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Pumpfix S

Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning
Kære kunde
Før De tager dette produktet i brug, skal De læse denne vejledning grundigt.
Kontroller venligst straks:
• at varen er intakt ved modtagelse.

Pumpfix S
Installation og servicering af Pumpfix S, skal udføres af en autoriseret kloakmester
eller en Kessel Servicetekniker.
Produktfordele:
•
Topstykket kan drejes, vippes og justeres i højden
•
Dækslet kan tilpasses gulvets flisemønster
•
Fugtbrydende tætningsflange
•
Yderligere tilløb kan installeres ved på boring
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MONTAGEVEJLEDNING
1. Generelt
1.1 Brug
KESSEL - Pumpfix ® S kælderafløb, består af 2 klapper med et manuelt nødlukke og en pumpe.
Den sikrer en sikker bortskaffelse af spildevandet, på steder under opstuvningskoten.
Pumpen starter kun ved opstuvning, og spildevandet udledes ved pumpning i modtryk.
Når der ikke er opstuvning og udledningsmængden er begrænset, udledes vandet med gravitet - så
snart mængden af vand stiger, aktiveres pumpen og sikrer en fortsat fungerende udledning af
spildevandet.
1.2 Beskrivelse
Brugen af den holdbare og slagfaste polymer, sammen med det korrosionsbestandige stål gør KESSEL
Pumpfix ® S i stand til at modstå de sædvanlige husstand syrer og affaldslud, samt almindeligt varmt og
koldt vand.
Desuden er KESSEL - Pumpfix ® S kælderafløb, utrolig nem at installere.
KESSEL - Pumpfix ® S kælderafløb, består af pumpehuset, hvorpå topstykket kan justeres i højden, drejes
og vippes med op til 5 grader. Dette gør det muligt at tilpasse risten eller dækslet til gulvets flisemønster.
KESSEL - Pumpfix ® S kælderafløb, kan købes med forskellige dæksler og topstykker, og kan også fås med
forhøjerstykker ved dybe installationer. På denne måde kan alle installationsdybder udføres.
En fugtbrydende tætningsflange er monteret. Der er mulighed for at tilslutte flere afløbsinstallationer,
blot ved at bore et hul i siden og påmontere en tilløbsstuds.
KESSEL - Pumpfix ® S kælderafløb er et pålideligt produkt til afledning af vand fra brusere, vaskemaskiner
osv. Den kan også bruges til regnvand i lavtliggende områder eller kældernedgange.
ADVARSEL: KESSEL - Pumpfix ® S må ikke pumpes ud igennem en vandlås.
Må ikke anvendes til sort spildevand.
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MONTAGEVEJLEDNING
2. Installation
Inden du installerer KESSEL - Pumpfix ® S, skal du kontrollere, at alle dele ikke er blevet beskadiget under
transporten.
2.1 Installation:
Tilslutning af kabelrør:
Et kabelrør i form af et tomt rør på 50 mm, skal tilsluttes. (se fig. 1).
For at tilslutte røret, skal den formstøbte pakning først monteres
på indgangshullet i pumpehuset.
Kabelrøret kan nu skubbes igennem (se fig. 3).
For at forenkle montagen, medfølger der en 90 graders bøjning
i 50 mm. (Fig. 1).

Fig. 1

Tilslutning af eksterne afløb:
Fastsæt hvor tilløb fra evt. bruser, håndvask eller vaskemaskine
skal tilsluttes. Bor de fastsatte tilløbshuller i pumpehuset, med
en hulsav af den korrekte diameter, og monter derefter den
formstøbte pakning og tilløbsrøret (se Fig. 2 og 3).
Du skal sikre dig at der ikke tilsluttes sideindløb nær svømmeren.

Fig. 2

Fig. 3

Svømmerens vandrette ”tænd sluk position” kan da risikere at blive påvirket af tilløbet.
Ved tilslutning anbefales det at man på pumpehusets indvendige side, monterer en nedadpegende 90°
bøjning, så vandet bliver ledt nedad.
Sideindløb må ikke tilsluttes under svømmerens vandretliggende position, da der ellers vil opstå en
risiko, for at vandet vil strømme tilbage i tilløbet.
Hvis der på installationen monteres et vandtætdæksel, skal et 50mm udluftningsrør tilsluttes.

Installation af pumpen.
Monter pakningen i den passende rille på pumpen, og lås
pakningens låsering.
Hold pumpen i en vinkel udad og sæt bunden på tilslutningsflangen.
Toppen vippes ind over gevindstængerne og fastgøres med de
sekskantede møtrikker (se fig. 4).
Fig. 4
Smør den formstøbte pakning og monter den i den passende rille i toppen af pumpehuset.
Monter topstykket og juster den til den ønskede højde. Ved dybe installationer tilsættes et forhøjer
stykke, mellem pumpehuset og topstykket. Dette tillader en 200 mm. dybere installation.
ADVARSEL:
Ved justering af topstykket, tages der højde for gulvets flisemønstre.
Efter den sidste justering, skal udskæringer laves i den øverste del,
hvor kabelrøret er placeret, og hvor eventuelle yderligere tilløb
skal tilsluttes (se fig. 5).

Fig. 5
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Forbind alle rør / kabelrør til KESSEL - Pumpfix ® S og placer pumpehuset i gulvet.
Brug en passende wire til at trække kablet til stikket gennem det tomme kabel rør (hvis et rør på 50 mm.
eller større anvendes, bør det være muligt at trække stikket igennem uden besvær).
Installation af dæksler i miljøer med specielle overflader:
Hvis en installation skal foretages i et miljø med en speciel overflade, er det muligt at lægge fliser eller
natursten i dækslet, så det matcher det omkringliggende gulvbelægning.
Produkter såsom dem, der findes fra PCI, Schomburg, Deitermann og andre, kan bruges til lægning af
fliser. For at undgå lægnings- og vedhæftningsproblemer, anbefaler vi følgende procedure:
Lægning af fliser:
a) Påfør et lag primer, f.eks PCI 303, på dækslet. Lad det tørre, og læg derefter fliserne, i f.eks. PCI mørtel.
Denne metode er især velegnet til tynde fliser, da mørtlen kan anvendes til at opnå den ønskede højde.
b) Læg fliserne med PCI Silcoferm S (selvklæbende silikone) eller lignende. Her kan man nøjes med et
tyndt lag, hvilket er en fordel ved brug af tykkere fliser.
Lægning af naturstensfliser (marmor, granit, osv).
a) Påfør et lag primer på dækslet, fx Primar PCI-303 og læg fliserne med PCI Carralit eller lignende.
b) Læg naturstensfliserne med PCI Caraferm (særlig silikone til natursten) eller
lignende.
2.2 KESSEL - Pumpfix ® S installation i betongulv (ekstra dyb)
Installation af KESSEL - Pumpfix ® S skal udføres som beskrevet i afsnit 2.1
Der skal i en af forhøjer stykkerne bores et 50 mm. hul til tilslutning af kabelrøret.
En 50 mm. tilløbsstuds skal monteres i det boret hul og kabelrøret fastgøres.
I sættet beregnet til montering i dybder fra 750 til 875 mm. bruges den øverste cirkulære kant på forhøjer
stykkerne som pakning. Denne kant skal smøres før montering af topstykket.
Der kan tilføjes flere tilløb, blot ved at bore det ønskede hul, i en af forhøjer stykkerne. Det er vigtigt at
tilføjelsen af flere tilløb på ingen måde påvirker driften af sonderne.
2.3 Installation i højt grundvand:
Hvis KESSEL - Pumpfix ® S skal installeres i højt grundvand, kan det tætnes,
uden vanskeligheder.
Et gummidug fastklemmes imellem den løse plastik flange og pumpehusets
integrerede tætningsflange - derefter fastspændes flangerne med de
medfølgende skruer.
Enhver form for tætningsdug er også acceptabel. Ved installation i et
vandtæt kar eller tank, kan KESSEL også levere en passende gummidug
i naturgummi (NR / SBR)  (800 mm. dia.), hvori skruehullerne allerede er
forboret (se fig. 6).
Hvis man for eksempel skal tilslutte rør eller kabelrør i et vandtæt beton kar,
skal disse indgreb gøres vandtæt.

Løs flange
Tætningssæt
Gummidug

Integrerede
tætningsflange

Fig. 6
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1. Kessel Pumpfix S
2. Tætningssæt
3. Justerbart Topstykke

1

2.4 Anbefalet installation

2

Flise
Flexible
samling

Rør til elektriske
kabler

Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton

3

Hældning

Gulvfliser
Hældning
Støbt gulv

4

5

2

1
Fugtbrydende
tætningflange imod grundvand

Jordbund

Fig. 7

Dimension (cm)

1

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. Rengøring og vedligeholdelse
Bemærk: Før der udføres enhver form for arbejde med pumpen, afbrydes strømmen. Pumpfix S skal
tilses af en aut. kloakmester eller VVS installatør 2 gange årligt.
3.1 Afmontering af pumpen:
Skru de to sekskantede skruer løs. Pumpen kan derefter afmonteres. Kontraklappen forhindrer vand i
trykrøret fra at løbe tilbage i pumpehuset, efter at pumpen er afmonteret. Nødlukket afmonteres, ved at
skrue de bærende bolte ud (se figur 8).
Dette giver en uhindret adgang til rengøring af trykledningen.
3.2 Montering af nødlukke:
Monter pakningen i den passende rille på nødlukket (se fig. 8) og klik den derefter fast på kontraklap
holderen.
Monter nødlukket på flangen i bunden, skub den ind over gevindstængerne og skru den fast med
boltene. Sikre dig nu at nødlukket fungerer korrekt.
3.3 Installation af pumpen
(se kapitel 2.1) Sæt stikket i stikkontakten. Fyld pumpehuset med vand og kontroller svømmerens drift.
Monter risten eller dækslet.
3.4 Rengøring:
Da spildevandet kan være forurenet med sæberester, hår eller tekstilfibre fra bad, brusere vaskemaskiner
mv., anbefales det at vedligeholdelse af pumpen, sker mindst to gange årligt.
Rengør pumpens yderside og tilløbsstudsen – eventuel skyl den igennem med rent vand.
Hvis det er nødvendigt, løsnes skruerne og indløbsfilteret afmonteres, fjern det beskyttende dæksel og
rens pumpens hulrum.
Rengør svømmeren, og fjern eventuelle urenheder. Sikre dig at svømmerens censor fungerer korrekt.
Åben aldrig selv op for selve pumpen (kun autoriserede specialister bør gøre dette), da uhensigtsmæssig
håndtering kan forårsage beskadigelse af pumpens pakninger og kan i værste fald forurene vandet ved
oliespild.

Fig. 8
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4. Teknisk information
ADVARSEL!
Den motordrevne pumpe indeholder olie til smøring og køling. Hvis pumpen er beskadiget, kan det
forårsage oliespild og derved forurene vandet, i pumpens driftsomfang.
Før du igangsætter din KESSEL - Pumpfix ® S pumpe for første gang, skal de følgende elektriske
beskyttelsesforanstaltninger kontrolleres af en ekspert: Jordforbindelse, neutralisering, isolerende
transformer eller fejlstrøms kredsløb. Disse skal være i overensstemmelse med det lokale elselskab
forskrifter og være i god stand.
Anbefales:
Vent så vidt muligt med at monter pumpen i dets pumpehus, før huset eller bygningen er blevet
afleveret til kunden.
Særlige krav indført af det tekniske Bygge Institut i Berlin: KESSEL - Pumpfix ® S kan anvendes til at lede
en almindelig husstands spildevand til hovedkloakken, dog ikke spildevand fra toiletter og urinaler.
Indendørs installationer, skal stemme i overensstemmelse med DIN 4109 – Beskyttelse imod støj i
bygninger.
I overensstemmelse med reglerne for teknisk spildevand og rensningsanlæg, må KESSEL - Pumpfix ® S
kælderafløb, ikke anvendes i rørledninger der fører afføring eller brandfarlige/eksplosive væsker.
Svømmerens ”tænd og sluk position”, kan justeres ved at flytte de to bærende skruer.

5. Ydeevne graf
Ydelsesdata:
Udledningstryk Q (m3/h)

0,0

1,3

2,5

3,6

4,6

5,5

6,3

7,1

7,7

Trykhøjden H (mWS)

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Udledningsgraf:

Nedsænkningsdybde 10m.
Konstant temperatur ved udledning af spildevand 40° C, kortvarig temperatur 95° C,
Drift 50% driftstid, 30 min.
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6. Tekniske data
Strøm
styrke

Nominel
DriftStrømDrifshastighed forsyning spænding strømstyrke

480 W

2800
U/min.

Vekselstrøm
50Hz

230 V

2,1 A

Længde
af kabel

Stik type Motorbeskyttelse Sikring

5 m.

2 spole

Indbygget

6 Amp.
Tidsforskydelse

*) Effektiv strøm tilsluttet faststrøm.
Dimensioner (pumpe):
Vægt

Højde

Max. diameter

Bredde

Dybde

6,1 kg.

215 mm.

185 mm. uden
svømmer.

160 mm. uden
svømmer.

165 mm. uden
kontraklapperne.

Bemærk:
Ved brug i svømmebassiner og havedamme er det kun tilladt, hvis disse er konstrueret i
overensstemmelse med VDE 0100 § 49 d - regler for elektrisk udstyr.
Hvis du er i tvivl, så kontakt din autorisede elektriker.
Notat om ÖVE:
§ 2022,1 opfordrer til, at pumper der anvendes i svømmebassiner og haver, skal have en fast
strømforsyning fra en isoleret transformer.
# Den nominelle sekundære spænding må ikke overskrides.

7. Hjælp til fejlfinding
Fejl

Pumpen kører ikke.

Mulig årsag

Løsning

Strømforsyningen er afbrudt.
Sikringen er sprunget.
Strømforsyningskablet er beskadiget.
Svømmeren er defekt.
Udluftningsrøret er blokeret.

Tjek strømforsyningen.
Skift sikringen.
Reparationer udføres KUN af en
KESSEL servicetekniker.
Udskift svømmeren eller få den
repareret af en KESSEL servicetekniker.
Rens ventilationshullet.

Urenheder, stoffer og andre grove
Pumpehjulet er blokeret. materialer har samlet sig mellem
pumpehjulet og indsugningsflangen.
Indsugningsfilteret er blokeret.
Nedsat
Indløbsflangen
er slidt.
udledningshastighed.
Slidt pumpehjul.

Rens pumpen (Se kapitel 3).
Rens pumpen (Se kapitel 3).
Udskift indløbsflangen.
Udskift pumpehjulet.
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8. Reservedele
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

500 W pumpe med svømmer
Pumpehjul
Indløbsdæksel
Indløbsfilter
Sekskantet skruer M6 x 12
Spændeskive 6,4
Selvskærende skruer M 4.2 x 22
Svømmer, komplet
Mellemliggende flange indbygget
med 2 kontraklapper
10) O-ring, dia. 100
11) Selvlåsende ring
12) Bolte
13) Sekskantede møtrik M10

8

7

2

5
6

3

4

9. 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 andet forsøg på at reparere eller udskifte produktet,
eller hvis det er økonomisk umuligt at reparere, eller udskifte produktet, 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 enhed. 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 ny
producerede produkter. Yderligere oplysninger kan findes i afsnit 377 og 378 i HGB.
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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