Vejledninger for montage, drift og vedligeholdelse

KESSEL løfte station Aqualift S
til spildevand med kloak til underjordisk / overjordiske installation
Vare nr. 100301177 / 100301184 / 154047040 / 154078110

Produkt fordele
 eleskop højdeindstilling af øverste dæksel,				
T
kan drejes og vippes
Tilpasning af dækslet til flisemønster
Kompressionstætning flange til tilslutning af fugtighedspakninger
Tilslutning af yderligere indløb vedat anbore områderne på siden
Fås som Duo løftestation for øget forekomst af snavset vand

Installation
Idriftsættelse
systemet blev udført af et autoriseret firma:

Navn/underskrift

Dato

By

Instruktion

Stempel

Skift status: 08/2013
Del nummer: 010/-047
Med forbehold for tekniske ændringer

Sikkerhedsinstruktioner
De sikkerhedsanvisninger i denne manual, som skal holdes øje med ved installation er drift, vedligeholdelse og reparation af enheden, og
er markeret med følgende symboler:
Generel fare symbol i overensstemmelse med ISO 3864-B-3-1 til angivelse ved personlig fare
Faresymbol i overensstemmelse med ISO 3864-B-3-6 advarsel om elektrisk spænding.
Advarsel:

Dette ord angiver sikkerhedsforskrifterne af manglende overholdelse som kan medføre fare for maskinen og dens funktion.

Denne betjeningsvejledning skal altid være tilgængelig på enheden.

Kære Kunde,
Vi er glade for, at du har besluttet at købe et KESSEL produkt.
Hele systemet gennemgik en streng kvalitetskontrol, før det forlod fabrikken. Ikke desto mindre, skal du omgående tjekke, om systemet er blevet leveret
til dig komplet og ubeskadiget. I tilfælde af transportskader, bedes du kontakte din leverandør.
Før installation og den indledende drift af KESSEL spildevands station Aqualift S, læs disse monterings-og betjeningsinstruktioner
omhyggeligt.
KESSEL AG
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1. Generelle punkter
1.1 Anvendelse

Snavset vand uden toilet, som opstår under et tilbageløbs niveau skal bortskaffes
via en spildevandsløftestation i henhold
til DIN EN 12056.

1.2 Systembeskrivelse

Kessel-løftestation Aqualift S er resistent
over for de gængse nationale syrer og
baser (pH-værdi på 6,5 - 10) samt koldt
og varmt vand (op til 95 ° C). Kondensat
fra kondenserende kedler skal neutraliseres eller tilstrækkeligt fortyndes før det
udledes til stationen. Udledning af kloakspildevand eller spildevand, der indeholder kloakslam samt brændbare eller eksplosive væsker / komponenter er forbudt.
KESSEL løftestation Aqualift S er ekstremt let at installere. KESSEL løftestation Aqualift S fåes i følgende versioner:

- Til installation i betondæk/gulv

(Vare nr. 100301177 / 154047040 /
154078110)
Løftestationen omfatter en pumpebe-

holder med integreret kompressionstætningsflange, en teleskopisk øverste
dækselsektion og en dækplade med slidsede dæksel (klasse A), Eventuelt med
en dækplade som er modstandsdygtig til
overfladevand klasse A.
Maksimal grundvandsmodstand er 2 meter.
De følgende versioner fås med:
 1 pumpe med flydende kontakt
 1 pumpe med dykrør og
tryksensor i styreenheden
 2 pumper med dykrør og
tryksensor i styreenheden

- Som Duo løftestation
til fritstillet installation

(Vare nr. 100301184)
KESSEL løftestation Aqualift S består af
en pumpesump og en lugttæt dæksel.
De to pumper styres via dykrør og tryksensor i styreenheden.
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1.3 Pligt - Stand -by ved betjening
af to pumpesystemer

Pumperne fungerer skiftevis ved opstart.
Hvis en af pumperne svigter, vil den anden pumpe tændes automatisk.

1.4 Tilslutninger

Tryktilslutning: R 11/2 på Ydre gevind eller trykledning D = 40 mm for PVC lim
tilslutning. Trykløs rørforbindelser (f.eks
HT rør) er ikke tilladt som trykrør.

1.5 Tilslutning af lufttrykrør til styreenheden

For systemer udstyret med tryksensoren,
skal lufttryksrøret løbe fra trykføleren til
styreenheden og lægges med en konstant positiv hældning (opad) fra pumpen
tilbage til styreenheden. Røret skal ikke
være snoet eller være sløfet.
Ved længere rørstræk kan man montere
en lille luft kompressor (artikel nummer
28048) være tilsluttet systemet. Op til
30m.

2. Installation
Før installation af KESSELløftestation Aqualift S Skal alle dele ses efter for transportskader.
2.1 Installation i betondæk/gulv

Pumpebeholderen skal justeres vandret.
Hvis det er nødvendigt, lægges indløb i
siden. Til dette formål de flade overflader på tanken, hvis det er relevant, skal
adapteren og øverste dækselsektion
(max. DN 50), være præ-boret. (art. no.
50100). Sæt derefter en passende LM
20 manchet i borehullet og skub indløbsrøret på plads (fig. 1/2).

Advarsel
Der må ikke være indløb samt niveaumåling, flydende kontakter, dykrør for at
undgå fejl. Et føringsrør trækkes på stedet for tilslutning af de elektriske kabler
(Fig. 3). Ledningen kan monteres i trækrøret. (fig. 1/2). Sæt den medfølgende
manchet i hullet, fedt det og tilpas det
øverste dæksel. Takket være udformningen af den øvre dæksel, kan

KESSEL løftestationen Aqualift S tilpasses nøjagtigt til den fremherskende indbygningsdybde. Ujævnheder op til 5 °
kan kompenseres. Justering af dækslet
fx til flise mønster er mulig (fig. 4).

Fig. 4

Advarsel

Fig. 1

(200%)

Fig. 2

Fig. 3
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Det øverste dæksel afsnit skal afkortes
til den nødvendige størrelse for at opnå
minimum indbygningsdybde.Efter den
sidste justering, nær trækrøret, og hvor
eventuelle yderligere indløb er fastgjort
(Fig. 5).

2. Installation
Pakningen skal monteres i dækpladen.
Der skal udvises omhu, at tætningen og
Fig. 5
min. 40 mm

5-10 mm

centrerings flig vender opad under installationen. Centreringensfligen skal placeres i recessen (se fig. 6).
Når en vandtæt overflade dækplade anvendes, er et ventilationsrør DN 50 påkrævet.
Fig. 6

Installation af dæksler med et udvalg af finish
Dæksler med et udvalg af finish, kan fliser eller natursten blive indsat i låget på
stedet, så de kan matches til rummets
gulv. For at opnå ligetil behandling og
vedhæftning, anbefaler vi følgende fremgangsmåde:

2.2 Løftestation Aqualift S til forsænket istallation i betondæk/gulv
(med forlængerstykke art nr.:.. 83071)

Afhængig af installationens dybde, kan
en eller to tillægspladerstykker indsættes
mellem den øvre dæksel og bundsektionen. De respektive forseglinger skal
smøres tilsvarende.
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2.3 Installation i vand belastning

Hvis installation i vandbelastning er påkrævet, kan KESSEL løftestation Aqualift S forsegles hurtigt og nemt. Til dette
formål anvendes seglfolie fastspændes
mellem plastmodflangen og kompression tætningsringflangen integreret på
kroppen, og skrues sammen med de
medfølgende skruer. Enhver folie som
anvendes på stedet kan anvendes som
tætningspresenning. Til installation i
vandtæt beton, har KESSEL også matchende seglfolie tilgængelig, lavet af
naturgummi NK / SBR, hvor boringen af
huller til skruerne allerede er blevet skåret ud (art. no. 83023, se Fig. 7). Maksimal grundvandsmodstand er 2 meter.

2. Installation
Flytning af forseglingsniveau i det øvre
dæksel afsnit kræver en modificeret opsætning hvor KESSEL kammersystem
LW 400 anvendes (se fig. 8).

Fig. 8

▼

Modflange

De enkelte nødvendige reservedele
er vist i den aktuelle KESSEL salgsdokumentation. Hvis det er nødvendigt at
perforere vandtæt beton for at kunne forbinde foderrør, kabel-ledninger mv, skal
disse huller også udføres vandtætte.

▼

Seal set
(83023)

Forseglingsarket

▼

Fig. 7
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Kompressionstætningsflange

Kompressionstætningsflange
LW 400 (83021)

Forseglingsark
(83022)

2. Installation

For at undgå transportskader, er pumperne pakket separat og skal installeres
før idriftsættelsen - som beskrevet i kapitel 3.2.

• H for underjordiske system (Vare nr:
100301177 / 154047040) er 10 cm
(Fig. 9)
• H for system til fritstående opsætning
(Vare nr: 100301184) er 12 cm (fig. 10)
I tilfælde af afvigelser, løsnes glidemøtrikken på skruetilslutningen til dykrørforbindelse og løse dykrør ved den foreskrevne højde (H).

2.7 Placering af alarmsonden

(Vare nr.: 100301177 / 100301184 /
154047040)
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2.5 Installation af pumpen

(Vare nr.: 100301177 / 100301184 /
154047040)
Afstanden H mellem den nederste kant
af dykkrør og bunden af tanken skal kontrolleres inden første operation:

H

(vare nr.100301184)
Den fritstående version til opsætning leveres klar til drift, og skal kun forbindes
til spildevandsledninger, der er på stedet.
At sikre funktionen afmonteres , skal et
ventilationsrør lægges (DN 50 til normal
drift, DN 70 til forbindelse til en fedtudskiller ). Skru beholderen til gulvet ved
hjælp af de 4 vedhæftede beslag. Disse
tjener også det formål at lydisolere. (Fig.
8)

2.6 Kontrol af dykrør indstilling
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2.4 KESSEL løftestation Aqualift S
Duo som fritstillet installation

Vare nr. 100301177 / 154047040 Fig. 9
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2. Installation
2.8 Installation foreslag
Returløbsniveau
isolering
4

elastisk fuge

Trykrør

pudslag

fliser

Beton gulv
Indløb

membran

1

H

2
3
4

Vare nr. 100301184
Fig. 10
Før ibrugtagningen skal den optiske sonde klikkes på plads som vist
i fig. 9 og 10.
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Målestok i cm

KESSEL spildevandsløftestation Aqualift S Tronic Mono
(Vare nr. 154047040)
Tætningsflange
Teleskop dæksel
Pakningssæt (Vare nr. 83023) til				
installation i vandtæt beton

3. Rengøring og vedligeholdelse
I henhold til DIN 12056 skal servicering
udføres af en sagkyndig med følgende
mellemrum:
• efter 3 måneder på systemer, der anvendes til industrielle applikationer.
• efter 6 måneder på systemer, der anvendes i multi-familieboliger.
• efter 1 år på systemer, der anvendes
i famiiehuse.
KESSEL anbefaler indgåelse af en service kontrakt med installationsselskab
eller KESSEL fabrikkens kundeservice.

Efter serviceringsarbejdet er afsluttet,
skal du udskifte alle de afmonterede
dele, foretage en prøvekørsel, og sætte
systemet i drift igen. Forbered servicering log.

3.1 Afmontering af pumpe(r)

3.2 Montering af pumpe(r)

Før re-installation af pumpen, renses alle
tætningsflader. Smør pakdåsen i afløbet.
Indstil pumpen med begge riller i huset
basen på styret i tanken, og skub det
fremad, indtil pumpens trykledning kan
indsættes i aftapningsventil (fig. 13). Lås
håndtaget fast.

kontraklap med pil
pegende nedad

Under servicering, skal følgende
arbejde normalt ske:

Kontroller alle tilslutninger for utætheder
• Åbn og rengør tilbageløbsbeskyttelsesanordning
• Rengør pumpen, tjek løberen og lejer
• Rens ventilationsboringen på trykrøret. Til dette formål skal udbøjningsbeslaget med slange sektioner
demonteres og kontrolleres for blokering.
• Rengør indersiden af tanken

om
nødvendigt
• Kontroller de elektriske tilslutninger
for korrekt funktion.

Mono

Fig. 12

Ventilationshul

Fig. 12 gælder også uden flyder

Pumpen kan fjernes hurtigt og uden
værktøj blot ved at løsne den ene hånd
hurtig-action lukning. Tilbageløbsstop
ventil i trykport af tanken forhindrer spildevandet som stadig er i trykledningen at
løbe tilbage i systemet.
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Fig. 13

Duo

Den samme procedure anvendes med
Aqualift S Duo løftestation, den eneste
forskel er, at den inderste rille er indstillet på styreskinnen. Monter kablet med
stikket

3. Rengøring og vedligeholdelse
Med
versioner
med
styreenhed,
skal det særligt egnede kabel (vare
nr.154078110), eller slangen til trykluftsniveaumåling (vare nr. 25830) også
trækkes gennem trækrør. Fyld tanken
med vand og kontroller funktionen af
niveauføleren , sonde og dykrøret. Sæt
dækplade på plads.

Advarsel

3.3 Vedligeholdelse

Tag altid stikket ud, før der udføres arbejde på pumpen!
Åbn aldrig pumpen selv (Kun Lauridsen
må gøre dette), da forkert håndtering kan
beskadige pumpens segl og lade olien
komme i spildevandet.

3.4 Vedligeholdelse af den integrerede tilbageløbsstop

Fjern pumpen. Efter fjernelse af pumpensfastgørelses del,løsn de to skruer,
se fig. 12), Så kan tilbageløbs ventilen
fjernes og rengøres.
Dette giver uhindret adgang for rengøring af trykledningen.
Advarsel
Sørg for, at kontraklappen er monteret
med pilen pegende nedad under installationen.

3.5 Anvendelse af KTP 500 som
dykpumpe

Motordreven dykpumper indeholder olie
til smøring og afkøling; denne olie kan
undslippe og pumpningen er begrænset,
hvis pumpen er beskadiget.
Før du sætter KESSEL Aqualift S dykpumpe i drift, skal en ekspert kontrollere,
om følgende elektriske beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige: jordforbindelse, neutral, isolation transformer eller
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fejlstrømsbetjente beskyttelseskredsløb
er i orden, disse skal overholde kravene i
stærkstrøms reglementet.

Advarsel
Den elektriske stikenhed skal opbevares
tørt! Hvis der er fare for oversvømmelse,
installer stik og enhed uden for rækkevidde af oversvømmelse.

Pumper må kun anvendes i svømmebassiner og havedamme og deres beskyttede område, hvis de er oprettet i henhold
til kravene i stærkstrøms reglementet.

4. Tekniske data
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4.1 Dimensionelle tegninger:
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a Aqualift S installation i betondæk/gulv (154078110)
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4. Tekniske data
4.2 Kapacitets diagram for løftestation Aqualift S
8,0]
[m
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1
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/h]
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Værdier for KTP 500 (for Aqualift S )
Max.pumpemængde Q m3/h)
Max. pumpemængde Q (l/s)
Pumpehøjde
H (mWS)

0.5
0.1

1.0
0.3

1.5
0.4

2.0
0.6

2.5
0.7

3.0 3.5 4.0
0.8 11.0 1.1

4.5
1.3

7.4

6.9

6.6

6.2

5.8

5.3

4.0

4.9

33

4.5

5.0 5.5
1.4 1.5
3.6 3.1

6.0
1.7

6.5
1.8

7.0
1.9

7.3
2.0

2.6

2.2

1.7

1.4

Vægt

6.7 kg

Kapasitet P1 / P2

480 W / 310 W

Hastighed

2800 rpm

Driftsspænding

230 V ~ 50 Hz

nominelle strømstyrke

2.2 A

Max. pumpekapacitet

8 m3/h

Max. pumpehøjde

8m

Temperatur af pumpet materiale

35°C

beskyttende bedømmelse

IP68

beskyttende klasse

I

motorværn

integreret

tilslutningstype

Sikkerhedsstik

Kabellængde

5 m; 3 x 1 mm2

Sikring påkrævet

10 A

Driftsmåde

S1

Skifte højde svømmekobleren

200 mm / 85 mm

5. Fejlfinding
Problem

Mulig årsag

Afhjælpende foranstaltninger

Pumpen kører ikke

Ingen netspænding tilgængelig

Tjek netspænding
Udskift sikringen
Reparationer af KESSEL kundeservice
Udskift komplet flydende
kontakt (art. no. 28012) eller reparation via
KESSEL kundeservice
Ren ventilations boring

Sikring defekt
hovedkabel er beskadiget
Flydende kontakt defekt
Ventilations boringshullet er blokeret
Pumpehjulet er blokeret

Tilsmudsning, tørstof og grove materialer er blevet klemt mellem løberen og
indsugningsflangen.

Rengør pumpen
(se afsnit 3)

Reduceret pumpe kapasitet

Sugefilteret blokeret
Slitage af indsugningsflange
Slid på pumpehjulet
Ventilations boringhullet er blokeret

Rengør pumpen (se afsnit 3).
Udskift indsugningsflange
Udskift pumpehjulet
Ren ventilations boring

Pumpen bliver varm og slår fra

Strømforbrug for højt
Pumpehøjde <0,5 m

 Hæv trykrør til mere end 0,5 m.
pumpehøjde
 Alternativt kan et udskiftet pumpehjul
installeres. Men denne vil reducere
pumpehøjden lidt.
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6. Spare parts
Pos. betegnelse
1 Vandlås
2 Dækplade sten grå, kan flisebelægges,
op til prod. dato 12/2010
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Pakning til afdækningsplade
Øvre dæksel
Pakdåse profil
Udskiftningspumpe
Pumpehåndtag
Beslag stykke
Pumpehjulet
Udskiftningssæt pumpehjul og sugedæksel
Sugefilteret
Pumpe låsnings sæt
Tilbageløbs ventil
Gumminippel
Låsehåndtaget
Dækpladen sort, med dræn og pakning
Multistop

Vare nr.
47200
83055
173-145
83061
173-148
28501a
099-068
190-094
28012
28038
099-007
28031
27207
157-013
157-004
83053
43500

6. Reservedele
Pos. betegnelse
1 Vandlås
2 Dækplade stengrå, kan flise belægges, op
til prod. dato12/2010

Fig. viser status
op til prod. dato 12/2010

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pakning til afdækningsplade
Øvre dæksel
Pakdåse profil
Kontrol del Mono
Batteri
Udskiftningspumpe
Pumpe håndtag
Beslag stykke
Udskiftnings sæt pumpehjul og sugedæksel
Sugefilteret
Dykpumpe
Pumpelåsningssæt Mono
Tilbageløbs stop
Gumminippel
Låsehåndtaget
Dækplade sort med dræn og pakning
Multistop
Optisk sonde med 3 adaptere

20
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Vare nr.
47200
83055
173-145
83061
173-148
28730
197-081
28552a
099-068
190-094
28038
099-007
415-233
28031
27207
157-013
157-004
83053
43500
80888

6. Reservedele
Pos. Betegnelse
1 Vandlås
2 Dækplade stengrå, kan flise belægges, op
til prod. dato 12/2010

Fig. viser status
op til prod. dato 12/2010
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Vare nr.
47200
83055

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pakning til dækplade
Øvre dæksel
Pakningsdåse profil
Styreenhed Duo
Batteri
Udskiftelig pumpe
Pumpehåndtag
Beslagstykke
Udskiftningssæt pumpehjul og sugedæksel
Sugefiltret
Optisk sonde med 3 adaptere
Dykpumpe
Pumpe låsningssæt

173-145
83061
173-148
28745
197-081
28552a
099-068
190-094
28038
099-007
80888
415-233
28032

16
17
18
19
20

Tilbageløbs stop
Gummi nipple
låsehåndtaget
Dækplade sort, med dræn og pakning
Multistop

27207
157-013
157-004
83053
43500

6. Reservedele
Pos. Betegnelse
1 Bue møtrik (1 x)
2 Dæksel
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Optisk sonde med 3 adaptere
Styreenhed for dykrør fra prod. dato 4/2012
Batteri
Udskiftelig pumpe
Pumpe håndtag
Beslagstykke
Udskiftningssæt pumpehjul og sugedæksel
Sugefilteret
Pumpe lukkesæt
Tilbageløbsstop
Gummi nipple
Låsehåndtag
Beslag til trykafbryder
Skruer til trykafbryder (x4)
Dykrør med 5m kabel
Duo trykmåler incl. tætning op til prod. dato
12/2009
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Vare nr.
28011
189-308
80888
28745
197-081
28552a
099-068
190-094
28038
099-007
28032
27207
157-013
157-004
190-091
099-054
206-234
28046

Garanti
Ud over den almindelige garanti, tilbyder KESSEL yderligere 20 års
garanti på de polymere organer klasse I / II, brændstofudskillere, fedtudskillere, inspektionsbrønde, spildevandsanlæg og regnvandslagertanke. Denne ekstra garanti gælder for vandtæthed, brugervenlighed
og strukturel soliditet af produktet.
Et krav for denne yderligere garanti er, at produktet er korrekt installeret og drives i overensstemmelse med den gældende installation og
brugervejledning samt de tilsvarende normer / regler.
2. Slitage på et produkt, vil ikke blive betragtet som en fejl. Problemer
med produkter fra forkert installation, håndtering eller vedligeholdelse
vil heller ikke blive betragtet som en fejl.

Bemærk: Kun fabrikanten kan åbne forseglede komponenter eller
skrueforbindelser. Ellers kan garantien blive ugyldig.
01.06.2010

1.I tilfælde af, at et KESSEL produkt er defekt, har KESSEL mulighed
for reparation eller udskiftning af produktet. Hvis produktet forbliver
defekt, efter andet forsøg på at reparere eller udskifte produktet eller
det er økonomisk umuligt at reparere, eller erstatte produktet, har kunden ret til at annullere ordren / kontrakten eller reducere betalingen i
overensstemmelse hermed. KESSEL skal straks meddeles skriftligt,
om mangler i et produkt. I tilfælde af, at defekten ikke er synlig eller
vanskeligere at opdage, skal KESSEL straks meddeles skriftligt om defekten, så snart det opdages. Hvis produktet er repareret eller udskiftet,
skal den nyligt reparerede eller udskiftede produkt have en ny garanti
identisk med det, som originalen (defekt) produkt havde. Udtrykket
defekt produkt refererer kun til produktet eller en del som behøver reparation eller udskiftning, og ikke nødvendigvis for hele produktet eller
enheden. KESSEL produkter har garanti for en periode på 24 måneder.
Denne garanti begynder den dag varen er afsendt pr. formular KESSEL
til kunde. Garantien gælder kun for nyligt fremstillede produkter fra.
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