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Vispārīga informācija

1

Vispārīga informācija

1.1

Par šo instrukciju

lv

Šī instrukcija ir neatņemama produkta sastāvdaļa. Precīza šajā instrukcijā sniegto
norādījumu ievērošana ir priekšnoteikums, lai produktu atbilstoši izmantotu un prasmīgi
apietos ar to:
ƒ Rūpīgi izlasiet instrukciju pirms jebkādu darbību veikšanas ar produktu.
ƒ Glabājiet instrukciju pieejamā vietā.
ƒ Ievērojiet visu informāciju un apzīmējumus uz produkta.
Oriģinālā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija ir vācu valodā. Visas pārējās šajā
instrukcijā iekļautās valodas ir oriģinālās ekspluatācijas instrukcijas tulkojums.

1.2

Autortiesības

Wilo saglabā autortiesības uz šo instrukciju. Jebkāda veida saturu nedrīkst:
ƒ Pavairot.
ƒ Izplatīt.
ƒ Neatļauti izmantot konkurences mērķiem.
Wilo saglabā tiesības mainīt minētos datus bez iepriekšēja paziņojuma, kā arī
neuzņemas atbildību par tehniskām neprecizitātēm un/vai trūkstošu informāciju.

1.3

Tiesības veikt izmaiņas

1.4

Garantijas un atbildības atruna

2

Drošība

Wilo saglabā tiesības veikt tehniskas izmaiņas produktam vai atsevišķām detaļām.
Izmantotie attēli var atšķirties no oriģināla un ir paredzēti produkta parauga
attēlojumam.
Wilo nenodrošina garantiju un neuzņemas atbildību jo īpaši šādos gadījumos:
ƒ Nepiemērotu parametru izvēle, kas saistīta ar nepietiekamu vai kļūdainu informāciju,
ko sniedzis operators vai pasūtītājs
ƒ Šīs instrukcijas neievērošana
ƒ Izmantošana neatbilstoši noteikumiem
ƒ Neatbilstoša glabāšana vai transportēšana
ƒ Kļūdaina montāža vai demontāža
ƒ Nepietiekama apkope
ƒ Nesankcionēts remonts
ƒ Nepareizi pamati
ƒ Ķīmiska, elektriska vai elektroķīmiska ietekme
ƒ Nolietojums

Šajā nodaļā ir ietverti pamatnorādījumi, kas ir jāievēro atsevišķajās darbības fāzēs. Šo
norādījumu neievērošana var radīt šādus apdraudējumus:
ƒ personu apdraudējumu ar elektrisko strāvu, mehānisku un bakterioloģisku, kā arī
elektromagnētiskā lauka apdraudējumu;
ƒ vides apdraudējumu, noplūstot bīstamām vielām;
ƒ materiālos zaudējumus;
ƒ svarīgu produkta funkciju atteici.
Ja norādījumi netiek ievēroti, tiek zaudētas tiesības pieprasīt bojājumu kompensāciju.
Papildus ievērojiet pamācības un drošības norādījumus citās nodaļās!

2.1

Drošības norāžu apzīmējumi

Šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā tiek izmantotas ar mantas bojājumiem un
personu ievainojumiem saistītas drošības norādes. Šīs drošības norādes tiek attēlotas
atšķirīgi:
ƒ Drošības norādījumi par personu ievainojumiem sākas ar brīdinājumu, pirms tiem ir
novietots atbilstošs simbols, un tie ir uz pelēka fona.

BĪSTAMI
Apdraudējuma veids un avots!
Apdraudējuma sekas un informācija, kā no tā izvairīties.

ƒ Drošības norādījumi par materiāliem zaudējumiem sākas ar brīdinājumu un tiek
attēloti bez simbola.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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Drošība

UZMANĪBU
Apdraudējuma veids un avots!
Sekas vai informācija.

Brīdinājumi
ƒ BĪSTAMI!
Neievērojot norādījumus, iespējama nāve vai smagi savainojumi!
ƒ BRĪDINĀJUMS!
Neievērošana var radīt (smagus) savainojumus!
ƒ UZMANĪBU!
Neievērošana var radīt materiālus zaudējumus, iespējami neatgriezeniski bojājumi.
ƒ NORĀDE!
Noderīga norāde par produkta lietošanu
Teksta izcēlumi

‡ Nosacījums
1. Darbība/uzskaitījums
⇒ Norāde/pamācība
▶ Rezultāts
Apzīmējumi
Šajā instrukcijā tiek izmantoti tālāk norādītie apzīmējumi:
Apdraudējums, ko rada elektriskais spriegums

Apdraudējums, ko rada bakteriāla infekcija

Eksplozijas risks

Brīdinājums par karstām virsmām

Personiskais aizsargaprīkojums: valkājiet aizsargķiveri

Personiskais aizsargaprīkojums: valkājiet aizsargapavus

Personiskais aizsargaprīkojums: valkājiet aizsargcimdus

Personiskais aizsargaprīkojums: lietojiet sejas masku

Personiskais aizsargaprīkojums: lietojiet aizsargbrilles

Aizliegts strādāt vienatnē! Nepieciešama otras personas klātbūtne.

Noderīga norāde

2.2
6

Personāla kvalifikācija

ƒ Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
WILO SE 2020-09

Drošība
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Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt
un novērst elektrības apdraudējumu.

ƒ Montāžas/demontāžas darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts sanitāro iekārtu
tehniķis
Nostiprināšana un nodrošinājums pret cēlējspēku, plastmasas cauruļu pieslēgums

ƒ Apkopes darbības: Speciālists (atbilstoši izglītots un kvalificēts sanitāro iekārtu
tehniķis)
Notekūdeņu radīti draudi, pamatzināšanas par pacelšanas iekārtām, prasības
EN 12056

ƒ Personāls pārzina vietējos spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus.
ƒ Personāls ir izlasījis un izpratis uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas.
2.3

Ar elektrību saistītie darbi

ƒ Ar elektrību saistītie darbi jāveic kvalificētam elektriķim.
ƒ Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu
ieslēgšanu.
Veicot pieslēgumu elektrotīklam, ievērojiet vietējos normatīvos aktus.
Ievērojiet vietējā elektroapgādes uzņēmuma noteikumus.
Personālam jābūt apmācītam par elektriskā pieslēguma veidu.
Personālam jābūt apmācītam par izstrādājuma izslēgšanas iespējām.
Ievērojiet šajā uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā, kā arī tipa tehnisko datu
plāksnītē norādītos tehniskos datus.
ƒ Iezemēt izstrādājumu.
ƒ Uzstādiet vadības ierīci pret applūšanu drošā vietā.
ƒ Nomainiet bojātu pieslēguma kabeli. Sazinieties ar klientu servisu.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2.4

Kontroles ierīces

Pasūtītājam jānodrošina, ka tiek uzstādītas tālāk norādītās kontroles ierīces.
Vadu aizsardzības slēdzis
Vadu aizsardzības slēdžu lielums un komutācijas raksturlīkne ir atkarīga no pieslēgtā
izstrādājuma nominālās strāvas. Ievērojiet vietējos noteikumus.
FI slēdzis (RCD)
ƒ FI slēdzi (RCD) uzstādiet atbilstoši vietējā elektroapgādes uzņēmuma noteikumiem.
ƒ Iemontējiet FI slēdzi (RCD), ja saskarē ar produktu un strāvu vadošiem šķidrumiem
var nonākt personas.

2.5

Veselībai kaitīgu šķidrumu
sūknēšana

2.6

Sprādzienbīstama vide savākšanas
rezervuārā

2.7

Transportēšana

Nonākot kontaktā ar veselībai kaitīgiem šķidrumiem, iespējams bakteriālas infekcijas
apdraudējums! Rezervuārs ir rūpīgi jāizmazgā un jādezinficē demontāžas laikā un pirms
turpmākas lietošanas. Ievērojiet turpmākās norādes:
ƒ Rezervuāra mazgāšanas laikā nēsājiet šādu aizsargaprīkojumu:
– Slēgtas aizsargbrilles
– Skābekļa masku
– Aizsargcimdus
ƒ Visas personas ir jāapmāca par šķidrumu, apdraudējumu, ko tas var radīt, un pareizu
apiešanos ar to!
Fekālijas saturoši notekūdeņi var izraisīt gāzes uzkrāšanos rezervuārā. Ja ierīce ir
nepareizi piemontēta vai arī ir nepareizi veikti apkopes darbi, šī uzkrājusies gāze var
nonākt darbības telpā un radīt sprādzienbīstamu vidi. Šāda atmosfēra pati var aizdegties
un izraisīt eksploziju. Lai novērstu sprādzienbīstamas vides veidošanos, ievērojiet tālāk
sniegtos norādījumus:
ƒ Rezervuārs nedrīkst būt bojāts (plaisas, noplūdes, porains materiāls)! Bojātu
pacelšanas iekārtu izmantošana ir nekavējoties jāpārtrauc.
ƒ Visiem pieplūdes, spiediena cauruļvadu un ventilācijas pieslēgumiem ir jābūt pareizi
un cieši pievienotiem!
ƒ Ierīkojiet ventilācijas vadu jumtā.
ƒ Ja rezervuāru nepieciešams atvērt (piemēram, veicot apkopi), nodrošiniet pienācīgu
ventilāciju!

ƒ Valkājiet šādus aizsardzības līdzekļus:
– Drošības apavi
– Aizsargķiveri (izmantojot pacelšanas līdzekļus)
ƒ Ievērojiet izmantošanas vietā spēkā esošos likumus un darba drošības un negadījumu
novēršanas noteikumus.

ƒ Satveriet izstrādājumu aiz rezervuāra. Nekad nevelciet aiz pieslēguma kabeļa!
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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Drošība

ƒ Ja izstrādājuma svars pārsniedz 50 kg (110 lbs), tā pārvietošanu jāveic divām
personām. Kopumā transportēšanu ieteicams veikt divām personām.

ƒ Pievienojot pacelšanas līdzekli, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus:
– Izmantojiet tikai normatīvajos aktos atļautos un apstiprinātos pacelšanas
mehānismus un piestiprināšanas līdzekļus.

– Izvēlieties piestiprināšanas līdzekļus, pamatojoties uz attiecīgās situācijas
nosacījumiem (laikapstākļiem, stiprinājuma punktu, slodzi utt.).

– Pārbaudiet, vai piestiprināšanas līdzekļi ir cieši nostiprināti.
– Nodrošiniet pacelšanas mehānisma stabilitāti.
– Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja ir ierobežota redzamība) pieaiciniet otru
personu, kas koordinētu darbības.

– Personas nedrīkst atrasties zem kustīgām kravām. Kravas aizliegts pārvietot virs
darba vietām, kurās atrodas personas.
2.8

Montāžas/demontāžas darbi

ƒ Valkājiet šādus aizsardzības līdzekļus:
– Drošības apavi
– Aizsargcimdus pret grieztiem ievainojumiem
ƒ Ievērojiet izmantošanas vietā spēkā esošos likumus un darba drošības un negadījumu
novēršanas noteikumus.

ƒ Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu
ieslēgšanu.
Aizveriet pieplūdes un spiediena caurules.
Pietiekami izvēdiniet noslēgtas telpas.
Strādājot slēgtās telpās, drošības apsvērumu dēļ klāt jābūt otrai personai.
Slēgtās telpās vai ēkās, ir iespējama indīgu vai smacējošu gāzu uzkrāšanās. Ievērojiet
darba kārtības norādījumiem atbilstošus aizsardzības pasākumus, piem., ņemiet līdzi
gāzes detektoru.
ƒ Rūpīgi iztīriet izstrādājumu.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka draudi, ko var radīt nepareizs apģērbus un viegli
uzliesmojoši tīrīšanas līdzekļi!

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Plastmasas detaļu tīrīšanas laikā iespējama to statiskā uzlāde. Iespējami ugunsgrēka
draudi! Nēsājiet tikai antistatisku apģērbu un nelietojiet viegli uzliesmojošus tīrīšanas
līdzekļus.
2.9

Darbības laikā

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Atveriet visus pieplūdes un spiediena caurules noslēdzošos aizbīdņus!
Maks. pieplūdes daudzums ir mazāks par iekārtas maks. sūknēšanas jaudu.
Neatveriet kontrolatveri!
Nodrošiniet ventilāciju!

Nepieļaujams darbības režīms un pārslodze izraisa pacelšanas iekārtas bojājumus.
Nekādā gadījumā nepārkāpiet tālāk norādītās izmantošanas robežas:
ƒ Maks. pieplūde stundā: 3000 l (792,5 US.liq.gal)
ƒ Maks. pieplūdes augstums: 5 m (16 ft)
ƒ Maks. spiediens spiediena caurulē: 6 bar (87 psi)
ƒ Šķidruma temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) uz 5 min
ƒ Apkārtējā gaisa temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

UZMANĪBU
Rezervuāra pārspiediens!
Pārspiediena gadījumā rezervuārs var plīst. Lai novērstu pārspiedienu, ievērojiet
turpmākās norādes:
• Maksimālais pieplūdes augstums ir 5 m (16,5 ft)
• Maksimālajam pieplūdes daudzumam jābūt mazākam par maksimālo darbības
punkta sūknēšanas plūsmu!

2.10

Apkopes darbības

ƒ Apkopes darbus drīkst veikt tikai speciālisti (atbilstoši izglītoti un kvalificēti sanitāro
iekārtu tehniķi).

ƒ Valkājiet šādus aizsardzības līdzekļus:
– Slēgtas aizsargbrilles
– Aizsargcimdus pret grieztiem ievainojumiem
– Drošības apavi
ƒ Atvienojiet produktu no elektrotīkla un nodrošiniet to pret neatļautu atkārtotu
ieslēgšanu.

ƒ Aizveriet pieplūdes un spiediena caurules.
8
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ƒ Izmantojiet tikai ražotāja oriģinālās detaļas. Ja tiek izmantotas neoriģinālas rezerves
daļas, ražotājs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības.

ƒ Nekavējoties savāciet noplūdušu šķidrumu, darbības līdzekļus un utilizējiet tos
saskaņā ar vietējām direktīvām.

ƒ Rūpīgi iztīriet izstrādājumu.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka draudi, ko var radīt nepareizs apģērbus un viegli
uzliesmojoši tīrīšanas līdzekļi!
Plastmasas detaļu tīrīšanas laikā iespējama to statiskā uzlāde. Iespējami ugunsgrēka
draudi! Nēsājiet tikai antistatisku apģērbu un nelietojiet viegli uzliesmojošus tīrīšanas
līdzekļus.
2.11

Operatora pienākumi

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Nodrošiniet uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukciju personāla dzimtajā valodā.
Nodrošiniet nepieciešamo personāla apmācību norādītajos darbos.
Nodrošiniet aizsargaprīkojumu. Pārliecinieties, ka personāls lieto aizsargaprīkojumu.
Drošības un norādījumu plāksnītēm uz produkta vienmēr jābūt salasāmām.
Apmāciet personālu par iekārtas darbības principu.
Novērsiet apdraudējumu, kuru var izraisīt elektriskā strāva.
Marķējiet un norobežojiet darba zonu.

Lietojot izstrādājumu, ievērojiet turpmākās norādes:
ƒ Lietošanu aizliegts veikt personām, kas ir jaunākas par 16 gadiem.
ƒ Personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem, jāuzrauga speciālistam!
ƒ Izstrādājumu nedrīkst lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām!

3

Izmantošana/pielietojums

3.1

Noteikumiem atbilstoša
izmantošana

Fekālijas saturošu notekūdeņu sūknēšana:
ƒ Ja notekūdeņus nevar pievadīt kanalizācijas sistēmai, izmantojot dabīgo kritumu.
ƒ Ūdens novadīšanai droši pret pretspiedienu, ja izplūdes vieta atrodas zemāk par
pretspiediena līmeni.
IEVĒRĪBAI! Sūknējot taukus saturošus notekūdeņus, pirms pacelšanas iekārtas
uzstādiet tauku separatoru!
Kodīgiem šķidrumiem paredzētais modelis (SANI...C) ir piemērots šādu šķidrumu
sūknēšanai:
ƒ Baseina ūdens ar maksimālo hlora saturu 1,2 mg/l
ƒ Kodīgi notekūdeņi ar pH vērtību 5 līdz 12:
– Lietus ūdens (ievērojiet vietējos noteikumus, piem. DIN 1986-100)
– Tīrīšanas, dezinfekcijas, skalošanas un mazgāšanas līdzekļi
– Kondensēšanas ierīču tehnoloģijas kondensāts
UZMANĪBU! Savākšanas rezervuāra šķidruma pH vērtība nedrīkst pārsniegt vai būt
mazāka par 5 līdz 12!

3.2

Izmantošana neatbilstoši
noteikumiem

BĪSTAMI
Eksplozija, iesūknējot sprādzienbīstamus šķidrumus!
Viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu šķidrumu (benzīna, petrolejas utt.)
iesūknēšana tīrā veidā ir stingri aizliegta. Eksplozijas radīti draudi dzīvībai! Pacelšanas
iekārta nav paredzēta tālāk norādīto šķidrumu apstrādei.
Neiesūknējiet šādus šķidrumus:
ƒ Notekūdeņus no drenāžas iekārtām, kas atrodas augstāk par pretspiediena līmeni un
noplūst ar dabīgo kritumu.
ƒ gružus, pelnus, atkritumus, stiklu, smiltis, ģipsi, cementu, kaļķi, javu, šķiedras,
tekstilmateriālus, papīra dvieļus, mitrās salvetes (flīsa salvetes, mitro tualetes
papīru), autiņbiksītes, kartonu, lielākus papīra gabalus, sveķus, darvu, virtuves
atkritumus, taukus, eļļu
ƒ kautuvju produkciju, dzīvnieku ķermeņus un dzīvnieku turēšanas atlikumus (vircu
utt.)
ƒ Indīgus, agresīvus un rūsu izraisošus šķidrumus, piem., smagos metālus, biocīdus,
augu aizsardzības līdzekļus, skābes, sārmus, sāļus, baseinu ūdeni

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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ƒ tīrīšanas, dezinfekcijas, skalošanas un mazgāšanas līdzekļus ļoti lielās devās un
tādus, kas pārmērīgi veido putas

ƒ Dzeramais ūdens
Prasībām atbilstoša ierīces izmantošana ietver arī šajā instrukcijā minēto norādījumu
ievērošanu. Jebkura cita veida izmantošana uzskatāma par neatbilstošu.

4

Ražojuma apraksts

4.1

Konstrukcija

Pieslēgšanai gatava un pilnībā pārpludināma atsevišķa sūkņa pacelšanas iekārta,
piemērota fekālijas saturošu notekūdeņu sūknēšanai.

2

3

1

4

5

8

6

Fig. 1: Pārskats

7

1

Savākšanas rezervuārs

2

Savākšanas rezervuāra kontrolatvere

3

Ventilācijas savākšanas rezervuāra pieslēgums

4

Spiediena īscaurule

5

Pretvārsta kontrolatvere

6

Transportēšanas rokturi

7

Avārijas iztukšošanas pieslēgums

8

Motors

Gāzes un ūdens necaurlaidīgs savākšanas rezervuārs ar slīpi pievadītu savākšanas
kameru un kontrolatveri ar caurspīdīgu pārsegu. Pieplūdes ir iespējams brīvi izvēlēties,
līmeņa noteikšana norisinās ar analogā izejas signāla 4 ...20 mA palīdzību. Spiediena
īscaurule ar uzmontētu pretvārstu ar kontrolatveri.
Piedziņa, izmantojot motoru ar virsmas dzesēšanu (gaiss) vai motoru ar autonomu
dzesēšanas sistēmu (apvalka dzesētājs) un termisku motora kontroli.
Iepriekš uzstādīta vadības ierīce automātiskai darbībai:
Wilo-Control MS-L
ƒ Kopējs traucējumu ziņojums ar bezpotenciāla kontaktu
ƒ Integrēts un no elektrotīkla neatkarīgs trauksmes signāls
ƒ Iestatāms pēcdarbības laiks
Wilo-Control EC-L
ƒ Darbināšana ar displeju un uz simboliem balstītu, burtciparu izvēlni
ƒ Kopējs traucējumu ziņojums ar bezpotenciāla kontaktu
ƒ Atsevišķa traucējuma ziņojums ar bezpotenciāla kontaktu
ƒ ModBus saskarne
ƒ Integrēts un no elektrotīkla neatkarīgs trauksmes signāls
ƒ Iestatāms pēcdarbības laiks

4.2

Materiāli

4.3

Kontroles ierīces

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Motora korpuss: 1.4404 (AISI 316L)
Hidraulika: PP-GF30
Darba rats: PP-GF30 vai 1.4408 (AISI 316)
Rezervuārs: PE
Pretvārsts: PPS

Motora tinuma kontrole
Motors ir aprīkots ar termisko motora kontroli, kurai ir bimetāla sensori:
ƒ Vienfāzes maiņstrāvas motors: Motora kontrolierīce tiek vadīta automātiski.
Pārkarstot, motors tiek izslēgts. Pēc atdzišanas motors automātiski tiek ieslēgts.
ƒ Trīsfāzu maiņstrāvas motors: Motora kontrolierīces informāciju uzrāda un atiestata
pieslēgtā vadības ierīce.
Plūdu trauksmes signāls ar kopējā traucējuma ziņojumu
Sasniedzot pārplūšanas līmeni, atskan akustisks trauksmes signāls un parādās
trauksmes paziņojums. Tek aktivizēta sūkņa piespiedu ieslēgšanas funkcija. Papildus
tiek aktivizēts kopējā traucējuma ziņojuma kontakts. Ar bezpotenciāla savienojumu var
aktivizēt ārējo trauksmi (akustisko signālu, īsziņas nosūtīšanu SmartHome tīklā).
Sūknis ar pēcdarbības laiku tiek izslēgts brīdī, kad faktiskais līmenis ir mazāks par
pārplūšanas līmeni. Trauksmes ziņojums tiek automātiski apstiprināts.

10

WILO SE 2020-09

Ražojuma apraksts

4.4

Darbības princips
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Izvadītie notekūdeņi pa pieplūdes cauruli tiek novadīti un savākti savākšanas
rezervuārā. Sūknis ieslēdzas brīdī, kad ūdens daudzums sasniedz ieslēgšanas līmeni.
Savāktie notekūdeņi tiek iesūknēti pievienotajā spiediena caurulē. Kad ūdens daudzums
sasniedz izslēgšanas līmeni, pēc iestatītā pēcdarbības laika beigām sūknis tiek izslēgts.
Ja tiek sasniegts pārplūšanas līmenis, tiek ieslēgts sūknis (piespiedu ieslēgšana).
Displejā ar pārplūšanas LED tiek parādīts trauksmes signāls. Papildus, izmantojot
iebūvētu zummeru, var tikt izdots akustisks trauksmes signāls. Turklāt tiek aktivizēta
kopējā traucējuma ziņojuma (SSM) izeja.

4.5

Darbība ar frekvences
pārveidotāju

4.6

Modeļa koda atšifrējums

4.7

Tehniskie parametri

Sūkni nedrīkst izmantot ar frekvences pārveidotāju.
Piem.:

DrainLift SANI-M.13M/4C

DrainLift

Izstrādājumu kopa

SANI

Notekūdeņu pacelšanas iekārta

M

Konstrukcijas izmērs

13

Maks. sūknēšanas augstums

M

Elektrotīkla pieslēgums:
ƒ M = 1~
ƒ T = 3~

4

Motora un vadības ierīces modelis:
ƒ 1 = darbības režīms: S3, vadības ierīce: Control MS-L
ƒ 2 = darbības režīms: S1, vadības ierīce: Control MS-L
ƒ 3 = darbības režīms: S3, vadības ierīce: Control EC-L
ƒ 4 = darbības režīms: S1, vadības ierīce: Control EC-L

C

Modelis agresīviem šķidrumiem

Pieļaujamā izmantošanas sfēra
Maks. pieplūde stundā

3000 l (792,5 US.liq.gal.)

Maks. spiediens spiediena
cauruļvadā

6 bar (87 psi)

Maks. sūknēšanas augstums

Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti

Maks. sūknēšanas plūsma

Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti

Maks. pieplūdes augstums

5 m (16,5 ft)

Šķidruma temperatūra

3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) uz
5 min

Apkārtējā gaisa temperatūra

3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Motoru parametri
Elektrotīkla pieslēgums

ƒ SANI-M...M/...: 1~230 V, 50 Hz
ƒ SANI-M...T/...: 3~400 V, 50 Hz

Elektrības patēriņš [P1]

Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti

Motora nominālā jauda [P2]

Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti

Nominālā strāva [IN]

Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti

Apgriezienu skaits [n]

Skatiet tipa tehnisko datu plāksnīti

Ieslēgšanas veids

Tiešais

Darbības režīms

ƒ SANI-M.../1...: S3 10%/60 s
– Procesa ilgums: 60 s
– Ieslēgšanas ilgums: 6 s
– Miera stāvoklis: 54 s
ƒ SANI-M.../4...: S1

Aizsardzības pakāpe

IP68

Kabeļa garums līdz spraudnim

1,5 m (5 ft)

ƒ SANI-M.../1...: 4 m (13 ft)
Kabeļa garums līdz vadības ierīcei ƒ SANI-M.../4...: 10 m (33 ft)
ƒ SANI-M.../4C...: 10 m (33 ft)

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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Transportēšana un uzglabāšana

ƒ Vienfāzes maiņstrāva: Kontaktdakša ar
Spraudnis

zemējuma spaili

ƒ Trīsfāzu maiņstrāva: CEE 16 A, 3P+N+PE, 6 h
Pieslēgumi
Spiediena īscaurule

DN 80, PN 10

Pieplūdes pieslēgums

DN 100/150

Ventilācijas savākšanas
rezervuāra pieslēgums

75 mm (3 in)

Avārijas iztukšošanas pieslēgums DN 50
Izmēri un svari
Bruto tilpums

99 l (26 US.liq.gal.)

Maks. izmantojamais tilpums,
attiecībā uz pieplūdes
augstumu*

50 l/13 US.liq.gal. (180 mm*)/63 l/16,5 US.liq.gal.
(250 mm*)/74 l/19,5 US.liq.gal. (315 mm*)

Izmērs pa diagonāli

850 mm (33,5 in)

Svars

maks. 51 kg (112 lb)

DrainLift SANI-M.../1...:
Iekārta nav paredzēta ilgstošai darbināšanai! Maksimālā sūknēšanas plūsma attiecas
uz ekspluatācijas režīmu ar pārtraukumu S3!
DrainLift SANI-M.../4...:
Iekārta paredzēta ilgstošai darbināšanai! Maksimālā sūknēšanas plūsma attiecas uz
ilgstošu darbināšanu S1!
4.8

Piegādes komplektācija

4.9

Piederumi

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Pacelšanas iekārta ar vadības ierīci un pieslēguma kabeli ar spraudni
Atloka īscaurule DN 80/100
Manšete DN 100 spiediena īscaurulei
HT divkāršā manšete 75 mm (3 in) atgaisošanas pieslēgumam
HT divkāršā manšete DN 50 atgaisošanas pieslēgumam
Pieplūdes komplekts ar kroņurbi 124 mm (5 in) un blīvējumu DN 100
Pamatnes stiprinājums
Skaņas izolācijas paklājs
9 V akumulators
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Spiediena pusē
ƒ Atloka īscaurule DN 80 spiediena caurules DN 80 pieslēgšanai
ƒ Atloka noslēdzošais aizbīdnis DN 80 no čuguna, ar gludo blīvējumu un montāžas
materiālu
Pieplūdes pusē
ƒ Noslēdzošais aizbīdnis DN 100/DN 150 no plastmasas, ar fiksētiem cauruļu galiem
ƒ Pieplūdes blīvējumi DN 100/DN 150
ƒ Pieplūdes komplekti (blīvējums un zāģis) DN 100/DN 150
Vispārīga informācija
ƒ Membrānas rokassūknis ar R 1½ pieslēgumu (bez šļūtenes)
ƒ Trīsvirzienu noslēdzošais krāns manuālās sūknēšanas pārslēgšanai
ƒ Akustisks signāls 230 V, 50 Hz
ƒ Zibgaisma 230 V, 50 Hz
ƒ Signāllampiņa 230 V, 50 Hz
ƒ SmartHome sistēmas radioraidītājs savienojuma ar Wilo wibutler izveidei tīklā

5

Transportēšana un
uzglabāšana

5.1

Piegāde

12

Pēc sūtījuma saņemšanas nekavējoties jāpārbauda, vai tam nav defektu (bojājumi,
komplektācija). Esošie defekti jāatzīmē piegādes dokumentos! Turklāt defekti vēl
saņemšanas dienā ir jāuzrāda transporta uzņēmumam vai ražotājam. Vēlāk izvirzītas
pretenzijas vairs netiek uzskatītas par pamatotām.
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Transportēšana

BRĪDINĀJUMS
Kāju savainojumi trūkstoša aizsargaprīkojuma dēļ!
Darba laikā pastāv (smagu) savainojumu draudi. Valkājiet drošības apavus!
Lai novērstu pacelšanas iekārtas bojājumus transportēšanas laikā, ārējo iepakojumu
noņemiet tikai ekspluatācijas vietā. Lai nosūtītu lietotas pacelšanas iekārtas, tās
jāiepako izturīgos un pietiekami lielos plastikāta maisos tā, lai no tiem nevarētu iztecēt
šķidrumi.
ƒ Savākšanas rezervuārs ir aprīkots ar diviem transportēšanas rokturiem.
ƒ Nekad nevelciet aiz pieslēguma kabeļa!
ƒ Transportēšanu ieteicams veikt divām personām.
ƒ Ievērojiet iepakojuma noteikumus:
– Izturīgs pret triecieniem
– Nodrošiniet izstrādājuma piestiprināšanu.
– Aizsargājiet pret putekļiem, eļļu un mitrumu.
5.3

Uzglabāšana

BĪSTAMI
Veselībai kaitīgu šķidrumu radīts apdraudējums! Dezinficējiet pacelšanas
iekārtu!
Pacelšanas iekārta pēc demontēšanas un pirms jebkādu citu darbu veikšanas jāattīra!
Iespējami draudi dzīvībai! Ievērojiet darba kārtības norādījumus! Operatoram ir
jāpārliecinās, ka personāls ir saņēmis un izlasījis iekšējās kārtības norādījumus!

UZMANĪBU
Neatgriezeniski bojājumi, iekļūstot mitrumam
Mitruma iekļūšana pieslēguma kabelī rada kabeļa un motora bojājumus! Neizolētos
pieslēguma kabeļu galus neiegremdējiet šķidrumā un raugiet, lai glabāšanas laikā tie
būtu cieši noslēgti.

Jaunas piegādātās pacelšanas iekārtas var uzglabāt vienu gadu. Ja vēlaties uzglabāt
ilgāku laiku, konsultējieties ar klientu servisu.
Novietojot uzglabāšanai, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus:
ƒ Drošā veidā novietojiet pacelšanas iekārtu uz stingras pamatnes un nodrošiniet to
pret apgāšanos un slīdēšanu!
ƒ Atļautā uzglabāšanas temperatūra: -15 … 60 °C (5 ... 140 °F), maks. gaisa mitrums:
90 %, nekondensējošs.
Ieteicama pret salu aizsargāta uzglabāšana. Uzglabāšanas temperatūra: 5 ... 25 °C
(41 ... 77 °F), relatīvais mitrums: 40 ... 50 %.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Pilnībā iztukšojiet savākšanas rezervuāru.
Satiniet pieslēguma kabeli un piestipriniet to pie motora.
Hermētiski noizolējiet pieslēguma kabeļu un spraudņu galus.
Glabājiet vadības ierīci atbilstoši instrukcijas norādēm.
Cieši noslēdziet visas atvērtās īscaurules.
Neglabājiet pacelšanas iekārtu telpās, kurās tiek veikti metināšanas darbi. To laikā
radītā gāze vai starojums var negatīvi ietekmēt plastmasas un elastomēra daļas.
ƒ Sargājiet pacelšanas iekārtu no tiešiem saules stariem un karstuma. Spēcīgs
karstums var izraisīt plastmasas daļu bojājumus!
ƒ Elastomēra detaļas dabiski ir trauslas. Lai uzglabātu ilgāk par 6 mēnešiem, sazinieties
ar klientu servisu.

6

Montāža un pieslēgums
elektrotīklam

6.1

Personāla kvalifikācija

ƒ Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt
un novērst elektrības apdraudējumu.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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ƒ Montāžas/demontāžas darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts sanitāro iekārtu
tehniķis
Nostiprināšana un nodrošinājums pret cēlējspēku, plastmasas cauruļu pieslēgums
6.2

Uzstādīšanas veidi

ƒ Uzstādīšana virs grīdas ēkā
ƒ Uzstādīšana zem grīdas šahtā, ārpus ēkas

6.3

Operatora pienākumi

ƒ Ievērojiet vietējos spēkā esošos negadījumu novēršanas noteikumus.
ƒ Izmantojot pacelšanas līdzekļus, ievērojiet visus norādījumus par strādāšanu zem
kustīgām kravām.

ƒ Nodrošiniet aizsargaprīkojumu. Pārliecinieties, ka personāls lieto aizsargaprīkojumu.
ƒ Lietojot notekūdeņu tehnoloģijas iekārtas, ievērojiet vietējos notekūdeņu
tehnoloģijas noteikumus.

ƒ Konstrukcijai/pamatiem jābūt pietiekami stipriem, lai būtu iespējama droša un
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
6.4

darbībai atbilstoša piestiprināšana. Par būvējuma/pamatu sagatavošanu un
piemērotību ir atbildīgs operators!
Nodrošiniet brīvu piekļuvi uzstādīšanas vietai.
Montāžu veiciet saskaņā ar vietējiem piemērojamiem noteikumiem.
Pārbaudiet, vai pieejamā plānojuma dokumentācija (montāžas plāni, uzstādīšanas
vieta, pieplūdes apstākļi) ir pilnīga un pareiza.
Cauruļvadus ierīkojiet un sagatavojiet atbilstoši plānojuma dokumentācijai.
Elektrotīkla pieslēgums ir hermētisks.

Montāža

BRĪDINĀJUMS
Nelietojot atbilstošos aizsardzības līdzekļus, pastāv roku un kāju
savainošanas risks!
Darba laikā pastāv (smagu) savainojumu draudi. Lietojiet šādus aizsardzības
līdzekļus:
• aizsargcimdus.
• drošības apavus;

Uzstādīšana ēkā
ƒ Nodrošiniet pietiekamu darbības telpas ventilāciju.
ƒ Nodrošiniet min. 60 cm (2 ft) brīvu telpu virs iekārtas.
ƒ Avārijas gadījums: Darbības telpā ir jāparedz sūkņa iebedre, min. izmēri:
500x500x500 mm (20x20x20 in). Atlasiet atbilstošu sūkni. Nodrošiniet manuālu
iztukšošanu.
ƒ Visus pieslēguma kabeļus uzstādiet atbilstoši noteikumiem. Pieslēguma kabeļi
nedrīkst radīt nekādu apdraudējumu (paklupšanas risku, bojājumu risku darbības
laikā). Pārbaudiet, vai kabeļa šķērsgriezums un garums ir pietiekami izvēlētajam
izvietošanas veidam.
ƒ Iebūvētā vadības ierīce nav aizsargāta pret pārplūšanu. Uzstādiet vadības ierīci
pietiekamā augstumā. Nodrošiniet pareizu pārvaldību!
Uzstādīšana akā

BĪSTAMI
Draudi dzīvībai, ko rada bīstamais darbs vienatnē!
Darbi šahtās un šaurās telpās, kā arī darbi ar nokrišanas risku ir bīstami. Šos darbus
nedrīkst veikt vienatnē! Drošības nolūkos vienmēr jābūt klāt arī otrai personai.

BRĪDINĀJUMS
Nelietojot atbilstošus aizsardzības līdzekļus, pastāv galvas traumu risks!
Darba laikā pastāv (smagu) savainojumu draudi. Ja tiek izmantoti pacelšanas līdzekļi,
valkājiet aizsargķiveri!
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UZMANĪBU
Uzmanību, iespējami sala radīti bojājumi!
Sals var izraisīt funkciju traucējumus un radīt bojājumus. Ievērojiet vietējās
sasalšanas dziļuma vērtības. Ja iekārta vai spiediena kritums atrodas sala zonā, tad
sala laikā pārtrauciet iekārtas ekspluatāciju.

Iemontējot pacelšanas iekārtu akā, papildus ievērojiet turpmākās norādes:
ƒ Darba laikā iespējama indīgu vai smacējošu gāzu uzkrāšanās. Nodrošiniet pietiekamu
ventilāciju. Ievērojiet darba kārtības norādījumiem atbilstošus aizsardzības
pasākumus (veiciet gāzes mērījumus, ņemiet līdzi gāzes detektoru).
ƒ Ja uzkrājas indīgas vai smacējošas gāzes, nekavējoties jāveic pretpasākumi!
ƒ Ņemiet vērā pacelšanas iekārtas diagonālo izmēru.
ƒ Pacelšanas līdzekļa uzstādīšana: līdzena virsma, tīra, stingra pamatne. Novietošanas
un uzstādīšanas vietai jābūt viegli pieejamai.
ƒ Piestipriniet pacelšanas iekārtai divas transportēšanas siksnas. Nostipriniet
transportēšanas siksnas, lai tās nevarētu noslīdēt! Izmantojiet tikai būvtehnikā
atļautus piestiprināšanas līdzekļus.
ƒ Ja laikapstākļu dēļ nevar droši veikt darbus (piemēram, veidojas apledojums, stiprs
vējš), darbi jāpārtrauc.
6.4.1

Ieteikums par nostiprināšanas
materiālu

6.4.2

Norādes par cauruļvadiem

Produktu ir iespējams uzstādīt dažādos būvējumos (betona, tērauda u. c.). Izvēlieties
attiecīgajam būvējumam atbilstošu nostiprināšanas materiālu. Lai nodrošinātu pareizu
uzstādīšanu, ievērojiet tālāk sniegtos ieteikumus par nostiprināšanas materiālu.
ƒ Novērsiet uzstādīšanas pamatnes plaisāšanu un šķelšanos, ievērojiet minimālās
atstarpes.
ƒ Nodrošiniet stingru un drošu montāžu, ievērojiet noteiktos urbumu dziļumus.
ƒ Putekļi, kas rodas urbšanas laikā, ietekmē fiksācijas spēku, tādēļ vienmēr izpūtiet
vai izsūciet urbumu.
ƒ Izmantojiet tikai nevainojamā stāvoklī esošas montāžas detaļas (piemēram, skrūves,
dībeļus, javas kārtridžus).
Darbības laikā caurules ir pakļautas dažādiem spiedieniem. Turklāt var tikt sasniegtas
spiediena maksimālās vērtības (piemēram, ja tiek aizvērts pretvārsts), kas atkarībā no
ekspluatācijas apstākļiem var vairākas reizes pārsniegt sūknēšanas spiedienu. Šie
atšķirīgie spiedieni rada slodzi uz cauruļvadiem un cauruļu savienojumiem. Lai garantētu
drošu un pareizu darbību, pārliecinieties, vai cauruļvadi un cauruļu savienojumi atbilst
turpmākajiem parametriem, un uzstādiet tos atbilstoši prasībām:
ƒ Cauruļvadi ir pašnesoši.
Uz pacelšanas iekārtu nedrīkst iedarboties spiedes vai stiepes slodzes.

ƒ Cauruļvada un cauruļu savienojumu spiedienizturība
ƒ Cauruļu savienojumu stiepes izturība ( = savienojums ar konsekventu garenspēku)
ƒ Cauruļvadi ir jāpievieno tā, lai tie nebūtu nospriegoti un nevibrētu.
6.4.3

Veicamās darbības

6.4.4

Sagatavošanās darbi

Pacelšanas iekārtas montāža notiek šādi.
ƒ Veiciet sagatavošanas darbus.
ƒ Uzstādiet pacelšanas iekārtu.
ƒ Pieslēdziet spiediena cauruļvadu.
ƒ Pieslēdziet pieplūdi.
ƒ Pieslēdziet ventilāciju.
ƒ Iztukšojiet avārijas iztukšošanas sistēmu.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Izsaiņojiet pacelšanas iekārtu.
Noņemiet transportēšanas stiprinājumus.
Pārbaudiet piegādes komplektāciju.
Pārbaudiet, vai visas detaļas ir nevainojamā stāvoklī.
UZMANĪBU! Neuzstādiet bojātas montāžas detaļas! Bojātas detaļas var izraisīt
iekārtas atteici!

ƒ Atlieciet malā piederumus un saglabājiet turpmākai izmantošanai.
ƒ Uzstādīšanas vietas sagatavošana:
– Horizontāla un līdzena uzstādīšanas plakne!
– Jābūt pieejamai vismaz 60 cm (2 ft) papildu brīvai telpai!
– Iespējama piestiprināšana ar dībeļiem.
– Tīra, attīrīta no lielām cietvielu daļiņām
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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– Sausa
– Aizsargāta pret salu
– Labi apgaismota
6.4.5

Pacelšanas iekārtas uzstādīšana
1

1

1

Grīdas stiprinājuma skrūves

Pacelšanas iekārtu uzstādiet tā, lai tā nesavērptos un būtu nodrošināta pret cēlējspēku.
Šim nolūkam piestipriniet pacelšanas iekārtu pie grīdas.

‡ Sagatavošanas darbi ir pabeigti.
‡ Sagatavojiet uzstādīšanas vietu atbilstoši plānojuma dokumentācijai.
‡ Izmantojiet esošajiem pamatiem atbilstošu nostiprināšanas materiālu.
IEVĒRĪBAI! Ievērojiet norādījumus par nostiprināšanas materiālu!

Fig. 2: Skats uz pacelšanas iekārtu no
priekšpuses

1. Novietojiet pacelšanas iekārtu uzstādīšanas vietā un salāgojiet ar caurulēm.
UZMANĪBU! Piestipriniet vadības ierīci pie pacelšanas iekārtas un nofiksējiet tā,
lai tā nevarētu nokrist. Ja vadības ierīce nokritīs, tai var rasties darbības
traucējumi!
IEVĒRĪBAI! Pacelšanas iekārtai jābūt nolīmeņotai!
2. Atzīmējiet stiprinājuma gropju urbumus.
3. Novietojiet pacelšanas iekārtu sānis.
4. Izurbiet urbumus un iztīriet tos. Ievietojiet dībeļus.
5. Izklājiet un pielāgojiet skaņas izolācijas paklāju.
6. Novietojiet pacelšanas iekārtu uz skaņas izolācijas paklāja un pielāgojiet tās
pozīciju.
7. Ievietojiet caur stiprinājuma gropi stiprinājuma skrūvi un paplāksni. Ieskrūvējiet
stiprinājuma skrūvi dībelī.
8. Piestipriniet pacelšanas iekārtu pie grīdas.
9. Piestipriniet vadības ierīci pie sienas pret applūšanu drošā vietā (skatiet vadības
ierīces instrukciju).
10.Pieslēguma kabeli uzstādiet atbilstoši noteikumiem.
▶ Pacelšanas iekārta ir uzstādīta tā, lai tā nesavērptos un būtu nodrošināta pret
cēlējspēku. Nākamā darbība: spiediena cauruļvada pieslēgšana.

Spiediena caurules pieslēgšana

8
7

40...60 mm
1.5...2.4 in

6.4.6

6
5
4
3
2

1

1

Pacelšanas iekārta

2

Pretvārsts ar pacelšanas ierīci

3

Spiediena īscaurule

4

Noslēdzošais aizbīdnis

5

Atloka īscaurule

6

Manšete, elastīga

7

Cauruļu apvalki

8

Spiediena caurule

Pieslēdzot spiediena cauruli, ievērojiet turpmāko:
ƒ Pieslēdziet tikai DN 80 vai DN 100 tipizmēra spiediena caurules!
ƒ Plūsmas ātrums spiediena caurulē: 0,7 m/s (2,3 ft/s) līdz 2,3 m/s (7,5 ft/s)!
ƒ Caurules diametru nedrīkst samazināt!
ƒ Pārliecinieties, ka visi pieslēgumi ir pilnībā hermētiski!
ƒ Lai novērstu pretspiedienu no atvērtā savākšanas kanāla, ierīkojiet sūkšanu ar
spiediena caurules izliekumu.
Caurules izliekuma apakšējai malai jāatrodas augstākajā punktā virs attiecīgajā vietā
noteiktā pretspiediena līmeņa!

ƒ Ierīkojiet spiediena cauruli tā, lai tā būtu pasargāta no sala.
ƒ Uzstādiet noslēdzošo aizbīdni.
Fig. 3: Spiediena īscaurules uzstādīšana

‡ Pacelšanas iekārta ir uzstādīta pareizi.
‡ Spiediena cauruli saskaņā ar plānojuma dokumentāciju uzstādiet pareizi un
perpendikulāri attiecībā pret spiediena īscauruli.
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‡ Pieejamais montāžas materiāls:
1 noslēdzošais aizbīdnis
1 manšete
4 caurules apvalki
1. Piemontējiet spiediena īscaurulei noslēdzošo aizbīdni.
2. Piemontējiet noslēdzošajam aizbīdnim atloka īscauruli.
⇒ Lai izveidotu spiediena caurules pieslēgumu ar skaņas izolāciju, starp spiediena
caurules galu un atloku īscaurules galu atstājiet 40 … 60 mm (1,5 ... 2,4 in)
attālumu!
- Ja attālums ir nepietiekams, saīsiniet spiediena cauruli.
- Ja attālums ir pārāk liels, pagariniet vai nomainiet spiediena cauruli.
3. Uzbīdiet caurules apvalkus uz atloku īscaurules.
4. Bīdiet manšeti pāri spiediena caurulei.
5. Bīdiet manšeti pāri atloku īscaurulei.
6. Novietojiet manšeti pa vidu starp atloku īscauruli un spiediena cauruli.
7. Piestipriniet manšeti pie atloku īscaurules un spiediena caurules ar diviem caurules
apvalkiem. Pievilkšanas griezes moments: 5 Nm (3,7 ft·lb)!
▶ Spiediena caurule ir pievienota. Nākamā darbība: Pieslēdziet pieplūdi.
Pieplūdes pieslēgšana

Pieplūdi var brīvi ierīkot norādītajās rezervuāra aizmugurējās sienas, abu sānu sienu un
augšpuses virsmās.
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118

118

378

403

403

51

53

6.4.7

232

287

287

240

63

65

99

128

57

170

80

97

Fig. 4: Pieplūdes laukumi
Pievienojot pieplūdi, ievērojiet turpmāko:
ƒ Pieplūdi ierīkojiet marķētajās zonās. Ja pieplūde tiek ierīkota ārpus šīm marķētajām
vietām, var rasties šādas problēmas:
– Pieslēgums kļūst nehermētisks.
– Pieslēgtajā sūkšanas caurulē rodas pretspiediens.
ƒ Novērsiet nevienmērīgu šķidruma pieplūdi un gaisa iekļūšanu savākšanas rezervuārā.
Ierīkojiet pieplūdes sistēmu pareizi.
UZMANĪBU! Ja šķidruma pieplūde savākšanas rezervuārā ir nevienmērīga vai tajā
ir nonācis gaiss, pacelšanas iekārtai var rasties darbības traucējumi!

ƒ Sūkšanas cauruli uzstādiet ar kritumu attiecībā pret pacelšanas iekārtu, lai sūkšanas
caurule varētu brīvi iztukšoties.

ƒ Minimālais pieslēguma augstums ir 180 mm (7 in).

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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ƒ Pārliecinieties, ka visi pieslēgumi ir pilnībā hermētiski!
ƒ Uzstādiet noslēdzošo aizbīdni pieplūdes sistēmā!

2

3

2

1
1

3

1

5

4

3

1

4

4
3

1

10...20 mm

1

4

5

0.4...0.8 in

Fig. 5: Pieplūdes pieslēgšana
1

Rezervuāra siena

2

Urbjmašīnas atveres centra zāģis

3

Pieplūdes blīvējums

4

Pieplūdes caurule

5

Caurules apvalks

‡ Pacelšanas iekārta ir uzstādīta pareizi.
‡ Atbilstoši plānojuma dokumentācijai pareizi uzstādiet sūkšanas cauruli līdz pat
savākšanas rezervuāram.

‡ Pieejamais montāžas materiāls:
1 atveres centra zāģis (DN 100 iekļauts piegādes komplektācijā)
1 urbjmašīna
1 pieplūdes blīvējums (DN 100 iekļauts piegādes komplektācijā)
1 caurules apvalks
1. Uz savākšanas rezervuāra atzīmējiet pieplūdes punktu.
2. Izmantojot atveres centra zāģi, izurbiet rezervuāra sienā pieplūdes caurumu.
Veicot urbumus savākšanas rezervuārā, ievērojiet turpmākās norādes:
- Ņemiet vērā pieplūdes virsmu izmērus. UZMANĪBU! Urbumam pilnībā jāatrodas
norādītajās pieplūdes virsmās!
- Maksimālais urbjmašīnas apgriezienu skaits: 200 apgr./min.
- Kontrolējiet urbuma diametru! IEVĒRĪBAI! Uzmanīgi izurbiet pieslēgumu.
Pieslēguma hermētiskums ir atkarīgs no urbuma diametra!
- Raugieties, lai griezums tiktu veikts tīri! Ja griezuma laikā uz zāģa sakrājas
atlikumi, materiāls pārāk ātri sasilst un sāk kust.
⇒ Pārtrauciet urbšanu, ļaujiet materiālam atdzist un notīriet atveres centra zāģi!
⇒ Samaziniet urbjmašīnas apgriezienu skaitu.
⇒ Mainiet spēku, ar kādu veicat urbumu.
3. Izlīdziniet un nogludiniet griezuma virsmu.
4. Ievietojiet pieplūdes blīvējumu caurumā.
5. Uzbīdiet caurules apvalku uz pieplūdes blīvējuma.
6. Noklājiet pieplūdes blīvējuma iekšpusi ar smērvielu.
7. Iebīdiet pieplūdes cauruli pieplūdes blīvējumā.
Iebīdiet 10 … 20 mm (0,4 … 0,8 in) pievades cauruli savākšanas rezervuārā.
8. Cieši savienojiet pieplūdes blīvējumu un cauruli ar caurules apvalku. Pievilkšanas
griezes moments: 5 Nm (3,7 ft·lb).
▶ Pieplūde ir pieslēgta. Nākamā darbība: Pieslēdziet ventilāciju.
6.4.8
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Ventilācijas pieslēgšana

Ventilācijas vada pieslēgums ir obligāts. Turklāt ventilācija ir obligāti nepieciešama, lai
nodrošinātu nevainojamu pacelšanas iekārtas darbību. Pieslēdzot ventilācijas vadu,
ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus:
ƒ Ierīkojiet ventilācijas vadu jumtā.
ƒ Pārliecinieties, ka visi pieslēgumi ir pilnībā hermētiski.
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4

3

Ventilācijas savākšanas rezervuāra pieslēgums

4

Spiediena īscaurule
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‡ Pacelšanas iekārta ir uzstādīta pareizi.
‡ Ventilācijas vads ir uzstādīts pareizi.
1. Uzbīdiet HT divkāršo uzmavu atvērtajai ventilācijas īscaurulei.
2. Iespraudiet ventilācijas cauruli HT divkāršajā uzmavā.
▶ Ventilācija ir uzstādīta. Nepieciešamības gadījumā pievienojiet avārijas
iztukšošanas sistēmas pieslēgumam membrānas rokassūkni.

Fig. 6: Ventilācijas savākšanas rezervuāra
pieslēgums
6.4.9

Membrānas rokassūkņa montāža

IEVĒRĪBAI
Nepieslēdziet avārijas iztukšošanas sistēmai pieplūdi!
Apskates darbu veikšanai vai avārijas gadījumā savākšanas rezervuārs tiek izsūknēts
ar avārijas iztukšošanas sistēmu. Nepieslēdziet avārijas iztukšošanas sistēmai
pieplūdes! Citādi ārkārtas gadījumā savākšanas rezervuāru nevarēs iztukšot!

Veicot apkopes darbus vai pacelšanas iekārtas atteices gadījumā savākšanas rezervuāru
jāiztukšo manuāli. Šim mērķim ieteicams piemontēt membrānas rokassūkni.
UZMANĪBU! Pacelšanas iekārtas darbības pārtraukuma gadījumā pieplūdes caurulē
rodas atpakaļplūde un savākšanas rezervuārs var plīst! Aizveriet pieplūdi un
iztukšojiet savākšanas rezervuāru.
4

Spiediena īscaurule

7

Avārijas iztukšošanas pieslēgums

Membrānas rokassūkņa montāžas laikā ņemiet vērā turpmākās norādes:
ƒ Izvēlieties tādu montāžas augstumu, kas nodrošina optimālu pārvaldību.
ƒ Pievienojiet membrānas rokassūkni avārijas iztukšošanas sistēmai (zemākais punkts,
iespējama gandrīz pilnīga iztukšošana).
ƒ Lai atvērtu iztukšošanas pieslēgumu, nepieciešams 30 mm (1,3 in) atveres centra
zāģis.
ƒ Pieslēdziet spiediena cauruļvadu pie spiediena pusē esošā noslēdzošā aizbīdņa.
Vai arī, izveidojot caurules izliekumu, pieslēgumu var izveidot tieši pie savākšanas
kanāla.

4

ƒ Pārliecinieties, ka visi pieslēgumi ir pilnībā hermētiski!
ƒ Skatiet membrānas rokassūkņa ekspluatācijas instrukciju!

7
Fig. 7: Membrānas rokassūkņa pieslēgšana
6.5

Pieslēgšana elektrotīklam

BĪSTAMI
Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!
Neatbilstoša izturēšanās ar elektrību saistīto darbu laikā izraisa nāvi no elektriskās
strāvas trieciena! Ar elektrību saistītie darbi ir jāveic kvalificētam elektriķim saskaņā
ar vietējiem noteikumiem.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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Montāža un pieslēgums elektrotīklam

Elektrotīkla drošinātājs
Vadu aizsardzības slēdzis
Vadu aizsardzības slēdžu lielums un komutācijas raksturlīkne ir atkarīga no pieslēgtā
izstrādājuma nominālās strāvas. Ievērojiet vietējos noteikumus.
FI slēdzis (RCD)
ƒ FI slēdzi (RCD) uzstādiet atbilstoši vietējā elektroapgādes uzņēmuma noteikumiem.
ƒ Iemontējiet FI slēdzi (RCD), ja saskarē ar produktu un strāvu vadošiem šķidrumiem
var nonākt personas.

6.5.2

Elektrotīkla pieslēgums

6.5.3

Vadības ierīce

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Ievērojiet norādījumus tipa tehnisko datu plāksnītē.
Izveidojiet zemējumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Ierīkojiet kontaktligzdu droši pret pārplūšanu.
Kontaktligzdas modelis:
– Vienfāzes maiņstrāva: Kontaktligzda ar zemējuma spaili
– Trīsfāzu maiņstrāva: CEE 16 A, 3P+N+PE, 6 h, labējais rotācijas lauks

Vadības ierīce ir iepriekš pievienota un iestatīta rūpnīcā. Visus vadības ierīces un
elektrotīkla pieslēguma kabeļus ierīkojiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.
UZMANĪBU! Vadības ierīci uzstādiet pret applūšanu drošā vietā!
Vadības ierīce nodrošina turpmākās pamatfunkcijas:
ƒ No līmeņa atkarīga vadība
ƒ Motora aizsardzība
ƒ Griešanās virziena kontrole (tikai trīsfāzu maiņstrāvai)
ƒ Plūdu trauksmes signāls
Precīzu informāciju skatiet vadības ierīces uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijā:
ƒ Pacelšanas iekārtas elektriskais pieslēgums vadības ierīcei
ƒ Funkciju pārskats un apraksts
ƒ Pārslēgšanas punktu iestatīšana
Pārslēgšanas punkti
Pacelšanas iekārtas pārslēgšanas punktus var pielāgot pieplūdes augstumam. Šādi var
nodrošināt lielāku izmantojamo tilpumu. Pārslēgšanas punktu norādes vienmēr attiecas
uz grīdu.
IEVĒRĪBAI! Ja pieplūde atrodas zemāk par pārslēgšanas punktu “Sūknis IESL.”, tad
sūkšanas caurulē rodas pretspiediens!
Vadības ierīce Wilo-Control MS-L
Vadības ierīces Control MS-L gadījumā, pārslēgšanas punkti tiek iestatīti ar fiksētām
parametru kopām. Šim nolūkam iestatiet nepieciešamo parametru kopu ar DIP slēdzi 3:

Sūknis IESL.: 180 mm (7 in)

ON

Sūknis IZSL.: 115 mm (4,5 in)

123

Rūpnīcas
iestatījums/
iestatāms

Iestatīšana
DIP slēdzis 3

Pārslēgšanas punkti

•

Plūdu trauksmes signāls: 200 mm (8 in)
Sūknis IESL.: 250 mm (10 in)

ON

Sūknis IZSL.: 115 mm (4,5 in)

123

o

Plūdu trauksmes signāls: 270 mm (10,5 in)
Sūknis IESL.: 315 mm (12,5 in)

ON

Sūknis IZSL.: 115 mm (4,5 in)

123

o

Plūdu trauksmes signāls: 335 mm (13 in)
Apzīmējumi
• = rūpnīcas iestatījums, o = iestatāms
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IEVĒRĪBAI! Informāciju par 3 DIP slēdža pozīciju skatiet vadības ierīces uzstādīšanas
un ekspluatācijas instrukcijā!
Vadības ierīce Wilo-Control EC-L

Pārslēgšanas punkti

Rūpnīcas iestatījums/
iestatāms

Izvēlne 5.09

Izvēlne 1.12

Izvēlne 1.13

Izvēlne 5.51

Vadības ierīces Control EC-L gadījumā, pārslēgšanas punkti tiek iestatīti, izmantojot
izvēlni. Šim nolūkam norādītajā izvēlnē iestatiet šādas vērtības:

Sūknis IESL.: 180 mm (7 in)

•

1,00

0,46

0,19

0,53

o

1,00

0,69

0,19

0,75

o

1,00

0,90

0,19

0,96

Sūknis IZSL.: 115 mm (4,5 in)
Plūdu trauksmes signāls: 200 mm (8 in)
Sūknis IESL.: 250 mm (10 in)
Sūknis IZSL.: 115 mm (4,5 in)
Plūdu trauksmes signāls: 270 mm (10,5 in)
Sūknis IESL.: 315 mm (12,5 in)
Sūknis IZSL.: 115 mm (4,5 in)
Plūdu trauksmes signāls: 335 mm (13 in)
Apzīmējumi
• = rūpnīcas iestatījums, o = iestatāms, pārslēgšanas punktu mērvienība: Metri (m)
IEVĒRĪBAI! Izvēlnes darbības veidu un aprakstu skatiet vadības ierīces uzstādīšanas
un ekspluatācijas instrukcijā!
6.5.4

Darbība ar frekvences
pārveidotāju

7

Ekspluatācijas uzsākšana

Sūkni nedrīkst izmantot ar frekvences pārveidotāju.

BRĪDINĀJUMS
Kāju savainojumi trūkstoša aizsargaprīkojuma dēļ!
Darba laikā pastāv (smagu) savainojumu draudi. Valkājiet drošības apavus!

IEVĒRĪBAI
Automātiska ieslēgšana pēc strāvas padeves pārtraukuma
Produktu atkarībā no procesa ieslēdz un izslēdz, izmantojot atsevišķas vadības
sistēmas. Pēc strāvas padeves pārtraukuma produkts var automātiski ieslēgties.

7.1

Personāla kvalifikācija

ƒ Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt
un novērst elektrības apdraudējumu.

ƒ Darbināšana/vadība: Personāls, kas ir apmācīts par visas iekārtas darbības principu
7.2

Operatora pienākumi

ƒ Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijai ir jābūt novietotai pacelšanas iekārtas
tuvumā vai citā tam paredzētā vietā.

ƒ Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijai ir jābūt nodrošinātai personāla valodā.
ƒ Pārliecinieties, ka viss personāls ir izlasījis un sapratis uzstādīšanas un ekspluatācijas
instrukciju.

ƒ Visi aizsargaprīkojumi un avārijas apturēšanas slēdzis ir aktīvi, kā arī pārbaudīti, vai
darbojas bez traucējumiem.

ƒ Pacelšanas iekārta ir piemērota lietošanai saskaņā ar norādītajiem ekspluatācijas
nosacījumiem.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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7.3

Ekspluatācijas uzsākšana

Pārvaldība

UZMANĪBU
Nepareizi pārvaldot vadības ierīci, var rasties darbības traucējumi!
Kad spraudnis tiek ievietots kontaktligzdā, vadības ierīce ieslēdzas pēdējā iestatītajā
darbības režīmā. Lai nodrošinātu uzticamu vadības ierīces pārvaldību, pirms spraudņa
ievietošanas izlasiet vadības ierīces ekspluatācijas instrukciju.

Pacelšanas iekārta tiek darbināta no vadības ierīces. Šī vadības ierīce ir sākotnēji
iestatīta pacelšanas iekārtas vadībai. Lai nodrošinātu pareizu vadības ierīces
darbināšanu, izlasiet vadības ierīces ekspluatācijas instrukciju:
ƒ Iestatījumi
ƒ LED rādījumi/šķidro kristālu displejs
ƒ Trauksmes ziņojumi
7.4

Testa režīms

Pirms pacelšanas iekārtas lietošanas automātiskajā režīmā, darbiniet to testa režīmā.
Testa režīma laikā tiek pārbaudīta iekārtas atbilstoša funkcionēšana un hermētiskums.
Lai nodrošinātu optimālu iekārtas darbību, nepieciešamības gadījumā pielāgojiet sūkņa
pēcdarbības laiku.

‡ Pacelšanas iekārta ir uzstādīta pareizi.
‡ Pieslēgumu savienojums ir pareizs.
1. Ieslēdziet pacelšanas iekārtu: Iespraudiet spraudni kontaktligzdā.
2. Vadības ierīcē atlasiet automātiskās darbības režīmu
3. Atveriet spiediena caurules slēgvārstu.
IEVĒRĪBAI! Pieplūdes slēgvārsts netiek atvērts!
4. Noskrūvējiet savākšanas rezervuāra apskates vāku.
5. Pa kontrolatveri ar šļūteni lēnām iepildiet savākšanas rezervuārā ūdeni.
IEVĒRĪBAI! Kļūdaina darbība! Nevirziet ūdens strūklu pret pludiņslēdzi!
6. Pacelšanas iekārtu ieslēdz un izslēdz līmeņa vadība.
⇒ Lai veiktu testa režīmu, visiem sūkņiem veiciet vismaz divus pilnus darbības
ciklus.
⇒ Lai pārbaudītu darbības punktu, pilnībā piepildiet spiediena cauruli ar ūdeni.
Atkārtojiet testa režīmu, līdz spiediena caurule ir pilnībā piepildīta.
7. Uzskrūvējiet atpakaļ apskates vāku. IEVĒRĪBAI! Raugieties, lai savākšanas
rezervuāra kontrolatvere būtu hermētiski noslēgta!
8. Pārbaudiet visu pieslēgumu hermētiskumu.
⇒ Pacelšanas iekārtu var darbināt automātiskās darbības režīmā, ja visi
pieslēgumi ir hermētiski.
▶ Testa režīms ir pabeigts.
▶ Pacelšanas iekārta pārslēdzas darbības režīmā: Neaizveriet spiediena caurules
noslēdzošo aizbīdni.
▶ Pacelšanas iekārta dīkstāves režīmā: Aizveriet spiediena cauruļvada noslēdzošo
aizbīdni.
7.5

Pēcdarbības laiks

Pēcdarbības laika rūpnīcas iestatījums ir 3 sekundes. Pēcdarbības laiku nepieciešamības
gadījumā var pielāgot:
ƒ Sūknēšanas procesa izmantojamā tilpuma palielināšana.
ƒ Maksimāla nosēdumu nosūkšana rezervuāra pamatnē ar iebūvēto dziļās sūkšanas
funkciju.
ƒ Sausā gaita, lai novērstu spiediena triecienus.
Pēcdarbības laika iestatīšanai izlasiet vadības ierīces uzstādīšanas un ekspluatācijas
instrukciju!
UZMANĪBU! Mainot pēcdarbības laiku, ņemiet vērā darbības režīmu. Darbības režīms
nosaka ieslēgšanas ilgumu un miera stāvokli!
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Atgaisošanas skrūves iestatījums
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Pretvārsts ir aprīkots ar atgaisošanas skrūvi. Apskates darbu veikšanai pretvārsta vāku
var atvērt ar atgaisošanas skrūvi. Tā rezultātā atlikušais šķidrums no spiediena caurules
var ieplūst atpakaļ savākšanas rezervuārā. Lai nodrošinātu nevainojamu pretvārsta
darbību, pagrieziet atgaisošanas skrūvi atpakaļ rūpnīcas iestatījuma pozīcijā.
3

Ventilācijas savākšanas rezervuāra pieslēgums

4

Spiediena īscaurule

9

Atgaisošanas skrūve

‡ Pacelšanas iekārta dīkstāves režīmā.

4

1. Pārbaudiet atgaisošanas skrūves rūpnīcas iestatījumu: 28 mm (1,1 in)
2. Ja atgaisošanas skrūve ir ieskrūvēta pārāk dziļi (> 28 mm/1,1 in), izskrūvējiet
atgaisošanas skrūvi.

28
9

UZMANĪBU! Ja atgaisošanas skrūve ir ieskrūvēta pārāk dziļi, iespējami pretvārsta
bojājumi. Turklāt var veidoties spēcīgs troksnis!

Fig. 8: Atgaisošanas skrūves pozīcija

8

Darbība

Standarta gadījumā pacelšanas iekārta darbojas automātiskajā režīmā un tiek ieslēgta
un izslēgta, izmantojot integrēto līmeņa vadību.

BRĪDINĀJUMS
Apdedzināšanās risks uz karstām virsmām!
Motora korpuss darbības laikā var kļūt karsts. Iespējams apdedzināties. Pēc motora
izslēgšanas tam jāļauj atdzist līdz apkārtējās vides temperatūrai!

‡ Ekspluatācija tika uzsākta.
‡ Testēšanas režīms ir sekmīgi pabeigts.
‡ Pacelšanas iekārtas lietošana un darbības principi ir pazīstami.
‡ Spiediena caurule ir pilnībā piepildīta ar ūdeni.
1. Ieslēdziet pacelšanas iekārtu: iespraudiet spraudni kontaktligzdā.
2. izmantojot vadības ierīci, izvēlieties automātiskās darbības režīmu.
3. Atveriet pieplūdes un spiediena caurules noslēdzošos aizbīdņus.
▶ Pacelšanas iekārta darbojas automātiskās darbības režīmā un tiek vadīta atkarībā
no līmeņa.
8.1

Izmantošanas robežas

8.2

Darbības laikā

Nepieļaujams darbības režīms un pārslodze izraisa pacelšanas iekārtas bojājumus.
Nekādā gadījumā nepārkāpiet tālāk norādītās izmantošanas robežas:
ƒ Maks. pieplūde stundā: 3000 l (792,5 US.liq.gal)
ƒ Maks. pieplūdes augstums: 5 m (16 ft)
ƒ Maks. spiediens spiediena caurulē: 6 bar (87 psi)
ƒ Šķidruma temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) uz 5 min
ƒ Apkārtējā gaisa temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

UZMANĪBU
Spiediena trieciena radīti materiālie zaudējumi
Izslēdzot sūkni, iespējami spiediena triecieni. Šie spiediena triecieni var radīt
pacelšanas iekārtas un spiediena caurules bojājumus. Lai novērstu spiediena
triecienus, paildziniet pēcdarbības laiku. Garāks pēcdarbības laiks izraisa sauso gaitu
un prettrieciena vārsts aizveras vieglāk.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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IEVĒRĪBAI
Iekārtas problēmas nepietiekama sūknēšanas augstuma gadījumā
Ja ģeodēziski noteiktais sūknēšanas augstums nepārsniedz 2 m (6,5 ft), tad
savākšanas rezervuārā ir iespējamas noplūdes. Pretvārsts neaizveras hermētiski, jo
netiek nodrošināts nepieciešamais pretspiediens. Iespējama atkārtota pacelšanas
iekārtas ieslēgšanās (pulsveida darbība).

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
8.3
8.3.1

Avārijas režīms
Līmeņa vadības iekārtas atteice

Atveriet pieplūdes un spiediena caurules noslēdzošos aizbīdņus!
Maks. pieplūdes daudzums ir mazāks par iekārtas maks. sūknēšanas jaudu.
Neatveriet savākšanas rezervuāra kontrolatveri un pretvārstu!
Nodrošiniet savākšanas rezervuāra ventilāciju un atgaisošanu!

Ja līmeņa vadības iekārta pilnībā pārtrauc darboties, manuāli iztukšojiet savākšanas
rezervuāru. Visu informāciju par manuālo lietošanu skatiet vadības ierīces uzstādīšanas
un ekspluatācijas instrukcijā.
UZMANĪBU! Aizliegts veikt ilgstošu darbināšanu! Ņemiet vērā darbības režīmu.
Darbības režīms nosaka ieslēgšanas ilgumu un miera stāvokli!

8.3.2

Pacelšanas iekārtas atteice

Ja pacelšanas iekārta pārtrauc darboties, notekūdeņus var izsūknēt ar membrānas
rokassūkni.
1. Aizveriet pieplūdes caurulē esošo noslēdzošo aizbīdni.
2. Aizveriet spiediena cauruļvada noslēdzošo aizbīdni.
3. Izmantojot membrānas rokassūkni, iesūknējiet notekūdeņus spiediena cauruļvadā.

8.3.3

Pacelšanas iekārtas pārplūšana
(avārija)

BĪSTAMI
Veselībai kaitīgu šķidrumu radīts apdraudējums!
Avārijas gadījumā notiek kontakts ar savāktajiem notekūdeņiem. Ievērojiet tālāk
sniegtos norādījumus:
• Izmantojiet šādu aizsargaprīkojumu:
⇒ Viendaļīgu kombinezonu
⇒ Slēgtas aizsargbrilles
⇒ Sejas masku
• Pēc darba pabeigšanas rūpīgi notīriet un dezinficējiet izmantotos piederumus
(piemēram, membrānas rokassūkni, šļūtenes).
• Dezinficējiet pacelšanas iekārtu un darbības telpu.
• Skalošanas ūdens ir jānovada kanalizācijas sistēmā.
• Likvidējiet aizsargapģērbu un tīrīšanas līdzekļus atbilstoši vietējiem
piemērojamiem noteikumiem.
• Ievērojiet darba kārtības norādījumus! Operatoram ir jāpārliecinās, ka personāls
ir saņēmis un izlasījis iekšējās kārtības norādījumus!

IEVĒRĪBAI
Pacelšanas iekārtas lietošana avārijas gadījumā
Vadības ierīce nav aizsargāta pret pārplūšanu. Lai nodrošinātu pacelšanas iekārtas
darbību arī pārplūšanas gadījumā, pieslēgumi un vadības ierīce ir jāuzstāda
pietiekamā augstumā!

9

Ekspluatācijas pārtraukšana /
demontāža

9.1

Personāla kvalifikācija
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ƒ Montāžas/demontāžas darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts sanitāro iekārtu
tehniķis
Nostiprināšana un nodrošinājums pret cēlējspēku, plastmasas cauruļu pieslēgums

ƒ Ar elektrību saistītie darbi: atbilstoši izglītots un kvalificēts elektriķis
Persona ar piemērotu profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, kura spēj atpazīt
un novērst elektrības apdraudējumu.
9.2

Operatora pienākumi

ƒ Ievērojiet vietējos piemērojamos profesionālo organizāciju negadījumu novēršanas
un drošības noteikumus.

ƒ Gādājiet par nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem un pārliecinieties, ka personāls
lieto aizsardzības līdzekļus.

ƒ Pietiekami izvēdiniet noslēgtas telpas.
ƒ Ja uzkrājas indīgas vai smacējošas gāzes, jāveic pretpasākumi!
ƒ Strādājot šahtās un slēgtās telpās, drošības apsvērumu dēļ nepieciešama otras
personas klātbūtne.

ƒ Ja tiek izmantoti pacelšanas līdzekļi, ievērojiet visus norādījumus, kas attiecas uz
strādāšanu zem kustīgām kravām.
9.3

Ekspluatācijas pārtraukšana

1. Aizveriet sūkšanas caurules noslēdzošo aizbīdni.
2. pārslēdziet vadības ierīci gaidstāves režīmā.
3. Iztukšojiet savākšanas rezervuāru.
Ieslēdziet pacelšanas iekārtu manuālā darbībā un iztukšojiet savākšanas rezervuāru.
4. Aizveriet spiediena cauruļvada noslēdzošo aizbīdni.
5. Izslēdziet pacelšanas iekārtu.
Izvelciet spraudni no kontaktligzdas. UZMANĪBU! Nodrošiniet pacelšanas iekārtu
pret nevēlamu ieslēgšanos!
▶ Pacelšanas iekārtas darbība ir pārtraukta.
Ja pacelšanas iekārta netiek darbināta ilgāku laika posmu, tad regulāros laika intervālos
(reizi trijos mēnešos) jāveic darbības pārbaude. UZMANĪBU! Darbības pārbaudi veiciet
atbilstoši norādēm nodaļā “Testa režīms”.

9.4

Demontāža

BĪSTAMI
Demontāžas laikā pastāv apdraudējums, ko rada veselībai kaitīgi
šķidrumi.
Demontāžas laikā ir iespējams nonākt saskarē ar veselībai kaitīgiem šķidrumiem.
Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
• Valkājiet šādus aizsardzības līdzekļus:
⇒ slēgtas aizsargbrilles;
⇒ sejas masku.
⇒ aizsargcimdi.
• Nekavējoties satīriet noplūdušo šķidruma daudzumu.
• Ievērojiet darba kārtības norādījumus! Operatoram ir jāpārliecinās, ka personāls
ir saņēmis un izlasījis iekšējās kārtības norādījumus!

BĪSTAMI
Veselībai kaitīgu šķidrumu radīts apdraudējums! Dezinficējiet pacelšanas
iekārtu!
Pacelšanas iekārta pēc demontēšanas un pirms jebkādu citu darbu veikšanas jāattīra!
Iespējami draudi dzīvībai! Ievērojiet darba kārtības norādījumus! Operatoram ir
jāpārliecinās, ka personāls ir saņēmis un izlasījis iekšējās kārtības norādījumus!

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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BĪSTAMI
Elektriskās strāvas radīti draudi dzīvībai!
Neatbilstoša izturēšanās ar elektrību saistīto darbu laikā izraisa nāvi no elektriskās
strāvas trieciena! Ar elektrību saistītie darbi ir jāveic kvalificētam elektriķim saskaņā
ar vietējiem noteikumiem.

BĪSTAMI
Draudi dzīvībai, ko rada bīstamais darbs vienatnē!
Darbi šahtās un šaurās telpās, kā arī darbi ar nokrišanas risku ir bīstami. Šos darbus
nedrīkst veikt vienatnē! Drošības nolūkos vienmēr jābūt klāt arī otrai personai.

BRĪDINĀJUMS
Apdedzināšanās risks uz karstām virsmām!
Motora korpuss darbības laikā var kļūt karsts. Iespējams apdedzināties. Pēc motora
izslēgšanas tam jāļauj atdzist līdz apkārtējās vides temperatūrai!

‡ Pacelšanas iekārtas darbība pārtraukta.
‡ Aizsardzības līdzekļi uzvilkti.
‡ Visi noslēdzošie aizbīdņi ir aizvērti.
1. Lai iztukšotu spiediena cauruļvadu rezervuārā, atveriet pretvārstu ar pacelšanas
ierīci.
2. Izsūknējiet atlikušo šķidrumu ar membrānas rokassūkni.
3. Atskrūvējiet pieplūdes caurules savienojumu. Izvelciet pieplūdes cauruli no
pieplūdes blīvējuma.
4. Atskrūvējiet spiediena caurules savienojumu. Demontējiet manšeti.
5. Atbrīvojiet savākšanas rezervuāra ventilācijas un atgaisošanas pieslēgumu.
Izņemiet ventilācijas cauruli no HT uzmavas.
6. Atvienojiet membrānas rokassūkņa sūkšanas cauruli no avārijas iztukšošanas
pieslēguma.
BĪSTAMI! Notekūdeņu radīts veselības apdraudējums! Atlikušie notekūdeņi no
savākšanas rezervuāra izplūst pa avārijas iztukšošanas pieslēgumu. Savāciet
notekūdeņus piemērotos rezervuāros un novadiet tos kanalizācijas sistēmā.
7. Atskrūvējiet grīdas stiprinājumu.
8. Uzmanīgi izņemiet pacelšanas iekārtu no caurulēm.
▶ Pacelšanas iekārta ir demontēta. Tīriet un dezinficējiet pacelšanas iekārtu un
darbības telpu.
9.5

Tīrīšana un dezinficēšana

BĪSTAMI
Veselībai kaitīgu šķidrumu radīts apdraudējums!
Dezinficējiet pacelšanas iekārtu pirms jebkurām citām darbībām! Tīrīšanas darbu
laikā lietojiet šādus aizsardzības līdzekļus:
• Slēgtas aizsargbrilles
• Skābekļa masku
• Aizsargcimdus
⇒ Norādītais aprīkojums ietilpst minimālajās prasībās, ievērojiet darba kārtības
norādījumus! Operatoram ir jāpārliecinās, ka personāls ir saņēmis un izlasījis
iekšējās kārtības norādījumus!

‡ Pacelšanas iekārta ir demontēta.
‡ Iepakojiet vadības ierīci ūdensnecaurlaidīgā iepakojumā.
‡ Skalošanas ūdens notekūdeņu kanālā jānovada saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
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‡ Saskaņā ar iekšējās kārtības norādījumiem ir pieejams dezinfekcijas līdzeklis.
IEVĒRĪBAI! To izmantojot, stingri ievērojiet ražotāja norādījumus!
1. Apsmidziniet pacelšanas iekārtu no augšas uz leju ar tīru ūdeni.
2. Atveriet un izskalojiet savākšanas rezervuāra kontrolatveri un pretvārstu.
3. Apsmidziniet visas savienošanas īscaurules no iekšpuses.
4. Visas uz pamatnes esošās netīrumu paliekas ieskalojiet kanālā.
5. Ļaujiet pacelšanas iekārtai nožūt.
6. Aizveriet savākšanas rezervuāra kontrolatveri un pretvārstu.
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Uzturēšanu atļauts veikt tikai speciālistam (piem., klientu servisam). Apkopi veiciet
standartā EN 12056‑4 norādītajos intervālos:
ƒ ik pēc ¼ gada – ražošanas uzņēmumos
ƒ ik pēc ½ gada – daudzdzīvokļu mājās
ƒ ik pēc gada – vienģimeņu mājās
Dokumentējiet visus apkopes un remontdarbus vienā protokolā. Protokols jāparaksta
speciālistam un lietotājam.
Pēc apkopes darbu beigām veiciet testa režīmu.
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Rezerves daļas

12

Utilizācija

12.1

Aizsargapģērbs

12.2

Eļļas un smērvielas

12.3

Informācija par nolietoto
elektropreču un elektronikas
izstrādājumu savākšanu

Rezerves daļas var pasūtīt ar klientu servisa starpniecību. Lai izvairītos no jautājumiem
un kļūdainiem pasūtījumiem, vienmēr norādiet sērijas vai preces numuru. Paturētas
tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Valkātais aizsargapģērbs ir jāutilizē saskaņā ar vietējām spēkā esošajām direktīvām.
Darbības līdzekļi ir jāsavāc piemērotos rezervuāros un jāutilizē saskaņā ar vietējām
spēkā esošajām direktīvām. Nekavējoties savāciet izlijušo šķidrumu!
Pareizi utilizējot un saskaņā ar prasībām pārstrādājot šo produktu, var izvairīties no
kaitējuma videi un personīgajai veselībai.

IEVĒRĪBAI
Aizliegts utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem!
Eiropas Savienībā šis simbols var būt attēlots uz izstrādājuma, iepakojuma vai uz
pavaddokumentiem. Tas nozīmē, ka attiecīgo elektropreci vai elektronikas
izstrādājumu nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lai attiecīgie nolietotie produkti tiktu pareizi apstrādāti, pārstrādāti un utilizēti,
ievērojiet tālāk minētos norādījumus:
ƒ Nododiet šos izstrādājumus tikai nodošanai paredzētās, sertificētās savākšanas
vietās.
ƒ Ievērojiet vietējos spēkā esošos noteikumus!
Informāciju par pareizu utilizāciju jautājiet vietējā pašvaldībā, tuvākajā atkritumu
utilizācijas vietā vai tirgotājam, pie kura izstrādājums pirkts. Papildinformāciju par
utilizāciju skatiet vietnē www.wilo‑recycling.com.

Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Wilo-DrainLift SANI-M
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