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Amiad AMC terugspoel controllers voor TAF filters 

 

 

1 Inleiding 

Deze beknopte Nederlandse handleiding is bedoeld om snel en effectief een nieuwe of een 

bestaande Amiad terugspoel controller (opnieuw) in te stellen. Voor gedetailleerde instellingen 

wordt verwezen naar de volledige handleiding van de Amiad AMC flushing controller. Deze 

handleiding beperkt zich tot een beschrijving van de combinatie AMC-6AC-230V EU controller 

met een TAF filter. Onderstaande typen filters kunnen overigens ook met dit type controller 

worden bestuurd: 

  

• TAF Filter • Zand/media filter 

• M100 Filter • Sigma filter 

• Spin-Klin disk filter • Hoge flow filter station 



  Handleiding 
 
 
 

2/4 
 

2 Stappenplan instellen controllers 

Het is verstandig om de controller naar fabrieksinstellingen terug te zetten en opnieuw in te stellen, 

vooral als niet meer precies kan worden achterhaald welke instellingen gewijzigd zijn. 

 

1. Controleer alle aansluitingen 
 

 
 

2. Zet controller in ‘Technician mode’ 
 

 
 

3. Selecteer totaal teller pagina 
 

 
 

4. Zet terug naar fabrieksinstellingen 
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5. Stel type filter in op TAF 
 

 
 

6. Zet terug naar ‘user mode’ 
 

 
 

7. Stel terugspoel tussentijd in (klant) 
 

 
 

8. Stel terugspoel-lengte in (klant) 
 

 
 

Filter afhankelijk worden fabrieksinstellingen hersteld voor o.a.: 

• Drukschakelaar vertraging (filter afhankelijk) 

• Hoofdkraan en uitstelkraan (standaard zijn beide uitgeschakeld) 

• Vertraging tussen filters (10 sec) 

• Aantal filters (1) 

Deze en andere instellingen kunnen in ‘technician mode’ worden aangepast en getest met 

behulp van de uitgebreide Amiad AMC handleiding. 
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3 Aansluitschema 

AMC-6AC-230V EU controller 

 

 
Specificaties: 

• 230VAC 50hz (minimaal 3x 1mm2 kabel gebruiken) 

• 1x Drukschakelaar ingang 

• 6x 24VAC uitgangen (0,5A) 

• 1x TAF motor uitgang 

• 1x Alarm contact (200mA) 

• 1x Einde cyclus contact (200mA) 

 

Noot: 

Deze handleiding bevat expliciet geen informatie over onderhoud aan verschillende typen filters 

en technische specificaties van filters. Hiervoor wordt verwezen naar de product specifieke 

handleidingen, beschikbaar op de Revaho website. 

 

Voor meer informatie, neem contact op met: 

Revaho Netafim Group 

Afdeling Techniek 

0714 – 52 54 44 

http://www.revaho.nl 

http://www.revaho.nl/

