
Aanwijzingen voor installatie en gebruik

SJE-RHOMBUS® garandeert aan de oorspronkelijke koper dat dit product
vrij zal zijn van tekortkomingen in fabricage gedurende drie jaar na
aankoop van het product door de koper. Tijdens die periode en volgens
de onderstaande voorwaarden zal SJE-RHOMBUS® voor de
oorspronkelijke koper alle onderdelen die in gebreke blijven vanwege in
gebreke blijvend materiaal of fabricage door SJE-RHOMBUS® repareren
dan wel vervangen.

DEZE UITDRUKKELIJKE GARANTIE GELDT NIET VOOR DE
MOTORSTARTKIT.  SJE-RHOMBUS® BIEDT GEEN GARANTIES
VOOR DE MOTORSTARTKIT.

DE BEDRADING EN HET ONDERHOUD VAN DIT PRODUCT
MOETEN WORDEN VERRICHT DOOR EEN GEDIPLOMEERD

INSTALLATEUR.
DEZE GARANTIE GELDT NIET: (A) voor schade die wordt veroorzaakt
door blikseminslag of zaken die buiten de macht van SJE-
RHOMBUSvallen; (B) voor defecten of storingen die het resultaat zijn van
het foutief installeren, gebruiken of onderhouden van het product volgens
de verstrekte gedrukte instructies; (C) voor defecten als gevolg van
onjuist gebruik, misbruik, ongelukken of nalatigheid; (D) voor producten
die niet zijn geïnstalleerd volgens de vigerende plaatselijke verordeningen,
of (E) voor producten die gerepareerd en/of gemodificeerd zijn zonder
voorafgaande toestemming van SJE-RHOMBUS®.

In sommige rechtsgebieden is beperking van de geldigheidsduur van
een geïmpliceerde garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande
beperking mogelijk voor u niet geldt. In sommige rechtsgebieden is
uitsluiting of beperking van incidentele of bijkomende schade niet
toegestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting of beperking mogelijk
voor u niet geldt. Deze garantie verleent u bepaalde rechten; u kunt

tevens andere rechten hebben, welke per rechtsgebied verschillen.
VOOR SERVICE VOLGENS DE GARANTIE: De klant aanvaardt alle
aansprakelijkheid en kosten voor verwijdering, hernieuwde installatie en
transport. Artikelen die volgens deze garantie gerepareerd of vervangen
moeten worden, moeten worden geretourneerd aan SJE-RHOMBUS®

of aan een door SJE-RHOMBUS® hiervoor aangewezen plaats.
GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE
SCHRIFTELIJKE GARANTIE. SJE-RHOMBUS® AANVAARDT ONDER
GEEN BEDING AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF
BIJKOMENDE SCHADE VANWEGE SCHENDING VAN DEZE

SCHRIFTELIJKE GARANTIE OF GEÏMPLICEERDE GARANTIES.

SJE-RHOMBUS® DRIE JAAR BEPERKTE GARANTIE

De SJE-Rhombus® regelschakelaars bewaken het vloeistofpeil in toepassingen voor riolering en ander, niet
drinkbaar water. Deze schakelaars zijn niet rotatiegevoelig.

SPECIFICATIES

KABEL:
SJE SignalMaster®: Flexibel, 18 ga, 2 geleiders
(UL, CSA) SJOW, waterbestendig (CPE)
SJE SignalMaster® EP: Flexibel, 18 ga, 3 geleiders
(UL, CSA) SJOW, waterbestendig (CPE)

VLOTTERHUIS: Alle modellen 7,0 cm x 12,3 cm, stootvast,
corrosiebestendig polypropyleen, met beschermingsklasse IPX8
tot maximale waterdiepte van 10 meter.

ELEKTRISCH:
Nominale spanning 125 V~:

Nominale stroom: 5 A
Frequentie: 50/60 Hz

Nominale spanning 250 V~:
Nominale stroom: 5 A
Frequentie: 50/60 Hz

Schakelaar niet aanbevolen voor besturing van elektrische belasting
van minder dan 100 milliampère, 12 V~ of elektrische belasting
zonder vonkontlading.

Deze apparatuur is geschikt voor installaties van categorie II, nominaal geschikt voor temperaturen
tot 60 °C, en met dubbele isolatie beschermd. Goedgekeurd voor gebruik in niet-drinkwater.

KABEL: Flexibel, 18 ga, 2 geleiders (UL, CSA) SJOW,
waterbestendig (CPE)

VLOTTERHUIS: 8,6 cm x 11,6 cm, stootvast, corrosiebestendig
PVC, met beschermingsklasse IPX8 tot maximale waterdiepte
van 10 meter.

ELEKTRISCH:

Nominale spanning 120 V~:
Nominale stroom: 5 A
Frequentie: 50/60 Hz

Nominale spanning 230 V~:
Nominale stroom: 10 A
Frequentie: 50/60 Hz

Schakelaar is geschikt voor gebruik met intrinsiek veilige
stroomkringen. Neem contact op met SJE-Rhombus over
specifieke, intrinsiek veilige toepassingen.

SJE SIGNALMASTER®

SJE SIGNALMASTER® EP (massaplaat)

SJE SIGNALMASTER® SPDT

SENSOR FLOAT®

SJE SIGNALMASTER® SPDT REGELSCHAKELAAR

SENSOR FLOAT® REGELSCHAKELAAR

SJE SIGNALMASTER® REGELSCHAKELAAR

SJE SIGNALMASTER®
 EP REGELSCHAKELAAR (massaplaat)

PREVENTIEF ONDERHOUD
• Inspecteer het product regelmatig. Verifieer dat de kabel niet versleten is en dat de behuizing niet is beschadigd waardoor de bescherming van het product kan

afnemen. Vervang het product onmiddellijk als u schade aantreft of vermoedt.
• Controleer regelmatig of de vlotter vrij kan bewegen en de schakelaar kan activeren.
• Gebruik uitsluitend reserveonderdelen van SJE-Rhombus.
• De Sensor Float® regelschakelaar bevat kwik en MOET gerecycled of volgens de vigerende wetgeving afgevoerd worden.



activeringsniveau 

ong. 1 cm boven of 

onder horizontaal

koordlengte

9 cm

activeringsniveau

bij benadering

22650 County Highway 6     P.O. Box 1708     Detroit Lakes, Minnesota 56502 USA
1-888-DIAL-SJE (1-888-342-5753)     Telefoon: 218-847-1317     Fax: 218-847-4617      E-mail: sje@sjerhombus.com
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INWENDIG GEWICHT
ALLEEN SENSOR FLOAT®

1. Bepaal het gewenste activeringsniveau (zie
afb. B).

2. Hang de schakelaar 18 cm onder het
gewenste activeringsniveau op (zie afb.
F). De schakelaar blijft gedeeltelijk
ondergedompeld ti jdens de
kantelbeweging voor inschakeling. De
schakelaar blijft zelfs als hij helemaal
ondergedompeld is, goed werken.

3. Bedraad de schakelaar volgens afbeelding D.
4. Controleer de installatie. Laat het systeem

de cyclus doorlopen om de werking te
controleren.

MONTEREN VAN DE
SCHAKELAAR
WAARSCHUWING:Installeer de schakelaar niet
direct in het traject van binnenstromende
vloeistof.
1. Plaats het snoer in de klem (zie afb. A).
2. Zet de klem op het gewenste

activeringsniveau en bevestig de klem op
de afvoerleiding zoals afgebeeld (zie afb. B
en C). NB: Installeer het snoer niet onder de
slangklem

3. Draai de slangklem aan met een
schroevendraaier. Te strak aandraaien kan
resulteren in beschadiging van de plastic
klem. Zorg dat de vlotterkabel tijdens bedrijf
het uitstekende deel van de slangklemband
niet kan raken.

4. Bedraad de schakelaar volgens afbeelding D.
5. Controleer de installatie. Laat het systeem

de cyclus doorlopen om de werking te
controleren.

NB: Alle slangklemonderdelen zijn gemaakt
van 18-8 roestvrij staal. Neem contact op met
de leverancier van SJE-Rhombus® voor

vervangende onderdelen.

KABELGEWICHT
1. Bepaal het gewenste activeringsniveau.
2. Hang de schakelaar en het kabelgewicht op het

gewenste activeringsniveau op (zie afb. E).
3. Bedraad de schakelaar volgens afbeelding D.
4. Controleer de installatie. Laat het systeem de

cyclus doorlopen om de werking te
controleren.

Lengte van het koord van het kabelgewicht
aanpassen:
1. Haal de clip los.
2. Plaats het kabelgewicht op de juiste positie.
3. Leg de schakelaarkabel in het gewichtkanaal.
4. Zet de clip in lijn met het gewichtkanaal en schuif

hem naar de schakelaar toe (zie afb. E).
5. Klem de clip strak op de kabel door hem naar

de strakst passende positie te schuiven.

GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Schakel de voeding uit voordat u dit product installeert of
onderhoudt. Dit product moet door een bevoegd
onderhoudsmonteur worden geïnstalleerd volgens de
vigerende vereisten voor elektrische installatie en
waterleidingen.

GEVAAR VAN ONTPLOFFING OF BRAND
Dit product niet gebruiken met ontvlambare vloeistoffen. Niet
installeren op gevaarlijke plaatsen, volgens de definitie van de
Amerikaanse National Electrical Code,
ANSI/NFPA 70.

Negeren van deze voorzorgsmaatregelen kan resulteren in ernstig of dodelijk letsel. Vervang het product onmiddellijk als de schakelaarkabel beschadigd raakt
of doorgesneden is. Bewaar deze instructies bij de garantie na installatie. Dit product moet worden geïnstalleerd volgens de eisen van de Amerikaanse National
Electric Code, ANSI/NFPA 70 om te voorkomen dat er vocht binnendringt of zich ophoopt in kasten, kabelbuizen, fittingen, het vlotterhuis of de kabel.

Bezoek voor gedetailleerde specificaties voor dit product en voor het complete assortiment SJE-Rhombus® paneel-, alarm- en
schakelproducten onze website op www.sjerhombus.com.
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125/250 V~ ARBEIDSCONTACT 125/250 V~ RUSTCONTACT

Isoleer op SPDT-modellen de ongebruikte rode of zwarte draden met een wire nut. De draad kan onder stroom komen te staan.

In 230 V~ installaties staat één kant van de leiding naar de belasting altijd onder stroom. Dit is zowel met de schakelaar aan als uit het geval. Installeer een tweepolige
stroomverbreker op alle stroomkringen met 230 V~.
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Afbeelding E

ALLEEN SJE SIGNALMASTER® SPDT SJE SIGNALMASTER® EP SJE SIGNALMASTER® &
SENSOR FLOAT®

Afbeelding C
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