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POMPEN VOOR WATERFILTRATIE

Woord vooraf:
De aanleg van een zwembad brengt naast een langetermijninvestering ook aanzienlijke werkingskosten met
zich mee.
Wanneer men een dergelijke investering overweegt, moet voorzichtig en doordacht worden omgesprongen
met de beschikbare middelen.
Dit document is opgesteld voor adviesbureaus, installateurs en meer in het algemeen besluitvormers en bevat
technische informatie om hen te helpen kosten te besparen zonder in te boeten op de intrinsieke kwaliteit van
geïnstalleerde uitrusting.
We hebben getracht dit document zo compleet en duidelijk mogelijk te maken. We konden echter niet aan alle
punten evenveel aandacht besteden. Onze technische verkoopmedewerkers staan dan ook tot uw beschikking
om uw vragen te beantwoorden en u waar gewenst meer informatie te verschaffen.
Wij wensen u veel leesplezier.

Wie is KSB?
Overal waar er nood is aan het transport, de regeling of het afsluiten van vloeistoffen duikt de naam KSB op.
Sinds de oprichting meer dan 145 jaar geleden is KSB Group uitgegroeid van een kleinschalig Duits
familiebedrijf tot een multinational met een uitstekende reputatie. Klanten uit alle hoeken van de wereld
kunnen rekenen op een breed gamma aan pompen, afsluiters, automatisering en service. Kortom, met
betrouwbare technologie van de hoogste kwaliteit blijft elk hydraulisch systeem in topconditie. Zo kunt u zich
volop concentreren op de groei en het succes van uw bedrijf.
Het hoofdkantoor van KSB is gevestigd in Frankenthal, Duitsland. Met meer dan € 2 miljard gerealiseerde
omzet behoort KSB tot de belangrijkste aanbieders van pompen, afsluiters en systemen. Wereldwijd zetten
meer dan 16.000 medewerkers zich in voor de beste dienstverlening en de hoogste productkwaliteit.

KSB Belgium werd opgericht op 1 januari 1953, het hoofdkantoor bevindt zich in Waver, 15 km ten
zuidoosten van Brussel, in Zoning Industriel Sud, naast afrit nr. 6 van de snelweg E411.
We ontwerpen, plannen, adviseren, optimaliseren, installeren, onderhouden en bieden algemene
bedieningsconcepten op maat.
Met in totaal 75 werknemers (inclusief technici) streven we naar een hoog serviceniveau. Bovendien zijn onze
zeer ervaren ingenieurs en technici niet alleen perfect op de hoogte van onze producten, maar ook van die van
andere leveranciers.
KSB Belgium is ook verantwoordelijk voor de markt van het Groothertogdom Luxemburg
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1. BESCHRIJVING VAN DE BEHOEFTE
Er is een minimaal recirculatiedebiet nodig om een correcte filtratie van zwembadwater mogelijk te maken. De
gezondheidsdiensten gebruiken de debietwaarde als controlewaarde wanneer de waterkwaliteit niet meer
binnen de normen valt.

Doel van de regeling:
Een constant debiet behouden in filtratiemodus, ongeacht de verontreiniging van de circuitelementen
(voorfilter, filters) en filters met hoog debiet reinigen in wasmodus.

Voordeel:
Een constant debietregeling bij filtratie van zwembadwater helpt:
 De investeringskosten te verlagen en dit door de installatie zo dicht mogelijk bij de behoefte te
dimensioneren (overdimensionering van de filters, pompen, leidingen, kleppen, enz ... wordt beperkt
tot 110% van het reglementaire debiet in plaats van de gebruikelijke 130%).
 De energiekosten verlagen:
o de gemiddelde jaarlijkse energiebesparing bedraagt meer dan 25%
o deze kan zelfs oplopen tot 40% als we hoogrendement-elektromotoren gebruiken
(synchrone motoren met reluctantie)

2. TYPISCHE HYDRAULISCHE CIRCUITS
De filtratie bestaat, ongeacht het type hydraulisch circuit, uit het hergebruiken van zwembadwater en dit door
aanzuiging via afvoerkanalen en via het zwembad zelf.

Gescheiden inzameling van het water uit het zwembad en uit de afvoerkanalen:
(ook wel ‘gemengde hydraulica’ genoemd)

Door middel van bewaking van het niveau in de watertank wordt watertekort gedetecteerd en wordt de pomp
na de buffertank preventief gestopt om schade te voorkomen.
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Gemeenschappelijke inzameling van het water uit het zwembad en afvoerkanalen:
(ook wel ‘omgekeerde hydraulica’ genoemd)

Door middel van bewaking van het niveau in de watertank wordt watertekort gedetecteerd en wordt de pomp
na de buffertank preventief gestopt om schade te voorkomen.

Wanneer de pompen in parallel werken, is het raadzaam om beide pompen op dezelfde snelheid in te stellen
om het debiet van beide pompen in balans te brengen.
Het is niet raadzaam om de twee pompen met twee afzonderlijke regelaars aan te sturen. Het debiet dat door
beide wordt verpompt is dan immers niet in evenwicht, wat voortijdige slijtage zou kunnen veroorzaken.
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Voorzorgsmaatregelen bij het ontwerp:
Het is belangrijk om de drukverliezen aan aanzuigzijde van de pompen tot een minimum te beperken en
daarom enkele voorzorgsmaatregelen bij het ontwerp te nemen:





v2.2

Geen “kattenrug” in de aanzuigleidingen
Een rechte lengte aan aanzuigzijde van de pompen van minimaal 3 keer de diameter van de
aanzuigleiding
Gebruik van asymmetrisch convergerende leidingen aan afzuigzijde en asymmetrisch divergerende
leidingen aan perszijde
Beperk de snelheid van het water in de leidingen (1,5 m/s aan aanzuigzijde en 2 m/s aan perszijde)
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3. KEUZE EN LOCATIE VAN DE SENSOREN
Een constant debiet kan worden gehandhaafd met behulp van een debietmeter of een geschikte druksensor.
Een debietmeter is de meest betrouwbare, de meest accurate en vaak de meest praktische oplossing (zowel bij
de inbedrijfstelling als tijdens het gebruik) maar vraagt een hogere investering (als er geen debietmeter
beschikbaar is).

Debietregeling door middel van een debietmeter:
Het type debietmeter (elektromagnetisch, ultrasoon, met Coriolis-effect.) wordt gekozen door de klant, in
functie van het debietbereik en de vereiste nauwkeurigheid. Het is interessant om op te merken dat ultrasone
technologie betaalbaarder wordt voor grote diameters (groter dan DN 200).
Voor een debiet van 200 m³/u Krohne Optiflux 2100 mag u budgetteren op ongeveer 1500 €
Locatie van de debietmeter: Het verdient de voorkeur om de debietmeter na de filters te plaatsen op een
leiding waar het water niet door turbulentie wordt verstoord (volg de instructies van de fabrikant).
De debietmeter kan tevens gebruikt worden om het debiet te regelen tijdens de terugspoelfase.

Debietregeling door middel van een druksensor:
Er bestaan twee oplossingen: de druksensor wordt voor de filter (oplossing 1) of na de filter (oplossing 2)
geplaatst.
Oplossing 1 is een betrouwbare, maar minder nauwkeurige oplossing dan oplossing 2.


Oplossing 1: sensor geplaatst voor de filter (niet aanbevolen door KSB)
Deze oplossing bestaat erin te reageren op de verontreiniging van het filter door een toename van de
rotatiesnelheid. (verontreiniging = hogere weerstand van de filter en dus druktoename voor de filter)
Regeloplossing type open circuit.
De operator of automaat moet de ingestelde snelheid wijzigen als het filter verontreinigd raakt.
De waarde van de sensor moet worden aangepast aan de druk die wordt gemeten aan de inlaat van
het filter; meestal ongeveer tien meter. Bijv.: Wika S-10 schaal 0..1.6 bar – referentie bij KSB



Oplossing 2: sensor geplaatst na de filter

Bij deze oplossing wordt de druk ingesteld op een constante waarde over een deel van het netwerk
(tussen de uitlaat van het filter en de terugvoer naar het zwembad) waarvan de drukverliezen van het netwerk
constant zijn. Daarom wordt het debiet op een relatief constante waarde ingesteld.
De waarde van de sensor moet worden aangepast aan de druk die wordt gemeten aan de uitlaat van
het filter; meestal een paar meter. Bijv.: Wika S-10 schaal 0..1bar – referentie bij KSB
Bij debietregeling met druksensor kan de terugspoelfase niet worden geactiveerd omdat de druksensor in deze
werkingsmodus voor de filter is geplaatst.
v2.2
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De snelheidswaarden (oplossing 1, schoon filter, verontreinigd filter, wasbeurt) of de bijbehorende drukwaarde
(oplossing 2) moeten door middel van een debietmeting (of een gelijkaardige methode) worden bepaald.
Dit geldt voor beide oplossingen en gebeurt tijdens de inbedrijfstelling.

4. WASSEN VAN DE FILTERS
De pompgroep moet twee werkingsmodi ondersteunen:
 Een FILTRATIE-modus waarin het debiet op een constant debiet wordt ingesteld.
 Een WAS-modus waarin het debiet wordt ingesteld of gemaximaliseerd wordt tot een bepaalde
waarde bepaald door de werking van de pomp(en) met vaste snelheid.
Wanneer de filters verontreinigd zijn, moet een terugspoelfase worden gestart door de stroomrichting van de
vloeistof met een reeks kleppen aan te passen. Het debiet moet worden gemaximaliseerd tot een bepaalde
waarde (doorgaans 50 m/uur per filter) om de filters efficiënt en veilig te reinigen.

Enkele opmerkingen over de omvang van de verontreiniging:
Zandfilter
Diatomeeënfilter
Hydro-antraciet filter

70% verontreiniging: + 500 tot 700 g
70% verontreiniging: + 600 tot 800 g
70% verontreiniging: + 1000 g

Belangrijk: Over het algemeen moet de weerstand van het netwerk tot aan de riolering worden vergroot,
zodanig dat de pomp(en) binnen het toegelaten werkbereik kan werken. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan
door toevoeging van een klep van het type BOA-Compact of een diafragma.
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5. DIMENSIONERING VAN DE POMPEN
Bij gebruik van filtercircuits met variabel debiet moesten de pompen tot op heden ook met een variabel debiet
worden gebruikt via hun werkpunt, dat varieert van het debiet bij een verontreinigde filter (nominaal debiet)
tot het debiet bij een propere filter (overgedimensioneerd debiet).
Door deze beperking moest:
 de pomp worden gedimensioneerd voor een werking met nominaal debiet bij verontreinigd HMTfilter
 worden gecontroleerd of de pomp zijn curve ook blijft volgen als het filter schoon is (lage HMT)
 de motor worden gedimensioneerd geschikt voor de werking bij propere filter (overgedimensioneerd
debiet)
Dankzij het constante debiet zijn de ontwerpvoorwaarden nu beperkt tot:
 het dimensioneren van de pomp voor een werking bij een nominaal debiet +10% bij verontreinigd
HMT-filter

De pompen kunnen worden gebruikt bij een hogere rotatiesnelheid dan de synchronisatiesnelheid.
Beperkt tot 70 Hz en van het door de motor toegestane vermogen.
v2.2
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6. ENERGIEBESPARINGEN
a) Dankzij de regeling
Tot nu toe troffen we vaak 'ouderwetse' middelgrote installaties aan met pompen met vaste snelheid - in-line
aandrijvingen met een vooraf ingestelde snelheid.
Het debiet varieert afhankelijk van de verontreiniging van de filter. De pompen werken dan met een te hoog
debiet als het filter schoon is.
We kijken opnieuw naar het voorbeeld in voorgaande grafiek, de hydraulische pomp verbruikt 5 kW wanneer
het filter schoon is en 4,53 kW wanneer de filter verontreinigd is
Bij toepassing van een constant debiet verbruikt de pomp 2,92 kW bij een propere filter en 4,53 kW bij een
verontreinigd filter.
Deze regeling zorgt met zijn keuze tussen twee werkingsmodi voor een besparing op het pompvermogen van
maar liefst 41,6% bij een propere filter.
Het verbruikte vermogen start bij 2.92 kW en stijgt dan tot 4,53 kW afhankelijk van de verontreiniging in plaats
van te starten bij 5 kW en vervolgens te dalen naar 4,53 kW.

b) Dankzij de hoogrendementsmotor
Voor frequentiegerelde pompen tot 45 kW adviseren wij onze synchrone reluctantiemotor SuPremE (IE5 –
IE4).
Dit is de enige motor die bij deellast (van 25% tot 100%) een nagenoeg constant rendement behoudt en dit in
tegenstelling tot asynchrone motoren (ongeacht hun rendementsklasse).
U kunt hierdoor aanzienlijke energiebesparingen realiseren gezien alle centrifugaalpompinstallaties een groot
deel van de tijd op deellast werken.
KSB levert deze motor zonder meerprijs ten aanzien van asynchrone IE3-motoren.
De SuPremE motor maakt geen gebruik van permanente magneten, met volgende voordelen als gevolg:
-

geen gebruik en dus ook geen recycling van speciale ferromagnetische materialen,
lagere onderhoudskosten daar men geen problemen ondervindt bij de montage/demontage van de
rotor in de stator bij het vervangen van de lagers. (Vaak dient men motoren met permanente
magneten bij onderhoud naar de fabriek terug te sturen)

Er dient wel een geschikte frequentiesturing zoals de KSB PumpDrive of Danfoss type FC102 of 202 gebruikt te
worden. Bijgevolg is cos phi gelijk aan 0,99.
In vergelijk met een IE3 motor (4 polig – 5,5 kW) wordt er een jaarlijkse besparing gerealiseerd van 223,71 € en
dit op basis van 8760 werkingsuren per jaar en 0,07 €/kWh.
Dit is duidelijk veruit de meest energiezuinige en economische oplossing op de markt en doet uw
werkingskosten aanzienlijk dalen.
In de bovenstaande berekening resulteert dit in
rendementsverbetering van 25% bij een typisch onderstaand
belastingsprofiel.

v2.2

10/18

POMPEN VOOR WATERFILTRATIE

7. AUTOMATISERINGEN MET VERSCHILLENDE ONTWERPEN
Voor elk van de onderstaande 4 ontwerpen adviseren we om de (PumpDrive)-regelaars direct op de pompen
te installeren:





Als we de lengte van de afgeschermde kabels tussen de regelaar en de motor tot een minimum
wensen te beperken (vermindering van de elektromagnetische interferentie en van de
bedradingskosten)
Bij vooraf ingestelde regelaars te voorzien voor het type pomp dat wordt gebruikt (vereenvoudiging
van de inbedrijfstelling)
Bij kostenbesparing door de omvang van de schakelkast en de studie van de automatisering wensen
te beperken

KSB Automations heeft een toepassingsgids met typische aansluitschema's en programmering bruikbaar bij
een groot aantal toepassingen.
De volgende 4 ontwerpen worden kort beschreven.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer advies bij het uitwerken van uw proces.
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Ontwerp 1: Externe regelaar - snelheidsreferentie naar elke regelaar
Toepassing: allemaal
In deze configuratie stuurt de externe regelaar een snelheidsreferentie en inschakeltoestemming naar elke
PumpDrive. Voor het beheer van de pompcascade dient de klant een sturingskast te voorzien.
Deze oplossing biedt een hoge mate van flexibiliteit (aangezien de volledige sturing wordt beheerd door de
sturingskast van de klant), maar vereist een externe regelaar en een sturingskast voor het beheer van de
pompcascade.
Pompbeschermingsfuncties worden geleverd door de PumpDrive (dynamische overbelastingsbeveiliging,
thermische motorbeveiliging, bewaking van de toevoer naar de regelaar en de motor)

Het snelheidsreferentiesignaal is bij voorkeur een spanningssturing : 0..10V
De inschakeltoestemming wordt gegeven door toepassing van 24 V op de betreffende ingang.
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Ontwerp 2: Externe regelaar - snelheidsreferentie naar verschillende pompen
Toepassing: allemaal
In deze configuratie zijn de KSB PumpDrives van eenzelfde hydraulisch circuit zodanig verbonden dat ze de
pompcascade automatisch kunnen beheren op basis van de hydraulische belasting (in cascade draait elke
pomp op dezelfde snelheid).

Opmerking: De KSB PumpDrive-multipompsystemen zijn geschikt voor tot 6 pompen.
De externe regelaar stuurt een snelheidsreferentie naar het multipompsysteem.
Er is geen sturingskast aan de klantzijde benodigd voor het beheer van de pompcascade.
Deze oplossing biedt net zoveel flexibiliteit als de vorige oplossing én er wordt bespaard door het ontbreken
aan klantzijde van een sturingkast voor het beheer van de pompcascade. Het beheer van de pompcascade
vereist geen specifieke studie of programmering. Het aantal pompen wordt, ongeacht de bedrijfsmodus (dus
ongeacht de curve van het netwerk) aan het gevraagde debiet aangepast.

Het snelheidsreferentiesignaal is bij voorkeur een spanningssturing : 0..10V
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Ontwerp 3: Interne regelaar – interne referentie voor debiet of druk
Toepassing: niet toepasbaar op oplossing 1 met druksensor geplaatst voor de filter

In deze configuratie zijn de KSB PumpDrives bij éénzelfde hydraulisch circuit zodanig verbonden dat ze de
pompcascade automatisch beheren in functie van de hydraulische belasting (in cascade draait elke pomp op
dezelfde snelheid).
Deze regeling biedt een compleet beheer van de pomp met regeling in vergelijking met cascadebeheer via een
stuurkast.
De interne regelaar van de KSB PumpDrive wordt gebruikt om een constant debiet te handhaven en zo te
besparen op een externe regelaar.
De terugspoelfase wordt uitgevoerd op een vooraf ingestelde snelheid door activering van de aan/uit-ingang.
Deze oplossing is vrij complex. Er is soms wel een externe sturingskast benodigd om in alle bedieningsmodi te
voorzien.

Het retoursignaal van de sensor is bij voorkeur 4..20 mA

Het systeem kan optioneel worden bestuurd met een vaste snelheid met behulp van een 24 V aan/uit-ingang
(het aantal pompen dat nodig is voor aanpassing aan de hydraulische belasting wordt automatisch beheerd)
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Ontwerp 4: Interne regelaar – externe referentie voor debiet of druk
Toepassing: niet toepasbaar op oplossing 1 met druksensor geplaatst voor de filter

In deze configuratie zijn de KSB PumpDrives bij éénzelfde hydraulisch circuit zodanig verbonden dat ze de
pompcascade automatisch beheren in functie van de hydraulische belasting (in cascade draait elke pomp op
dezelfde snelheid).
Deze regeling biedt een compleet beheer van de pomp met regeling in vergelijking met cascadebeheer via een
automaat.
De interne regelaar van de KSB PumpDrive wordt gebruikt om het door de stuurkast van de klant gevraagde
debiet te handhaven en zo te besparen op een externe regelaar.
Deze oplossing ondersteunt een materiaalbesparing (externe regelaar) met behoud van een hoge mate van
flexibiliteit (zoveel verschillende regelwaarden als gewenst).
Het retoursignaal van de sensor is bij voorkeur 4..20 mA
De inschakeltoestemming wordt gegeven via een potentiaalvrij contact.

Opmerking: Een debietmeter verbruikt over het algemeen veel meer dan een eenvoudige druk- of
temperatuursensor. Het wordt dus aanbevolen om een aangepaste voeding te gebruiken voor de debietmeter
en niet de 24V DC-voorziening van de KSB PumpDrive.
U dient zich voor elke bedrijfsmodus steeds te houden aan de installatieaanbevelingen die worden vermeld in
de bijgeleverde KSB PumpDrive-bedieningsinstructies.
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8. DE JUISTE WEG NAAR EEN KOSTENDALING
De aanleg van een zwembad dient zorgvuldig te worden overwogen, gezien de grote investering en dit zonder
de werkingskosten uit het oog te verliezen.
Zo dient niet alleen worden onderhandeld over de aankoopprijs van elk apparaat, maar ook de nodige
aandacht geinvesteerd ten aanzien van het werkingsprincipe. Zorgvuldig overwogen processen vragen soms
een verandering van bepaalde gewoonten, maar genereren meestal aanzienlijke besparingen.
KSB kan u hierbij helpen door u te adviseren en u van beproefde oplossingen te voorzien.

a) Een precieze berekening van de gebruiksvoorwaarden
Er dient een berekeningsnota van de drukverliezen te worden opgesteld om de juiste pompselectie op te
stellen. Dit is de basis voor een optimale keuze zonder overdimensionering en zonder overmatige kosten bij
zowel installatie en het gebruik.

b) Automatische sturing en regeling
U kunt energie besparen door een constante filtratiesnelheid te behouden en zo weinig mogelijk energie te
verbruiken en zo de werkingskosten te beperken.
Het werkingsregime van de pompen dient te worden aangepast aan de verontreinigingsstatus van de filters,
en dient te worden ingesteld op basis van ofwel:
 een debietmeting
 de druk voor de filter
Onze KSB PumpDrive-snelheidsregelaars ondersteunen, naast vele andere, ook deze beide mogelijkheden.

c) Een geoptimaliseerde installatie
Zo kunt u besparen op:
 De kost van afgeschermde bedrading tussen regelaars en motor
 De aanschafprijs van de sturingskasten
 De benodigde ruimte voor de technische installaties
U kunt een kleinere schakelkast kiezen als:
 u de snelheidsregelaars op de motoren plaatst
 deze regelaars de cascade in multipompbedrijf laat beheren
 de pompen door de regelaars laat beheren
Onze KSB PumpDrive snelheidsregelaars bieden u al deze voordelen en meer.
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d) De materiaalkeuze
Het stroomverbruik vertegenwoordigt het grootste deel van de kosten die door een pomp worden
gegenereerd. Daarom dient te worden gecontroleerd of het algemene rendement optimaal is voor het
beoogde belastingsprofiel (debieten, hoogten).
Het algemeen rendement heeft betrekking op zowel de pomp als de motor.
Pomp: Kies een hydraulisch systeem dat zo optimaal mogelijk aansluit hij het maximale
rendementspunt.
Dankzij ons Etabloc-assortiment met geoptimaliseerde prestaties maakt u altijd de juiste
keuze.
Motor: Bij variabele snelheid en deellast hebben synchrone reluctantiemotoren een veel hoger
rendement dan asynchrone motoren ondanks wisselende werkpunten
Met onze SuPremE-motor realiseert u een energiebesparing van ten minste 15% in
vergelijking met een frequentiegerelde asynchrone motor.
In vergelijking met een niet-frequentiegeregelde oplossing is de winst nog aanzienlijk groter
en kan deze zelfs oplopen tot 70%.

e) Het advies van onze specialisten
We proberen onze klanten altijd zo goed mogelijk te adviseren en hen te helpen de beste keuze te maken.
Onze verkoopingenieurs kunnen u dankzij hun expertise vast en zeker helpen bij het realiseren van de
optimale oplossing.
Onze teams zullen u ondersteunen bij de installatie van onze producten.
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