INSTALLATION, drift og vedligeholdelse

KESSEL Pumpestation Aqualift F Basic
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1

Introduktion
Kære kunde,
Vi er glade for, at du har valgt at købe et af vores produkter. Vi ønsker dig en god og vellykket installation.
I forsøget på at holde vores kvalitetsstandard så højt som muligt, er vi afhængig af din hjælp. Informere os venligst
om eventuelle forbedringer, så vi kan gøre vores produkt bedre.
Har du nogle spørgsmål? Ser vi frem til at høre fra dig

1.1

Produktbeskrivelse
Denne KESSEL pumpestation Aqualift F Basic (benævnt "pumpestation" herfra og frem) er designet til at pumpe
spildevand med og uden fækalier. I pumpetanken sidder pumpen og niveauføler (flyder).

Niveaueføleren registrer niveauet i spildevandstanken. Når switch-on niveauet er nået bliver pumpen aktiveret
og når spildevandsniveauet er faldet tilsvarende igen bliver pumpen deaktiveret.

Rørtilslutningerne på pumpestation er udarbejdet til forskellige indløbs retninger. Samt en tilslutning til et
Ø75mm ventilationsrør.
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1.2

Generelle instruktioner

Symboler brugt:
<1>
[2]

Henvisning i teksten til et nummer i en illustration
Henvisning til en illustration

•

Næste skridt

3.

Næste skridt i nummererede rækkefølge

–

Liste

Kursiv

Kursiv design: Henviser til en sektion / punkt i menuen kontrol
ADVARSEL: Advarer om en risiko for personer og materiel. Ignoreres disse instruktioner, der
er markeret med dette symbol, kan dette føre til alvorlige kvæstelser og materielle skader.

Note: Tekniske noter, som skal gives særlig opmærksomhed.

1.3

Illustrationstegning

[1]
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1.4

Typeskilt
Oplysninger på typeskiltet

1

Beskrivelse af model

2

Varenummer

3

Tilslutningsspænding, tilslutning frekvens, strømforbrug og
rækkevidde

4

Maks. Pumpekapacitet (m³/t) / Pumpe højde (m)

5

Beskyttelsesklasse (IP) + driftsform

6

Serienummer

7

QR Kode

10

Hardware revision status

[2]
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1.5

Leveringsomfang

14

Kontrolboks

16

Drifts og vedligeholdelsesvejledning

18

Monteringsbeslag til kontrolboksen

19

Boreskabelon til kontrolboksen

20

Pumpestation med spildevandspumpe og niveauføler

16

20
17

1.6

18

14

[3]

Display, taster og deres funktioner
Kontrolboks

1
2
3
4
5
6
7
8

LED Klar til drift
LED Alarm
LED pumpetank på switch-on niveauet
LED Spildevandspumpe kører
Drift symbol
Sluk (erkend) alarmknappen
Pumpetank symbol
Knap til spildevandspumpen (manuel)

[4]
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1.7

Samlinger og funktionelle egenskaber

10

Kontraklap

14

Kontrolboks

20

Pumpestation

22

Typeskilt

23

Spildevandspump

24

Tilslutning til trykledningen

25

Manifold til kontraklappe

25A

Håndtag til kontraklap

26

Indløb (forskellige muligheder, se 3.3)

27

Niveau sensor (flyder) *

28

Tilslutning til ventilationsrør (min 75mm)

29

Tilslutning til manuel membranpumpe

30

Service åbning (kan byttes med flyder)

[5]
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SIKKERHED
SAFETY
2

Sikkerhed

2.1

Korrekt brug
Dette pumpeanlæg skal udelukkende anvendes til pumpning af spildevand, med og uden fækalier.

Systemet må ikke anvendes i et eksplosionsfarligt miljø.
Enhver:
• konverteringer eller ekstraudstyr
• brug af ikke originale reservedele
• udførelse af reparationer af selskaber eller personer, der ikke er godkendt af producenten
• brug i henhold til de gældende retningslinjer og standarder, som er blevet gennemført
uden udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra producenten, kan føre til et tab af garanti

Note:
For at beskytte systemets elektriske komponenter mod skader, skal styringen være udstyret med
en beskyttende kredsløb. Dette tjener ikke som lyn beskyttelse; hvis sådanne krav er lavet, skal en passende
beskyttelsesanordning installeres på stedet.

2.2

Personale uddannelse og kvalificering
Folk der bruger eller vedligeholder systemet skal:
–

Være mindst 18 år.

–

Være blevet tilstrækkeligt uddannet til de respektive opgaver.

–

Være bekendt med og følge de respektive tekniske regler og sikkerhedsbestemmelser.

Arbejdet på de elektriske komponenter må kun udføres af specielt uddannet fagpersonale, under overholdelse
af alle de gyldige love i forebyggelse af ulykker (UVV).

2.3

Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Drifts og vedligeholdelsesvejledning skal altid være i nærheden af systemet.
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2.4

Risici forårsaget af produktet

2.4.1

Risiko skyldes særlige placering / omgivende forhold
Risiko forårsaget af giftige og farlige dampe, gasser og stoffer (e. g. bakterier). Hvis pumpeanlægget er
monteret i et inspektion kammer, skal det nødvendige arbejde altid udføres af specialiseret personale (se
2.2).

2.4.2

Sundhedsrisici
Pumpestationen pumper fækalieholdig og ikke fækalieholdig spildevand, som kan indeholde farlige stoffer.
Sørg for, at øjne, mund eller hud ikke komme i direkte kontakt med spildevandet eller dele af det snavsede
system. I tilfælde af direkte kontakt, skal den del af det berørte organ vaskes grundigt med det samme og
desinficeres, hvis det er nødvendigt. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Før du åbner spildevands tanken.
(f.eks. at demontere pumpen), skal der være en tilstrækkelig udveksling af luften i rummet.

2.4.3

Risici forårsaget af støj
Drift af systemet kan medføre et højt støjniveau. Bær passende beskyttelsesudstyr, hvis nødvendigt
kan man foretage støjdæmpnings foranstaltninger.

2.4.4

Eksplosionsfare
Indersiden af spildevandstanken kan klassificeres som et eksplosions farligt område (EN 12050). Biologiske
fordøjelsesprocesser kan resultere i brændbare gasser (svovlbrinte, metangas). Før du åbner
spildevandstanken (f.eks. at demontere pumpen), skal der være en tilstrækkelig udveksling af luft i brønd
systemet.

2.4.5

Risici som følge af varme overflader
Pumpe motorerne bliver varmet op under drift. Berøring af de varme overflader kan medføre forbrændinger.
Sørg for at de er kølet ned før de bliver rørt.

2.4.6

Risiko forårsaget af uventet pumpe opstart
Spildevandspumperne kan starte når som helst, hvis pumpestation ikke er koblet fra strømforsyningen. Brug
altid specialiserede medarbejdere til at fjerne spildevandspumperne, og først efter at systemet er blevet
ryddet og sikret mod utilsigtet at blive tændt igen.
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Installation
Risiko forårsaget af giftige og farlige dampe, gasser og stoffer (e. g. bakterier). Hvis pumpeanlægget er
monteret i et inspektion kammer, skal det nødvendige arbejde altid udføres af specialiseret personale (se 2.2).
Før kontrolboks, stik og kabler bliver åbnet, skal de skiftes så de er spændings-fri. Arbejde på elektriske
komponenter må kun udføres af specialiseret personale (side 2.2).

3.1

Generelle punkter vedrørende installation
– Et relæ skal bruges som elektrisk beskyttelse til pumpestationen.
– Pumpeanlæggets kontrolboks bør placeres inde i bygningen for at forhindre uautoriseret brug. Følgeskader
kan forekomme i bygningen, hvis pumpestationen bliver slukket ved et uheld.

Pumpestationen kan blive installeret og sat i drift på forskellige tidspunkter af anlægsfasen på en byggeplads.

1. Installation af pumpestationen med tilslutning af spildevand, ventilation og trykledningen (kapitel 3.2, til 3.5)
2. Installation af kontrolboksen og tilslutning af de elektriske komponenter (kapitel 3.6)
3. Idriftsættelse (kapitel 3.7).

3.2

Fastgør pumpestationen til gulvet

Vi anbefaler at bruge en lydabsorberende måtte som akustisk
isolering. Dette fås som tilbehør fra Lauridsen. Vare. nr. 100301171.
•

Placer pumpestationen korrekt og montere den til gulvet ved de to
fastgørelsespunkter <21>. Skruer maksimum M8.
Vælg skruer der tåler trækbelastning på mindst
200 N ved hver fastgørelse punkt.
21

[6]
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3.3

Montering af indløb og udløb
Forberedelse
Risiko for funktionelle problemer på niveausensoren.

Hvis indløb skal monteres på mufferne <26B> eller <26C>, skal
de saves af ved den givne forkant.
Hvis indløbet til pumpestationen skal være via position <26C>, skal
niveausensoren <27> byttes om med dækslet til service <30>.
For at gøre dette, fortsæt som beskrevet nedenfor

•

Afmonterer de 4 fastgørelsesskruer <1> og byt om på
niveauføleren og servicedækslet. Placer dækslerne så de
passer med beskyttelsesanordningen <2>.

[7]

Indløbet kan monteres i forskellige positioner på pumpestationen:
26A Ø 50 / Ø 110
26B Ø 110
26C Ø 110
26D Det flade område må maksimalt på bores Ø 110

Installation af indløbet
•

Demontere niveauføleren om nødvendigt

•

Monter indløbet på pumpestationen

•

Tilslut trykledningen til forbindelsen <24>.

[8]
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3.4

Tilslutning af ventilationsrør
•

Tilslut udluftningsrøret til udluftningsforbindelsen <28> Et separat udluftningsrør skal føres over taget i
henhold til DIN EN 12056-4

•

Sav toppen af udluftningsforbindelsen <28> i givet forkant.

28

[9]

3.5

Tilslutning af en manuel membranpumpe
•

Hvis nødvendigt tilslut en manuel membranpumpe på forbindelsen <29> Figur [5] Ø 40mm.
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3.6

Installation af kontrolboks

•

Vælg monteringsposition: Husk at:
– der er et sikkerhedsstik i nærhed af kontrolboksen.
– tilslutningskablet fra spildevands pumpe og niveauføler
kan installeres korrekt og dirigeres til kontrolboksen.
– Kontrolboksen kan fastgøres sikkert og tilstrækkeligt.

•

Åben kontrolboks <5>

•

Åben kabelhullerne <1> med et passende værktøj

•

Hvis en ekstern potentialfri kontakt (eksternt alarmsignal)
skal installeres, brug kabelhul <1B>

•

Monterer gummipropperne <2> i åbningerne <1>

•

Monter alle tre fastgørelsesskruer (boreskabelon inkluderet i
leveringen). Sørg for at hullet <4> mellem skruehovederne og
fastgørelse område er ca.3 til 4 mm

•

Hæng kontrolboksen på de tre fastgørelsesskruer og tryk let
ned <32>

[10]

[11]
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Installation
Fare gennem forkert dimensionerede tilslutningskabler. Pumpeanlægget er kun beregnet til brug med de
medfølgende tilslutningskabler (eller tilsvarende). I tvivlstilfælde kontakt producenten / leverandøren.

•

Af isolerer ledningsenderne (ca. 8 mm længde)

•

Monterer tilslutningskablet sikkert fra pumpestationen til kontrolboksen (fx trækrør eller kabelkanal)

•

Fastgør tilslutningskablet til klemrækkerne <3>.
se ledningsdiagram (næste side)

•

Montér trækaflastning fittings på alle tilslutningskabler

•

Tilslut batteristik til batteri

•

Monter og fastgør kontrolboks, tilspændingsmoment 1,2 Nm

[12]

•

Batteriets kabel (32), må ikke dække LED'erne eller være fastklemt
32

[13]
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•

Tilslutningsdiagram.

[14]

1 Nettilslutning

3 Niveauføler

A

brun

G

gul

B

blå

H

hvid

C

grøn/gul

J

lyserød

K

brun

L

grå

M

grøn

N

ikke besat

2 Spildevandspumpe
D

grøn/gul

E

blå

F

brun
4 Alarm
O
P

3.7

Tilslutning til ekstern
akustisk/potential fri kontakt

Tilslutning af en potentialfri kontakt
En potentialfri kontakt kan forbindes til kontrolboksen
•
•
•

3.8

Til dette formål skal alarm tasten <6> og pumpen tasten <8> trykkes samtidig i 5 sekunder efter
kontrolboksen er blevet tilsluttet lysnettet
Kontrolboksen bipper kortvarigt dobbelt som bekræftelse på at den potentialfri kontakt kan tilsluttes.
Tilslut potentialfri kontakt til O og P i overensstemmelse med ledningsdiagram Fig. [14].

Tilslutning af den akustiske alarm
•
•

For at tilslutte den akustiske alarm, holde alarm tasten <6> og pumpe tasten <8> inde samtidigt i 5
sekunder
Kontrolboksen bipper kortvarigt 3 gange som bekræftelse på at den akustiske alarm kan tilsluttes.
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3.9

Ibrugtagning

Undgå at spildevandspumpen løber tør i en længere periode end (> 30 sekunder). Den kunne blive
beskadiget. Skift aldrig spildevandspumpen hvis pumpestationens tank ikke er fyldt til minimumsniveauet.

3.9.1

Initialisering af kontrolboksen
•

3.9.2

Tilslut kontrolboksen til strømforsyningen og initialiseringen begynder. De 4 LED lyser i træk og et
akustisk signal høres, spildevandspumpen tændes i et par sekunder. Efter en vellykket initialisering er
kontrolboksen klar til drift og den grønne LED <1> lyser

Funktionskontrol
1

•

Sluk for pumpestationen (se 4.5)

•

Åbn servicedækslet <30> (Fig. [5])

•

Fyld pumpetanken helt med vand. Vandstanden skal være op til
åbningen af dækslet

2

3

4

PUMP

•

Tilslut kontrolboksen til strømforsyningen (stik i stikkontakten),
kontrolboksen initialiseres (se 3.7.1). Den funktionelle kontrol har
været en succes, hvis følgende procedurer udføres som
beskrevet:

Aqualift Basic Mono

5

6

7

8

[15]

– Niveau alarm udløses, Alarm LED <2> blinker rødt og et akustisk signal høres.
Spildevandspumperne begynder at tømme pumpetanken
– Når niveauet falder til under alarmniveau, går alarm-LED <2> ud og de to orange lysdioder
(niveau <3> og pumpedrift <4>) lyser indtil pumpetanken er blevet tømt af spildevandspumpen
– Visuel inspektion: pumpetanken må kun indeholde et par centimeter vand, når spildevandspumpen ikke længere
kører
•

Skru servicedækslet på igen <30> (Fig. [5) herefter er pumpestation klar til drift
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4

Drift

Kontraklappen <25> skal være funktionel under drift, se i fig. [5]

4.1

Automatisk drift
Pumpestationen er i automatisk tilstand, når den grønne LED <1>
lyser. Spildevandspumpen tændes i henhold til spildevandsniveauet.

4.2

Alarm status

4.2.1

Pumpetanken for fuld
Hvis niveauet i pumpetanken overstiger alarmniveauet aktiver
flyderen en alarm, alarm-LED <2> blinker, og et akustisk signal
høres og spildevandspumpen kører.

Denne alarm status kan ikke kvitteres, slukkes automatisk efter en vellykket pumpning
Den akustiske tone kan deaktiveres (kort tryk på alarmknappen). <6>

4.2.2

Strømsvigt
Hvis strømforsyningen svigter, blinker power LED <1> og alarm-LED <2>
og et bip høres. Spildevandspumpen kan ikke længere tændes.
* Midlertidige afbrydelser i strømforsyningen udløser ikke alarmen.
Når strømforsyningen er genoprettet vil kontrolboksen ikke længere viser denne alarm status, Pumpestationen
fungerer igen i automatisk tilstand.

Se kapitel 4.3 for yderligere alarm status.
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4.3

Oversigt over LED-displays / information

Blinker
Lyser / tændt
Slukket
Blinker skiftevis
Blinker samtidigt

[17]

LED
1

2

3

Akustisk
alarm

Beskrivelse

Handling

-

Klar til drift

-

Tanken er fuld, vil blive
pumpet ud inden længe

-

Pumper tanken tom

Ingen handling
nødvendig,
spildevandspumpen
kan slukkes med
knappen <8> (se
manuel drift 4.6)

X

Batteri fejl

Udskift batteriet

X

Strømsvigt, ingen
netspænding,
pumpestationen har ingen
funktion

Gendan
netspænding,
anerkend alarm

4

Driftstilstande

Alarm status / fejl

X

Niveau fejl ulogisk sekvens
af niveauer opdaget

X

Køretid / grænseværdi,
spildevandspumpen tænd
for ofte eller for længe.

X

Maksimal driftstid til
spildevandspumpen
overskredet

X

Alarm niveau overskredet

(se 4.4)

Erkendelse af
alarmen (4.4)

Vent indtil niveauet
falder til under
alarmniveauet igen

x

Overskredet maksimale
cyklusser
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Bekræft alarm (4.4),
og udskift kontrolboks

Operation
Drift
4.4

Erkendelse af alarmen
Hvis der lyder en alarm (fx fejl på pumpen eller strømsvigt), lyser alarm-LED <2> og muligvis en af de andre
lysdioder (se 4.3). Efter årsagen til alarmen er blevet elimineret, kan alarmen kvitteres ved at trykke på
tasten <6>.

4.5

–

For at slå alarmen fra: Tryk tasten <6>

–

For at bekræfte alarmen: knappen Hold <6> nede i> 5 sekunder, alarmen i displayet slukker og alarmen
er blevet anerkendt.

Slukning af pumpestationen
• Tag kontrolboksens netstik ud og vent et par sekunder indtil strømsvigtet alarmen udløses.
(Kort, akustisk signal gentages og alarm-LED <2> blinker)
• Tryk og hold alarm knappen <6> inde indtil alarm-LED <2> ikke længere blinker, fire kort
akustiske signaler lyder og kontrolboksen slukker.

Når kontrolboksen er slukket er batteriforbindelsen deaktiveret. Batteriet kan forblive forbundet da der ikke
vil blive udledt strøm fra batteriet. Netspænding er nødvendig for initialisering, da denne igen aktiverer
batteriforbindelsen.

4.6

Manuel drift
Manuel drift kan aktiveres med knappen <8>.Spildevandspumpen tændes ikke længere automatisk. Hvis manuel
drift bliver aktiveret under pumpning bliver spildevandspumpen slukket.

Aktiver manuel drift
•

Tryk på knappen <8>, manuel betjening LED <4> blinker orange

Tænd spildevandspumpen
Spildevandspumpen kan tændes som følgende, når manuel drift er aktiveret:
Tænd kortvarigt
.

Tryk på knap <8> 1 gang, spildevandspumpenbliver tændt for en kort tid.

Tænd langvarigt

Tryk og hold knappen <8> nede så længe spildevandespumpen skal tændes.

Hvis manuel betjening ikke bruges i en vis periode (5 minutter), vil kontrolboksen igen aktiverer den automatiske
tilstand.
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5

Vedligeholdelse

5.1

Vedligeholdelse/sikkerhedsanvisninger
Før kontrolboks, stik og kabler bliver åbnet, skal de være spændingsfri. Arbejde på elektriske komponenter
må kun udføres af specialiseret personale (se 2.2).
Hvis en potentialfri kontakt er sluttet til en ekstern enhed skal du være opmærksom på
producentens anvisninger og driftsomkostninger for denne enhed.

Ingen klatring på elektriske komponenter, rørforbindelser eller kabler under vedligeholdelsesarbejdet.

Risiko forårsaget af giftige og farlige dampe, gasser og stoffer. Hvis pumpestationen er monteret i en
inspektion brønd, skal det nødvendige arbejde altid udføres af specialiseret personale (se
2.2).

Efter al vedligeholdelse foretages en funktionstest på pumpestationen (se 3.7.2).

5.2

Serviceintervaller
Vedligeholdelse af pumpestationer
Pumpestationen skal vedligeholdes regelmæssigt af en teknisk specialist (standard inspektion og
vedligeholdelse iht. DIN EN 12056-4). Service intervallerne må ikke overstige:
- 3 måneder for systemer i kommerciel brug
- 6 måneder for systemer i tofamiliehuse
- 1 år for systemer i enfamiliehuse

Tip: Et vedligeholdelses skema med oplysninger om alt det arbejde der udføres og de vigtigste data skal udfyldes
ved hver service. Du finder vores vedligeholdelses skemaer under serviceskemaer på vores hjemmeside
www.lhi.as
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5.3

Forberedelse til vedligeholdelsesarbejdet
–

Sørg for at indløbet til pumpestationen ikke anvendes under vedligeholdelse.

–

Sørg for at pumpestationen ikke kan tændes ved et uheld under vedligeholdelsesarbejdet. Dette gælder især,
hvis kontrolboksen er i et andet rum end pumpestationen.

5.4

Vedligeholdelses punkter

5.4.1

Udskift batteriet

5.4.2

•

Åbn dækslet til kontrolboksen og udskift batteriet

•

Udskift batteriet en gang om året

Rengøring af pumpestationen

•

Sænk spildevandsniveauet i pumpestationen til et minimum.
Aktivere spildevandspumpen til manuel drift (se kapitel
4.6) indtil niveauet er under pumpen.

•

Bring håndtaget <25A> til kontraklappen <25> til en vandret
stilling (som vist), det opdæmmet spildevand kan nu strømme
tilbage fra trykledningen og ned i pumpestationen

[18]
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•

Manuel tømning at pumpestationen. Dette kan ske via forbindelsen <29> til den
manuel membranpumpe (se Fig. [5]) eller med en våd støvsuger.

•

Afmonter servicedækslet <30>

•

Sørg for at niveausensor (flyder) <27> er fri for suspenderet stof
og faste stoffer. I tilfælde af genstridige snavs, fjern, rengør og geninstallere.

•

Sørg for at indløbsrøret til spildevandspumpen <23> er fri for
suspenderet stof og faste stoffer, rengør om
nødvendigt. I tilfælde af genstridige snavs, fjern, rengør.
og geninstallere

23

1

Demontering af pumpen:
• Lås skruer <1>.
• Løft spildevandspumpen, brug indhak
<2> med en skruetrækker hvis nødvendigt

•

Sørg for at pumpestationen er fri for suspenderet stof og faste
stoffer, rengør om nødvendigt.

2
[19]

•

Sørg for at ventilations huller <31> er fri for
suspenderet stof og faste stoffer, rengør om
nødvendigt

31

[20]
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•

Fjern og rengør kontraklappen <25>. For at gøre dette, afmonter skruer <1> og <2>
og skub beskyttelseshuset til kontraklappen <25> til siden

2

27

23

30

1

25

29

[21]

•

Monter beskyttelseshuset til kontraklappen <25> igen.
Sørg for at håndtaget <25A> er i lodret stilling som vist.

•

Monter servicedækslet igen <30>

•

Udfør en funktionskontrol (se 3.7.2)
25

25A

[22]
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Teknisk data
6

Fejlfinding
Alt arbejde der overskrider aktiviteter der er beskrevet i dette kapitel må kun udføres af uddannet personale
(se 2.2).

Fejl

Mulig årsag

Afhjælpende foranstaltning / kapitel

Batteri fejl

Batteri mangler, er defekt eller spænding
for lav

Kontroller batteri forbindelsen, hvis det
er nødvendigt udskift batteriet.

Strømafbrydelse

Strømforsyning mislykkedes

Ingen, generel strømafbrydelse

Sikring til pumpestationen måske defekt

Find årsagen til sikringsfejlen og
udskift sikringen om nødvendigt
eller tænd for den igen.

Kontrolboks sikring (microsikring)
mislykkedes

sikringen kontrolleret eller erstattes af
uddannet personale.

Forsyningskabel afbrudt

Tjek forsyningskabel

Niveau fejl

Ulogisk sekvens af niveauer registreret

Informere kundeservice

Alarm niveau overskredet

Strømafbrydelse

Genopret strømforsyningen

Spildevandspumpen er overophedet,
temperatur afbryder er udløst

Motoren starter automatisk når den er
afkølet. Udskift pumpen, hvis
temperatur fejlen fortsætter

Niveauføleren (flyder) er blokeret

Rengøring af pumpestationen / 5.4.2

Spildevandspumpe defekt

informere kundeservice

Max. køretid

Pumpen kører for lang tid pr pumpning

- Kontroller design og om nødvendigt
informere kundeservice.
Lauridsen på 75169029
- Kør tiden er for lang, sæt kortere
(Potentiometer i kontrolboksen)

Opstart grænse

Ventilation fungerer ikke

Rengør ventilations åbninger (se kap.
5.4.2 Rengøring af pumpestationen)

Pumpen starter for ofte med
korte mellemrum

Kontroller pumpen, hvis det er
nødvendigt informere kundeservice.
Lauridsen på 75169029
- kontrollere og udskift om nødvendigt

Kontraklap måske defekt
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7

Teknisk data

7.1

Kontrolboks
Vægt [kg]
Driftsspænding [V] 50 Hz

1
230

Nominel strøm [A]
Beskyttende bedømmelse
Beskyttende klasse
Stiktype
Tilslutningskabel [m]
Nødvendig sikrings beskyttelse
Sikring
Microsikring

7.2

IP54
I
Jordet stik
1.4
C16 A 1 polet
Fejlstrøm afbryder
anbefales
10 A M

Pumpe
Vægt [kg]

24

Kapacitet P1 [kW]

1.5

Omdrejninger [rpm]
Driftsspænding [V] 50 Hz

2900
230

Nominel strøm [A]

6.4

Max. pumpekapacitet [m³/h]

32

Max. pumpe højde [m]

9.2 m

Max. temperatur på materiale som
transporteres [°C]

40

Beskyttende bedømmelse
3mWS/48h
Støjniveau
Beskyttende klasse
Motor beskyttelse
Stiktype
Tilslutningskabel
Nødvendig sikrings beskyttelse
Driftsform

IP68,
<70 dB(dB(A)
I
interne
Direkte forbindelse
5 m, 3 x 1.5 mm²
via kontrolboks
C16 A 1 polet
S3 - 15%
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data
7.3

Pumpekapacitet
Pumpe flow Q[m³/h] ved pumpe højde H [m]
8.9

8.4

7.8

7.1

6.4

5.7

2.5

5

7.5

10

12.5 15

5.0

4.4

3.8

17.5 20

3.2

22.5 25

2.7

2.2

2.0

H [m]

27.5 30

31

Q [m³/h]

[23]

7.4

Tilspændingsmomenter til skrueforbindelser
Pumpe ved pumpens flange

ca. 7 - 8
Nm

Beskyttelseshuset til kontraklappen

ca. 6 - 7
Nm

Niveauføler (flyder) skruer / service åbning

ca. 3 Nm
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data
Dimensioner, volume
Anvendelig volume ca. 20 liter
Tank volume ca. 50 liter

DN 100
DN90

DN50

565

108

180

483

DN100

131

DN70

DN32

516

70

7.5

624

[24]
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Spare
Reservedele
Parts
8

Reservedele

8

1

7

2
3

4
5
6

9

Pos.

Betegnelse

Vare nr.

1

Flyder med pakning

100301520

2

SPF 1300 pumpe

100301521

3

Skovlhjul

100301522

4

Flange med pakning og skruer

100301523

5

Flange pakning

100301524

6

Kontraklap

100301525

7

Service dæksel incl. pakning

100301526

8

Kontrolboks til Aqualift F Basic Mono 230V

100301527

9

Pakningssæt til Aqualift F Basic

100301528
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Spare Parts
9

Declaration of conformity

1 Backwater valves

2 Wastewater Lifting system

3 Lifting stations

