EVAstream FIT, PRO, MAX
DEEL I + II Veiligheidsinstructie voor montage en installatie
VOOR INGEBRUIKNAME DOORNEMEN
Volg de aanwijzingen voor montage, elektrische installatie en gebruik nauwlettend op.
Niet of onvoldoende naleven van deze belangrijke voorschriften kan leiden tot ernstig
lichamelijk letsel of schade aan eigendommen. Wij aanvaarden geen enkele aanspraak op
garantie en/of aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van
het niet nakomen van deze voorschriften m.b.t. installatie, montage en gebruik.

De algemene voorwaarden van EVA Tech B.V. zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. De
toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van wederpartijen wordt door EVA Tech B.V. uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
De garantiebepalingen van de EVAstream en de algemene voorwaarden van EVA Tech B.V. vindt u op
www.evaoptic.com.
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EVAstream inbouw model

EVAstream opbouw model

Aansluitschema’s
EVA producten
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Norm conformiteit

Low-voltage LVD Directive: 2014/35/EU
■ EN 60364-4-41
■ EN 60364-7-702
■ EN 62368-1
EMC Directive: 2014/30/EU
EMI Electromagnetic Emission
■ EN 55032 (CISPR32) Class A, B
EMC Electromagnetic Compatibility
■ EN 61000-3-2

■ EN 61000-3-3

EMC Immunity & Safety
■ EN 61000-4-2

■ EN 61000-4-6

■ EN 61000-4-3

■ EN 61000-4-8

■ EN 61000-4-4

■ EN 61000-4-11

■ EN 61000-4-5

■ EN 61204-3

■ EN 55024

■ EN 61000-6-2
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Specific standards
■ EN 13451-1

■ EN 13451-3

■ EN 16582-1

■ EN 16582-2

■ EN 16582-3

■ EN 16713-2

■ EN 15288-1

■ EN 60204-1
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Elektrische specificaties
AC/DC VOEDING
Input
Voltage bereik
Frequency bereik
AC current (230VAC)
Nominaal vermogen
Power factor (type)
Output

DC bus voltage
(gestabiliseerd)
DC bus current

EVAstream FIT
180-264Vac 254-370Vdc
47-63Hz
5.5A
1200VA
>0.9

EVAstream PRO
180-264Vac 254-370Vdc
47-63Hz
9A
2000VA
>0.9

EVAstream MAX
180-264Vac 254-370Vdc
47-63Hz
11A
2400VA
>0.9

26Vdc
46A

28Vdc
71A

28Vdc
86A

Beveiliging tegen Kortsluiting, overload, over voltage, oververhitting
Veiligheidsstandaarden

SELV, UL62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1, TUV EN62368-1 + A11, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1
approved, EN55032 (CISPR32) Class A/B, EN61000-3-2/3, EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11, EN55024 , EN61204-3,
EN61000-6-2, BSMI CNS13438.

MOTOR CONTROL UNIT
Input
Control input
Output
Motor PMSM 3xDC
Behuizing
Afmetingen
IP waarde

EVAstream FIT
DMX512
RPM bereik 10-100%
660 x 185 x 115 mm
(kabelwartel onderzijde)
IP20

EVAstream PRO
DMX512
RPM bereik 10-100%
660 x 185 x 115 mm
(kabelwartel onderzijde)
IP20

EVAstream MAX
DMX512
RPM bereik 10-100%
660 x 220 x 115 mm
(kabelwartel onderzijde)
IP20

Werktemperatuur Max. 32°C, monteer in een droge en condensvrije ruimte
Veiligheidsmaatregelen

EVA Torque control, Voltage/current control, Mosfet temperatuurcontrole
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Veiligheidsvoorschriften voor montage en elektrische installatie EVAstream

LET OP! Schakel alle relevante spanning voerende bekabeling uit alvorens met de
installatie te starten.
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL. De EVAstream inclusief
aansturingaccessoires moet worden geïnstalleerd door een gecertificeerd elektriciën in
overeenstemming met geldende lokale regels en verordeningen. Onjuiste installatie kan
elektrische gevaren opleveren.













Volg de instructies in deze handleiding nauwkeurig op. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact
opnemen met uw distributeur/reseller of kijk op www.evastream.nl.
EVA Tech B.V. garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en/of productiefouten, bij normale
omstandigheden, gebruik en onderhoud, voor een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke
factuurdatum. Bezoek www.evastream.nl voor product datasheets en onze volledige garantiebepalingen.
Volg de richtlijnen van NEN1010. Volg de specifieke installatie eisen van IEC 60364-7-702:2010 (Elektrische
laagspanningsinstallaties - Deel 7-702: Eisen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen - Zwembaden
en fonteinen). Installeer de controller in zone 2 of daarbuiten (NIET in zones 0 of 1) volgens IEC 60364-7702:2010. De stroomvoorziening moet met een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale verschilstroom ≤
30mA worden uitgerust.
De EVAstream is standaard voorzien van een aansluitsnoer met stekker. Indien de EVAstream vast wordt
aangesloten op 230V, dan moet de installatie daarnaast worden voorzien van een
hoofdschakelaar/werkschakelaar in de ruimte waar de Motor Control Unit geïnstalleerd is. Deze schakelaar
dient om de installatie bij onderhoud en werkzaamheden spanningsloos te maken. Daarnaast dient in de
ruimte waar het zwembad met EVAstream zich bevindt, een aan/uit schakelaar te worden gemonteerd voor
de gebruiker. Gebruikers dienen deze aan/uit schakelaar te gebruiken om de machine vlak voor gebruik in te
schakelen en direct na gebruik uit te schakelen.
De EVAstream is ontwikkeld als tegenstroom zwemmachine in een zwembad. Gebruik voor enig ander
doeleinde is niet toegestaan. Verzoeken voor uitzondering hierop dienen voor technische analyse worden
voorgelegd aan de fabrikant. Pas na schriftelijk goedkeuring door EVA Tech B.V. mag de EVAstream worden
toegepast op enige andere wijze dan in dit document voorgeschreven.
De aanzuiging van water vindt door de roosters rondom de machine plaats. Zorg er altijd voor dat de
aanzuigende delen volledig obstakelvrij zijn. Deze delen van de machine mogen op geen enkele wijze worden
afgesloten. Dit zorgt niet alleen voor voldoende toevoer van water, maar verzekerd ook dat de aanzuigkracht
altijd binnen de vereiste niveaus (EN 13451-1/3) blijft.
Zorg dat de kabel van de EVAstream (of eventuele andere bekabeling!) niet aangezogen kan worden door de
machine.

Gebruik van accessoires en bevestigingsmaterialen







Gebruik alleen de eventueel meegeleverde accessoires/bouten/schroeven/moeren.
Gebruik enkel de originele montage accessoires. Garantie vervalt onherroepelijk bij toepassing van andere
materialen.
Let op dat de gebruikte accessoires en bevestigingsmaterialen voldoen aan de eisen en richtlijnen die gelden
voor uw specifieke toepassing.
Kabel na 5 meter verlengen met 3x25mm² kabel tot een maximale totale kabellengte van 25m. Leg de kabels
te alle tijden in een mantelbuis tot aan de Motor Control Unit in de technische ruimte om vervanging
mogelijk te maken.
Het is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan andere dan EVA Optic lampen aan de EVAstream
bediening te monteren.
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DEEL II – Montage en Installatie instructies
Montage Motor Control Unit EVAstream
LET OP! Onderbreek de voedingsspanning voor montage- of demontagewerkzaamheden of
andere werkzaamheden aan de installatie.


Monteer de controller unit in een droge, condensvrije ruimte in zone 2 of daarbuiten (omgevingstemperatuur
max. 32°C). GEEN montage van de controller unit in zones 0 of 1. Bij voorkeur monteren in de technische
ruimte van het zwembad.
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Zorg voor minimaal 10 cm ruimte rondom de unit voor een efficiënte warmtehuishouding.
Monteer de controller unit altijd met de wartels naar beneden.
In de installatie moet een zekering van 16A worden geïnstalleerd +RCD<30mA.
De EVAstream is standaard voorzien van een aansluitsnoer met stekker. Indien de EVAstream vast wordt
aangesloten op 230V, dan moet de installatie daarnaast worden voorzien van een
hoofdschakelaar/werkschakelaar in de ruimte waar de Motor Control Unit geïnstalleerd is.
Bij geen gebruik moet de machine met deze schakelaar spanningsloos worden gemaakt.
Elektrische aansluiting volgens het onderstaande schema. Sluit alle bekabeling, inclusief de bekabeling naar
de EVAstream machine, aan voordat u de installatie aansluit op netstroom!

Controle vóór ingebruikname








Voor ingebruikneming moet worden gecontroleerd of de nominale spanning van het apparaat overeenkomt
met de netspanning ter plaatse.
Een schakelaar voor het aan-/uitschakelen van de fase +N dient toegankelijk te zijn in de nabijheid van het
zwembad (plaats deze in zone 2 of daarbuiten).
De elektrische aansluitingen moeten afgedekt zijn.
Aardedraad aansluitingen moeten na montage worden gecontroleerd om verzekerd te zijn van juiste werking.
Ingebruikname van de EVAstream is pas toegestaan nadat is vastgesteld dat de installatie voldoet aan de EMCrichtlijn 2014/30/EU en de conformiteit van de installatie volgens de Low Voltage Directive 2014/35/EU is
bevestigd.
Bij geen gebruik moet de machine worden uitgeschakeld.
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Motor Control Unit met externe controller (DMX, Piezo, etc.)

Noodstop
aanbeveling

AAN / UIT
Nabij het zwembad
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Montage EVAstream - algemeen
Maatvoeringen, positie en diepte






Monteer de EVAstream
horizontaal op/in de wand, in het
midden gepositioneerd.
Maximale montagediepte
EVAstream is 500 mm (50 cm)
onder de waterspiegel (onderkant
machine).
Advies montagediepte 250 mm
tot maximaal 280 mm
(waterspiegel tot hartmaat
uitstroomopening voorplaat).

Aansluiten van de turbine kabels



Doe de kabel, zonder adereindhulzen, in de connector
Doe de vergrendeling omlaag, de kabel wordt onder de connector gedrukt
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A. Montage | Montage EVAstream opbouwmodel







Monteer de EVAstream horizontaal op/in de wand.
Advies montagediepte: 250 mm tot maximaal 280 mm (waterspiegel tot hartmaat uitstroomopening
voorplaat)
Het EVAstream opbouwmodel wordt zonder montageaccessoires geleverd. Er zijn verschillende opties
mogelijk.
Een vlakke, egale ondergrond is voorwaarde voor correcte bevestiging van de EVAstream op de
zwembadwand. Er mag geen spanning op de machine en/of bevestigingsmaterialen staan.
Controleer de stroomkabels voor gebruik op beschadigingen. Indien de stroomkabels beschadigd zijn mag de
EVAstream niet gebruikt worden.
Zorg dat de kabels van de EVAstream op de perrons rond het zwembad geen gevaarlijke situaties opleveren.

Let op, vaste RVS delen dienen te worden geaard.
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EVAstream met
zuignappen/stelvoet
EVA-SM-A00

EVAstream met
montageplaat
EVA-SM-A01/02/03

EVAstream op
montagebeugel
EVA-SM-A04/05
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Uitneembare oplossing EVAstream opbouwmodel
EVA-SM-A00 – Set van 2 krachtige zuignappen incl. stelvoet
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Uitneembare oplossing EVAstream opbouwmodel
EVA-SM-A01/02/03 – Montageplaat 2mm RVS 316

SM-A01
SM-A02
SM-A03

Top
0
80
120

A
Bottom
40
120
160

B
418
498
578

mm
mm
mm

Let op, vaste RVS delen dienen te worden geaard.
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Vaste montage EVAstream opbouwmodel
EVA-SM-AA-04 Montagebeugel 3mm RVS 316 voor vaste montage aan de wand

De kabel kan door de wand door een inspuiter te gebruiken
(de turbine is uitgevoerd met 3 kabels van 16mm2)

Let op, vaste RVS delen dienen te worden geaard.

Vaste montage EVAstream opbouwmodel
EVA-SM-AA-05 vaste montage incl. EVAstream nis met 3 wartels en 5mm montageplaat. Voor de meest optimale situatie
raden wij aan deze te combineren met de EVA-SM-04 beugel.
Wanneer het zwembad een hellingshoek heeft, is de EVA-SM-04 montagebeugel noodzakelijk om toe te passen op de EVASM-05.

Mounting option
EVA-SM-A05+A04

Let op, vaste RVS delen dienen te worden geaard.
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B. Inbouw nieuw | montage EVAstream inbouwversies (beton, polyester, liner)
Er zijn diverse standaard inbouwnissen en bijpassende voorplaten beschikbaar voor montage van 1 of 2
EVAstreams in een zwembad.

Belangrijk
Voor een optimale stroming en zwembeleving dient de EVAstream symmetrisch, in het midden van de
zwembadwand, geplaatst te worden. Houd hier rekening mee bij het ontwerpen van het zwembad en de overige
elementen zoals trappen, plateaus etcetera. Als u hierover vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op
(sales@evaoptic.com).

Algemene montageregels voor inbouw








Monteer de inbouwnis in alle richtingen waterpas in de wand voor correcte horizontale montage van de
EVAstream turbine.
Geadviseerde montagediepte: 250 mm (ideale diepte) tot maximaal 280 mm (waterspiegel tot hartmaat
uitstroomopening voorplaat).
De EVAstream inbouwnis is voorzien van 4 (3+1 extra) wartels M20 met aansluitmogelijkheid van een
doorvoerbuis naar de technische ruimte. Elke EVAstream turbine is uitgevoerd met 5 meter 3x1x16mm2
kabels. De minimale kabellengte is 3 meter.
Als het noodzakelijk is om de kabels te verlengen, doe dit dan met 3x1x25mm² kabel (flexibele kabel met een
kern van fijnaderige koperdraad) tot een maximale totale kabellengte van 25m (wij adviseren het gebruik van
EVA-C25M1-x kabel en de EVA-CCB-16x25 kabelverbindingsbox). De kabelverbindingsbox dient bovengronds,
op een bereikbare plaats, geplaatst te worden.
Leg de kabels te allen tijde in een mantelbuis tot aan de Motor Control Unit in de technische ruimte om
vervanging mogelijk te maken. Voor de besturingsopties moet een separate mantelbuis gelegd worden.

Aarden van de turbine in de nis
De turbine moet worden geaard (PE aansluiting)
 RVS nis – PE aansluiting op de achterzijde van de nis
 PP/PE nis – PE aansluiting bovenop de nis

Turbine afstelling (belangrijk)
Na installatie moet de turbine worden afgesteld. Bij een installatiediepte van 25cm hart van de turbine onder
waterniveau, moet de turbine horizontaal worden gemonteerd. We hebben een afstellingsmal bijgesloten om je te
helpen bij het goed afstellen van de turbine.

Extra montageregels voor betonbaden bij gebruik van RVS inbouwnis
Afhankelijk van het soort beton moet de inbouwschacht worden beschermd. Bij gebruik van beton met hoge
chloride- en sulfaatbestanddelen (bijv. Thermotec) dient de inbouwschacht aan de achterkant met een PE-folie
(bouwbeschermingsfolie) tegen deze schadelijke stoffen worden beschermd.
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Polyester / liner pools
Extra montageregels voor Polyester/Liner zwembaden
Er zijn pakkingsets beschikbaar voor de inbouwnissen. Zorg voor goede aansluiting van deze pakking op de
zwembadwand.
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B.1.

Inbouw EVAstream WideX1 FIT/PRO/MAX

Afbeelding 22

12

Image 29
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Voer motorkabels
altijd door een
mantelbuis tot
aan de Motor
Control Unit
(technische
ruimte)
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B.2.

Inbouw EVAstream Square FIT/PRO

13

Voer motorkabels
altijd door een
mantelbuis tot
aan de Motor
Control Unit
(technische
ruimte)
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C. Na montage van de EVAstream
Controle vóór inschakelen van de EVAstream zwemmachine



De machine en het bassin waarin deze geplaatst wordt moeten volledig vrij zijn van obstakels (klein en groot)
alvorens de machine in te schakelen.
De EVAstream machine mag alleen onder water in werking worden gesteld. Machine altijd volledig
onderdompelen voor ingebruikname. Ernstige en blijvende schade aan de machine kan optreden wanneer de
EVAstream niet is ondergedompeld tijdens gebruik.

Use


Raadpleeg altijd de meegeleverde gebruikershandleiding alvorens de machine te gebruiken. De
gebruikershandleiding is online gepubliceerd op www.evastream.nl.

Onderhoud en reparatie








De EVAstream is standaard voorzien van een aansluitsnoer met stekker. Indien de EVAstream vast wordt
aangesloten op 230V, dan moet de installatie daarnaast worden voorzien van een
hoofdschakelaar/werkschakelaar in de ruimte waar de Motor Control Unit geïnstalleerd is. Bij onderhoud en
werkzaamheden moet deze schakelaar worden gebruikt om de installatie spanningsloos te maken.
In de ruimte waar het zwembad met EVAstream zich bevindt, dient (in geval van vaste aansluiting op 230V)
een aan/uit schakelaar te worden gemonteerd voor de gebruiker. Gebruikers dienen deze aan/uit schakelaar
te gebruiken om de machine vlak voor gebruik in te schakelen en direct na gebruik uit te schakelen.
De machine nooit openen. Ieder vorm van onderhoud of reparatie dient te worden uitgevoerd in de fabriek
van EVA Tech B.V. In geval van een vastgesteld defect dient de machine, in overeenstemming met de
leverancier, te worden gedemonteerd en vervoerd naar de fabriek van EVA Tech B.V. in Nederland.
Iedere poging om de machine te openen leidt tot permanente en onherstelbare schade. Garantie vervalt
onmiddellijk na elke poging om de machine te openen.
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Omgevingsvoorwaarden gebruik EVAstream
Eisen aan watersamenstelling en omgeving

Omgevingsvoorwaarden gebruik EVAstream




Omgevingstemperatuur voedingkast: 0°C tot 32°C (montage in een droge condensvrije ruimte).
Geadviseerde montagediepte: hartmaat schroef op 250mm onder de waterspiegel
Watertemperatuur: +5° C tot +35° C.

Waterwaarden
De gebruiker van de EVAstream is verantwoordelijk voor het bieden van de juiste omstandigheden voor een
optimale levensduur van het product. Om te voldoen aan de garantievoorwaarden dient de EVAstream enkel te
worden gebruikt in bassins met een watersamenstelling binnen de volgende grenswaarden:












pH-waarde: 6,8 - 7,8
Maximale chloorgehalten water:
 Overdekt zwembad - Vrij beschikbaar chloor (VBC): 0,5 ≤ VBC ≤ 1,5 mg/l
 Openlucht zwembad >= 20 m2 - Vrij beschikbaar chloor (VBC): 0,5 ≤ VBC ≤ 3,0 mg/l
 Openlucht zwembad < 20 m2 - Vrij beschikbaar chloor (VBC): 0,5 ≤ VBC ≤ 5,0 mg/L
 Alle bassins - Gebonden beschikbaar chloor: < 0,6 mg/l
Het bassin en de aanwezige accessoires dienen vrij te zijn van elektrolyse.
Ter voorkoming van elektrolyse dienen installatie nissen correct geaard te zijn.
Cyanuurzuur: ≤ 100 mg/l
Metalen: ≈ 0 mg/l
Carbonaathardheid: ≥ 2°dH (°dH = mmol/l x 2,8);(°eH =mmol/l x 3,5);(°fH = mmol/l x 5,0)
Ozon: 0 mg/l
∑chloriet + chloraat: ≤ 30 mg/l
Redox - spanning: ≥ 700 mV
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Niet-beoogd gebruik






Geen gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.
Geen gebruik in een agressieve omgeving (gassen, zuren, dampen, stoffen, oliën)
Geen gebruik in vuil water
Geen gebruik van de turbine boven water
Afhankelijk van het soort beton moet de inbouwschacht worden beschermd. Bij gebruik van beton met
hoge chloride- en sulfaatbestanddelen (bijv. Thermotec) dient de inbouwschacht aan de achterkant met
een PE-folie (bouwbeschermingsfolie) tegen deze schadelijke stoffen worden beschermd.
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aansluitschema’s
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EVA Tech B.V.
De Velde 1
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The Netherlands
info@evastream.nl
+31 (0)38 33 75 067
www.evastream.nl
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