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Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning
-højvandssikring til spildevand med og uden fækalier.
Kære kunde
Før De tager denne Pumpfix F højvandssikring i brug, skal De læse denne vejledning grundigt.
Kontroller venligst straks:
• at varen er intakt ved modtagelse.
• at garanti nr. er påsat kontrolboksen.
Produktfordele:
• Til sort og gråt spildevand
• Kontraklap og pumpe
• Simpel installation i rør
• Plug & play kontrolbox
• Kontrolbox med diagnosesystem og (SDS) indbygget batteri
• Nem udskiftning af dele
• Service uden brug af værktøj
Yderligere fordele ved Komfort versionen:
Kontrolbox med display
Motordrevet kontraklap styring
Integreret afløb til bortledning af overfladevand
Installation og service af denne enhed skal
udføres af en autoriseret professionel servicevirksomhed
Til montering i gulv.
Til montering på fritliggende
rørledninger eller i Ø1000
mm. eksisterende brønde.
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1. Sikkerhedshenvisning
1.1 Sikkerhedsinstruktioner
Enhver person, der installerer, udfører drift, vedligeholdelse eller reparerer dette system skal have de nødvendige
kvalifikationer.
Driftssikkerheden af dette system kan kun garanteres, hvis systemet installeres og betjenes korrekt. De tekniske
begrænsninger af dette system må ikke overskrides.
Dette system, drives på strøm og indeholder roterende mekaniske dele. Hvis man ikke kan overholder alle de
ovennævnte sikkerhedsregler, kan det resultere i beskadigelse af apparatet, personskade eller i værste fald døden.
Alle relaterede DIN, VDE, lokale og nationale sikkerhedsbestemmelser skal følges ved installation, drift, vedligeholdelse og reparationer af dette system.
Dette system består af flere komponenter.
Følg venligst hele denne installations- og betjeningsvejledning. Før service, vedligeholdelse eller reparationsarbejde skal strømmen være afbrudt!
Dette system bør ikke installeres eller anvendes i eksplosionsfarlige områder.
Kontrolboxen er drevet af elektricitet og bør ikke åbnes under drift. Kun en autoriseret elinstallatør skal udføre
arbejde på indersiden af kontrolboxen. Definitionen af certificerede elektriker er defineret i afsnit 0105 i VDE
retningslinjer.
Det skal sikres, at alle elektriske komponenter og kabler i systemet ikke beskadiges, og så vidt muligt bibeholdes i
perfekt driftstilstand. Hvis en del af systemet er beskadiget, bør enheden ikke sættes i drift, og hvis den allerede er
i drift bør den straks afbrydes.
Eventuelle ændringer på Pumpfixen skal først drøftes med producenten. Reservedele og tilbehør skal leveres af
producenten. Brug af reservedele eller tilbehør, som ikke stammer fra producenten kan garantien ugyldig gøres og
desuden begrænse eller fjerne enhver form for ansvar ved skader som følge af denne aktion.
Bemærk:
Før service, vedligeholdelse eller reparationsarbejde, skal strømmen til Ecoliften/kontrolboxen afbrydes!
1. Frakobl enheden!
2. Hold kontrolboxens alarmknap inde i mindst 5 sekunder, indtil et signal høres (batteri funktionen er nu
deaktiveret).

Kære kunde,
Tak fordi du valgte et KESSEL produkt.
Hele dette system har været igennem en streng kvalitetskontrol, inden de bliver sendt ud fra fabrikken.
Ved levering, skal du sørge for, at systemet er komplet leveret, og at ingen af komponenterne mangler eller er
beskadiget. I tilfælde af skader under fragten eller en komponent mangler, bedes du gå til
Garantisektionen i denne manual.
Denne installations- og driftsvejledning indeholder vigtige oplysninger, der skal følges under installation, drift,
vedligeholdelse og reparationer af dette system. Før operatøren eller service personalet udfører ethvert arbejde på
dette system, skal indholdet af denne manual læses og følges.
BEMÆRK:
Ingen systemkomponenter må installeres i beskyttelseszone 0 og 1 iht. DIN VDE 0100 701. Ved installation i
nærheden af en bruser, er zone 1 defineret efter en radius på 1.20 meter fra afløbet. Lokale regler skal også tages i
betragtning.
Afvigende lokale regler skal tages i betragtning.
Reglerne er fastsat af direktiverne VDE 0100, VDE 01107, IEC eller af den lokale strømforsyning, og skal følges.
Kontrolboxen må ikke installeres i rum, hvor der er eksplosionsfare.
Til driften af dette system, skal disse instruktioner og instruktion nr. 010-846 anvendes sammen!
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2. Generalt
2.1 Anvendelse
KESSEL Pumpfix® F er beregnet til almindeligt gråt spildevand og spildevand der fører toiletter og urinaler (sort
spildevand). Dette garanterer sikker afledning af spildevandet, selv under opstuvning. Pumpen kører kun under
opstuvning og pumper i modtryk spildevandet ud i hovedkloakken.
I almindelig drift, løber spildevandet ved normal gravitet.
Pumpfix® er ikke beskyttet mod rotter! Hvis der er fare for rotter, skal systemet beskyttes mod evt. skader. En
beskyttelsesklap mod rotter er tilgængelig og man undgår dermed skader fra gnavere. (kun Standard)
Vigtig:
Forudsætning for problemfri drift er
• Tilstrækkelig fald i afløbsledningerne (Bemærk: Der er et fald på 9 mm mellem indløb og udløb i Pumpfix® F)
• Des mere vand der ledes til afløbsledningerne, des mere optimeres den selvrensende effekt
• Korrekt rørføring og ventilation af tilløbsrøret i overensstemmelse med DIN EN 12056 / DIN 1986-100
• Ved brug i fedtede spildevand er det nødvendigt med øgede vedligehold og rensning.
• Kan tage regnvand med et overfladeareal på op til 20m2.
2.2 Leveringsomfang
Leveringsomfanget når man bestiller en Pumpfix F består af pumpehuset, pumpen, kontraklapperne og en
el-pakke.
Den elektriske pakke består af:
Standard
1. Den optiske sonde
2. Kontrolbox (nettilslutning 230 V, 50 Hz, beskyttelsesklasse IP 54) med batterier (2 x 9V) til at afgive alarm i
tilfælde af strømsvigt.
3. Installations- og betjeningsvejledning
Komfort
1. To optiske sonder og motoren
2. Kontrolbox med display (Strøm tilslutning 230 V, 50 Hz, beskyttelsesklasse IP54) med batterier (2 x 9V)
til at afgive alarm i tilfælde af strømsvigt.
3. En installations- og betjeningsvejledning
2.3 Installation
I installationsfasen er det kun pumpehuset der installeres og tilsluttes i overensstemmelse med kapitel 3. Normalt,
kan strømforbindelsen (kapitel 4) og den efterfølgende idriftsættelse (kapitel 5) ikke gennemføres direkte. Tilslut
elektriske komponenter (pumpe, sonder, motor og kontrolbox, afhængigt af variant)
når du sætter KESSEL Pumpfix® F i drift. Indtil du når så langt, skal den medfølgende el-pakke og kontrolboxen
holdes gemt et rent og tørt sted. Fjern først endegavlene når systemet sættes i drift.
Sørg for at systemet altid er forseglet med et dæksel eller et beskyttende dække når den er monteret, for at undgå
tilsmudsning af systemet.
Advarsel: Pumpen er beskyttet med transport tape, der skal fjernes før den tages i brug.
3. Generelle instruktioner for installation af højvandslukker
I henhold til DIN EN 12056 må højvandslukkere ikke anvendes til at beskytte alle afløb i en bygning – herunder de
afløb der ligger over opstuvningskoten – for hvis kontraklapperne er lukket, vil spildevandet fra oven ikke længere
kunne løbe ud i hovedkloakken, men vil i stedet søge vej op igennem de nederste afløb, og som oftest oversvømme kælderen. Kun afløb under opstuvningskoten skal sikres med en
højvandslukker. Alle afløb over opstuvningskoten skal føres ud i et separat rør, med naturligt fald,
udenom højvandslukkeren.
Konsekvens: Der skal foretages separat rørføring. Husspildevand over opstuvningskoten
kan således stige op over gadeniveauet inde i nedløbsrørene uden at der forekommer
oversvømmelser i kælderen. Regnvand må aldrig ledes ud igennem højvandslukkere.
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Kun ved afløb som ligger under oversvømmelses niveau må installeres
højvandslukke. Alle afløb som findes over oversvømmelses niveau skal
føres udenom højvandslukkeren.

Spildevand fra de huslige installationer foran højvandslukkeren kan
max nå en højde som svarer til gade niveau. Regnvand må ikke ledes
gennem højvandslukkeren.

Vær opmærksom på:
DIN EN 12056 skal altid følges, når afløbsplanen til de vandret liggende ledninger udarbejdes. Faldstammer skal
altid tilkobles på afløbssiden af højvandslukkeren, minimum 1 meter fra Pumpfixen. Ved installation af Pumpfixen,
skal der sørges for at der er en god afstand til væggen eller andre faste emner, så der er plads til at lave service og
andre vedligeholdelser. KG røret må ikke tilsluttes direkte i pumpe huset – Den må kun monteres på muffen.
Bemærk:
Ved installation skal det sikres at flow-pilene i bunden af højvandslukkeren peger mod afløbssiden.
3.1 Installation i betonfundament
KESSEL-Pumpfix pumpehuset skal monteres vandret. Når kablerne
til sonden og motoren tilsluttes, føres de igennem et kabelrør,
(Kessel anbefaler min. 50mm kabelrør og 2x45º bøjninger) for at
beskytte dem mod gnavere.
Endnu et kabel til sonden og motoren, skal tilsluttes på Komfort
varianten. Til Komforten anbefaler Kessel at bruge et 70mm kabelrør og 2x45 º bøjninger. Kabelrøret monteres i Pumpfixen med et
indstik på ca. 2cm (Fig. 5) og skal som
minimum føres op til gulvhøjde (Fig. 2). Retningsændringer må
max være 45º. For at sikre korrekt udluftning af pumpe-huset, må
kabelrøret ikke blive lufttæt sikret. Indsæt
læbetætningsringen i falsen, (Fig. 3) og smør den med noget
glidemiddel. Nu monteres topstykket. (Fig. 3)
Takket være det justerbare topstykke, kan KESSEL Pumpfixen
tilpasses helt nøjagtig til gulvet. Et gulv fald på op til 5° kan topstykket tilpasses til. Topstykket kan også drejes, for at tilpasse det
de omkringliggende fliser. (Fig. 4) Efter juster-ingen skal det sikres
at gummiringen imellem pumpehuset og topstykket stadig sidder
korrekt.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Bemærk:
Topstykket skal afkortes til den nødvendige højde, for at opnå så lille en installationsdybde som muligt.
Der skæres hul i siden af topstykket til at føre kabelrøret igennem. Det skal udføres på en måde, så det altid vil
være muligt at trække kablerne ud igen, til eventuelle senere inspektioner. (Fig. 5) Maksimal grundvandsmodstand er 2 m.
En læbetætningsring skal monteres i dækslet. Sørg for at tætningslæben vender opad ved montering. Læben skal
placeres i falsen (se Fig. 6).
Under installationen skal du sørge for, at funktionerne i pumpehuset ikke tager skade af evt. byggestøv o.l.
Forsænket dæksel, til montering af fliser. (max. Flise højde inklusiv fliseklæber - 15mm)
Det forsænkede dæksel (serie X) gør det muligt at montere gulvbelægning (fliser for eksempel), så det færdige
dæksel matcher det omkringliggende miljø. Hvis fliser placeres i det forsænkede dæksel, er det vigtigt at den
korrekte lim til materialet bruges, og følgende anvisninger følges:
Fliser
a) Den forsænkede overflade i dækslet skal påføres et klæbemiddel, der binder til ABS (såsom PCI basen pels 303).
Nu kan silikoneklæber binde på dækslet, og fliserne kan nu lægges. Denne metode er ideel til tynde fliser, da
den resterende højde kan bygges op i flise mørtel.
b) Installation af fliser med PCI-Silcoferm S (selvhærdende silikone). Denne metode er ideel til tykkere fliser, da en
tyndere klæbende overflade anvendes.
Flisebelægning med natursten som granit, marmor o.l.
a) Den forsænkede overflade i dækslet skal påføres et klæbemiddel der binder til ABS (såsom PCI basen pels 303).
Sten overfladen kan derefter blive lagt i dækslet ved brug af en passende lim (f.eks PCI-Carralit)
b) Montering af en naturstensoverflade med en særlig silikone som f.eks PCI-Carraferm.
Følg samme instruktioner som i ‘Fliser’ afsnittet ovenfor.
3.2 Udvidet dybde installation
Hvis Pumpfixen® skal installeres et sted med høj grundvandsstand, eller i et jord fugtigt område, skal
instruktionerne i afsnit 3.4 følges.
Afhængig af den ønskede dybde, kan enten én eller to af KESSEL forhøjerstykker bruges. Pakninger isættes
imellem de påsatte forhøjerstykker og bør være ordentligt smurt som nævnt tidligere. Med henblik på at nå
korrekt monteringshøjde, ved brug af forhøjerstykker kan det være nødvendigt at afkorte topstykket. Vær sikker
på, at installationsdybden ikke er for dyb, så det dermed hindrer en hensigtsmæssig adgang til Pumpfixen® for
service og reparation.
3.3 Tilslutning af ventilation
Pumpfixen® er udstyret med et ventilationsventil, med aktivt kul filter. Som et alternativ kan et udluftningsrør
tilsluttes Pumpfixen® i overensstemmelse med normen. I dette tilfælde kan ventilationstilslutningen fjernes og ½
tomme gevindet kan monteres direkte på ventilationsrøret
(som skal føres til det fri – over tag).
3.4 Installation på fritliggende rørledning
Denne version som er beregnet til en fritstående opsætning leveres med en
beskyttende hætte for at undgå skader på komponenterne som følge af
idriftsættelsen. Fig. 7 viser kabelkanaler - 1 eller 2 (afhængig af variant).

Kabelbeskyttelse imod rotte angreb

Ledningen til motoren og sonden skal sikres imod rotter. Ledningen
føres igennem kabelforskruningerne og tilspændes omkring
ledningerne. Derefter føres de igennem en beskyttelsesslange for at
forhindre rottebid. Til sidst tilsluttes ledningerne kontrolboxen.
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3.5 Installation ved grundvandstryk
Installation i høj grundvand / jord fugtige områder I tilfælde af, at Pumpfixen®
installeres i et betonfundament, og skal beskyttes mod grundvandet eller jord fugt Skal pakningssæt anvendes (tilbehør). Hvis der i betonfundamentet bliver monteret
en membran eller en plade – skal denne plade fastgøres tætningsflangen og skrues
sammen med Pumpfix® huset.
I det tilfælde, at en vandtæt beton er blevet brugt, kan KESSEL levere en matchende
flange i NK/SBR gummi, hvor skruehullerne er boret for.
NK/SBR gummi flangen skrues sammen med tætningsflangen. (se fig. 8) I tilfælde
af at den vandtætte tætningsflange, brydes af enten rørledninger eller kabelrør til
Pumpfixen®, bør det sikres at disse gennemføringer også er vandtætte.
Den maksimale grundvandsmodstand af Pumpfixen® ved installationer i betonfundamenter er 2 meter.
Montering af forlængerstykke:
Ved montering af forlængerstykke, kan tætningsflangens højde justeres individuelt.
Forlængerstykket skal afkortes til den ønskede højde.

Tætningsflange

NK/SBR
gummi flange
Indbygningsflange

Fig. 8

3.6 Specielle egenskaber ved Pumpfix F komfort
Pumpfix F Komfort, har et integreret gulvafløb til overfladevand.
Flise
3.7 Installation
Alm. klaplag
Tilslutning af det integrerede gulvafløb kræver at det medfølgende indvendige
Gulvvarme
afløbsrør også tilsluttes. Placer afløbsrøret i den passende tilslutning, og lås det medBeton
den røde finger klemme. I tilfælde af, at installations dybden af Pumpfixen® er blevetBetongulv
ændret på grund af eventuelle installationskrav, skal det indbyggede gulvafløb evt. Isolering
Beton
justeres for at opnå den rigtige højde.
Hvis et forlængerstykke bliver brugt ved en dyb Pumpfix® installation, så skal et DN
Fig. 9
2
75 HT-rør eventuelt bruges til at forlænge gulvafløbets indvendige afløbsrør.
3
1

4

3.8 Installations eksempler

montagevejledning til sort spildevand

Montagevejledning gråt spildevand

Flise
Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton
Betongulv
Isolering
Beton

Flise
Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton
8

6

2
4

3
1

4

1. Kessel Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA, Renserør
Controlfix.
2. Tætningssæt.
3. Forhøjerstykke.
4. Kobling DN 100 med en tætningsflange lavet af rustfri
stål art.
Flise

5.
6.
7.
8.

5

2

7

1

NK/SBR gummi flange
Topstykke med plastik dæksel
Kontrolbox
Manuel nødlukke

Alm. klaplag

3.9 Indbygning med forhøjerstykke
Gulvvarme
Beton service og vedligehold må der max.
Med forhøjerstykkerne (pga.
anvendes 3 forhøjerstykker).
Ambolten 1
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4. Betjenings- og vedligeholdelse
4.1 Inspektion
Pumpfixen® bør kontrolleres af operatøren på månedsbasis ved at observere pumpen i drift:
Luk det manuelle nødlukke eller på Komforten: Tryk på ’TEST-knappen’ på kontrolboxen, som så vil lukke den
motoriserede kontraklap. Tænd for vandet, så det løber ned til Pumpfixen.
- Vent, indtil vandniveau-LED- og pumpe-LED lampen tænder
- Stop tilførselen af spildevand til Pumpfixen®
- Vent, indtil vandniveau-LED lampen slukker og vent på pumpen
-> Standard
Komfort:
Sørg for ved afslutning af inspektionen, at den motoriserede klap står i åben position!
Pumpen skal testes med jævne mellemrum. I tilfælde af, at pumpen laver unormal støj under drift, eller at
pumpens ydeevne falder, skal pumpehuset og pumpemotoren kontrolleres for eventuelle ting der har sat sig fast
og slitage. Hvis det viser sig at have taget skade under obduktion, bør de dele der er slidt og ældet udskiftes.
4.2 Vedligeholdelse
Pumpfixen kal tilses af en aut. kloakmester eller VVS
installatør 2 gange årligt.
OBS! Før nogen form for vedligeholdelsesarbejde udføres
på Pumpfixen® skal strømmen tages fra! Følg alle sikkerhedsinstruktioner! Garantikrav er ikke gyldige i det tilfælde,
at Pumpfixen® ikke er blevet ordentligt vedligeholdt! Alt
service og vedligeholdelse beskrevet nedenfor skal
udføres af en autoriseret professionel. Reparation af
Pumpfixen® må kun foretages af producenten.
DIN 1986 del 3 regler skal følges ved vedligeholdelse af Pumpfixen®.
Det følgende vedligeholdelsesarbejde skal gøres ved hvert vedligeholdelsestjek (hver 12. måned)
- Visuel kontrol af hele systemet
- En komplet rengøring af hele systemet og pumpen
- Tilse hele systemet og pumpehuset for skader eller slitage
- Tjek og fjern affald o.l. der kan komme i klemme i systemet
- Tjek alle tilsluttede rør for skader, slid og ælde
- Kontrollér alle pakninger, om de er vandtæt og mærkbar, slid og ælde
- Tjek pumpemotor og at beskyttelsen af pumpen er i orden
- Tjek kontrolbox og sikre dig, at alle tilslutninger er i orden og kontroller videre for evt. skader.
(Rengør kontrolboxen, hvis det er nødvendigt)
- Tjek og rengør ventilationstilslutningen
- Rengør den optiske sonde
Det anbefales også, at ovenstående arbejde udføres, hvis systemet ikke har været i drift i en længere periode.
Også hvis opstuvning er opstået ofte eller over lang tid, skal det samme vedligeholdelsesarbejde foregå.
I det tilfælde, at en fejl ikke kan repareres bedes man kontakte installatør virksomheden, der installerede
Pumpfixen®
4.2.1 Montage af dæksler
Se Fig.12,13 og 14. Set fra siden, som vist på illustrationen - Indsæt dækslerne i
pumpehuset, på den ene langside, tryk derefter de resterende langsider ned, og
sikre dem med finger klemmerne. Det manuelle nødlukke og det automatiske
lukke skal være i ZU eller lukket stilling, inden dækslet monteres.

Fig. 12
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4.3 Funktionstest
Test standard
1. Hold pumpe sonden ned i et glas vand.

Vandniveau-LED
Pumpen starter

Test Komfort
1. Hold motor sonden ned i et glas vand

Klappen lukker			

2. Hold pumpe sonden ned i et glas vand

Pumpen starter			

lyser
		Pumpe-LED lyser

Opstuvning-LED blinker
Kontraklap-LED blinker
Klappen er lukket		Opstuvning-LED blinker
Kontraklap-LED lyser
Pumpe-LED lyser

4.4 Afmonter pumpen
Kun pumpen kan tages ud, hvis det er nødvendigt.
For at gøre dette, drej begge fingerklemmer der fastgør
pumpen 180 grader. Nu kan pumpen
tages ud.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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Fig. 16

4.5 Motor installation
Den flade del af motorens drivaksel skal være i lodret
position.
(motorens drivaksel er i denne position ved levering).
Luk det manuelle nødlukke og sikre dig, det er i ZU, i
lukket position.
Indsæt motoren fra oven, således at drivakslen glider
ordentligt ned i den passende slidse, så de fire skruehuller passer ud for hinanden. Spænd de 4 M5 x 12
(TX25) skruer (se Fig. 16).

4.6 Afmonter motoren
I dette tilfælde skal udløbs dækslet afmonteres for at kunne tage motoren ud. For at gøre dette, åbnes låsehåndtaget og udløbsmuffen tages ud. Løsn håndtag 2 og 3 og fjern gennemstrømsmuffen, for at gøre dette, vip
pumpetilslutningsmuffen 4 væk eller fjern pumpen, hvis nødvendigt. Efter at have låst de 2 dæksel håndtag 5 op,
kan dækslet nu tages af. Nu kan motoren skrues af.
4.7 Funktionen af det manuelle nødlukke
Pumpfix F Standard
Låst position (Fig.17A, nødlukket er sluttet tæt):
Håndtaget til det manuelle nødlukke skal være i lukket
position. Klappen fungerer nu som en lukningsventil. Denne
funktion er kun tiltænkt som beskyttelse imod opstuvning,
ved længere fraværende perioder. (F.eks. ferier)
Husk at genåbne det manuelle nødlukke for normal drift.
Pumpfix F Komfort
Pumpfixen® kan også bruges som et lukningsventil i røret
ved at trykke på TEST knappen på kontrolboxen. Dette vil
lukke den automatiske klappe, men stadig give en bygning
mulighed for at aflede spildevandet, da det vil blive pumpet
ud af Pumpfixens® integreret spildevandspumpe.
Denne praksis kan gennemføres, hvis f.eks. en husstand
tager på ferie over længere tid. Efter bygningen igen er
besat skal klappen straks genåbnes, ved igen at trykke på
TEST knappen på kontrolboxen, som vil åbne den automatiske klappe.
Klappen må ikke genåbnes, hvis der er opstuvning.
4.8 Servicere ventilationen
Ventilationstilslutningen og ventilationsrøret (se udskiftning dele nummer 6) bør holdes ren og det aktive kul filter
(se Fig. 18) bør skiftes 1 gang om året eller mere, hvis det
er nødvendigt. Efter hver pumpe fejl, skal ventilationen
rengøres og kontrolleres.
Ventilationstilslutningen (se Fig. 17. fra højre mod venstre)
består af 2 pakninger, ventilationshus, flyder, mellemlåg, det
aktive kulfilter og dækslet. Dækslet (se Fig. 19) fjernes, ved at
vippe det sidelæns, indtil det udløses. Derefter drejes
mellemlåget 1 og ventilationshuset løftes op.
Tag pakningerne og flyderen og rengør det. For at samle
ventilationstilslutningen igen, gøres det i modsatte
rækkefølge.

Fig. 17A

Fig. 17 Ventilationen

Fig. 18 Aktivt kulfilter

Fig. 19 Dæksel

Fig. 20 Ventilationshuset
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5. Reservedele
5.1 Pumpfix F til indbygning på fritliggende rørledninger.
Alle viste reservedele er skaffevarer.
1)
a)
b)
c)
2)
3)
4)
5)
6)
6a)
7)
8)
9)
10)
11)

Pumpfix F kontrolbox IP 54
Ekstra tilslutning til den potentielle fri kontakt
Fjernalarm med 20 meter kabel
Batterier 9 volt (2 batterier)
Optisk sonde IP 58 (5m, inkl. Tilslutningerne)
Pumpedæksel tillløbssiden (uden gulvafløb funktion)
Pumpfix F dæksel Standard afløbssiden
Pumpfix F pumpe IP 68 (5m, inkl. Tilslutning)
Ventilation
Aktivt kul filter
Motordrevet kontraklappe
Indskudsdelen til den motordrevet kontraklappe
Beskyttelses låg
Overgangsstykke
Motor IP 68 (5m kabel) (Model Komfort)

Pakningssæt II
All reservedele kan købes hos Lauridsen Handel A/S

5.2 Pumpfix F til indbygning i gulv.
Alle viste reservedele er skaffevarer.
1)
a)
b)
c)
2)
3)
4)
5)
6)
6a)
7)
8)
9)

Pumpfix F kontrolbox Standard IP 54
Ekstra tilslutning til den potentielle fri kontakt
Fjernalarm med 20 meter kabel
Batterier 9 volt (2 batterier)
Optisk sonde IP 58 (5m, inkl. Tilslutningerne)
Pumpedæksel tillløbssiden (uden gulvafløb funktion)
Pumpfix F dæksel Standard afløbssiden
Pumpfix F pumpe IP 68 (5m, inkl. Tilslutning)
Ventilation
Aktivt kul filter
Motordrevet kontraklappe
Indskudsdelen til den motordrevet kontraklappe
Motor IP 68 (5 meter kabel) (Model Komfort)

Pakningssæt II

Den bedste løsning
Ambolten 1

DK-6800 Varde

Telefon: +45 7516 9029

Fax: +45 7516 9405

www.lauridsen-hi.dk

info@lauridsen-hi.dk
SIDE 11

MONTAGEVEJLEDNING
6. Garanti
1. I det tilfælde, at et KESSEL produkt er defekt, har KESSEL muligheden for at reparereeller udskifte produktet.
Hvis produktet forbliver defekt efter det 2. forsøg på at reparere eller udskifte produktet, eller hvis det er økonomisk umuligt, har kunden ret til at annullere ordren / kontrakten eller nedsætte betalingen i overensstemmelse
hermed. KESSEL skal straks meddeles skriftligt om, fejl i et produkt. I tilfælde af, at fejlen ikke er synlig eller svær at
opdage, skal KESSEL straks underrettes i en skriftlig meddelelse om manglen, så snart det opdages.
Hvis produktet er repareret eller udskiftet, skal det nyligt reparerede eller udskiftede produkt have en ny garanti
identisk med den, som det oprindelige (defekte) produkt blev tildelt. Betegnelsen, defekte produkt, refererer kun
til produktet eller den del af produktet, der har behov for reparation eller udskiftning og ikke nødvendigvis til hele
produktet eller enheden. KESSEL produkter dækker en garanti på en periode af 24 måneder. Denne garanti
begynder den dag, hvor produktet er sendt af sted til kunden. Garantien gælder kun nyproducerede produkter.
Yderligere oplysninger kan findes i afsnit 377 i HGB. Ud over standardgarantien, tilbyder KESSEL en ekstra 20 års
garanti på polymer tankene i klasse I / II olie- og benzinudskillere, fedtudskillere, inspektionskamre, spildevandsrensning systemer og regnvandsmagasiner. Denne yderligere garanti omhandler at produktet er tæt overfor vand,
brugbar og ingen unødig støj.
Et krav for denne ekstra garanti kræver, at produktet er korrekt installeret
og drives i overensstemmelse med den gældende installations- og brugsanvisning, samt
de tilsvarende normer og regler.
2. Slitage på et produkt, vil ikke blive betragtet som en fejl. Problemer med produkter som følge af forkert installation, håndtering eller vedligeholdelse vil heller ikke blive betragtet som en fejl.

Der henvises endvidere til Salgs- og Leveringsbetingelser juni 2003 gældende
for Lauridsen Handel - Import A/S.
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Kontrolbox/elektriske komponenter til KESSEL
automatiske højvandslukker til sort spildevand.
STAUFIX Pumpfix F Standard/Komfort
• Kontrolbox IP 54 tæt imod
små mængder vand
• Tilslutning til stikkontakt
udgør en nem installation
• Kontrolboxens dæksel kan
holdes lukket under instal
lationen (ikke nødvendig med
elektriker)
• Komfort kontrolbox med
digitalt display
• Motordrevet kontraklap

LGA

Bauart
Landesgewerbeamt Bayern

geprüft

und überwacht

heit
icher
ät
mit S fte Qualit
geprü
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Sikkerhedsanvisninger
Enhver person, der installerer, udfører drift, vedligeholdelse eller reparerer dette system skal have de nødvendige
kvalifikationer.
Driftssikkerheden af dette system kan kun garanteres, hvis systemet installeres og betjenes korrekt. De tekniske
begrænsninger af dette system må ikke overskrides.
Dette system, drives på strøm og indeholder roterende mekaniske dele. Hvis man ikke kan overholder alle de
ovennævnte sikkerhedsregler, kan det resultere i beskadigelse af apparatet, personskade eller i værste fald døden.
Alle relaterede DIN, VDE, lokale og nationale sikkerhedsbestemmelser skal følges ved installation, drift, vedligeholdelse og reparationer af dette system.
Dette system består af flere komponenter.
Følg venligst hele denne installations- og betjeningsvejledning. Før service, vedligeholdelse eller reparationsarbejde skal strømmen være afbrudt!
Dette system bør ikke installeres eller anvendes i eksplosionsfarlige områder.
Kontrolboxen er drevet af elektricitet og bør ikke åbnes under drift. Kun en autoriseret elinstallatør skal udføre
arbejde på indersiden af kontrolboxen. Definitionen af certificerede elektriker er defineret i afsnit 0105 i VDE
retningslinjer.
Det skal sikres, at alle elektriske komponenter og kabler i systemet ikke beskadiges, og så vidt muligt bibeholdes i
perfekt driftstilstand. Hvis en del af systemet er beskadiget, bør enheden ikke sættes i drift, og hvis den allerede er
i drift bør den straks afbrydes.
Eventuelle ændringer på Pumpfixen skal først drøftes med producenten. Reservedele og tilbehør skal leveres af
producenten. Brug af reservedele eller tilbehør, som ikke stammer fra producenten kan garantien ugyldig gøres og
desuden begrænse eller fjerne enhver form for ansvar ved skader som følge af denne aktion.
Den skal udstyres med en (RCD), der tilfører en maksimal spænding på 30mA
Bemærk:
Før service, vedligeholdelse eller reparationsarbejde, skal strømmen til Pumpfixen/kontrolboxen afbrydes!
1. Frakobl enheden!
2. Hold kontrolboxens alarmknap inde i mindst 5 sekunder, indtil et signal høres
(batteri funktionen er nu deaktiveret).
1. Generelt
Kære kunde,
Tak fordi du valgte et KESSEL produkt.
Hele dette system har været igennem en streng kvalitetskontrol, inden de bliver sendt ud fra fabrikken.
Ved levering, skal du sørge for, at systemet er komplet leveret, og at ingen af komponenterne mangler eller er
beskadiget. I tilfælde af skader under fragten eller en komponent mangler, bedes du gå til Garantisektionen i
denne manual.
Denne installations- og driftsvejledning indeholder vigtige oplysninger, der skal følges under installation, drift,
vedligeholdelse og reparationer af dette system. Før operatøren eller service personalet udfører ethvert arbejde på
dette system, skal indholdet af denne manual læses og følges.
Installationen af KESSEL Pumpfix systemet leveres i en brugervejledning for sig (nummer 010-843).
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2. Elektriske tilslutninger
2.1 Montering af kontrolbox
Kontrolboxen skal monteres i et tørt, frostfrit område - helst
indendørs hvor ethvert alarmsignal fra kontrolboxen kan
høres. Kontrolboxen bør ikke modtage direkte sollys.
Kontrolboxens dæksel behøver ikke åbnes ved montering
på væggen. To 6 mm huller skal bores nøjagtig 254 mm
(center til center) fra hinanden. De to 4.5 mm x 35 mm
(Tx20) bør skrues så langt ind i væggen, at den kan hænges
på skruehovederne, samtidig med at kontrolboxens
bagside er plan med væggen. Sørg for at efterlade nok
plads på højre side af kontrolboxen, så kontrolboxens
dæksel kan åbnes helt. To monteringsskruer, to rawplugs
samt en boreskabelon er inkluderet med kontrolboxen.

2.2.2 Komfort
Her er der yderlige 2 tilslutninger udover dem
beskrevet i 2.2.1. Motor sonden (Fig. 3) og motoren
(Fig. 4)
Komplet tilslutningsdiagram
Fra venstre mod højre: Pumpe, pumpe sonde (rød),
motor, motor sonde (sort)

2.2 Kabel tilslutninger
2.2.1 Standard
Kablerne til den optiske sonde, og til pumpen i Pumpfixen,
bør føres igennem et kabelrør. Hvis det er nødvendigt, skal
kablerne til fjernalarmen, samt den potentielle fri kontakt
også igennem kabelrøret. Tag nu kablet til pumpen (grå
farve – Fig. 1) og kablet til den optiske sonde (hvide farve –
Fig. 2) og indsæt dem i deres respektive positioner og skru
låsemøtrikkerne fast med fingrene (ca. 3 Nm drejningsmoment til pumpens tilslutning og 1 Nm for tilslutningen
til den optiske sonde).
Husk på:
Grå tilslutning til sort forskruning (Pumpe)
Hvid tilslutning til hvid forskruning (optisk sonde)

Fig. 3 Grå

Fig. 4 Hvid

Beskyttelse af kabler - BEMÆRK:
I tilfælde af, at motor og de optiske sonders kabler skal
blotlægges, så sørg for at beskytte dem mod enhver form
for skader (Såsom gnaver skader).
En passende beskyttelse mod kabler kan bestilles efter
behov.
2.3 Sonde/Motor installation
Optisk sonde:
Pumpens optiske sonde (rød) er installeret i dækslet på
tilløbsiden af Pumpfixen. For at installere sonden, fjern da
først den lilla hætte, isæt den optiske sonde og spænd de
to M5x12, TX25 skruer (se Fig. 6).
Installationen af motorens optiske sonde udføres på
samme måde (Sort, Fig. 7). Motorens sonde er installeret i
dækslet på afløbssiden af Pumpfixen. – modsat motoren.
Fig. 5

Rød

Motor:
Sørg for, at det manuelle nødlukke på dækslet, er i
lukket position. Hold nu motorens flade drivaksel i
lodret position, sænk motoren og drivakslen lodret
ned i drev noten. De fire skrue huller på motoren,
skrues nu sammen med dækslet.
M5 x 12 (Tx25) skruer (Fig. 8).
Fig. 1 Grå
Ambolten 1
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

2.4 Fjernalarm
Fjernbetjent alarm (Artikel Nummer 20.162) er et tilbehør, der kan bestilles hvis det kræves. Denne alarm forbindes
til Pumpfix kontrolboxen og installeres i et område i en bygning, hvor der er størst sandsynlighed for at alarmsignalet vil blive hørt.
2.5 Potentiel fri kontakt
En potentiel fri kontakt (Artikel Nummer 80.072) er tilgængelig som tilbehør og kan installeres inde i Pumpfix
kontrolboxen og tilsluttes et Building Management System (BMS). Tilslutningsanvisninger for den potentielle
fri kontakt er tilgængelige med 80.072. Enhver alarm kan overføres med potentielle fri kontakter. Under en test
(foretaget ved at trykke på TEST-knappen på kontrolboxen) vil et alarmsignal blive overført af den potentielle fri
kontakt, når klappen er lukket helt i.
2.6 Pumpetilslutning
Pumpen er allerede installeret og skal bare tilsluttes.
2.7 Forlænge kablerne
I tilfælde hvor mere end det standard 5 meter kabels længde er påkrævet, er 10 meter forlænger kabler
tilgængelige. 10 meter forlænger kabel til den optiske sonde og er artikel Nummer 80.889 (to af disse er påkrævet)
en til sonde/pumpe og en til sonde/motor. Motorens 10 meter forlænger kabel er artikel nummer 80890 og
pumpens 10 meter forlænger kabel er Artikel Nummer 80891.
2.8 Pumpfix F Standard kontrolboxen tilslutningsoversigt

2.9 Pumpfix F Komfort kontrolboxen tilslutningsoversigt
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Pumpfix F Standard kontrolbox betjening, side 6-8
3. Idriftsættelse Pumpfix Standard
3.1 Kontrolboks
Kontrolbox dækslet behøver ikke åbnes for
at idriftsætte det. Kontrolboxen indeholder
to 9-volts batterier, der allerede er tilsluttet
og som selv vil aktivere, så snart kontrolboxen tilsluttes en 230V / 50 Hz strømkilde.
Tilslut kontrolboxen og systemet vil starte
en automatisk selvtest / initialisering ca.
8 sekunder efter kontrolboxen er blevet
tilsluttet, og vil vises ved at forskellige LED
lys på kontrolboxen aktiveres.
Under denne initialiseringsproces, vil strømmen på batterierne, optiske sensorer, motor
og pumpe tilslutningerne, alle blive kontrolleret, samt den automatiske kontraklap,
vil lukke helt i og genåbnes. Hvis det efter
testen viser sig alle tilslutninger er udført
korrekt, vil den grønne LED Power tændes.
Pumpfixen er nu idriftsat.
3.2 Test Pumpfix Standard
1. Hold pumpe sonden 		
i et glas vand.			

a) Kontrolboksen
b) Dæksel skruer
c) Strømstik
d) Betjeningsvejledning
e) Power LED (farve - grøn)
f ) Alarm LED (farve - rød)
g) Opstuvning LED (farve - orange)
h) Pumpe LED (farve - orange)
i) Pumpetilslutning
j) Optisk sonde tilslutning
k) Alarm knap
l) TEST-knap

Efter idriftsættelse skal du sørge for, at kontraklappen er i åben
position. Funktionstesten i henhold til DIN EN 13564 og den optiske
sonde test skulle nu være gennemført.
(Se Pumpfix anvendelses manual).

Opstuvning		
Pumpen starter.

Opstuvning-LED lyser.
Pumpe-LED lyser

4. Kontrolbox betjening Pumpfix Standard
4.1 Driftstilstand
Normal drift
Opstuvning
Pumpen kan fortsat
aflede spildevandet
ved modtryk.

Power-LED
Alarm-LED
Power-LED
Alarm-LED
Opstuvning-LED
Kontraklap-LED
Pumpe-LED
Alarmsignal

Grøn
Rød
Grøn
Rød
Orange
Orange
Orange

Ved strøm drift
LED lyser
LED slukket

Ved batteri drift
Slukket
Blinker (hver sekund)

LED lyser
LED slukket
LED blinker
LED blinker
LED blinker
Bipper

Slukket
Slukket
Blinker
Slukket
Slukket
Bipper

4.2 Funktionsknapper
Alarm-knap
Alarmsignalet kan deaktiveres ved at trykke på Alarm knappen på kontrolboxen. Alarm-LED vil fortsætte med at
blinke for at vise operatøren, at der fortsat er opstuvning.
Pumpe testknappen (TEST)
Pumpen kan aktiveres og afprøves (f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse) ved at trykke på testknappen på kontrolboxen. Når pumpen er i drift vil pumpe LED på kontrolboxen blinke.
4.3 Frakobl kontrolboxen
BEMÆRK: Når kontrolboxen har været frakoblet, skal du trykke på kontrolboxens Alarm-knap i mindst 5 sekunder,
indtil en bip-lyd høres. Denne procedure sætter kontrolboxen’s to 9-volts batterier i dvaletilstand.
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4.4 Indstillinger
Konfigurationer er kun mulig i strømdrift eller i tilfælde af en batteri fejl.
Der må ikke ændres på konfigurationerne imens der er opstuvning.
Kontrolboxen har 2 forskellige konfigurationer tilgængelig.
Running time mode (Default setting) Tidsindstillet pumpe tilstand
Når der er opstuvning i rørene, reagerer den optiske sonde, og pumpen tændes. Pumpen kører på tidsindstilling.
Når vandstanden i rørene falder under den optiske sonde, forbliver pumpen slukket. Hvis der stadig er en opstuvningsbesked efter den tidsindstillet pumpe tid er udløbet, starter pumpen igen efter samme tidsindstilling.
Run-on kontrol
Når der er opstuvning i rørene, reagerer den optiske sonde og pumpen tændes. Når pumpen kører falder vandstanden i rørene. Pumpen kører indtil sonden indikerer at vandstanden er faldet til under opstuvningsniveauet og
pumpe tiden er udløbet.
Indstil konfigurationerne
De følgende forkortelser af lysdioderne anvendes i tabellerne:
LED 1:
LED 2:
LED 3:
LED 4:

”Power” LED
”Alarm” LED
”Opstuvning” LED
”Pumpe” LED

Tidsindstillet pumpe tilstand eller Run-on kontrol
Når ”Alarm”- og ”Pumpe”-knappen holdes inde i 5 sekunder, kommer du til konfigurationer for ”Tidsindstillet
pumpe tilstand” eller ”Run-on kontrol”. Der lyder et signal og Power-LED lyser op. Efter begge knapper er sluppet,
vises den aktuelle konfiguration i form af LED dioderne. Konfiguration stadiet kan justeres ved at trykke på Alarmknappen.
Hver gang der bliver trykket på knappen, rykker dioderne sig en plads. (Se tabel)
En eller to blinkende dioder indikerer konfigurations stadiet. Den ændrede konfiguration gemmes ved at trykke på
Pumpe-knappen. Det bekræftes med et alarmsignal der bipper to gange.
Hvis der ikke trykkes på Pumpe-knappen indenfor 20 sekunder, annulleres ændringerne automatisk.
Standardindstillingen er 5 sekunder.
Tændingsforsinkelse
For at komme til tændingsforsinkelsens konfigurationsmenu, skal du først ind i ”Run-on time” eller ”Running time”
konfigurationsmenuen. Tryk derefter kortvarigt på Alarm- og Pumpe-knappen for at komme ind i konfigurationsmenuen til tændingsforsinkelsen. Et alarmsignal lyder, og Power-LED og Alarm-LED lyser op. Når begge knapper er
sluppet, vises den aktuelle konfiguration i form af LED dioderne.
Stadiet kan justeres ved at trykke på Alarm-knappen. Hver gang der trykkes på knappen rykker dioderne sig en
plads (Se tabel). En eller to blinkende LED dioder indikerer konfigurations stadiet. Den ændrede konfiguration
gemmes ved at trykke på Pumpe-knappen. Det bekræftes med et alarmsignal der bipper to gange.
Hvis der ikke trykkes på Pumpe-knappen indenfor 20 sekunder, annulleres ændringerne automatisk.
Standardindstillingen er 2 sekunder for tændingsforsinkelsen
Driftstilstand
For at komme til driftstilstandens konfigurationsmenuen, skal du først ind i tændingsforsinkelsens konfigurationsmenu. Tryk derefter kortvarigt på Alarm- og Pumpe-knappen for at komme ind i konfigurationsmenuen til driftstilstanden. Et alarmsignal lyder, og Power-LED og Alarm-LED lyser op. Når begge knapper er sluppet, vises den
aktuelle konfiguration i form af LED dioderne.
Stadiet kan justeres ved at trykke på Alarm-knappen. Hver gang der trykkes på knappen, rykker dioderne sig en
plads (Se tabel). En blinkende LED diode indikerer konfigurations stadiet. Den ændrede konfiguration gemmes ved
at trykke på Pumpe-knappen. Det bekræftes med et alarmsignal der bipper to gange.
Hvis der ikke trykkes på Pumpe-knappen indenfor 20 sekunder, annulleres ændringerne automatisk.
Standardindstillingen er ”Run-time control”
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5. Driftfejl

KESSEL kontrolboxen kan selv diagnosticere problemer, der kan opstå under idriftsættelse, samt under driften af
Pumpfixen og hjælper med at løse eventuelle problemer.
5.1 Fejl i drift
Fejl display
Power-LED blinker
Alarm-LED blinker
Alarmsignal

Årsag
Løs problemet
Batteriet er ikke
Tag kontrolboxens battilsluttet, eller defekt terier ud og erstat dem
med 2 nye batterier.
Hvis kontrolboxen nu
fungerer, vil kontrolboxens LED display vise det

Power–LED lyser
Alarm-LED blinker
hurtigt
Pumpe-LED blinker
Alarmsignal

Idriftsættelse: Kablet
til pumpen er ikke
korrekt tilsluttet eller
beskadiget
Problem: Pumpen eller kablet til pumpen
er defekt
Idriftsættelse: Kablet
til den optiske sensor er ikke korrekt
tilsluttet eller beskadiget.
Problem: Kablet til
den optiske sensor er defekt eller
føleren er beskadiget
Ikke tilsluttet strøm

Power–LED lyser
Alarm-LED blinker
hurtigt
Opstuvning–LED
blinker
Alarmsignal

Alarm-LED blinker
hurtig
Power–LED lyser
Alarm-LED blinker
Pumpe-LED blinker
Alarmsignal
Power–LED lyser
Alarm-LED og
Pumpe-LED blinker
skiftevis
Power-LED lyser
Alarm-LED blinker
hurtig
Pumpe-LED blinker
hurtig
Alarmsignal

Tag kontrolboxens
batterier fra. Kontroller,
at kablet til pumpen
er korrekt tilsluttet, og
udskift pumpen, hvis
det er nødvendigt
Tag kontrolboxens
batterier fra. Kontroller,
at kablet til den optiske sensor er korrekt
tilsluttet. Udskift den
optiske sensor, hvis det
er nødvendigt
Tjek strømstikket

Rådgivning
Idriftsættes: Systemet kan idriftsættes,
selvom der er et problem med batterierne.
Problem: Alarmen vil pga. batteri fejlen
lyde inden for 5 minutter. Systemet forbliver dog stadig fuldt funktionsdygtigt.
Manuel drift er også mulig.
Denne fejl vil kun blive opdaget i driftstilstanden.
Idriftsættelse: Idriftsættelse er ikke
muligt med denne fejl.
Fejlen vil blive opdaget ved opstuvning
eller ved manuelt at foretage en test på
kontrolboxen.
Pumpens optiske sensor kontrolleres
automatisk hvert 2. sekund.
Pumpen kan aktiveres manuelt.

Systemet er ikke længere funktionsdygtigt.

Pumpens maksimale Rengør sonden og
køretid er overskre- pumpen
det
Kontrolboxens mak- Alarmsignalet kan sluksimale antal drifter er kes ved at trykke på
opnået
Alarm-knappen

Kontrolboxen bør udskiftes ved næste
service.

Slutningen på kontrolboxens levetid er
nået

Frakobl kontrolboxen.
Pumpen kan være meget varm.

Skift kontrolboxen ud
med en ny
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Pumpfix F Komfort kontrolbox betjening, side 9-19
6. Idriftsættelse Pumpfix F Komfort
6.1 Kontrolbox
Kontrolbox dækslet behøver ikke åbnes for
at idriftsætte det. Kontrolboxen indeholder
to 9-volts batterier, der allerede er tilsluttet
og som selv vil aktivere, så snart kontrolboxen tilsluttes en 230V / 50 Hz strømkilde.
Tilslut kontrolboxen og systemet vil starte
en automatisk selvtest / initialisering ca.
8 sekunder efter kontrolboxen er blevet
tilsluttet, og vil vises ved at forskellige LED
lys på kontrolboxen aktiveres.
Under denne initialiseringsproces, vil strømmen på batterierne, optiske sensorer, motor
og pumpe tilslutningerne, alle blive kontrolleret, samt den automatiske kontraklap,
vil lukke helt i og genåbnes. Hvis det efter
testen viser sig alle tilslutninger er udført
korrekt, vil den grønne LED Power tændes.
Pumpfix er nu idriftsat.
Efter idriftsættelse skal du sørge for, at
kontra-klappen er i åben position.
Funktionstesten i henhold til DIN EN 13564
og den optiske sonde test skulle nu være
gennemført.
(Se Pumpfix F anvendelses manual).

a) Kontrolboxen
b) Dæksel skruer
c) Strømstik
d) Power LED (farve - grøn)
e) Alarm LED (farve - rød)
f ) Opstuvning LED (farve - orange)
g) Kontraklap LED (farve - orange)
h) Pumpe LED (farve - orange)
i) Alarm knap

j) Kontraklap testknap
k) Pumpe testknap
l) Pumpetilslutning
m) Pumpens optiske sonde
tilslutning
n) Motortilslutning
o) Motorens optiske sonde
tilslutning

6.2 Test Komfort
1. Hold motor sonden ned i et glas vand.

Kontraklappen lukker.

2. Hold pumpe sonden ned i et glas vand.

Kontraklappen er lukket tæt.

Opstuvning-LED blinker.
Kontraklap-LED blinker.
Opstuvning-LED blinker.
Kontraklap-LED lyser.

Pumpen starter.

Pumpe-LED lyser.
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7. Pumpfix F Komfort kontrolbox betjening
7.1 Driftstilstand LED display
Power-LED
Alarm-LED

Normal drift
Opstuvning
Klappen lukker
Opstuvning
Kontraklap er lukket

Opstuvning
Pumpen pumper
imod opstuvningen

Power-LED
Alarm-LED
Opstuvning-LED
Kontraklap-LED
Pumpe-LED
Power-LED
Alarm-LED
Opstuvning-LED
Kontraklap-LED
Pumpe-LED
Alarmsignal
Power-LED
Alarm-LED
Opstuvning-LED
Kontraklap-LED
Pumpe-LED
Alarmsignal

Grøn
Rød
Grøn
Rød
Orange
Orange
Orange
Grøn
Rød
Orange
Orange
Orange
Grøn
Rød
Orange
Orange
Orange

Ved strøm drift
LED lyser
LED slukket

Ved batteri drift
Slukket
Blinker (hver sekund)

LED lyser
LED slukket
LED blinker
LED blinker
LED-Slukket
LED lyser
LED slukket
LED blinker
LED lyser
LED Slukket
Alarm bipper
LED lyser
LED slukket
LED blinker
LED lyser
LED lyser
Alarm bipper

Slukket
Slukket
Slukket
Blinker (hver sekund)
Slukket
Slukket
Slukket
Blinker
Slukket
Slukket
Bipper
Slukket
Slukket
Blinker
Slukket
Slukket
Bipper

7.2 Funktionsknapper
Alarm-knap
Alarmsignalet kan deaktiveres ved at trykke
på Alarm knappen på kontrolboxen.
Alarm-LED vil fortsætte med at blinke for at
vise operatøren, at der fortsat er opstuvning.
Pumpe testknappen (TEST)
Pumpen kan aktiveres og afprøves
(f.eks. i forbindelse med vedligeholdelse)
ved at trykke på testknappen på kontrolboxen. Når pumpen er i drift vil pumpe LED
på kontrolboxen blinke.
7.3 Frakobl kontrolboxen
BEMÆRK: Når kontrolboxen har været
frakoblet, skal du trykke på kontrolboxens
Alarm-knap i mindst 5 sekunder, indtil en
bip-lyd høres. Denne procedure sætter
kontrolboxen’s to 9-volts batterier i dvaletilstand.
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7.4 Digitalt display
7.4.1 Idriftsættelse

a) Når kontrolboxen først er
sluttet til strøm vil illustration
3.5.1 vises på kontrolboxens
digitale display.
Brug markøren til at markere
det ønskede sprog og
bekræft
dette med knappen OK.

b) Brug markøren til at
vælge Ordet ’Tag’ (dag)
på displayet, og bekræft
dette ved at trykke på
OK-knappen. Markøren
springer automatisk
videre til ’Monate’
(Måned), og den respektive måned skal vælges.

7.4.2 Betjeningsmenu
Display opsætning:

Side nr. på den
viste menu

Valgte menu indstillinger

Billede ikon der beskriver
den angivne menu

Hovedmenu indstillinger

I hovedmenuen er kontrolboxens indstillinger sat op i rækkefølge med forskellige menuvalg. Displayet er sat op i
tre menuer.
For eksempel:
1. Hovedmenu

1.1.1 Under menu

1.1 Menu

1.1.1 Ekstra displayvisning
i undermenuen

Menu knapper:
- OK - knappen bekræfter eller kommer til næste display menu.
- ESC-knappen kommer man til den forrige menu.
- Pil op og pil ned ændres de fremhævede menupunkter og et tryk på OK-knap
pen, vil så vælge den markerede mulighed.
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7.4.3 Beskrivelse af displaymenuen
Display

Beskrivelse

Information

Digital visning i normal driftstilstand.

Ved at trykke på en af kontrolboxens
knapper aktiveres skærmens baggrundslys.

Menuen består af 3 hovedmenu
indstillinger.

1. Information.
2. Vedligeholdelse.
3. Indstillinger.

Informationsmenuen består af 5
undermenuer. Her kan vedligeholdelses oplysninger ses, men kan ikke
ændres.

1.1 Driftstimer.
1.2 Logbog.
1.3 Kontrol typer.
1.4 Vedligeholdelse datoer.
1.5 Parametre.

Ved at trykke på OK-knappen vælges
den markerede undermenu.

1.1.1Totale driftstimer.
1.1.2 Opstuvningstid.
1.1.3 Mængden af opstuvningsvand.
1.1.4 Antal gange kontraklappen har
lukket.
1.1.5 Antal pumpe aktiveringer
1.1.6 Strømsvigt.

Samlet driftstid af pumpen

Visning af den samlede driftstid på
kontrolbox displayet.

Samlet opstuvnings tid.

Antal opstuvninger.

Alle opstuvninger vises på displayet.

Antal aktiveringer af alle optiske
sensorer.
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Display

Beskrivelse

Information

Antal gange kontraklapperne har
lukket vises.

Antal lukninger af kontraklapperne.

Display viser det totale antal af
pumpe aktiveringer.

Antal pumpe aktiveringer.

Alle strømudfald vises på display.

Samlet antal strømudfald.

I logbogen, vises tidligere hændelser,
samt advarsler. Ved brug af op-ogned knapperne
lader kontrolboxen dig navigere
igennem denne indstilling

Logbogen gemmer de seneste 255
hændelser.
Når den sidste nye hændelses
gemmes, og de 255 hændelser overskrides, vil den erstatte den ældste
besked i logbogen.

Informationer om Pumpfixen, vises
på displayet.

Hardware og software informationer.

Ved at trykke på OK-knappen vises
den næste anbefalede dato for
vedligeholdelse.

Ved at trykke på OK-knappen vises
den næste anbefalede dato for
vedligeholdelse.

Pumpfix F bør tilses og
vedligeholdes to gange om året.
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Display

Beskrivelse

Information
1.5.1 Åben biblioteket
1.5.2 Aktiverings lås
1.5.3 Aktiverings mappe 1
1.5.4 Meddel driftstid 1
1.5.5 Max kontraklap lukninger 1
1.5.6 Max strøm klap 1
1.5.7 Max driftstider
1.5.8 SDS (Selv Diagnose System)

15 parametre vises

1.5.9 Driftsindstilling
1.5.10 Aktivering kategori 2
1.5.11 Meddel driftstid 2
1.5.12 Max kredsløb PU
1.5.13 Max strøm PU
1.5.14 Min strøm PU
1.5.15 Max driftstid

Aktiveringstid efter strømbrud.

Standardindstilling - 2 sekunder.

Åben (Ingen indstillinger)

Åben (Ingen indstillinger)

Aktiveringstiden af kontraklappen Standardindstilling - 2 sekunder.
vises.

Ikke benyttet.

Ikke benyttet.

Det maksimale antal aktiveringer
af kontraklappen vises.

Standardindstillingen er 5000 hvilket
betyder, at når kontraklappen har
været aktiveret 5000 gange, vil en
alarm lyde og en udskiftning af
motoren anbefales.

Motorens maksimale strømforbrug
vises.
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Display

Beskrivelse

Information

Totale antal lukninger af kontraklappen i en angiven tidsramme.

Standardindstillingen er 30

Tidsrammen mellem to selv-diagnose tests (SDS) vises.

Standard indstillingen er 28 dage.

Oplysningerne er kun til
KESSEL Serviceteknikerne.

Aktiveringstiden af pumpen vises.

Driftstiden af pumpen vises

Det maksimale antal pumpe aktiveringer vises

Hvis denne alarm lyder, vil der lyde en
yderligere alarm efter 1000 pumpe
aktiveringer.

Den maksimale pumpespænding
vises.

Pumpen er beskyttet mod skader
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Display

Beskrivelse

Information

Pumpens laveste spænding vises.

En forkert installation er genkendt.

Den maksimale driftstid for pumpen
vises.

Nyttige instruktioner:
- Rengør optisk sensor / sonde
- Rengør pumpe

Menuen ’Vedligeholdelse’ er
beskyttet med adgangskode. Værdier
kan ændres her.

Oplysningerne er kun tilgængelige
for KESSEL Serviceteknikerne.

Indstillinger - (Einstellungen) menuen består af 7 undermenuer - af disse
er 3.1, 3.2, 3.4 og 3.6 beskyttet med
en adgangskode. De andre dele af
denne menu kan tilgås og ændres
uden brug af en adgangskode.

3,3 Dato / tid på dagen
3,5 Sprog
3,7 Kontrast
Ændringer kan foretages i disse
menuer.
Adgang til de adgangskodede
beskyttede menuer er kun for KESSEL
Serviceteknikere.

Dato og tid kan indstilles her.

Se 7.4.1 Idriftsættelse.

Menu sproget kan vælges her.

Se 7.4.1 Idriftsættelse.

Display kontrasten kan indstilles her.
Standard indstilling er 14.

Kontrasten kan indstilles fra 5-20.
Standard indstillingen er 14.
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8. Funktionsfejl
KESSEL kontrolboxen kan selv diagnosticere problemer, der kan opstå under idriftsættelsen, samt under driften af
Pumpfix F Komfort og hjælper med at løse eventuelle problemer.
8.1 Fejl i drift - LED display
Fejl display
Power-LED blinker
Alarm-LED blinker
Alarm

Rådgivning
Idriftsat: Pumpfixen kan idriftsættes,
selvom der er et problem med batterierne.
Problem: Alarmen vil pga. batteri fejlen
lyde inden for 5 minutter. Systemet
forbliver dog stadig fuldt funktionsdygtigt. Manuel drift er også mulig.
Power–LED lyser
Denne fejl vil kun blive opdaget i driftAlarm-LED blinker
stilstanden (se afsnit 8.2 Yderligere
hurtigt
Funktioner)
Kontraklap-LED
Idriftsættelse: Idriftsættelse er ikke
blinker
muligt med denne fejl
Alarm
Problem: Fejlen vil blive opdaget
ved opstuvning eller ved manuelt at
foretage en test på kontrolboxen.
Power–LED lyser
Idriftsat: Kablet til den
Tag kontrolboxens bat- Pumpens optiske sensor kabel konAlarm-LED blinker optiske sensor er ikke kor- terier fra. Kontroller, at trolleres automatisk hvert 2. sekund
hurtigt
rekt tilsluttet eller beskakablet til den optiske
Opstuvning–LED
diget.
sensor er korrekt
blinker
Problem: Kablet til den
tilsluttet. Udskift den
Alarm
optiske sensor er defekt el- optiske sensor, hvis det
ler føleren er beskadiget.
er nødvendigt.
Power–LED lyser
De automatiske
Tag kontrolboxens bat- OBS: Kontroller positionen på den auAlarm-LED blinker kontraklapper kan ikke
terier fra. Tag Pumpfix tomatiske kontraklap! I tilfælde af at
Kontraklap-LED
lukke tæt.
dækslet af og fjern
den automatiske kontraklap ikke lukker
blinker
Dette skyldes højst
enhver forhindring i
helt tæt, vil Pumpfixen lukke klappen
Alarm
sandsynligt en forhindring klapperne. Tilslut bat- 3 gange, som et forsøg på at løsne
der blokerer.
terierne igen.
eventuelle forhindringer, der forår- Håndtagene på Pumpfix Anbefaling: Informere sager at klappen ikke kan lukke helt
dækslet har muligvis ikke din KESSEL Servicei. Hvis nogen af disse 3 forsøg lykkes,
været i korrekt position, da tekniker. Se Brugervil Pumpfixen vende tilbage til normal
dækslet blev monteret.
manual 010-843 (Afsnit drift og ingen alarm vil lyde. Hvis ingen
4.2.1)
af de 3 forsøg lykkes, vil alarmen starte
- denne alarm kan slukkes ved at trykke
Power–LED lyser
- Der forekommer opstu- Luk det manuelle
Alarm-LED blinker vning, men de automanødlukke. Når opstuv- på Alarm-knappen på kontrolboxen.
Opstuvning–LED
tiske kontraklapper kan
ningen er ovre, forsøg Ved at fylde afløbsledningerne med
blinker
ikke lukke helt i. (mest
da at fjerne eventuelle spildevand, kan eventuelle forhindringer løsnes i Pumpfixen. Ved at trykke på
Kontraklap-LED
sandsynligt pga. en blok- forhindringer, som
kontraklap test-knappen, kan det nu
blinker
ering).
beskrevet i denne
ses om klappen lukker tæt. Hvis der
Alarm
manual.
fortsat er en forhindring, vil alarmen
aktiveres igen, og skal fjernes som
beskrevet nedenfor.
Power-LED lyser
Den maksimale luknings- Udskift motoren.
Motorens levetid er overskredet.
Alarm-LED lyser og grænse for kontraklapKontraklap–LED
perne er overskredet.
blinker skiftevis
Power–LED lyser
Motorens maksimale antal Kontakt KESSEL
Kontraklappen lukker for
Alarm-LED og
driftstimer er overskredet. Servicetekniker.
ofte over en kort
Kontraklap–LED
periode.
blinker samtidig
Den bedste løsning
Ambolten 1

Årsag
Batteriet er ikke tilsluttet,
eller defekt.

Løs problemet
Tag kontrolboxens batterier ud og erstat dem
med 2 nye batterier.
Hvis kontrolboxen nu
fungerer, vil kontrolboxens LED display
vise det.
Idriftsat: Kablet til motor- Tag kontrolboxens
en er ikke korrekt tilsluttet batterier fra. Kontroller,
eller beskadiget.
at kablet til motoren
Problem: Motoren eller
er korrekt tilsluttet, og
kablet til
udskift motoren, hvis
motoren er defekt.
det er nødvendigt.
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Fejl display
Årsag
Power-LED lyser
Max antal pumpe
Alarm-LED og
aktiveringer er
pumpe-LED blinker overskredet
skiftevis

Løs problemet
Udskift pumpen

Rådgivning
Pumpens levetid er overskredet.

Power-LED lyser
Alarm-LED og
Kontraklap-LED
blinker samtidigt
Power-LED lyser
Alarm-LED blinker

Max pumpe tid
overskredet

Kontakt en KESSEL
Servicetekniker

Pumpen kører for ofte i korte
perioder.

Vandstandsfejl:
Installationen af den optiske sonde er ukorrekt.
For meget spildevand
bliver ledt til Pumpfix indbyggede gulvafløb.

Reducer mængden af
spildevand der løber
igennem Pumpfixen.
Tjek om den optiske
sonde er monteret korrekt til kontrolboxen.

Sikre dig at pumpens optiske sonde
er skruet i den røde tilslutning.
Sikre dig at motor sonden er tilsluttet
helt til højre.

8.2 Fejl under strømdrift - Digitalt display
Fejl display

Årsag
Batteriet er ikke
tilsluttet, eller
defekt.

Løs problemet
Afbryd kontrolboxen,
frakobl batterierne og
hvis det er nødvendigt,
erstat dem med 2 nye.
Hvis kontrolboxen nu
igen er idriftsat, vil LED
lamperne vise det.
Idriftsættelse:
Afbryd kontrolboxen
Motor kablet er ikke og frakobl batterierne.
monteret korrekt,
Sikre dig at kablet til
eller det er
motoren er korrekt
beskadiget.
tilsluttet, eller hvis
I drift: Motor kablet nødvendigt udskiftes
er beskadiget, eller motoren..
motoren er defekt.
Idriftsættelse:
Afbryd kontrolboxen
Kablet til motor
og frakobl batterierne.
sonden, er ikke
Sikre dig at kablet
tilsluttet korrekt,
til motorens optiske
eller beskadiget.
sonde er tilsluttet
Idrift: Kablet til
korrekt, eller hvis
motor sonden er
nødvendigt udskiftes
defekt, eller senmotorens optiske
soren er beskadiget. sonde.
Idriftsættelse:
Afbryd kontrolboxen
Kablet til pumpen
og frakobl batterierne.
er ikke tilsluttet kor- Sikre dig at kablet til
rekt, eller er beska- motoren er korrekt
diget.
tilsluttet, eller hvis
Idrift: Kablet til
nødvendigt udskiftes
pumpen er defekt,
motoren.
eller pumpen er
beskadiget.

Rådgivning
Idriftsættelse: Pumpfixen kan sættes i
drift, selvom der er problemer med batterierne – alarmen vil kunne anerkendes.
Idrift: Batterifejlen vil udløse en alarm
inden for 5 minutter. Systemet fortsætter med at være fuldt funktionsdygtigt.
Manuel drift er også en mulighed.
Den fejl vil kun opdages i drift (Se sektion
8.2 ’Ekstra funktioner’)
Idriftsættelse: Idriftsættelse kan ikke
lade sig gøre med denne fejl.
Idrift: Den fejl vil opdages under opstuvning, eller ved manuelt at aktivere TESTknappen på kontrolboxen.
Kablet til den optiske sonde bliver
automatisk kontrolleret hver 2. sekund.

Denne fejl vil kun blive opdaget i drift (Se
sektion 8.2 ’Ekstra funktioner’)
Idriftsættelse: Idriftsættelse kan ikke
lade sig gøre med denne fejl.
I drift: Fejlen vil blive opdaget under
opstuvning, eller ved manuelt at aktivere
TEST-knappen på kontrolboxen.

Den bedste løsning
Ambolten 1
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Fejl display

Årsag
Idriftsættelse:
Kablet til pumpens
optiske sonde er
ikke tilsluttet korrekt
eller beskadiget.
I drift: Kablet til
pumpens optiske
sonde er beskadiget
eller sonden er i
stykker.
De automatiske
kontraklapper
kan ikke lukke
tæt. Dette skyldes
højst sandsynligt
en forhindring der
blokerer.
- Håndtagene på
Pumpfix dækslet
var ikke i korrekt
position, da dækslet
blev monteret.
- Der forekommer
opstuvning, men de
automatiske kontraklapper kan ikke
lukke helt i. (mest
sandsynligt pga. en
blokering).

Løs problemet
Afbryd kontrolboxen
og frakobl batterierne.
Sikre dig at kablet
til pumpens optiske
sonde er tilsluttet
korrekt og tjek kablet
og sensoren for skader.
Hvis nødvendigt,
udskiftes pumpens
optiske sonde.
Afbryd kontrolboxen
og frakobl batterierne.
Tag Pumpfix dækslet
af og fjern enhver
forhindring i klapperne. Tilslut batterierne igen.
Anbefaling: Informere
din KESSEL service
tekniker.
se Brugermanual 010843 (Afsnit 4.2.1)
- Luk det manuelle
nødlukke. Når opstuvningen er ovre,
forsøg da at fjern den
eventuelle forhindring,
som beskrevet i denne
manual.

Den maksimale
lukningsgrænse for
kontraklapperne er
overskredet

Udskift motoren

Rådgivning
Pumpens optiske sensor kabel
kontrolleres automatisk hvert 2. sekund

OBS: Kontroller positionen på den automatiske kontraklap! I tilfælde af at
den automatiske kontraklap ikke lukker
helt tæt, vil Pumpfixen lukke klappen 3
gange, som et forsøg på at løsne eventuelle forhindringer, der forårsager at
klappen ikke kan lukke helt i. Hvis nogen
af disse 3 forsøg lykkes, vil Pumpfixen
vende tilbage til normal drift og ingen
alarm vil lyde. Hvis ingen af de 3 forsøg
lykkes, vil alarmen starte - denne alarm
kan slukkes ved at trykke på Alarmknappen på kontrolboxen. Ved at fylde
afløbsledningerne med spildevand,
kan eventuelle forhindringer løsnes i
Pumpfixen. Ved at trykke på kontraklap
test-knappen, kan det nu ses om klappen lukker helt i. Hvis der fortsat er en
forhindring, vil alarmen aktiveres igen, og
skal fjernes som beskrevet nedenfor.
Motorens levetid er overskredet

Motorens maksiKontakt KESSEL
male antal driftstim- Servicetekniker
er er overskredet

Kontraklappen lukker for ofte i korte
perioder

Pumpens maksiUdskift pumpen
male aktiveringer er
overskredet.
Pumpens maksiKontakt en KESSEL
male antal driftstim- Servicetekniker.
er er overskredet.

Pumpens levetid er overskredet
Pumpen kører for ofte i korte perioder.

Den bedste løsning
Ambolten 1
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8.3 Fejl under batteridrift/strømsvigt LED display
Fejl display
Alarm–LED Blinker
hurtigt

Årsag
Kontrolboxen kører
på batterier (ikke
tilsluttet strøm)

Løs problemet
Tjek strømtilslutningerne

Power–LED Blinker
hurtigt
Alarm–LED Blinker
hurtigt
Kontraklap-LED
blinker hurtigt
Alarm
Power–LED Blinker
hurtigt
Alarm–LED Blinker
hurtigt
Opstuvning–LED
Blinker hurtigt
Alarm

Under drift: Motoren eller kablet til
motoren er defekt

Frakobl batterierne,
tjek om kablet til
motoren er korrekt
tilsluttet.
Udskift motoren, hvis
det er nødvendigt.

Under drift: Kablet til den optiske
sensor eller selve
sensoren er defekt

Frakobl batterierne,
Kablet til den optiske sensor kontrolleres
tjek om kablet til den
automatisk for hver 60 sekunder.
optiske sensor er korrekt tilsluttet.
Udskift den optiske
sensor, hvis det er nødvendigt

Kontraklap-LED
blinker hurtigt
Alarm-LED blinker
hurtigt

Den automatiske
klap kan ikke lukke
tæt – Sandsynligvis sidder der en
forhindring i klappen.
- Der er opstuvning,
men den automatiske kontraklap kan
ikke lukke tæt
- Der ligger højst
sandsynligt en
forhindring der gør
at klappen ikke kan
lukke tæt.

Tag strømstikket ud,
frakobl batterierne,
åben Pumpfix dækslet
og fjern forhindringen
der blokerer den normale drift.
Luk det manuelle
nødlukke. Efter opstuvningen, forsøg da at
fjerne forhindringen,
som beskrevet i denne
manual.

Power–LED blinker
hurtigt
Alarm–LED blinker
hurtigt
Opstuvning–LED
blinker hurtig
Alarm

Rådgivning
Den automatiske kontraklap vil fortsat
fungere i op til 2 timer på batterier. I
slutningen af denne 2 timers periode vil
kontrolboxen automatisk gå i dvaletilstand (se afsnit 6,3 Ekstra funktioner)
Denne fejlmeddelelse opstår kun under
normal drift

OBS: Kontroller hængslet på den automatiske kontraklap! I tilfælde af at
den automatiske kontraklap ikke lukker
helt tæt, vil Pumpfixen lukke klappen 3
gange, som et forsøg på at løsne eventuelle forhindringer, der forårsager klappen i at lukke tæt. Hvis nogen af disse
3 forsøg lykkes, vil Pumpfixen vende
tilbage til normal drift og ingen alarm
vil lyde. Hvis ingen af de 3 forsøg lykkes,
vil alarmen starte - denne alarm kan
slukkes ved at trykke på Alarm-knappen
på kontrolboxen. Ved at fylde afløbsledningerne med spildevand, kan eventuelle
forhindringer løsnes i Pumpfixen. Ved at
trykke på kontraklap test-knappen, kan
det nu ses om klappen lukker helt i. Hvis
der fortsat er en forhindring, vil alarmen aktiveres igen, og skal fjernes som
beskrevet nedenfor.

8.4 Fejl under batteridrift/strømsvigt Display
Fejl under batteridrift - slukkes det digitale display
Under en strømafbrydelse, slukkes det digitale display automatisk, for at spare på batterierne. LED lysene forbliver
aktive for at angive de aktuelle forhold.

Den bedste løsning
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9. Ekstra funktioner
9.1 Potentiel fri kontakt
KESSEL Pumpfix kontrolboxen kan udstyres med en potentiel fri kontakt.
Dette tilbehør (Artikelnummer 80072) kan monteres inde i Pumpfix kontrolboxen.
Kontakten aktiveres under opstuvning, og ved en enhver anden advarsel eller fejl alarm.
OBS: Potentiel fri kontakt kan håndtere en spænding på op til 42V DC / 0,5 Ampere.
9.2 Selv-diagnose system (SDS)
Hver 4. uge foretager Pumpfixen automatisk en diagnose test, hvor alle Pumpfix funktioner vil blive testet.
Eventuelle fejl, som opdages under testen, vil blive vist på kontrolboxens display og kan repareres ved hjælp af
instruktionerne i afsnit 5.
9.3 Strømsvigt
Pumpfix kontrolboxen vil signalere strømsvigt vha. en alarm, samt en visuel LED lampe. Alarmen vil forsætte, indtil
de to 9-volts batterier er afladet.
9.4 Kontrol af batterier
Kontrolboxen kontrollerer løbende batterierne for strøm. I tilfælde af, at
batterierne når under 13,5 volt, vil det oplyses på kontrolboxen, i form af at Power-LED og Alarm-LED blinker. Hvis
batterierne skal udskiftes, skal kontrolboxen først afbrydes fra strømmen, og derefter kan begge batterier udskiftes.
Skaf jer af med de gamle batterier på en miljørigtig måde!
OBS: I det tilfælde, at Pumpfix kontrolboxen skal smides ud, skal du først fjerne
batterierne og skaf jer af med dem på en miljørigtig måde.
Nye batterier har en forventet levetid på 2 år.
Batterier til Pumpfix kontrolboxen bør være Type Duracell, 9V, Type MN 1604/6LR61
(KESSEL ordrenummer 197-081; 2 påkrævet)

10. Tekniske data
Spænding

4,9 Amp / cos = 1

Pumpe driftstype

S3 - 30% ved 35 grader Celsius

Pumpe volume med 0,3 bar Q

2,8 liter / sekund

Strøm (primær)

230 V AC, 50 Hz

Standby-strømforbrug

2,5 Watt

Pumpe strømforbrug

1200 Watt (max)

Potentiel fri kontakt (tilbehør)

42 Volt DC / 0,5 Amp

Den tilladte driftstemperaturer for kontrolboxen
Beskyttelsesklasse
Beskyttelsesklasse af hele enheden (ekskl. kontrolenhed)
Beskyttelsesklasse

fra 0 til 50 grader Celsius
IP 54 (kontrolbox), IP 68-0,3 bar-24 timer (pumpe/sonde)
IP 68 ved max 0,3 bar og 24 timer
I
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11. Service og vedligeholdelse
11.1 Service
Pumpfix højvandslukker skal efterses på månedsbasis af ejeren.
Følgende bør indgå i denne undersøgelse:
1) Tryk på pumpens testknap på kontrolboxen
2) Tryk på kontraklap testknappen på kontrolboxen
3) Luk og genåben det manuelle nødlukke.
11.2 Vedligeholdelse
Før der udføres vedligeholdelse, skal strømmen til Pumpfixen afbrydes!
Alle sikkerhedsanvisninger skal følges!
Alt eftersyn og vedligeholdelse bør udføres af en KESSEL service tekniker.
Reparationer af systemet kan kun håndteres af producenten.
11.3 Kontrolbox instruktioner
- De to 9 volts batterier i kontrolboxen bør kontrolleres på årsbasis og
udskiftes, hvis nødvendigt. Bortskaf de gamle batterier på en miljørigtig måde. Brug kun de Duracell batterier, der
er angivet i denne manual.
- Reparationer af systemet kan kun håndteres af producenten.
11.4 Funktionsfejl
I tilfælde af problemer eller funktionsfejl i Pumpfixen, der ikke kan udbedres,
kontakt da KESSEL eller en autoriseret KESSEL forhandler i dit område. KESSEL
kontaktpersoner kan findes på internettet på www.KESSEL.de. For dansk vejledning, kan kontaktpersoner findes
på www.lauridsen-hi.dk.

12. Garanti
1. I det tilfælde, at et KESSEL produkt er defekt, har KESSEL muligheden for at reparere eller udskifte produktet.
Hvis produktet forbliver defekt efter det 2. forsøg på at reparere eller udskifte produktet, eller hvis det er økonomisk umuligt, har kunden ret til at annullere ordren / kontrakten eller nedsætte betalingen i overensstemmelse
hermed. KESSEL skal straks meddeles skriftligt om, fejl i et produkt. I tilfælde af, at fejlen ikke er synlig eller svær at
opdage, skal KESSEL straks underrettes i en skriftlig meddelelse om manglen, så snart det opdages.
Hvis produktet er repareret eller udskiftet, skal det nyligt reparerede eller udskiftede produkt have en ny garanti
identisk med den, som det oprindelige (defekte) produkt blev tildelt. Betegnelsen, defekte produkt, refererer kun
til produktet eller den del af produktet, der har behov for reparation eller udskiftning og ikke nødvendigvis til hele
produktet eller enheden. KESSEL produkter dækker en garanti på en periode af 24 måneder. Denne garanti
begynder den dag, hvor produktet er sendt af sted til kunden. Garantien gælder kun nyproducerede produkter.
Yderligere oplysninger kan findes i afsnit 377 i HGB. Ud over standardgarantien, tilbyder KESSEL en ekstra 20 års
garanti på polymer tankene i klasse I / II olie- og benzinudskillere, fedtudskillere, inspektionskamre, spildevandsrensning systemer og regnvandsmagasiner. Denne yderligere garanti omhandler at produktet er tæt overfor vand,
brugbar og ingen unødig støj.
Et krav for denne ekstra garanti kræver, at produktet er korrekt installeret
og drives i overensstemmelse med den gældende installations- og brugsanvisning, samt
de tilsvarende normer og regler.
2. Slitage på et produkt, vil ikke blive betragtet som en fejl. Problemer med produkter som følge af forkert installation, håndtering eller vedligeholdelse vil heller ikke blive betragtet som en fejl.
Der henvises endvidere til Salgs- og Leveringsbetingelser juni 2003 gældende
for Lauridsen Handel - Import A/S.
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