Installation, drift og vedligeholdelsesvejledning
KESSEL - Aqualift F Compact pumpe
Til indbygning i gulv
Til fækalieholdigt og ikke fækalieholdigt spildevand
Vare nr 154076016 (Mono), 154076116 (Duo)
Produktfordele
■ Til indbygning i gulv
■ Sikret via kontrolboks med
SDS funktion
(selvdiagnose system)
■ Sensor for registrering af
vandstand
■Tætningsflange for indbygning i beton
■ Integreret afløbsfunktion
■ Kan ombygges fra Mono til Duo
anlæg
■ Samlemuffe for enkel
montage

Installation

Ibrugtagning

. Der tages forbehold for teknsike ændringer

Billede viser vare nr
154076116

Vejledning

Anlægget er installeret af aut. kloakmester:

Navn/Underskrift

Udgivelsesdato
06/2013

Dato/sted

Stempel Firma

Sikkerhedsinstruktioner
Denne instruktionsbog indeholder vigtige sikkerhedsregler, der skal overholdes ved
installation, drift, vedligeholdelse og reparationer. Sikkerhedsinstrukserne er mærket som
følger:
Advarselsskilt i henhold til ISO 3864-B-3-1. Personfare.

Advarselskilt i henhold til ISO 3864-B-3-6 Højspænding.

Vigtigt

Dette ord indikerer sikkerhedsinstrukser – ses der bort fra disse, kan det
medføre alvorlige konsekvenser for systemet og dets funktioner.

Denne instruktionsbog skal altid være tilgængelig.

Kære kunde,
Tak fordi du valgte et KESSEL produkt.
Hele dette system har været igennem en streng kvalitetskontrol, inden det blev 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 at der er opstået skader under
fragten eller en komponent mangler, bedes du gå til Garantisektionen i denne manual.
Denne installation, drift og vedligeholdelsesvejledning indeholder vigtige oplysninger, der
skal følges under installation, drift, vedligehold og reparation af dette system. Før teknikeren
eller service personalet udfører ethvert arbejde på dette system, skal indholdet af denne
manual læses og følges.
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Sikkerhedsinstruktioner
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 service
teknikere, der dermed opnår de nødvendige kompetencer.
I tilfælde af en tekniker ikke har den nødvendige know-how, afholdes der en trænings- og
instruktionstime.
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. Elkabler skal
monteres, så de hverken kan bøjes eller sidde i spænd.

Forbrændingsrisiko 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 / stabiltet
Løft pumpen i håndtaget og sænk det langsomt ned i det klargjorte hul. Være forsigtig med
delene, ved løft og installering.

Sikkerhedsinstruktioner
Sundhedsskadeligt / 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. Generelt
1.1
Anvendelse
Dette system er designet til at pumpe
fækalieholdigt og ikke fækalieholdigt
spildevand. Det er vigtigt, at tilstrækkeligt
med vand altid kan skylles igennem – brug
af vandbesparende skyl (små skyl) på
toiletter anbefales ikke.

Vædsker fra ovne / varmeapparater skal
neutraliseres eller fortyndes med vand.
1.2 Systembeskrivelse
KESSEL Aqualift F Kompakt består af
pumpebeholder med kontraklap og flanche tilslutning,
et teleskopisk forhøjerstykke og et dæksel til valgfri
flisebelægning af kunststof med afløbsfunktion. Til
dybere installation kan anvendes yderligere et
forhøjerstykke. Til installation på trykledning anbefales
at installere en kontraklap.

Vigtigt
KESSEL Aqualift F Kompakt må ikke
bruges i forbindelse med brændbare eller
eksplosive
væsker. Systemet bør kun benyttes til
udledning af fækalieholdigt og ikke
fækalieholdigt spildevand. Garantien af
dette produkt omfatter ikke skader på
systemet,
forårsaget
af
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 nedenfor, placeres på
et synligt område for at undgå at upassende
ting, smides i afløbssystemet. Væsker fra
ovne / varmeapparater skal neutraliseres
eller fortyndes med vand. Anlægget er
alene egnet til pumpning af husspildevand.
Alle andre flydende væsker så som
opløsningsmidler må ikke pumpes via
anlægget. Det anbefales at opsætte det
medfølgende klistermærke (figur 1)et synligt
sted for at undgå fejlanvendelse.

6

2. Indbygning
Figur 3

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 KESSEL Aqualift ® F
Komfort, skal det kontrolleres at alle delene er
modtaget.
2.1 Installation i gulv
Pumpehuset
skal
monteres
vandret.
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 Komfort, også i en allerede
eksisterende installationsdybde. Hvis der er fald på
gulvet, kan dækslet/risten vippes med op til 5 °.
Justering af dækslet, gør det muligt at tilpasse
flisemønstret. (figur 2).

2.2 Dybinstallation i gulv
(med forhøjerstykke vare nr. 100301183)
Afhængig af installationsdybde, kan der anvendes én
eller to mellemstykker som monteres mellem top og
grundskål. Pakningerne skal smøres godt. Det
indvendige afløbsrør tilpasses til den passende
længde. For adgang til systemet anbefales ikke en
indbygningsdybde som overstiger 80 cm. For dybere
indbygning anbefales indbygning i KESSEL
brøndssystem.

BEMÆRK: Efter den endelige justering, skal alle
udskæringer/boringer foretages i topstykket (figur
3).

Ved anvendelse af dæksel med valgfri overflade er
det muligt at lægge enten fliser eller natursten i
dækslet. For at sikre en grundig vedhæftning
anbefaler vi at følger gældende instruktioner for
lægning af fliser og / eller natursten.

Figur 2
Før indbygning i beton:
Kontroller pakningen sidder som den skal
Kontroller tæthed på rørtilslutning
Juster forhøjerstykke
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2-.
Indbygning
spachtelung auf die erforderliche Höhe dur chgeführt werden kann.
Verlegen der Fliesen z.B. mit PCI-Silcoferm S
(selbsthaftendes Silikon). Damit kann gerade für
dickere Fliesen ein dünnes Kleberbett realisiert
werden.
Verlegen von Naturstein:
(Marmor, Granit, Agglomarmor)
Grundierung der Abdeckplatte mit PCI-Flächengrund 303, Verlegung der Natursteinplatten mit
PCI-Carrament oder Carraferm. Verlegung der
Natursteinplatten z.B. mit PCI-Carraferm (speziel).

A
x

2.3
Tilslutninger
2.3.1 Tilslutning sidetilløb
Standard skal anvendes et rør på Ø110mm.
Tilslutningsrøret skal monteres med et
fald på min. 2 promille

B

Figur

4

x < 115 mm ➞ Afkort tilslutningsrør til den
ønskede længde.
x > 120 mm ➞ vForlæng tilslutningsrør til den
ønskede længde med Ø75mm rør.
A) Forkort med max 15mm
B) Forkort med max 100mm

VIGTIGT
Anbor ikke i selve pumpehuset. Forket boring kan
medføre skader på pmpehusets indmad og
forårsage utætheder. (Figur 4)

2.3.3
Tilslutning
trykrør
Trykrørstilslutning: 1 1/2“ udv. gevind
Tilslutningssæt (Vare nr. 1 0 0 3 0 1 1 5 1 )
indeholder 5 m t r y k s l a n g e Ø 40mm og en
adapter. Alternativt kan anvendes et trykrør
Ø40mm Trykledningen føres over terræn via
en vandlås og kan forlænges umiddelbart
efter vandlåsen og tilsluttes et udlutfningsrør
på min. Ø75mm. Rørtilslutninger som ikke er
beregnet til tryk må ikke anvendes.
Hvis trykrøret installeres i gulv skal denne føres
gennem gulvet med egnet gennemføring.

2.3.2 Tilslutning afløb
Afløbsrør kan først monteres efter pumpen er
installeret (se 2.4). Forbindelsen mellem afløbsrør
og pumpehus udføres med det medfølgende
afløbsrør. Tilslut røret i det angivne hul og
fastspænd det med den røde låseklemme.
Anvendes et vandtæt dæksel – uden rist – skal
dette hul afproppes med den medfølgende
prop.
Alt efter indbygningsdybde skal røret
afkortes i den rigtige længde. (Figur 4). Eller
forlænges med et Ø75mm rør
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Udluftning

Generelt

Figur 5

Figur 6

2.3.4 Tilslutning kabelrør

2.3.5 Tilslutning udluftningsrør
Der
skal
installeres
et
separat
udluftningsrør.
Til dette pumpesystem skal et udluftningsrør
på min. Ø75mm 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 (se
figur 6).
Der kan anvendes en overgang Ø75/110mm.

For at beskytte kablerne fra pumpen og en evt.
trykcensor, installeres et kabelrør (Figur 4).
Kabelrøret monteres i den præfabrikeret
gennemføringsstuds, der sidder på pumpehuset. For
at undgå kondens vand i kabelrøret, må den ikke
laves lufttæt.

Vigtigt
Udluftningsrøret skal monteres støt stigende for
at undgå kondens og dermed funktionsfejl på
anlægget. For at lette installation anbefaler
KESSEL at anvende 2 x 45° bøjninger
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2. Installation
2.4 Montering af pumpe
For at beskytte mod transportskader er alle
elektriske komponenter pakket separat.
Monter pumpen i pumpehuset med de 3
låseklemmer. Den drejelige tilslutning fastlåses
og fixeres med håndtaget. (Figur 7)
Alle kabler laves i længder af 1m, således
pumpen kan tages op af pumpehuset og
sættes på gulvet, når pumpen skal efterses
og vedligeholdes.

Vigtigt
Kontroller efter indbygning om pumpen er
ordentligt fastgjort.

Den gennemsigtige slange som allerede er monteret
på tryksensor trækkes gennem kablerøret. Vær obs
på denne installeres støt stigende og uden knæk
på slangen. Dernæst monteres den optiske
sonde (Alarm) Før dette skal den lilla prop
fjernes. Efter tilslutning af kabel og trykslange
på kontrolboks, samt tilslutning til elektricitet er
anlægget klar til brug.

Vigtigt
For tilslutning af kabler skal anvisninger følges i
installationsvejledning for denne.

Modflange

Tætningssæt
(83023)

Tætningsflange

1

2

Trykflange

Figur 7

Figur 8
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2. Installation
2.5 Installation grundvandstryk
(Tætningssæt
vare
nr
100300109)
Ved anvendelse ved højt grundvandstryk udgør
flangen den nødvendige tætning. (se figur
9,10).
Til dette anvendes et tætningsbånd mellem
anlæggets flange og KESSEL modflange.
Modflange og skruer bestilles som ekstra
reservedele. (Figur. 8).

2.5.2
Installation
ikke
fækalieholdigt spildevand
I dette tilfælde anvendes silikone til tætning af
skruehuller mellem flange og modflange.
Før montage af modflange skal tilslutningen
afmonteres.
Efter
montage
monteres
tilslutningen igen. Spænd spændebåndet på
tilslutningen med ca. 10Nm.
Såfremt det er nødvendigt at bore gennem
betonvæg for tilslutning af rør, kabler oa. skal
disse gennemføringer udføres således de er
vandtætte.

2.5.1 Installation fækalieholdigt
spildevand
Her kan det medfølgende tætningsbånd
anvendes direkte mellem flange og modflange.

Oversigt

Eksempel fækalieholdigt spildevand
➀ KESSEL-pumpestation Aqualift F
➎
Compact
➁ Tætningssæt Art.-Nr.
100300109
➂ Forhøjerstykke
Art. Nr. 100301183
➃ Forhøjerstykke
Art. Nr. 154143818
➐
➄ Trykledning
➅ Tilslutning
Figur 9
Udluftningsrør
➆ Gulvmembran
➇ Rørgennemføring
til Beton

➍

➊
Eksempel ikke fækalieholdigt
spildevand

➎

➍➌

➋

➑

➏
➊

Figur 10
11

2. Installation / 3. Drift
2.6 Instaaltion med forhøjerstykke
Med
forhøjerstykke
er
flangehøjden
justerbar. Forhøjerstykket kan afkortes i
den ønskede længde. Vær obs på min.
indstiksdybde ( se figur 3). Vær ligeså obs
på max. indbygningsdybde som beskrevet
under afsnit 2.2.

3. Drift

Vigtigt
Idriftsættelse må alene foretages af aut.
kloakmester.
Før ibrugtagning:
- Kloakrør spules / renses
- Samlebeholder spules / renses
- Alle samlinger tæthedsprøves
- Læs installationsvejledning for
kontrolboks
- Fyld beholderen med vand og kontroller
tryksensor.
- Vær obs på kapitel 4 i denne vejledning.
Efter tilslutning af kontrolboks er anlægget klar til
brug.

2.7 Lydisolering
For forbedret lydisolering anbefales det at
anvende speciel lydisolering for beton. Kontakt
venligst leverandøren for forespørgsel.

2.8 Indbygning

➎
➍

➋

➏
➊

➌
Figur 11

➀ KESSEL Pumpestation Aqualift F Compact
➁ Tætningssæt til Beton
➂ Trykledningssæt fleksibel trykslange
➃ Udluftning over tag
➄ Trykrør forlænget umiddelbart efter vandlås med min. Ø700mm
➅ Forhøjerstykke med flange
12

Vare nr 154076016
Vare nr 100300109
Vare nr 100301151
Vare nr 100301183

4. Resning og vedligehold
Vigtigt

Før ethvert arbejde med pumpen fjernes
strømmen fra anlægget!

Vær obs på sikkerhedsforanstaltninger i henhold til kapitel
1. Før hvert eftersyn skal pumpesump tømmes for vand for at
undgå udledning af spildevand.
4.1 Afmontering pumpe
Ved at løsne håndtaget og de tre snapklemmer kan
pumpen hurtigt og uden brug af værktøj fjernes.
Kontraklappen i trykstudsen i beholderen forhindrer,
at det spildevand som stadig findes i rørledningen
løber tilbage i pumpesumpen. (Figur 7).

4.3 Vedligehold af kontraklap

Afmonter pumpen. Tøm trykledning for vand ved
at åbne lidt for kontraklappen, således vandet
løber tilbage i pumpesumpen. Ved at løsne
spændebåndet kan kontraklappen fjernes og
rengøres.
På denne måde er det nu muligt uhindret at
rengøre trykledningen.
4.4 Installation pumpe

4.2 Vedligehold
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 vedligehold
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
Tryksensoren
Pumpesumpen

Rengør samtlige tætningsflader før montage. Installer
pumpen igen som beskrevet i kap. 2.4.
4.5 Afprøvning tryksensor
Løsn luftslangen fra forskruningen. Tjek at kabelrøret
tillader en uhindret adgang til kontrolboxen (hvis
nødvendigt fjernes der kondens). Træk nu
tryksensoren op af pumpesumpen.
Kontroller trykcensoren:
Røret sænkes i en spand med vand.
Hvis trykcensoren aktiverer pumpen, er den
funktionsdygtig. Hvis den IKKE gør det, skal KESSEL
Servicetekniker kontaktes.

Vigtigt
Inden
trykcensoren
genplaceres,
skal
pumpesumpen pumpes tør for vand, ellers vil
pumpens ’tænd - sluk indstilling’ ændres.
4.6 Kontrol af optisk sonde
Løsn skruerne og afmonter sonden. Dyp sonden i vand. Hvis
pumpen starter og afgiver såvel optisk som akustisk alarm er
sonden funktionsdygtig. Sonden monteres igen, stram
skruerne. Ved fejl henvises til installationsvejledning for
kontrolboks.
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5. Tekniske data

70-180 mm

5.1 Måltegninger:

Figur 12
Pumpestation Aqualift F Compact til gulv Mono og Duo med aftagelig pumpe med
SDS-Kontrolboks (Selvdiagnosesystem).
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Vare nr 154076016 (Mono)
Vare nr 154076116 (Duo)

5. Tekniske data
5.2 Ydelsesdiagram

[m ]
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2

4

6

10 [Qm3/h]

8

Figur 13

Værdier for KTP 1000 med s k æ r e h j u l (til pumpestation Aqualift F, Aqualift F Compact, Ecolift)
Max. Ydelse Q (m3 /h)
Max. Ydelse Q (l/sec.)
Ydehøjde
H (mWS)

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,9
0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0
9,5 8,9 8,3 7,6 6,9 6,1 5,2 4,2 3,2 2,1 1,0

5.3 Elektriske Parametre
Strømtype
Vekslestrøm

Spænding Strøm Motorydelse P1/P2
230V

4,9A

1000 W / 620 W

Omd. tal
-1

2800 min

Motorbeskyt

Drift

Thermisk

S3-30%

I Motor
Max. rumtemperatur 0 ....50° C
Max. temperatur på spildevandet korttid til 40° C
Støjniveau: < 70 db
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6. Hjælp til fejlfinding
Störungen
Fejl
Pumpe kører ikke

Løsning

Mulig årsag
- ingen strøm
- ledning beskadiget

- trykstyring defekt

- Udluftningsrør stoppet

Pumpehjul er blokeret

Nedsat udledningshastighed

Urenheder, stoffer og andre
grove materialer har samlet sig
mellem pumpehjulet og
indsugningsflangen

- Slidt indsugningsflange
- Slidt kniv / løbehjul
- Udluftningsrøret er tilstoppet.

- Tjek strømforsyning. Tjek
sikringsskab
- Reparation kun via
KESSEL
Servicetekniker
- Kontroller tryksensor(se afsnit
4.5) eller reparation via
KESSEL Servicetekniker
- Rengør udluftningstuds på pumpen

Rens pumpen

- Rengøring af pumpe Skift
indsugningsflange
- Skift delene
- Rens udluftningsrøret
- Rens trykledning

- Trykledning tilstoppet
- Rens indsugningsslange
- Indsugningsslange tilstoppet

Pumpen kører uden at spildevandet
ledes gennem systemet.

- Kontraklap defekt eller utæt
- Tryksensor er tilstoppet
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- Skift kontraklap
- Rengør tryksensor. Kontroller
tætheden på systemets dele.

7.Tilbehør / reservedele
1
2
3

22

4
21

5

6

20a
20b

7

19
18
5

5

17
21

8

16

9

15

10

14

11

13
12
22

Figur 14
Pos. Betegnelse
1
Vandlås I plast
2
Dæksel med afløb til flisegulv

Vare nr
47200
83055

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

173-145
298-100
157-004
83061
850113
28744
28734
298-101
28736
415-202

Tætningsring til dæksel
Afløbsstuds, gumminippel og tætning Ø75
Lukkehåndtagl
Grå topstykke af plast
Profilllæbetætning
Luftrør for pneumatik
Tilslutning for luftrør
Tætningsring og tætningsprop
Tilslutningsstuds optisk sonde
Pumpeplade

Pos.
13
14
15
16
17
18
19
19a
19b
20
21
22
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Betegnelse
Sikkerhedsanordning for pumpe (1 St.)
Tætning for pumpeflange
Optisk sonde med 3 Adaptere
Ombytningspumpe KTP 1000
Afdækning for pumpe
Koblingsstykke Pumpe
Batteri
Kontrolboks
Mono (Enkelt pumpe anlæg
Duo (Dobbelt pumpe anlæg)
Tætningssæt Mono
Tætningssæt Duo

Vare nr
298-034
28737
80888
28739
28732
298-010
197-081
28730
28745
28737
28738

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 i HGB.
Ud
over
standardgarantien,
tilbyder
KESSEL en ekstra 20 års garanti på
polymer tankene i klasse I / II olie- og
benzinudskillere,
fedtudskillere,
inspektionskamre,
spildevandsrensningssystemer 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.
Bemærk:
Kun fabrikanten eller et specialiseret firma,
må løsne skruer og andre forseglede
komponenter. Ellers kan garantien bortfalde.
Stand 01. 06. 2010

18

9. Konformitetserklæring

((

KESSEL
EU-KONFORMITATSERKLARUNG

EC declaration of conformity/ Declaration CE de conformita
Nach der Maschinenrichtllnie 2006/42/EG, der Niederspannungsr chtlinie
2006/95/EG, Rlchtlinle der elektromagnetischen Vertraglichkeit 20041108/EG.
According to the Machine Guidelines 20061421EG,the Low Voltage Guidelines 2006195/EG,
Electromagnetism Guideilnes 200411081EG.
Seton les directives mecaniques 20061421EG, les directives de basse tension
2006195/EG, les directives pour Ia compalibilite electromagnellque 2004/1081EG.

KESSELAG
BahnhofstraBe 31
0·85101Lenting
erklaren wir, I we declare, I nous declarons,
dass das Produktllhat the product/ que le produit

KESSEL- Hebeanlage Aqua/fft F Compact Unterflur
fiir f kallenhal
KESSEL Lifting Station Aqualift F Compact
for underground installation for wastewater with or without sewage
Posta de relevage Aqua/itt F Compact KESSEL
pour installation dans Ia dalle de beton pour eaux usees et eaux vannes
den folgenden Normen entspricht:/ ls In agreement with/ est en accord avec:

EN 61000-6-1
EN 61000-6·3
Zur Kennzelchnung der Obereinstimmung der Produkte ist auf dem Typenschild das Zeichen der
Rlchtllnie 93/68/EWG angebrachtl The 93168/EEC code mark should be located on the ID plate on
the product.! Le marquage at rindentificatlon du produit figurent sur Ia plaquette d'identification
selon les directives 93/68 EWG.

Lentlng, den 08.02.2012

E. Thiemt
Leiter Innovationsement I Dokumentatlonsverantwortlicher
Innovation Management Manager I Responsb
i le for Documenlaflon
Responsable du management pou r innovation et de 11documenal lion
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Vorstand
Managing Board
COnseil d'admi1islratlo

Noter
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10. Idriftsættelsesprotokol til installatør
Type
Dato
Projekt
Adresse / Telefon
Bygherre
Adresse / Telefon
Ingeniør
Adresse / Telefon
Autoriseret kloakmester
Adresse / Telefon
KESSEL-Servicetek. nr.
Bruger
Adresse / Telefon

Den præcise dato for igangsætning af systemet er gennemført.

Sted, dato

Underskrift
modtager

Underskrift
installatør
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Underskrift virksomhed

Noter
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11. Overdragelsescertifikat
❏

Systemets operatør og de ansvarlige var til stede under igangsætning af
dette system.

❏

Den ansvarlige er orienteret om vedligeholdelsespligten i henhold til
vedlagte installationsvejledning.

❏

Igangsætning og orientering om systemet er ikke gennemført

Personen som er ansvarlig for driften af anlægget er tildelt følgende komponenter:

Igangsætning og orientering er foretaget af følgende virksomhed: (Firma, Adresse, og Tel.):

Den præcise dato for igangsætning af systemet er gennemført.

Sted, dato

Underskrift
modtager

Underskrift
installatør
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Underskrift virksomhed

❑ Højvandssikring

❑ Mini renseanlæg

❑ Pumpeanlæg

❑ Rensebrønde

❑ Gulvafløb

❑ Regnvandsopsamling

❑ Udskillere
-Fedtudskiller
-Olie- / Benzin-/
Koalesenzudskiller
-Gibsudskiller

