieuw op

OV1
Overspanning 
hoofdcircuit

- Ingangsspanning is te hoog
- De voedingsspanning overschrijdt de
werkbereik van de driver bij het inschakelen

In dit geval:
1) Controleer of de voedingsspanning is
in overeenstemming met de werkspanning van de bestuurder 
2) Controleer of het ingeschakelde apparaat goed contact 
maakt om onmiddellijke overspanning veroorzaakt door een 
slecht ingeschakeld contact te voorkomen
3) Voor andere vragen neemt u contact op met de
fabrikant voor reparatie en beschrijft u de situatie

OH1
Koellichaam is 
oververhit

- De omgevingstemperatuur is te hoog
- Er zijn hete voorwerpen in de buurt
- De koelventilator van de bestuurder stopt 
met werken
- Geblokkeerde radiator

In dit geval:
1) Controleer de omgevingstemperatuur en verplaats de 
bestuurder naar een koele en geventileerde plaats om bloot-
stelling aan hoge temperaturen buitenshuis te voorkomen
2) Controleer of er een verwarmingselement in de buurt is, 
verwijder deze indien aanwezig
3) Controleer of de koelventilator geblokkeerd of kapot is

UV1
Lage spanning van 
hoofdcircuit

- Abrupte stroomstoring treedt op
- De ingangsspanning fluctueert
- De bedrading van de ingangsvoeding zit los
- Faseverlies van ingangsstroom
- Schakel de stroom uit, de aansturing 
ontlaadt te veel

In dit geval:
1) Controleer of de ingangsspanning van de voeding stabiel is
2) Controleer of de bedrading van de ingangsvoeding los zit 
of slecht is aangesloten
3) Controleer of de fase van de ingangsvoeding ontbreekt

CE
Storing zelfcontrole 
stroomtransformator

Aansturing interne fout

In dit geval:
1) Controleer of er een sterke elektronische storingsbron in de 
buurt van de driver is en verwijder deze
2) Als de CE-storing blijft worden gemeld, ga dan terug naar 
de fabriek voor reparatie
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Contact gegevens

Propulsion Systems bvba
Dooren 72

1785 Merchtem, België

Tel +32 2 461 02 53
Fax +32 2 706 59 60

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be

We behouden ons het recht om alles of delen van de inhoud
van dit document aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving
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