
Aanpassen van Start/Begin Snelheid  

Snelheid waarmee de trailer altijd opstart, nadat de spanning er lang genoeg af geweest is, 

circa 1 minuut 

LET OP: Deze aanpassing kun je alleen doen als er spanning  op de kast staat! 

LET OP: Voorzichtig zijn met wat u aanraakt, want staat wel 380V op deze kast! 

LET OP: Als er een trailer is aangesloten extra voorzichtig zijn, de lopende band zal gaan 

bewegen, in deze procedure, dus zorg dat er niemand in de trailer zit of eronder aan het 

werk is. 

Om de kap te kunnen verwijderen Schakelaar in 
midden stand zetten, tevens de noodstop 
indrukken (Emergency Lamp gaat dan aan) 

 

 
 

  



Nu de kap verwijderen 
4 hoek stukken eerst los maken met een platte schroevendraaier. (Indrukken en ¼ 
slang linksom draaien) 

 

 
 

 

  



Schakelaar 
met de hand 
verzetten 
(rechtsom ¼ 
slag) 
 

Je hoort een click 

 
  

En Noodstop 
uit trekken 
 
Frequentie regelaar 
zou nu aan moeten 
gaan.  
 
LET OP: Als er een 
Trailer/Motor is 
aangesloten gaat deze 
nu draaien/lopen!! 

 
  



Druk op Stop 
knop van 
VFD 
(Display van regelaar 
geeft nu 0.0 ipv 50.0 
aan) 
 
(Als er een 
trailer/motor is 
aangesloten dan stopt 
deze nu) 

 

  

Druk op 
ENTER knop 
van VFD 
(Display van regelaar 
geeft nu 00. ipv F 0.0 
aan) 

 

 

  

Met peiltoets 
omhoog tot 
je op 02. 
Ziet staan op 
Display 
 

 

  



Druk dan op 
ENTER 

 

  

Met peiltoets 
omhoog tot 
je op 02.11 
Ziet staan op 
Display 
 

 

  

Druk dan op 
ENTER 
(De waarde die je nu 
ziet staan is niet de 
oude begin snelheid!!, 
maar de actuele 
waarde van het 
display, dit kan 
verwarring geven, 
vaak staat deze op 
0.00 omdat er eerst op 
stop is gedrukt) 

  

  



Stel nu de 
gewenste 
waarde in in 
HZ 
(In de range tussen 
30-50hz is gangbaar) 
 
(Met peil omhoog/naar 
beneden verstel je de 
waarde) 
 
 

  

  

Druk dan op 
ENTER 
(Nu heeft u de nieuwe 
begin snelheid 
ingesteld) 

 

    

  

Noodstop 
indrukken  

(Display geeft nu Lu 
aan) 

 

 

  



Wachten 
circa 1 
minuut tot 
display echt 
uit is 

 

  

Noodstop uit 
trekken  

 
  

Controleer of 
systeem 
start met 
ingestelde 
begin 
snelheid 
(Als het systeem nu 
start met de door u 
ingestelde snelheid, 
dan is het goed 
gegaan. 
Zo niet, herhaal dan 
bovenstaande 
procedure nogmaals.) 

 



  

Procedure om besturingskast weer netjes dicht te 
maken 

 

Noodstop 
indrukken 

 
  

Schakelaar in KAST 
op middenstand 
(met 
waterpomptang) 
 

   



 

 
  

Terug plaatsen 
Deksel op kast 
 
(Let op dat de 
schakelaar op het 
deksel ook in de 
middenstand staat, 
anders past deze niet) 

 
  



4 hoek schroeven 
weert terug 
plaatsen 
 
(Duwen en ¼ slag 
naar rechts draaien) 
 
Controleer ook dat er 
geen kabels tussen 
Deksel en onderkant 
zitten 

 
  

Testen door 
noodstop uit te 
trekken of alles nog 
steeds werkt. 
 

 
 


