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Aqualift® F

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.

Aqualift® F
Installation og servicering af Aqualift F, spildevandspumpe til installation i betongulv.
Anvendes til både sort og gråt spildevand. skal udføres af en autoriseret kloakmester
eller en Kessel Servicetekniker.
Produktfordele:
•
Topstykket kan drejes, vippes og justeres i højden
•
Dækslet kan tilpasses gulvets flisemønster
•
Plasticflange til fastgørelse af fugtmembran
•
Ved forøget spildevandsmængde, kan der tilføjes en ekstra pumpe.
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MONTAGEVEJLEDNING
1. Generalt
Generelle forholdsregler
Under installation, drift og vedligeholdelse af dette produkt, gælder alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder de tilhørende DIN-og VDE normer og regler, samt eventuelle lokale eller nationale
el-sikkerhedsforanstaltninger!
Kvalificering og uddannelse
De teknikere der idriftsætter, vedligeholder, inspicerer og installerer enheden skal besidde de fornødne
kvalifikationer for at udføre dette. Hos Lauridsen uddanner vi KESSEL Serviceteknikere, der dermed opnår
de nødvendige kompetencer.
I tilfælde af en tekniker ikke har den nødvendige know-how, afholdes der en trænings- og instruktions
time.
En brugervejledning uddeles til service teknikerne, og det sikres at den er fuldt forstået.
Højspændingsfare
Denne enhed er tilsluttet strøm, grundet de roterende og mekaniske dele. Ses der bort fra sikkerhedsinstrukserne kan det resultere i skader på ejendele, personskade eller dødsfald
Før enhver form for arbejde påbegyndes på enheden, skal den frakobles strømforsyningen.
VDE 0100 gælder for alt arbejde på den elektriske del af enheden.
Enheden er forsynet med et jordforbundet kredsløb, der er designet så strømspændingen max når 30mA.
Det er kun tilladt kvalificeret teknikere at udføre arbejde på det elektriske udstyr.
VDE 0105 definerer, hvad der betragtes som en kvalificeret tekniker iht. reglerne.
Det skal sikres, at alle elektriske komponenter er i perfekt stand. I tilfælde af beskadiget dele, skal
systemet straks slukkes, og må under ingen omstændigheder idriftsættes. El-kabler skal monteres, så de
hverken kan bøjes eller sidde i spænd.
Mulig risiko for forbrændinger på hænder og fingre
I drift kan der i pumpehuset udvikles en høj temperatur.
Pumperne er forsynet med en udvendig kniv. Funktionelle krav omfatter ikke afskærmning. Derfor skal
du ikke nærme dig zonen med roterende dele, men holde dig på en sikker afstand. Stik ikke hænderne
ind i hverken skærehovedets område eller pumpens indsugningsområde. Arbejde med pumpen er kun
tilladt, hvis elektriciteten er slået fra og roteringen af de bevægelige dele er stoppet. Pumpen bør kun
tages i brug i indendørs installeret forhold og ikke udendørs.
Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde, skal der passes på eventuelle skarpe kanter.
Fare for tung vægt / stabilitet
Løft pumpen i håndtaget og sænk det langsomt ned i det klargjorte hul. Være forsigtig med delene, ved
løft og installering.
Sundhedsfarligt / personlige værnemidler
Systemet leder sort spildevand, indeholdende stoffer, der kan være sundhedsskadelige. Undgå direkte
kontakt med spildevandet og systemets forurenede dele. Beskyt øjne, mund og hænder. I alle tilfælde,
ved direkte kontakt, vaskes straks omhyggeligt med vand og sæbe og evt. desinficeres. Desuden kan
luften i installationshullet være sundhedsskadeligt.
Start drift af pumpen
Før idriftsættelse kontrolleres tilstanden på stedet
• Undgå at køre pumpen tør!
Lad ikke maskinen køre i tør- eller slubre tilstand på noget tidspunkt, da kniven,
rotorskiven og pumpen, selv ved den laveste vandstand skal ligge under vand.
• Pumpen opbygger et udlednings overtryk.
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1.1 Anvendelse
Dette system er designet til at pumpe sort og gråt spildevand. Det er vigtigt, at tilstrækkeligt med vand
altid kan skylles igennem – brug af vandbesparende skyl (små skyl) på toiletter anbefales ikke.
Vigtigt!
Aqualift F må ikke bruges i forbindelse med brændbare eller
eksplosive væsker. Systemet bør kun benyttes til udledning af sort
og gråt spildevand. Garantien af dette produkt omfatter ikke skader
på systemet, forårsaget bandager, tamponer, vatpinde, barberblade,
håndklæder, bomuld, hår, svampe, plastikposer, vasketøj, bleer eller
andre genstande, der er suget ind i pumpen.
Pumpning af opløsningsmidler og fortynder er heller ikke tilladt. Det anbefales, at advarselsskiltet vist
ovenfor, placeres på et synligt område for undgå upassende ting, smides i afløbssystemet. Væsker fra
ovne / varmeapparater skal neutraliseres eller fortyndes med vand.
1.2 Beskrivelse
KESSEL Aqualift F er en pumpe, der på trods sin lille størrelse har en stor yde evne.
Grundet brugen af permanent resistent plast i høj kvalitet, er systemet i stand til at håndtere
husholdnings- syrer og baser, (pH-værdi fra 6,5 til 10) samt koldt- og varmt vand (op til 95° C i korte perioder). Systemet består af en pumpe med én kontraklap, tilslutningsflange vha. kliksystem, højde justerbart topstykke, vipbar dæksel der kan tåle en belastning på 300 kg, med indbygget vandlås. Ved dybere
installationer i betongulv, anvendes der forhøjer stykker. Det anbefales også at der monteres en kontraklap på trykrøret (afløbssiden).
Aqualift F er tilgængelig i 3 forskellige modeller:
- Enkelt pumpe med svømmer
- Enkelt pumpe med trykcensor
- To pumper med trykcensor

2. Installation
Vigtigt:
Pumpen skal installeres i et tørt og frostfrit område. Udsæt ikke kabelenderne for vand under
installationen. Alle elektriske stik skal beskyttes imod fugt. På steder hvor der er chance for
oversvømmelse, skal strømstikket tilsluttes et sted, hvor det ikke er i fare for at blive vådt.
Forud for installationen af Aqualift® F, skal det kontrolleres at alle delene er modtaget.
2.1 Installation i betongulv
Pumpehuset skal monteres vandret i jorden.
Indsæt den medfølgende pakning i den passende rille. Smør pakningen og monter nu topstykket.
Det justerbare topstykke giver dig muligheden for altid at kunne justere Aqualift F, også i en allerede
eksisterende installationsdybde. Hvis der er fald på gulvet, kan dækslet/risten vippes med op til 5° C.
Justering af dækslet, gør det muligt at tilpasse flisemønstret. (fig. 2).
BEMÆRK: Efter den endelige justering, skal alle udskæringer/boringer foretages i topstykket (fig. 3).
Efter rørsystemet har været igennem en vellykket tæthedsprøve, kan pumpehuset omstøbes i beton.

Fig. 2

Fig. 3
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2.2 Installation i betongulv (ekstra dyb)
Afhængig af installationsdybde, kan der anvendes én eller to mellemstykker. Pakningerne skal smøres
godt. Det indvendige afløbsrør tilpasses til den passende længde.
Montering af dæksler med valgfri overflade:
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.
2.3 Tilslutninger
a) Tilløbstilslutninger - Løse reservedele
Komplet tilløbsstuds. Tilløbsrøret skal lægges med et fald på minimum 20 promille.
Bemærk: Bor ikke i selve pumpehuset. Forkert boring kan medføre skader på pumpehusets indmad, og
forårsage utætheder.

Monterings højde mm

Skærekant

Max.

170

-

140

Overkant

130

1

120

2

110

3

100

4

90

5

80

6

70

7

60

8

50

9

H

b) Tilslutning til afløbet A
Det indvendige afløbsrør kan først monteres efter
pumpen er installeret, iht. instrukserne i kapitel 2.4.
Sammenkoblingen fra afløb til pumpesumpen, udføres
igennem det medfølgende afløbsrør, og låses fast med
den røde fingerklemme.
Bruges der et vandtæt dæksel, (ekstra udstyr) skal
pumpehusets indvendige afløbsrør afproppes med den
medfølgende tætningsprop. Afhængig af tilløbsrørets
tilslutningsdybde, kan det indvendige afløbsrør afkortes
til den ønskede længde (fig. 3).

Min.

Overkant
Skærekant 1
Skærekant 2
Skærekant 3
Skærekant 4
Skærekant 5
Skærekant 6
Skærekant 7
Skærekant 8
Skærekant 9

A
Fig.
3
c) Trykrørstilslutning
Trykrørstilslutning: 1 ½ “udvendigt gevind. Trykrørssættet omfatter et 5 meters rør (DA 40) og en kobling
med et spændebånd. Alternativt kan et trykrør på en diameter af 40mm (minimum 38mm), også
monteres med PVC-lim. Udenfor bygningen, tilsluttes der en udluftning på afløbsrøret, der føres over
terræn.

Fig. 4

e) Udluftningsrør
Pumpen skal altid være udluftet.
Til dette pumpesystem skal et udluftningsrør på minimum 75mm installeres.
For at undgå lugt, skal udluftningen føres over tag. Udluftningsrøret monteres
på siden af pumpehuset, i det allerede for borede hul - hullet er tætnet med en
prop, der skal afmonteres før udluftningen installeres.
Bruges Tronic modellen, anbefales det at montere trykcensoren, forud for
tilslutning af udluftningen.

Udluftningsrør

d) Kabelrørstilslutning
For at beskytte kablerne fra pumpen og en evt. trykcensor,
installeres et kabelrør (fig. 4).
Kabelrøret monteres i den præfabrikeret gennemføringsstuds,
der sidder på pumpehuset.
For at undgå kondens vand i kabelrøret, må den ikke laves lufttæt.
Kabelrøret skal monteres med en konstant stigning til kontrolboxen.

f) Alarm enhed
Hvor der installeres en model med svømmer, anbefales det kraftigt, at der
installeres en kontrolboks. Hermed vil fejl under driften angives, og forhindre
oversvømmelse grundet driftssvigt. Som tilføjelse skal
en fjernalarm installeres.
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2.4 Montering af pumpen:
For at undgå skader under transporten, er pumpen pakket separat.
Sikre dig at pumpehuset er ren og fri for snavs og byggemateriale.
Hvis den ikke er det, skal hele pumpehuset rengøres. Forud for
installation, er det vigtig at alle overflader rengøres. Indsæt pumpen
i tilslutningsflangen, og lås den fast med de to fingerklemmer.
Sikre den med den drejbare fingerlås (se fig. 5). Alle kabler laves som
minimum 1 meter længere, så pumpen kan løftes op på gulvet, når
der skal foretages service og vedligeholdelse.

Fig. 5

Bemærk: Tjek efter installationen, at pumpen sidder ordentligt fast. Da der er to forskellige modeller,
bedes du læse de følgende oplysninger.
a) Aqualift® F Mono med svømmer
Efter installering, skal svømmeren monteres i den separate åbning. Træk kablerne igennem kabelrøret, og
tilslut dem. Pumpen er nu klar til brug.
b) Aqualift® F Tronic / Duo
Træk luftslange til den indbyggede trykcensor, igennem kabelrøret. Vær opmærksom på at slangen ikke
slår knuder og at der ikke er vand i slangen, inden pumpen sættes i drift. Trykcensoren (alarmen) skal nu
tilsluttes kontrolboksens passende stik - i dette tilfælde er det den lilla prop der skal fjernes inden
tilslutning. Tronic modellen kan sættes i drift, så snart kablerne er tilsluttet kontrolboksen, i henhold til
manualens anvisninger. Genfyld pumpehuset med vand og tjek at funktionerne på svømmeren eller
trykcensoren fungerer korrekt.
2.5 Installation i højt grundvand
Hvor Aqualift 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 der også levere en passende
gummidug i naturgummi (NR / SBR), 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

2.6 Installation i gulv med tætningsmembran (Tætningsflange)
I det tilfælde, hvor systemet skal installeres i et fundament der er
Fig. 6
membransikret imod højt grundvand, skal tætningsflangen bruges.
Fundamentets indbyggede membran, skal forbindes med
pumpehusets integrerede tætningsflange, og fastgøres med plastikflangen (skruer medfølger).
Hvis fundamentet er lavet af vandtæt beton, skal en tætningsmembran monteres imellem pumpehusets
integrerede flange og plastik flangen – plastik flangen er forboret, så den passer perfekt til flangen på
pumpehuset. Hvis det er nødvendigt at bryde tætningsmembranen, grundet
tilslutninger af eventuelle rør eller kabelrør, skal disse gennemføringer gøres vandtæt.
2.7 Installation med forhøjer stykker
Når der anvendes forhøjer stykker, er højden på topstykket stadig justerbart. Hvis det er nødvendigt,
afkortes forhøjer stykket til den ønskede højde.
2.8 Støj absorberende
For at nedsætte systemets støjniveau, må pumpehusets bund ikke være i direkte kontakt
med betonfundamentet.
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Flise
Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton
Betongulv
Isolering
Beton
2
4

Illustration af installation
1. Pumpfix F, Staufix FKA, Staufix SWA,     
    Controlfix eller Aqualift F
2. Tætningsflange
3. Forhøjer stykker
4. Gennemføringsrør Ø100 med en        
rustfri stålsvøbt tætningsflange.
5. Gummi tætningsmembran

Flise
Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton
Betongulv
Isolering
Beton
2
4

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 ledningerne4 5
kontrolboxen.

3
1

Flise
Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton

3
1

4

5

2

1

Flise
Alm. klaplag
Gulvvarme
Beton

2

1

3. Idriftsættelse
6

5

2

1
3

4

1. Aqualift F
2. Kontrolboks
3. Tætningssæt
4. Afløbsrør, fleksible trykrør
5. Udluftningsrør over tag
6. Forøg trykrørets størrelse til mindst 70mm,  
    straks efter opstuvningssløjfen.
OBS: Den første idriftsættelse skal udføres af
en autoriseret og kvalificeret person.
Før den tages i brug, skal installationen nøje
kontrolleres. Du skal på alle tidspunkter følge
sikkerhedsanvisningerne stående i kapitel
1 i instruktionsbogen. Læs venligst denne
brugervejledning til installation af Aqualift F
(Tronic version). Det skal betragtes således
at vandstanden aldrig vil falde til ned under
laveste terrænkote. Ud over den daglige drift,
vil pumpen automatisk køre en ugentlig
selvdiagnose test.
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4. Rengøring og vedligeholdelse
Bemærk: Før der udføres enhver form for arbejde på pumpen, afbrydes strømmen.
Følg her alle sikkerhedsanvisninger nævnt i kapitel 1. Før der udføres vedligeholdelsesarbejde, skal
pumpehuset pumpes tør for vand, så i undgår indendørs spild af kloakvand.
4.1 Afmontering
Ved at løsne håndtaget og de to fingerklemmer, kan pumpen nemt afmonteres uden nogen brug af
værktøj. Kontraklappen forhindrer vand i trykrøret fra at løbe tilbage i pumpehuset, efter at pumpen er
afmonteret.
4.2 Installation
Før pumpen geninstalleres, skal alle pakninger renses. Smør pakningen i afløbet og installerer nu
pumpen, som beskrevet i afsnit 2.4.
4.3 Vedligeholdelse
Det anbefales at pumpen løftes op og rengøres, forud for enhver form for arbejde på pumpen.
Vedligeholdelsesarbejdet bør kun udføres af en autoriseret og kvalificeret tekniker. Reparationer skal
udelukkende udføres af producenten.
Generel vedligeholdelse:
I henhold til DIN 12056, skal vedligeholdelse udføres af et specialiseret firma i følgende tidsintervaller.
Hver 3. måned for installationer i erhvervsdrivende virksomheder.
Hver 6. måned for installationer i en-familie- og flerfamiliehuse
En visuel gennemgang af systemet skal udføres.
Systemet skal tjekkes for urenheder og slitage.
For de følgende dele skal der laves en visuel gennemgang, og hvis nødvendigt rengøres for urenheder.
- Kniven
- Udluftningen
- Trykrøret
- Trykcensoren
- Pumpesumpen
4.4 Vedligeholdelse af den indbyggede kontraklap
Afmonter pumpen. Åben kontraklappen på klem, og lad det resterende vand i trykrøret, løbe tilbage i
pumpehuset. Ved at afmontere pumpens fikseringspunkt (Løsn den undersænket skrue), kan
kontraklappen tages ud og renses. På denne måde er en uhindret rengøring af trykrøret muligt.
4.5 Afmontering af tryksensoren.
Løsn tryksensoren fra indsatsen. Tjek at kabelrøret tillader en uhindret adgang til kontrolboksen
(hvis nødvendigt fjernes der kondens). Træk nu tryksensoren op af pumpesumpen.
Kontroller tryksensoren:
Røret sænkes i en spand med vand.
Hvis tryksensoren aktiverer pumpen, er den funktionsdygtig. Hvis den IKKE gør det, skal installatøren
kontaktes omgående.
Inden tryksensoren genplaceres, skal pumpesumpen pumpes tør for vand, ellers vil pumpens ’tænd - sluk
indstilling’ ændres.
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5. Tekniske data
5.1 Dimensionsgivende tegninger
1. Aqualift F Mono - udtagelig pumpe med svømmer
2. Aqualift F Tronic – udtagelig pumpe med tryksensor
    (selvdiagnoseringssystem).
3. Aqualift F Duo – 2 udtagelige pumper med tryksensor
    (selvdiagnoseringssystem).

    
1. Aqualift F Mono

1. Aqualift F Mono

2. Aqualift F Tronic

3. Aqualift F Duo

2. og 3. Aqualift F Tronic/Duo

5.2 Ydeevne graf
Ydelsesdata:
Maksimal udledningstryk Q (m3/h)

0,0

3,0

5,0

6,5

7,8

9,0

10,0

Pumpens Trykhøjden H (mWS)

8,0

7,5

6,8

6,0

5,0

4,0

2,8

MVS

Udledningsgraf:

       m3/h
Strøm type

Volt

Ydeevne

Hastighed

Motorbeskyttelse

Tilstand

AC

230V

5,3 A

P1/P2 1000W/500W

2800 min-1

Isoleret
(integrerede)

Tilladt luft temperatur 0 - 50° C
Spildevandstemperatur maks op til 40° C
Den bedste løsning
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MONTAGEVEJLEDNING
6. Hjælp til fejlfinding
Fejl

Mulig årsag

Løsning

Pumpen kører ikke.

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

Tjek strømforsyningen.
Skift sikringen.
Reparationer udføres KUN af en
KESSEL Servicetekniker.
Tilse svømmeren eller trykcensoren,
og få den repareret af en KESSEL
Servicetekniker.
Rens udluftningen.

Urenheder, stoffer og andre grove
Pumpehjulet er blokeret. materialer har samlet sig mellem
pumpehjulet og indsugningsflangen.

Rens pumpen (Se kapitel 3).

Nedsat
udledningshastighed.

Slidt indsugningsflange
Slidt kniv
Udluftningsrøret er tilstoppet.

Rens pumpen (Se kapitel 3).
Udskift pumpehjulet.
Udskift den roterende kniv.
Rens udluftningsrøret.

Pumpen kører, uden
spildevand ledes til
systemet

Defekt/Utæt kontraklap
Trykcensoren er tilstoppet
Defekt/Blokerede svømmer

Udskift Kontraklappen.
Rens Trykrøret.
Tjek at alle dele er vandtæt.

7. Reservedele
1.   400 x 400 vipbart dæksel
2.   Ø50 rørpakning
3.   Afløbstilslutning
4.   Justerbart topstykke
5.   Topstykke tætningsring
6a. Pumpe med svømmer
6b. Pumpe uden svømmer
7.   Pakning til pumpeflangen
8.   Kontraklap
9.   Pumpens tilslutningslås
10. Luftslange (5 meter) – kun til Tronic modeller
11. Sikkerhedslås
12. Sensor
13. Sikringslås
14. Tryksensor – kun til Tronic modeller
       Tryksensor Længde = 310 mm
       (modeller op til marts 2010 – REV 6.4)
       Tryksensor Længde = 250 mm
       (modeller fra april 2010 – REV 6.5)
15. Vandlås
Batteri (2 stk.) – kun til Tronic modeller

        

I tilfælde hvor en REV 6.4 kontrolboks, udskiftes med en REV 6,5 kontrolboks,
skal trykcensoren skiftes til den 250 mm lange model.
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8. 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 2008 gældende
for Lauridsen Handel - Import A/S.
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