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1 Generelt
1.1 Om denne veiledningen Denne veiledningen er en bestanddel av produktet. Det er en forutsetning for riktig

bruk og håndtering av produktet at denne veiledningen overholdes:
ƒ Les veiledningen nøye før alle aktiviteter på eller med produktet.
ƒ Anvisningen skal oppbevares slik at den alltid er tilgjengelig.
ƒ Følg all informasjon om produktet og merking på produktet.

Den originale driftsveiledningen er på tysk. Alle andre språk i denne veiledningen er
oversatt fra originalversjonen.

1.2 Opphavsrett Opphavsretten til denne veiledningen forblir hos Wilo. Ethvert innhold av alle typer må
ikke:
ƒ kopieres.
ƒ distribueres.
ƒ brukes til konkurranseformål uten autorisasjon.

Wilo forbeholder seg retten til å endre de nevnte dataene uten varsel og påtar seg ikke
noen ansvar for tekniske unøyaktigheter og/eller utelatelser.

1.3 Forbehold om endring Wilo forbeholder seg retten til å gjennomføre tekniske endringer på produktet eller
enkeltkomponenter. Illustrasjonene som er brukt, kan avvike fra originalen, og tjener
som eksemplarisk fremstilling av produktet.

1.4 Garanti- og ansvarsbegrensning Wilo påtar seg ikke noen garanti eller ansvar spesielt i følgende tilfeller:
ƒ Ikke tilstrekkelig dimensjonering på grunn av mangelfulle eller feil angivelse fra

driftsansvarlig eller oppdragsgiver
ƒ Manglende overholdelse av denne anvisningen
ƒ Ikke tiltenkt bruk
ƒ Ukorrekt lagring eller transport
ƒ Feil montering eller demontering
ƒ Mangelfullt vedlikehold
ƒ Ikke tillatt reparasjon
ƒ Mangelfullt underlag
ƒ Kjemiske, elektriske eller elektrokjemiske påvirkninger
ƒ Slitasje

2 Sikkerhet Dette kapitlet inneholder grunnleggende informasjon for de enkelte livsfasene.
Manglende overholdelse av denne informasjonen medfører følgende farer:
ƒ Fare for personer på grunn av elektrisk, mekanisk og bakteriologisk påvirkning samt

elektromagnetiske felt
ƒ Fare for miljøet på grunn av lekkasje av farlige stoffer
ƒ Materielle skader
ƒ Svikt av viktige produktfunksjoner

Manglende overholdelse av informasjonen fører til tap av eventuelle erstatningskrav.

Følg dessuten anvisninger og sikkerhetsforskrifter i de andre kapitlene!

2.1 Merking av sikkerhetsforskrifter I denne monterings- og driftsveiledningen benyttes sikkerhetsforskrifter for materielle
skader og personskader. Disse sikkerhetsforskriftene framstilles forskjellig:
ƒ Sikkerhetsforskrifter for personskader starter med et signalord, har et aktuelt

symbol foran og har grå bakgrunn.

FARE
Faretype og -kilde!
Virkning av faren og anvisninger for å unngå den.

ƒ Sikkerhetsforskrifter for materielle skader starter med et signalord og vises uten
symbol.
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FORSIKTIG
Faretype og -kilde!
Virkning eller informasjon.

Signalord
ƒ FARE! 

Død eller alvorlige personskader oppstår hvis instruksjonene ikke overholdes!
ƒ ADVARSEL! 

Å ignorere disse forskriftene kan føre til (svært alvorlige) personskader!
ƒ FORSIKTIG! 

Å ignorere disse forskriftene kan føre til materielle skader, totalskade kan
forekomme.

ƒ LES DETTE! 
Nyttig informasjon om håndtering av produktet

Tekstuthevinger

‡ Forutsetning

1. Arbeidstrinn/opptelling

⇒ Instruksjon/anvisning

▶ Resultat

Symboler

I denne veiledningen brukes følgende symboler:

Fare for elektrisk spenning

Fare for bakteriell infeksjon

Fare pga. eksplosjon

Advarsel mot varme overflater

Personlig verneutstyr: Bruk vernehjem

Personlig verneutstyr: Bruk vernesko

Personlig verneutstyr: Bruk vernehansker

Personlig verneutstyr: Bruk vernemaske

Personlig verneutstyr: Bruk vernebriller

Forbudt å arbeide alene! En andre person må være til stede.

Nyttig informasjon
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2.2 Personalets kvalifisering ƒ Elektrisk arbeid: utdannet elektriker
Person med egnet fagutdannelse, kunnskap og erfaring for å kunne oppdage og
unngå farer med elektrisitet.

ƒ Monterings-/demonteringsarbeid: utdannet fagperson anleggsteknikk for
sanitæranlegg
Feste og oppdriftssikring, tilkobling av plastrør

ƒ Vedlikeholdsoppgaver: Fagkyndig person (utdannet fagperson anleggsteknikk for
sanitæranlegg)
Fare på grunn av spillvann, grunnkunnskap heveanlegg, krav EN 12056

ƒ Personalet er informert om lokalt gjeldende forskrifter for forebygging av ulykker.
ƒ Personalet har lest og forstått monterings- og driftsveiledningen.

2.3 Elektrisk arbeid ƒ Få en elektriker til å utføre elektriske arbeid.
ƒ Produktet kobles fra strømnettet og sikres mot uautorisert gjeninnkobling.
ƒ Overhold de lokale forskriftene ved tilkobling av strøm.
ƒ Kravene til det lokale energiforsyningsverket må overholdes.
ƒ Informer personalet om utførelse av den elektriske tilkoblingen.
ƒ Informer personalet om mulighetene til å koble fra produktet.
ƒ Overhold de tekniske angivelsene i denne monterings- og driftsveiledningen og på

typeskiltet.
ƒ Produkt må jordes.
ƒ Styreenheter må monteres oversvømmelsessikkert.
ƒ Skift ut defekte tilkoblingskabler. Ta kontakt med kundeservice.

2.4 Overvåkningsinnretninger Følgende overvåkningsinnretninger må besørges på monteringsstedet:

Skillebryter

Størrelsen og koblingskarakteristikken til skillebryteren er i henhold til produktets
merkestrøm. Følg lokale forskrifter.

Sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD)
ƒ Monter sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD) iht. forskriftene til det lokale

energiforsyningsverket.
ƒ Hvis personer kan komme i berøring med produktet og ledende væsker, må det

installeres en sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD).

2.5 Transport av helsefarlige medier Ved kontakt med helsefarlige medier er det fare for bakteriell infeksjon! Beholderen må
rengjøres grundig og desinfiseres under demontering og før ny bruk. Sikre følgende
punkter:
ƒ Under rengjøring av beholderen brukes følgende verneutstyr:

– Lukkede vernebriller
– Pustemaske
– Vernehansker

ƒ Alle personer er informert om mediet, farene dette representerer og riktig
håndtering av det!

2.6 Eksplosive omgivelser i
samlebeholder Fekalieholdig spillvann kan føre til oppsamlinger av gass i beholderen. Ved feil

installasjon eller vedlikeholdsarbeid kan disse oppsamlingene av gass lekke ut i
driftsrommet og danne en eksplosiv atmosfære. Denne atmosfæren kan antennes og
føre til eksplosjoner. For å hindre at det dannes en eksplosiv atmosfære, må følgende
punkter overholdes:
ƒ Beholderen må ikke ha skader (riper, lekkasjer, porøst materiale)! Ta defekte

heveanlegg ut av drift.
ƒ Alle forbindelser for innløp, trykkledning, ventilasjon og lufting skal kobles til

forskriftsmessig og være tette!
ƒ Før ventilasjons- og lufteledning over taket.
ƒ Hvis beholderen åpnes (f.eks. ved vedlikeholdsarbeid), må tilstrekkelig lufting i

rommet sikres!

2.7 Transport ƒ Bruk følgende verneutstyr:
– Vernesko
– Vernehjelm (ved applikasjon av løfteutstyr)

ƒ Overhold lover og forskrifter som gjelder på brukerstedet med hensyn til
arbeidssikkerhet og forebygging av ulykker.

ƒ Hold produktet på beholderen. Trekk aldri i tilkoblingskabelen!
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ƒ Fra en vekt på 50 kg (110 lbs) skal produktet transporteres av to personer. Vi
anbefaler å vanligvis bruke to personer til transport.

ƒ Hvis man bruker løfteutstyr, må du ta hensyn til følgende punkter:
– Bruk kun lovlig og tillatt heveanordninger og festeutstyr.
– Velg festeutstyr ut fra aktuelle betingelser (vær, festepunkt, last osv.).
– Kontroller at festeutstyret er godt festet.
– Sikre stabiliteten til heveanordningen.
– Få en andre person til å koordinere arbeidet om nødvendig (f.eks. hvis sikten er

sperret).
– Det er ikke tillatt for personer å oppholde seg under svevende last. Ikke beveg

last over arbeidsplasser der personer oppholder seg.

2.8 Monterings-/
demonteringsarbeider

ƒ Bruk følgende verneutstyr:
– Vernesko
– Vernehansker mot kuttskader

ƒ Overhold lover og forskrifter som gjelder på brukerstedet med hensyn til
arbeidssikkerhet og forebygging av ulykker.

ƒ Produktet kobles fra strømnettet og sikres mot uautorisert gjeninnkobling.
ƒ Sperr innløps- og trykkledningen.
ƒ Ventiler lukkede rom tilstrekkelig.
ƒ Ved arbeider i lukkede rom må en ekstra person være tilgjengelig for sikring.
ƒ I lukkede rom kan det samles giftige eller kvelende gasser. Følg vernetiltak i samsvar

med driftsforordningen, ta f.eks. med gassdetektor.
ƒ Rengjør produktet grundig.

ADVARSEL! Brannfare på grunn av feil klær og lettantennelige rengjøringsmidler!
Under rengjøring av plastdeler kan det oppstå en statisk opplading. Det er brannfare!
Bruk kun antistatiske klær, og ikke bruk lettantennelige rengjøringsmidler.

2.9 Under drift ƒ Åpne alle stengeventiler i innløps- og trykkledningen!
ƒ Maks. innløpsmengde er mindre enn den maks. transportytelsen til anlegget.
ƒ Ikke åpne inspeksjonsåpninger!
ƒ Sikre at det er tilstrekkelig lufting!

Ikke-tillatte driftsmåter og overbelastning fører til skader på heveanlegget. Følgende
bruksgrenser må overholdes:
ƒ Maks. innløp/t: 3000 l (792,5 US.liq.gal)
ƒ Maks. innløpshøyde: 5 m (16 ft)
ƒ Maks. trykk i trykkledningen: 6 bar (87 psi)
ƒ Medietemperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) i 5 min
ƒ Omgivelsestemperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

FORSIKTIG
Overtrykk i beholderen!
Hvis det oppstår overtrykk i beholderen, kan den briste. Overhold følgende punkter
for å forhindre overtrykk:

• Maksimal innløpshøyde er 5 m (16,5 ft)

• Den maksimale innløpsmengden må være mindre enn den maksimale
væskestrømmen i driftspunktet!

2.10 Vedlikeholdsoppgaver ƒ Vedlikeholdsoppgaver må kun utføres av fagkyndige personer (utdannet fagperson
anleggsteknikk for sanitæranlegg).

ƒ Bruk følgende verneutstyr:
– Lukkede vernebriller
– Vernehansker mot kuttskader
– Vernesko

ƒ Produktet kobles fra strømnettet og sikres mot uautorisert gjeninnkobling.
ƒ Sperr innløps- og trykkledningen.
ƒ Bruk kun originaldeler fra produsenten. Bruk av annet enn originaldeler fritar

produsenten for alt ansvar.
ƒ Lekkasje av medium og driftsmiddel må samles opp umiddelbart og avhendes i

henhold til gjeldende lokale retningslinjer.
ƒ Rengjør produktet grundig.

ADVARSEL! Brannfare på grunn av feil klær og lettantennelige rengjøringsmidler!
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Under rengjøring av plastdeler kan det oppstå en statisk opplading. Det er brannfare!
Bruk kun antistatiske klær, og ikke bruk lettantennelige rengjøringsmidler.

2.11 Operatørens plikter ƒ Monterings- og driftsveiledning på personalets språk skal stilles til rådighet.
ƒ Sikre at personalet har den nødvendige utdannelsen for å kunne utføre de angitte

arbeidene.
ƒ Gjør verneutstyr tilgjengelig. Påse at personalet bruker verneutstyret.
ƒ Monterte sikkerhets- og informasjonsskilt på produktet må holdes i lesbar tilstand.
ƒ Forklar personalet hvordan anlegget fungerer.
ƒ Utelukk farer pga. elektrisk strøm.
ƒ Merk og sperr av arbeidsområdet.

Ta hensyn til følgende punkter ved håndtering av produktet:
ƒ Det er ikke tillatt for personer under 16 år å håndtere det.
ƒ En faglært person må holde personer under 18 år under oppsikt!
ƒ Personer med begrensede fysiske, sensoriske eller åndelige evner har ikke tillatelse

til å håndtere det!

3 Innsats/bruk
3.1 Tiltenkt bruk Transport av spillvann med fekalier:

ƒ Hvis spillvannet ikke kan tilføres ledningsnettet ved naturlig fallhøyde.
ƒ Til tilbakeslagssikker drenering hvis utløpene er under selvfallsnivået.

LES DETTE! Hvis det transporteres fettholdig spillvann, må det installeres en
fettutskiller før heveanlegget!

Utførelsen for aggressive medier (SANI...C) egner seg for transport av:
ƒ Svømmebassengvann med maks. klorinnhold på 1,2 mg/l
ƒ Aggressivt avløpsvann med pH-verdi fra 5 til 12:

– Regnvann (følg lokale forskrifter, f.eks. DIN 1986-100)
– Rengjørings-, desinfiserings-, skylle- og vaskemidler
– Kondensat fra brennverditeknikk

FORSIKTIG! Mediet i samlebeholderen må ikke over- eller underskride pH-verdien
på 5 til 12!

3.2 Ikke tiltenkt bruk

FARE
Eksplosjon ved innføring av eksplosive medier!
Innføring av lett antennelige og eksplosive medier (bensin, parafin osv.) i ren form er
forbudt. Livsfare pga. eksplosjon! Heveanlegget er ikke konstruert for disse mediene.

Ikke før inn følgende medier:
ƒ Spillvann fra dreneringsenheter som ligger over selvfallsnivå, og som kan dreneres i

fritt fall.
ƒ Grus, aske, søppel, glass, sand, gips, sement, kalk, mørtel, fiberstoff, tekstiler,

papirhåndklær, fuktede kluter (ullkluter, fuktet toalettpapir), bleier, papp, grovt
papir, plast, asfalt, kjøkkenavfall, fett, oljer

ƒ Slakteavfall, dyreskrotter eller avfall fra feavl (gjødselvann)
ƒ Giftige, aggressive eller etsende medier som tungmetaller, biocider,

plantevernmidler, syrer, lut, salter, svømmebassengvann
ƒ Rengjørings-, desinfiserings-, skylle- og vaskemidler i overdoserte mengder eller

med uforholdsmessig stor skumdannelse
ƒ Drikkevann

Tiltenkt bruk betyr også at denne veiledningen overholdes. All annen bruk gjelder som
ikke tiltenkt bruk.

4 Produktbeskrivelse
4.1 Utførelse Tilkoblingsklart og komplett nedsenkbart enkeltpumpeheveanlegg for transport av

fekalieholdig spillvann.
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Fig. 1: Oversikt

1 Samlebeholder
2 Inspeksjonsåpning samlebeholder
3 Tilkobling ventilering og lufting samlebeholder
4 Trykktilkobling
5 Inspeksjonsåpning tilbakeslagsventil
6 Gripelomme
7 Tilkobling nødtømming
8 Motor

Gass- og vanntett samlebeholder med skrått innløpende samletank og
inspeksjonsåpning med transparent deksel. Innløpene kan velges fritt,
nivåregistreringen gjøres med et analogt utgangssignal 4…20 mA. Trykktilkobling med
påmontert tilbakeslagsventil med inspeksjonsåpning.

Drift via en overflateavkjølt (luft) eller selvkjølende (mantelstrømkjøling) motor med
termisk motorovervåkning.

Forhåndsinstallert styreenhet for automatisk drift:

Wilo-Control MS-L
ƒ Samlefeilmelding med potensialfri kontakt
ƒ Integrert og nettuavhengig alarm
ƒ Innstillbar etterløpstid

Wilo-Control EC-L
ƒ Betjening via display og symbolbasert, alfanumerisk meny
ƒ Samlefeilmelding med potensialfri kontakt
ƒ Enkeltfeilmelding med potensialfri kontakt
ƒ ModBus-grensesnitt
ƒ Integrert og nettuavhengig alarm
ƒ Innstillbar etterløpstid

4.2 Materialer ƒ Motorhus: 1.4404 (AISI 316L)
ƒ Hydraulikk: PP-GF30
ƒ Løpehjul: PP-GF30 eller 1.4408 (AISI 316)
ƒ Beholder: PE
ƒ Tilbakeslagsventil: PPS

4.3 Overvåkningsinnretninger

Overvåkning motorvikling

Motoren er utstyrt med en termisk motorovervåkning med bi-metallremser:
ƒ Enfasevekselstrømmotor: Motorovervåkningen er selvkoblende. Motoren slår seg av

ved overopphetning. Motoren slår seg automatisk på igjen når den er avkjølt.
ƒ Trefasevekselstrømmotor: Motorovervåkningen vises og tilbakestilles ved hjelp av

den tilkoblede styreenhet.

Alarm for høyt nivå med samlefeilmelding

Når oversvømmelsesnivået nås, utløses en akustisk og visuell alarmmelding. Pumpen
tvangskjøres. Videre aktiveres samlefeilmeldingskontakten. Via den potensialfrie
kontakten kan en ekstern alarm (signalhorn, SMS via SmartHome-tilkobling) utløses.

Når oversvømmelsesnivået underskrides, slås pumpen av etter at etterløpstiden er
utløpt. Alarmmeldingen kvitteres automatisk.

4.4 Funksjonsmåte Spillvannet som oppstår, ledes via innløpsrøret inn i samlebeholderen og samles opp
der. Når vannivået når innkoblingsnivået, kobles pumpen inn. Det oppsamlede
spillvannet transporteres inn i den tilkoblede trykkledningen. Når utkoblingsnivået nås,
kobles pumpen fra etter den innstilte etterløpstiden.

Når oversvømmelsesnivået er nådd, kobles pumpen inn (tvangskjøring). Det utløses en
alarmmelding via oversvømmelse-LED-lampen eller displayet. I tillegg kan den interne
summeren spille av en akustisk alarmmelding. Videre aktiveres utgangen for
samlefeilmeldingen (SSM).

4.5 Drift frekvensomformer Drift på frekvensomformer er ikke tillatt.
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4.6 Typenøkkel
Eks.: DrainLift SANI-M.13M/4C
DrainLift Produktfamilie
SANI Kloakkløftere
M Byggstørrelse
13 Maks. løftehøyde
M Nettilkobling:

ƒ M = 1~
ƒ T = 3~

4 Utførelse motor og styreenhet:
ƒ 1 = driftstype: S3, styreenhet: Control MS-L
ƒ 2 = driftstype: S1, styreenhet: Control MS-L
ƒ 3 = driftstype: S3, styreenhet: Control EC-L
ƒ 4 = driftstype: S1, styreenhet: Control EC-L

C Utførelse for aggressive medier

4.7 Tekniske spesifikasjoner
Tillatt bruksområde

Maks. innløp per time 3000 l (792,5 US.liq.gal.)

Maks. trykk i trykkledningen 6 bar (87 psi)

Maks. løftehøyde Se typeskilt

Maks. væskestrøm Se typeskilt

Maks. innløpshøyde 5 m (16,5 ft)

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

Omgivelsestemperatur 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Motordata

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

Effektforbruk [P1] Se typeskilt

Nominell effekt [P2] Se typeskilt

Nominell strøm [IN] Se typeskilt

Turtall [n] Se typeskilt

Innkoblingstype Direkte

Driftstype

ƒ SANI-M.../1...: S3 10%/60 s
– Syklustid: 60 s
– Aktiveringsperiode: 6 s
– Stillstandstid: 54 s

ƒ SANI-M.../4...: S1

Kapslingsklasse IP68

Kabellengde til støpsel 1,5 m (5 ft)

Kabellengde til styreenheten
ƒ SANI-M.../1...: 4 m (13 ft)
ƒ SANI-M.../4...: 10 m (33 ft)
ƒ SANI-M.../4C...: 10 m (33 ft)

Støpsel ƒ Enfasevekselstrøm: Jordet støpsel
ƒ Trefasevekselstrøm: CEE 16A, 3P+N+PE, 6t

Forbindelser

Trykktilkobling DN 80, PN 10

Innløpstilkobling DN 100/150

Tilkobling ventilering og lufting
samlebeholder

75 mm (3 in)

Tilkobling nødtømming DN 50

Mål og vekt

Bruttovolum 99 l (26 US.liq.gal.)
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Maks. nyttevolum med henblikk
på innløpshøyden*

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*)

Diagonalmål 850 mm (33,5 in)

Vekt maks. 51 kg (112 lb)

DrainLift SANI-M.../1...:

Anlegget er ikke konstruert for permanent drift! Den maksimale væskestrømmen
gjelder for periodisk drift S3!

DrainLift SANI-M.../4...:

Anlegget er konstruert for permanent drift! Den maksimale væskestrømmen gjelder
for permanent drift S1!

4.8 Leveringsomfang ƒ Heveanlegg med styreenhet og tilkoblingskabel med støpsel
ƒ Flensestuss DN 80/100
ƒ Mansjett DN 100 for trykktilkobling
ƒ HT-dobbelmuffe 75 mm (3 in) for luftetilkobling
ƒ HT-dobbelmuffe DN 50 for tømmetilkobling
ƒ Innløpstilkopling med hullstikksag 124 mm (5 in) og tetning DN 100
ƒ Gulvfiksering
ƒ Isolasjonsmatte
ƒ 9 V batteri
ƒ Monterings- og driftsveiledning

4.9 Tilbehør

På trykksiden
ƒ Flensestuss DN 80 for tilkobling av en trykkledning DN 80
ƒ Flensstengeventil DN 80 av støpejern med planpakning og monteringsmateriale

På innløpssiden
ƒ Stengeventiler DN 100 / DN 150 av plast med faste rørender
ƒ Innløpstetninger DN 100 / DN 150
ƒ Innløpssett (tetning og sag) DN 100 / DN 150

Generelt
ƒ Membranhåndpumpe med R 1½-tilkobling (uten slange)
ƒ 3-veisstengeventil for omkobling til manuell bortsuging
ƒ Signalhorn 230 V, 50 Hz
ƒ Varsellampe 230 V, 50 Hz
ƒ Meldingslampe 230 V, 50 Hz
ƒ SmartHome-radiosender til nettverksforbindelse med Wilo wibutler

5 Transport og lagring
5.1 Levering Etter mottak av sendingen må sendingen umiddelbart kontrolleres for mangler (skader,

fullstendighet). Eventuelle mangler må oppgis på fraktpapirene! Videre må manglene
allerede på mottaksdagen angis til transportselskapet eller produsenten. Krav som
fremmes senere kan ikke lenger gjøres gjeldende.

5.2 Transport

ADVARSEL
Fotskader ved manglende verneutstyr!
Under arbeidet er det fare for (alvorlige) personskader. Bruk vernesko!

For at heveanlegget ikke skal bli skadet under transport, må emballasjen først fjernes på
bruksstedet. Brukte heveanlegg må pakkes inn i slitesterke og tilstrekkelig store
plastsekker som lukkes godt igjen før de skal sendes.
ƒ Samlebeholderen har to gripelasker for transport.
ƒ Trekk aldri i tilkoblingskabelen!
ƒ Det anbefales å bruke to personer til transport.
ƒ Overhold forskriftene for emballasje:

– Støtsikker
– Sikre at produktet er godt festet.
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– Beskyttelse mot støv, olje og fuktighet.

5.3 Oppbevaring

FARE
Fare på grunn av helseskadelige medier! Desinfiser heveanlegget!
Heveanlegget må dekontamineres etter demontering før alle videre arbeider! Risiko
for fatal skade! Følg angivelsene i arbeidsreglementet! Driftsansvarlig må sikre at
personalet har mottatt og lest arbeidsreglementet!

FORSIKTIG
Totalskade ved fuktighetsinntrenging
Fuktighet som trenger inn i tilkoblingskabelen, skader kabelen og motoren! Åpne
ender på tilkoblingskablene skal ikke dykkes ned i væske og skal være vanntett
lukket under lagring.

Nyleverte heveanlegg kan lagres i ett år. Ta kontakt med kundeservice ved lengre
lagringstid.

Ved lagring må følgende punkter følges:
ƒ Sett heveanlegget sikkert på et fast underlag og sikre det så det ikke kan velte eller

skli!
ƒ Tillatt lagringstemperatur: -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), maks. luftfuktighet: 90 %, ikke-

kondenserende.
Det anbefales en frostsikker lagring. Lagringstemperatur: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F),
relativ luftfuktighet: 40 ... 50 %.

ƒ Tøm samlebeholderen fullstendig.
ƒ Rull tilkoblingskabelen sammen til en bunt, og fest på motoren.
ƒ Lukk åpne ender på tilkoblingskablene og støpselet vanntett.
ƒ Lagre styreenheten i henhold til angivelsene i veiledningen.
ƒ Lukk alle åpne stusser.
ƒ Heveanlegget må ikke lagres i rom der det utføres sveisearbeider. Gassene eller

strålingen som oppstår, kan angripe plast- og elastomerdeler.
ƒ Heveanlegget må beskyttes mot direkte sollys og varme. Ekstrem varme kan føre til

skader på plastdelene!
ƒ Elastomerdelene blir av naturlige årsaker sprø etterhvert. Ved en lagring på mer enn

6 måneder, må du konsultere kundeservice.

6 Installasjon og elektrisk
tilkobling

6.1 Personalets kvalifisering ƒ Elektrisk arbeid: utdannet elektriker
Person med egnet fagutdannelse, kunnskap og erfaring for å kunne oppdage og
unngå farer med elektrisitet.

ƒ Monterings-/demonteringsarbeid: utdannet fagperson anleggsteknikk for
sanitæranlegg
Feste og oppdriftssikring, tilkobling av plastrør

6.2 Oppstillingstyper ƒ Gulvmontert installasjon innenfor bygningen
ƒ Nedfelt installasjon i sjakt utenfor bygningen

6.3 Operatørens plikter ƒ Følg gjeldende lokale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker.
ƒ Ved bruk av løfteutstyr må alle forskrifter for arbeid med tung last og under

hengende last overholdes.
ƒ Gjør verneutstyr tilgjengelig. Påse at personalet bruker verneutstyret.
ƒ For drift av avløpstekniske anlegg må man følge lokale forskrifter for

avløpsteknologi.
ƒ For å oppnå et sikkert og fungerende feste, må konstruksjonsdelene/fundamentene

være tilstrekkelig stabile. Driftsansvarlig har ansvar for å klargjøre
konstruksjonsdelene/fundamentet og at det er egnet!

ƒ Sikre fri tilgang til monteringsstedet.
ƒ Utfør installasjonen i henhold til de gjeldende lokale forskriftene.
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ƒ Kontroller at de eksisterende planleggingsdokumentene (installasjonsplaner,
monteringssted, innløpsforhold) er komplette og korrekte.

ƒ Legg og klargjør rørledningene iht. planleggingsdokumentene.
ƒ Nettilkoblingen er oversvømmelsessikker.

6.4 Montering

ADVARSEL
Hånd- og fotskader ved manglende verneutstyr!
Under arbeidet er det fare for (alvorlige) personskader. Bruk følgende verneutstyr:

• Vernehansker

• Vernesko

Bygningsinstallasjon
ƒ Ventiler driftsrommet tilstrekkelig.
ƒ Sørg for et fritt område på min. 60 cm (2 ft) rundt anlegget.
ƒ I tilfelle havari: Sørg for pumpekum i driftsrommet, min. dimensjon:

500x500x500 mm (20x20x20 in). Velg pumpe i henhold til dette. Sørg for mulighet
for manuell tømming.

ƒ Alle tilkoblingskabler må legges forskriftsmessig. Tilkoblingskablene må ikke utgjøre
en fare (snublefare, skade under drift). Kontroller om kabeltverrsnittet og
kabellengden er tilstrekkelig for den valgte installasjonen.

ƒ Den monterte styreenheten er ikke oversvømmelsessikkert. Styreenheten må
installeres høyt nok. Vær oppmerksom på at det skal kunne betjenes uten
problemer!

Oppstilling i sjakten

FARE
Livsfare på grunn av at man utfører farlig arbeide alene!
Arbeider i sjakter og trange rom, og arbeider med fallfare er farlige arbeider. Disse
arbeidene skal ikke utføres når man er alene! En ytterligere person må være til stede
for sikring.

ADVARSEL
Hodeskader ved manglende verneutstyr!
Under arbeidet er det fare for (alvorlige) personskader. Bruk vernehjelm dersom
løfteutstyr brukes!

FORSIKTIG
Vær forsiktig ved frost!
Frost kan føre til funksjonsfeil og skader. Vær oppmerksom på lokale frostdybder.
Hvis anlegget eller trykkavgangen ligger i frostområdet, må anlegget settes ut av
drift når det er frost.

Ved installasjon av heveanlegget i en sjakt må i tillegg følgende punkter overholdes:
ƒ Under arbeid kan det samles giftige eller kvelende gasser. Sørg for tilstrekkelig

ventilasjon. Følg vernetiltak i samsvar med driftsforordningen (gassmåling, ta med
gassdetektor).

ƒ Hvis det samles giftige eller kvelende gasser, må det straks settes i verk mottiltak!
ƒ Overhold heveanleggets diagonalmål.
ƒ Sette opp løfteutstyr: jevn flate, fast underlag. Lagerplassen og monteringsstedet

må kunne nås uten problemer.
ƒ Fest to transportbånd på heveanlegget. Transportbåndene må sklisikres! Det må kun

brukes byggeteknisk godkjent festeutstyr.
ƒ Hvis værforholdene (f.eks. isdannelse, sterk vind) ikke lenger gjør det mulig med

sikkert arbeid, må arbeidet avbrytes.



Installasjon og elektrisk tilkobling no

Monterings- og driftsveiledning Wilo-DrainLift SANI-M 15

6.4.1 Merknader om festeutstyr Produktet kan monteres på forskjellige konstruksjoner (betong, stål osv.). Festeutstyret
må derfor velges så det er egnet til underlaget. Følgende instruksjonene for festeutstyr
må overholdes for å kunne oppnå en riktig installasjon:
ƒ Unngå sprekker og avskalling av bygningens undergrunn, overhold

minsteavstandene.
ƒ Sikre en solid og sikker montering, overhold de angitte borehulldybdene.
ƒ Borestøv reduserer bæreevnen, sug eller blås alltid ut støvet fra borehullet.
ƒ Bruk kun feilfri komponenter (f.eks. skruer, plugger, mørtelpatroner).

6.4.2 Informasjon om røropplegg Røropplegget utsettes for ulike trykk under drift. I tillegg kan det oppstå spisstrykk
(f.eks. ved lukking av tilbakeslagsventilen), og de kan, avhengig av driftsforholdene,
være mange ganger sterkere enn transporttrykket. Disse ulike trykkene belaster
rørledningene og rørledningsforbindelsene. For å kunne garantere sikker og feilfri drift
må følgende parametere kontrolleres og utformes i henhold til kravene for
rørledningene og rørledningsforbindelsene:
ƒ Rørledningene må være selvbærende.

Ingen trykk- eller trekkraft skal påvirke heveanlegget.
ƒ Trykkbestandighet av røropplegget og rørledningsforbindelsene
ƒ Strekkstyrke av rørledningsforbindelser (= forbindelse med lukkekraft i langsgående

retning)
ƒ Rørledningene må kobles til spennings- og vibrasjonsfritt.

6.4.3 Arbeidstrinn Heveanleggets monteres ved å utføre følgende operasjoner:
ƒ Forberedende arbeider.
ƒ Still opp heveanlegget.
ƒ Koble til trykkledningen.
ƒ Koble til innløpet.
ƒ Koble til luftingen.
ƒ Koble til nødtømming.

6.4.4 Forberedende arbeider ƒ Pakk ut heveanlegget.
ƒ Fjern transportsikringene.
ƒ Kontroller leveringsomfanget.
ƒ Kontroller at alle komponentene er i feilfri tilstand.

FORSIKTIG! Defekte komponenter skal ikke installeres! Defekte komponenter
kan føre til at anlegget slutter å fungere!

ƒ Legg tilbehør til siden og oppbevar det til senere bruk.
ƒ Klargjør monteringsstedet:

– Vannrett og plan oppstillingsflate!
– Plass til et ekstra fritt rom på minst 60 cm (2 ft)!
– Festing med plugger mulig.
– Rent, rengjort for grove faste stoffer
– Tørr
– Frostfri
– Tilstrekkelig belysning

6.4.5 Stille opp heveanlegget

1
1

Fig. 2: Plantegning heveanlegg

1 Festespor for gulvfestet

Monter heveanlegget vridnings- og oppflytningssikkert. Gjør det ved å forankre
heveanlegget på gulvet.

‡ Forberedende arbeider er fullførte.

‡ Klargjør monteringsstedet i henhold til planleggingsdokumentene.

‡ Passende festeutstyr for underlaget er tilgjengelig. LES DETTE! Vær oppmerksom
på instruksene for festeutstyret!

1. Sett heveanlegget på monteringsstedet, og rett in iht. røropplegget.
FORSIKTIG! Fest styreenheten på heveanlegget slik at den ikke faller ned.
Styreenheten kan bli ødelagt hvis den faller ned!
LES DETTE! Heveanlegget må være i vater!

2. Tegn borehull for festesporene.

3. Sett heveanlegget til side.

4. Bor borehull og rengjør hullene. Sett i plugger.
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5. Legg og rett inn isolasjonsmatte.

6. Plasser heveanlegget på isolasjonsmatten, og rett inn.

7. Før festeskruen og skiven gjennom festesporet. Skru festeskruen inn i pluggen.

8. Fest heveanlegget på gulvet.

9. Fest styreenheten oversvømmelsessikkert på veggen (se veiledningen til
styreenheten).

10.Legg tilkoblingskablene forskriftsmessig.

▶ Heveanlegget er montert vridnings- og oppflytningssikkert. Neste skritt: Koble til
trykkledningen.

6.4.6 Koble til trykkledningen
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Fig. 3: Monter trykktilkoblingen

1 Heveanlegg
2 Tilbakeslagsventil med lufteinnretning
3 Trykktilkobling
4 Stengeventil
5 Flensestusser
6 Mansjett, fleksibel
7 Rørklemmer
8 Trykkledning

Vær oppmerksom på følgende når trykkledningen kobles til:
ƒ Utfør trykkledning i DN 80 eller DN 100!
ƒ Strømningshastighet i trykkledningen: 0,7 m/s (2,3 ft/s) til 2,3 m/s (7,5 ft/s)!
ƒ Det er ikke tillatt å redusere rørdiameteren!
ƒ Alle forbindelsene må være fullstendig tette!
ƒ For å unngå tilbakeslag fra den offentlige oppsamlingskanalen skal trykkledningen

legges som en «rørsløyfe».
Rørsløyfens underkant må ligge på det høyeste punktet over det lokalt fastsatte
selvfallsnivået!

ƒ Koble til trykkledningen frostsikkert.
ƒ Installer stengeventil.

‡ Heveanlegget er riktig montert.

‡ Trykkledningen er riktig installert i henhold til planleggingsdokumentene samt
loddrett i forhold til trykkstussen.

‡ Montasjemateriale tilgjengelig:
1x stengeventil
1x mansjett
4x rørklemmer

1. Monter stengeventilen på trykkstussen.

2. Monter flensestusser på stengeventilen.

⇒ For en lydisolert tilkobling av trykkledningen må det være en avstand på
40 … 60 mm (1,5 … 2,4 in) mellom enden på trykkrørledningen og enden på
flensestussen!
- Forkort trykkrøret hvis avstanden er for liten.
- Forleng eller skift trykkrøret hvis avstanden er for stor.

3. Sett rørklemmer på flensestussen.

4. Skyv mansjetten over trykkrøret.

5. Skyv mansjetten over flensestussen.

6. Rett inn mansjetten midt mellom flensestussen og trykkrøret.

7. Fest mansjetten på flensestussen og trykkrøret med to rørklemmer hver.
Tiltrekningsmoment: 5 Nm (3,7 ft·lb)!

▶ Trykkledning tilkoblet. Neste skritt: Koble til innløpet.

6.4.7 Koble til innløpet Innløpet kan utføres valgfritt i de merkede flatene på bakveggen, de to sideveggene og
beholdertaket.



Installasjon og elektrisk tilkobling no

Monterings- og driftsveiledning Wilo-DrainLift SANI-M 17

53
37

8

232
57

63

51

11
8

11
8

40
3

65
240

40
3

11
8

287287

9912
8

97170 80

Fig. 4: Innløpsflater

Ta hensyn til følgende ved tilkobling av innløpet:
ƒ Koble til innløpet i de markerte områdene. Når innløpet kobles til utenfor de

markerte områdene, kan følgende problemer oppstå:
– Tilkoblingen blir ikke tett.
– Tilbakeslag i den tilkoblede innløpsledningen.

ƒ Unngå støtaktig innløp og luftinntak i samlebeholderen. Innløp må legges fagmessig.
FORSIKTIG! Det kan oppstå funksjonsfeil i heveanlegget gjennom støtaktig
innløp eller luftinntak i samlebeholderen!

ƒ For at innløpsledningen skal kunne kjøres tom selv, må den legges med et fall til
heveanlegget.

ƒ Minimum tilkoblingshøyde er 180 mm (7 in).
ƒ Alle forbindelsene må være fullstendig tette!
ƒ Installer en stengeventil i innløpet!

10...20 mm

0.4...0.8 in

1
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Fig. 5: Koble til innløpet

1 Tankvegg
2 Hullstikksag for drill
3 Innløpstetning
4 Innløpsrør
5 Rørklemme

‡ Heveanlegget er riktig montert.

‡ Innløpsledningen er fagmessig installert iht. planleggingsdokumentene opptil
samlebeholderen.
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‡ Montasjemateriale tilgjengelig:
1x hullstikksag (DN 100 dette følger med)
1x drill
1x innløpstetning (DN 100 dette følger med)
1x rørklemme

1. Marker innløpspunktet på samlebeholderen.

2. Drill hull for innløpet i beholderveggen ved å bruke en medfølgende hullstikksag.
Ved boringer i samlebeholderen må følgende punkter følges:
- Ta hensyn til målene til innløpsflatene. FORSIKTIG! Boringen må være helt
innenfor de merkede innløpsflatene!
- Maks. turtall på drillen: 200 o/min.
- Kontroller hulldiameter! LES DETTE! Vær nøyaktig når du driller hull.
Tilkoblingens tetthet er avhengig av boringen!
- Pass på at spon og støv føres bort! Hvis spon og støv blir værende, varmes
materialet opp for raskt og begynner å smelte.

⇒ Avbryt sageprosessen, la materialet avkjøle seg og rengjør hullstikksagen!

⇒ Reduser turtallet til drillen.

⇒ Varier fremkjøringstrykket når du driller.

3. Skjæreflaten skal graderes og glattes ut.

4. Sett innløpstetningen inn i hullet.

5. Sett rørklemmen på innløpstetningen.

6. Påfør glidemiddel på de innvendige flatene av innløpstetningen.

7. Skyv innløpsrøret inn i innløpstetningen.
Skyv innløpsrøret 10 … 20 mm (0,4 … 0,8 in) inn i samlebeholderen.

8. Koble innløpstetningen og -røret fast med rørklemmen. Tiltrekningsmoment:
5 Nm (3,7 ft·lb).

▶ Innløp er tilkoblet. Neste skritt: Koble til ventilering og lufting.

6.4.8 Koble til ventilering og lufting Tilkobling av en ventilasjons og lufteledning er påbudt. Ventilering og lufting er
absolutt nødvendig for at heveanlegget skal fungere riktig. Ta hensyn til følgende
punkter ved tilkobling av ventilasjons- og lufteledningen:
ƒ Før ventilasjons- og lufteledning over taket.
ƒ Alle forbindelsene må være fullstendig tette.

4

3

Fig. 6: Tilkobling ventilering og lufting
samlebeholder

3 Tilkobling ventilering og lufting samlebeholder
4 Trykktilkobling

‡ Heveanlegget er riktig montert.

‡ Ventilasjons- og lufteledning er fagmessig lagt.

1. Sett HT-dobbelmuffe på egnede ventilasjons- og luftestusser.

2. Sett ventilasjons- og lufterør i HT-dobbelmuffen.

▶ Ventilering og lufting installert. Koble en membranhåndpumpe til tilkoblingen for
nødtømming ved behov.

6.4.9 Installasjon av en
membranhåndpumpe

LES DETTE
Ikke koble innløp til nødtømmingen!
For inspeksjonsarbeid eller ved havari pumpes det ut av samlebeholderen via
nødtømmingen. Ikke koble innløp til nødtømmingen! Ellers kan ikke
samlebeholderen tømmes i en nødssituasjon!
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Ved vedlikeholdsoppgaver eller driftsavbrudd på heveanlegget må samlebeholderen
pumpes tom manuelt. Det anbefales å installere en membranhåndpumpe for dette.

FORSIKTIG! Ved driftsavbrudd på heveanlegget oppstår det tilbakeslag i innløpet, og
samlebeholderen kan briste! Sperr innløpet, og tøm samlebeholderen.

4

7

Fig. 7: Tilkobling membranhåndpumpe

4 Trykktilkobling
7 Tilkobling nødtømming

Ved installasjon av en membranhåndpumpe må følgende punkter følges:
ƒ Velg installasjonshøyde for optimal betjening.
ƒ Koble membranhåndpumpen til nødtømmingen (laveste punkt, nesten fullstendig

tømming mulig).
ƒ For å åpne tømmetilkoblingen trengs det en hullstikksag 30 mm (1,3 in).
ƒ Koble til trykkledningen etter stengeventilen på trykksiden.

Alternativt kan tilkoblingen gjøres via en rørsløyfe direkte på samlekanalen.
ƒ Alle forbindelsene må være fullstendig tette!
ƒ Se driftsveiledningen til membranhåndpumpen!

6.5 Elektrisk tilkobling

FARE
Livsfare på grunn av elektrisk strøm!
Feil håndtering ved elektriske arbeider fører til død ved strømstøt! Elektriske
arbeider må utføres av en elektriker i henhold til lokale forskrifter.

6.5.1 Sikring på nettsiden

Skillebryter

Størrelsen og koblingskarakteristikken til skillebryteren er i henhold til produktets
merkestrøm. Følg lokale forskrifter.

Sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD)
ƒ Monter sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD) iht. forskriftene til det lokale

energiforsyningsverket.
ƒ Hvis personer kan komme i berøring med produktet og ledende væsker, må det

installeres en sikkerhetsbryter for jordfeil (RCD).

6.5.2 Nettilkobling ƒ Følg informasjonen på typeskiltet.
ƒ Jording utføres i henhold til lokale forskrifter.
ƒ Installer stikkontakten oversvømmelsessikkert.
ƒ Utførelse stikkontakt:

– Enfasevekselstrøm: Jordet stikkontakt
– Trefasevekselstrøm: CEE 16A, 3P+N+PE, 6t, dreiefelt med klokken

6.5.3 Styreenhet Styreenheten er forhåndskablet og innstilt ved fabrikken. Legg alle tilkoblingskablene
til styreenheten og nettilkoblingen i henhold til lokale forskrifter. FORSIKTIG! Installer
styreenheten oversvømmelsessikkert!

Styreenheten gir mulighet for følgende grunnfunksjoner:
ƒ Nivåavhengig styring
ƒ Motorvern
ƒ Kontroll av rotasjonsretningen (kun for trefasevekselstrøm)
ƒ Alarm for høyt nivå

Du finner detaljert informasjon i monterings- og driftsveiledningen til styreenheten:
ƒ Elektrisk tilkobling av heveanlegget på styreenheten
ƒ Funksjonsoversikt og -beskrivelse
ƒ Innstilling av vekslingspunktene
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Vekslingspunkter

Vekslingspunktene til heveanlegget kan tilpasses til innløpshøyden. Dermed oppnår
man et større nyttevolum. Angivelsene for vekslingspunktene refererer alltid til gulvet.

LES DETTE! Hvis innløpet ligger lavere enn vekslingspunktet «Pumpe PÅ», oppstår
det tilbakeslag i innløpsledningen!

Styreenhet Wilo-Control MS-L

Med styreenheten Control MS-L innstilles vekslingspunktene ved bruk av permanent
lagrede parametersett. For å gjøre dette stiller du inn ønsket parameterinnstilling på
DIP-bryter 3:

Vekslingspunkter
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Pumpe PÅ: 180 mm (7 in)

Pumpe AV: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høyt nivå: 200 mm (8 in)

ON

1 2 3

•

Pumpe PÅ: 250 mm (10 in)

Pumpe AV: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høyt nivå: 270 mm (10,5 in)

ON

1 2 3

o

Pumpe PÅ: 315 mm (12,5 in)

Pumpe AV: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høyt nivå: 335 mm (13 in)

ON

1 2 3

o

Forklaring
• = fabrikkinnstilling, o = kan stilles inn

LES DETTE! Du finner posisjonen til DIP-bryter 3 i monterings- og driftsveiledningen
til styreenheten!

Styreenhet Wilo-Control EC-L

Ved bruk av styreenheten Control EC-L blir vekslingspunktene stilt inn via menyen. Du
må angi følgende verdier i de spesifiserte menyene for å gjøre dette:
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Pumpe PÅ: 180 mm (7 in)

Pumpe AV: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høyt nivå: 200 mm (8 in)

• 1,00 0,46 0,19 0,53

Pumpe PÅ: 250 mm (10 in)

Pumpe AV: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høyt nivå: 270 mm (10,5 in)

o 1,00 0,69 0,19 0,75

Pumpe PÅ: 315 mm (12,5 in)

Pumpe AV: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høyt nivå: 335 mm (13 in)

o 1,00 0,90 0,19 0,96

Forklaring
• = fabrikkinnstilling, o = kan stilles inn, enhet for vekslingspunkt: Meter (m)

LES DETTE! Du finner informasjon om funksjoner og beskrivelse av menyene i
monterings- og driftsveiledningen til styreenheten!
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6.5.4 Drift frekvensomformer Drift på frekvensomformer er ikke tillatt.

7 Oppstart

ADVARSEL
Fotskader ved manglende verneutstyr!
Under arbeidet er det fare for (alvorlige) personskader. Bruk vernesko!

LES DETTE
Automatisk innkobling etter strømsvikt
Produktet kobles inn og ut via separate styringer. Etter strømbrudd kan produktet
kobles inn automatisk.

7.1 Personalets kvalifisering ƒ Elektrisk arbeid: utdannet elektriker
Person med egnet fagutdannelse, kunnskap og erfaring for å kunne oppdage og
unngå farer med elektrisitet.

ƒ Betjening/styring: Betjeningspersonale, informert om funksjonsmåten til hele
anlegget

7.2 Operatørens plikter ƒ Monterings- og driftsveiledningen skal alltid oppbevares ved heveanlegget eller på
et dertil egnet sted.

ƒ Monterings- og driftsveiledning på personalets språk skal stilles til rådighet.
ƒ Forsikre deg om at hele personalet har lest og forstått monterings- og

driftsveiledningen.
ƒ Alle sikkerhetsinnretninger og nødutkoblinger er aktive og kontrollert for feilfri

funksjon.
ƒ Heveanlegget egner seg til bruk under de angitte driftsbetingelser.

7.3 Betjening

FORSIKTIG
Feilfunksjon ved feil betjening av styreenhet!
Etter at støpselet er blitt plugget inn starter styreenheten automatisk i den
driftsmodusen som sist var innstilt. Man må lese gjennom driftsveiledningen til
styreenheten for å vite hvordan den betjenes før man setter i støpselet.

Betjeningen av heveanlegget skjer via styreenheten. Styreenheten er forhåndsinnstilt
for heveanlegget. Les driftsveiledningen for styreenheten for riktig betjening:
ƒ Innstillinger
ƒ LED-indikatorer/LC-display
ƒ Alarmmeldinger

7.4 Testkjøring Gjennomfør testkjøring før heveanlegget brukes i automatisk drift. Prøvekjøringen
brukes for å kontrollere feilfri funksjon og tettheten til anlegget. For å kunne garantere
optimal drift av anlegget, må etterløpstiden til pumpen tilpasses iht. driftsforholdene.

‡ Heveanlegget er riktig montert.

‡ Tilkoblinger er kontrollert for riktig forbindelse.

1. Slå på heveanlegget: Sett støpselet inn i stikkontakten.

2. Velg automatisk modus på styreenheten

3. Åpne stengeventilen i trykkledningen.
LES DETTE! Stengeventilen i innløpet blir værende lukket!

4. Skru av inspeksjonsdekselet på samlebeholderen.

5. Fyll samlebeholderen sakte med vann med en slange via inspeksjonsåpningen.
LES DETTE! Feilfunksjon! Ikke rett vannstrålen direkte mot flottørbryteren!

6. Heveanlegget kobles inn og ut via nivåstyringen.
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⇒ Under testkjøringen skal minst to fullstendige pumpeprosesser gjennomføres
på alle pumpene.

⇒ Fyll trykkledningen helt med vann for å kontrollere driftspunktet. Gjenta
testkjøringen til trykkledningen er helt full.

7. Skru inspeksjonsdekselet på igjen. LES DETTE! Lukk inspeksjonsåpningen på
samlebeholderen tett!

8. Kontroller at alle forbindelsene er tette.

⇒ Hvis alle forbindelsene er tette, kan heveanlegget gå i automatisk drift.

▶ Testkjøring avsluttet.

▶ Heveanlegget går i drift: La stengeventilen i trykkledningen være åpen.

▶ Heveanlegget i standby-drift: Lukk stengeventilen i trykkledningen.

7.5 Etterløpstid Etterløpstiden er stilt inn på 3 s på fabrikken. Etterløpstiden kan tilpasses ved behov:
ƒ Økning av nyttevolumet per pumpeomgang.
ƒ Omfattende oppsugning av bunnfallet på beholderbunnen ved hjelp av den

integrerte dypavsugingen.
ƒ Slurpedrift for å unngå trykkstøt.

Les monterings- og driftsveiledningen til styreenheten for innstilling av etterløpstiden!

FORSIKTIG! Vær oppmerksom på driftstypen når etterløpstiden endres. Driftstypen
angir aktiveringsperioden og stillstandstiden!

7.6 Innstilling ventilasjonsskrue Tilbakeslagsventilen er utstyrt med en ventilasjonsskrue. For inspeksjonsarbeid kan
tilbakeslagsventilen åpnes ved hjelp av ventilasjonsskruen. Dermed kan resten av
mediet renne tilbake fra trykkledningen til samlebeholderen. Sett deretter
ventilasjonsskruen i fabrikkinnstillingen igjen for feilfri drift av tilbakeslagsventilen.

3

4

9

28

Fig. 8: Posisjonen til ventilasjonsskruen

3 Tilkobling ventilering og lufting samlebeholder
4 Trykktilkobling
9 Ventilasjonsskrue

‡ Heveanlegget i standby-drift.

1. Kontroller fabrikkinnstillingen til ventilasjonsskruen: 28 mm (1,1 in)

2. Hvis ventilasjonsskruen er skrudd for langt inn (> 28 mm/1,1 in), må du skrue den
ut igjen.

FORSIKTIG! Hvis ventilasjonsskruen er skrudd for langt inn, kan det oppstå skader
på tilbakeslagsventilen. Dessuten kan det oppstå for kraftig støyutvikling!

8 Drift Heveanlegget går som standard i automatisk drift og blir koblet inn og ut via den
integrerte nivåstyringen.

ADVARSEL
Fare for forbrenninger på varme overflater!
Motorhuset kan bli varmt under drift. Det kan oppstå forbrenninger. La motoren
avkjøles til omgivelsestemperatur etter at du har slått den av!

‡ Oppstart ble gjennomført.

‡ Prøvekjøring ble gjennomført og var vellykket.

‡ Betjening og funksjonsmåte for heveanlegg er kjent.

‡ Trykkledningen er fylt helt med vann.

1. Slå på heveanlegget: Sett støpselet inn i stikkontakten.
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2. Velg automatisk modus på styreenheten.

3. Åpne stengeventilene i innløps- og trykkledningen.

▶ Heveanlegget kjører i automatisk drift og styres nivåavhengig.

8.1 Bruksgrenser Ikke-tillatte driftsmåter og overbelastning fører til skader på heveanlegget. Følgende
bruksgrenser må overholdes:
ƒ Maks. innløp/t: 3000 l (792,5 US.liq.gal)
ƒ Maks. innløpshøyde: 5 m (16 ft)
ƒ Maks. trykk i trykkledningen: 6 bar (87 psi)
ƒ Medietemperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) i 5 min
ƒ Omgivelsestemperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

8.2 Under drift

FORSIKTIG
Materielle skader grunnet trykkstøt
Når pumpen kobles fra, kan det oppstå trykkstøt. Disse trykkstøtene kan skade
trykkledningen og heveanlegget. Øk etterløpstiden for å unngå trykkstøt. En lengre
etterløpstid fører til slurpedrift, og tilbakeslagsventilen lukkes ikke så hardt.

LES DETTE
Anleggsproblemer ved for liten løftehøyde
Hvis trykkhøyden er under 2 m (6,5 ft), kan det oppstå lekkasje i samlebeholderen.
Tilbakeslagsventilen lukkes ikke tett fordi det nødvendige mottrykket mangler. Det
kan oppstå gjentatt aktivering (takting) av heveanlegget.

ƒ Åpne stengeventilene i innløps- og trykkledningen!
ƒ Maks. innløpsmengde er mindre enn den maks. transportytelsen til anlegget.
ƒ Ikke åpne inspeksjonsåpningene på samlebeholderen og tilbakeslagsventilen!
ƒ Sikre ventilering og lufting av samlebeholderen!

8.3 Nøddrift
8.3.1 Driftsavbrudd av nivåstyringen Hvis nivåstyringen svikter, må samlebeholderen tømmes i manuell drift. Du finner all

informasjon om manuell drift i monterings- og driftsveiledningen til styreenheten.

FORSIKTIG! Permanent drift er ikke tillatt! Vær oppmerksom på driftstypen.
Driftstypen angir aktiveringsperioden og stillstandstiden!

8.3.2 Utfall av heveanlegget Hvis heveanlegget svikter helt, kan spillvannet pumpes ut ved hjelp av en
membranhåndpumpe.

1. Lukk stengeventilen i innløpet.

2. Lukk stengeventilen i trykkledningen.

3. Pump spillvannet inn i trykkledningen med membranhåndpumpen.
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8.3.3 Oversvømmelse av heveanlegget
(havari)

FARE
Fare på grunn av helseskadelige medier!
I tilfelle havari oppstår det kontakt med det oppsamlede spillvannet. Ta hensyn til
følgende punkter:

• Bruk verneutstyr:

⇒ Engangsdrakt til hele kroppen

⇒ Lukkede vernebriller

⇒ Vernemaske

• Tilbehør som har blitt brukt (f.eks. membranhåndpumpe, slanger), skal rengjøres
grundig og desinfiseres etter at arbeidet er ferdig.

• Desinfiser heveanlegget og driftsrommet.

• Tilfør vaskevann i avløpsnettet.

• Avhend verneklær og rengjøringsutstyr iht. lokale forskrifter.

• Følg angivelsene i arbeidsreglementet! Driftsansvarlig må sikre at personalet har
mottatt og lest arbeidsreglementet!

LES DETTE
Drift av heveanlegget ved ulykker
Styreenheten er ikke oversvømmelsessikkert. For å kunne garantere drift av
heveanlegget også i tilfelle av en oversvømmelse, må de elektriske tilkoblingene og
styreenheten installeres høyt nok over bakken!

9 Avstengning/demontering
9.1 Personalets kvalifisering ƒ Betjening/styring: Betjeningspersonale, informert om funksjonsmåten til hele

anlegget
ƒ Monterings-/demonteringsarbeid: utdannet fagperson anleggsteknikk for

sanitæranlegg
Feste og oppdriftssikring, tilkobling av plastrør

ƒ Elektrisk arbeid: utdannet elektriker
Person med egnet fagutdannelse, kunnskap og erfaring for å kunne oppdage og
unngå farer med elektrisitet.

9.2 Operatørens plikter ƒ Følg gjeldende lokale forskrifter for helse, miljø og sikkerhet.
ƒ Nødvendig sikkerhetsutrustning stilles til rådighet, og påse at personalet bruker

verneutstyret.
ƒ Ventiler lukkede rom tilstrekkelig.
ƒ Hvis det samles giftige eller kvelende gasser, må det straks settes i verk mottiltak!
ƒ Ved arbeider i sjakter og lukkede rom må en ekstra person være tilgjengelig for

sikring.
ƒ Hvis løfteutstyr brukes, må man overholde alle forskrifter for arbeider med laster

som svever i luften!

9.3 Ta ut av drift 1. Lukk stengeventilen i innløpsledningen.

2. Sett styreenheten i ventemodus.

3. Tøm samlebeholderen.
Koble inn heveanlegget og tøm samlebeholderen i manuell drift.

4. Lukk stengeventilen i trykkledningen.

5. Koble ut heveanlegget.
Trekk støpslet ut av stikkontakten. FORSIKTIG! Sikre heveanlegget mot
uautorisert gjeninnkobling!

▶ Heveanlegget er satt ut av drift.
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Hvis heveanlegget settes ut av drift i lengre tid, må det gjennomføres en
funksjonskjøring med jevne mellomrom (kvartalsvis). FORSIKTIG! Gjennomfør
funksjonskjøringen som beskrevet under «Testkjøring».

9.4 Demontering

FARE
Fare på grunn av helseskadelige medier ved demontering!
I løpet av demonteringen kan det oppstå kontakt med helseskadelige medier. Ta
hensyn til følgende punkter:

• Bruk verneutstyr:

⇒ Lukkede vernebriller

⇒ Vernemaske

⇒ Vernehansker

• Dråpemengder skal tas opp umiddelbart.

• Følg angivelsene i arbeidsreglementet! Driftsansvarlig må sikre at personalet har
mottatt og lest arbeidsreglementet!

FARE
Fare på grunn av helseskadelige medier! Desinfiser heveanlegget!
Heveanlegget må dekontamineres etter demontering før alle videre arbeider! Risiko
for fatal skade! Følg angivelsene i arbeidsreglementet! Driftsansvarlig må sikre at
personalet har mottatt og lest arbeidsreglementet!

FARE
Livsfare på grunn av elektrisk strøm!
Feil håndtering ved elektriske arbeider fører til død ved strømstøt! Elektriske
arbeider må utføres av en elektriker i henhold til lokale forskrifter.

FARE
Livsfare på grunn av at man utfører farlig arbeide alene!
Arbeider i sjakter og trange rom, og arbeider med fallfare er farlige arbeider. Disse
arbeidene skal ikke utføres når man er alene! En ytterligere person må være til stede
for sikring.

ADVARSEL
Fare for forbrenninger på varme overflater!
Motorhuset kan bli varmt under drift. Det kan oppstå forbrenninger. La motoren
avkjøles til omgivelsestemperatur etter at du har slått den av!

‡ Heveanlegget er tatt ut av drift.

‡ Verneutstyret i bruk.

‡ Alle stengeventiler lukket.

1. For å tømme trykkledningen i beholderen må tilbakeslagsventilen åpnes ved hjelp
av lufteinnretningen.

2. Pump resten av mediet ut via membranhåndpumpen.

3. Løsne forbindelsen på innløpet. Trekk innløpsrøret ut av innløpstetningen.

4. Løsne forbindelsen til trykkledningen. Fjern mansjetten.

5. Løsne forbindelsen på ventilasjons- og luftetilkoblingen til samlebeholderen. Trekk
lufterøret ut av HT-muffen.

6. Demonter sugeledningen til membranhåndpumpen fra tilkoblingen til
nødtømmingen.
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FARE! Helsefare på grunn av spillvann! Resten av spillvannet renner ut av
samlebeholderen via tilkoblingen til nødtømmingen. Samle spillvannet opp i
egnede beholdere, og tøm det i avløpsnettet.

7. Løsne gulvforankringen.

8. Trekk heveanlegget forsiktig ut av røropplegget.

▶ Heveanlegget er demontert. Rengjøre og desinfisere heveanlegget og
driftsrommet.

9.5 Rengjøre og desinfisere

FARE
Fare på grunn av helseskadelige medier!
Desinfiser heveanlegget før alt videre arbeid! Bruk følgende verneutstyr under
rengjøringsarbeidene:

• Lukkede vernebriller

• Pustemaske

• Vernehansker

⇒ Den angitte utrustningen er et minimumskrav, følg angivelsene i
arbeidsreglementet! Driftsansvarlig må sikre at personalet har mottatt og
lest arbeidsreglementet!

‡ Heveanlegget er demontert.

‡ Styreenheten er pakket vanntett.

‡ Slipp spillvannet ut i kloakken i henhold til lokale forskrifter.

‡ Desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig i henhold til driftforordningen.
LES DETTE! Følg produsentens spesifikasjoner for bruk nøye!

1. Spyl av heveanlegget med rent vann ovenfra og ned.

2. Åpne og spyl av inspeksjonsåpningen på samlebeholderen og tilbakeslagsventilen.

3. Spyl av alle tilkoblingsstusser innenfra.

4. Spyl alle smussrester på gulvet ned i avløpskanalen.

5. La heveanlegget tørke.

6. Lukk inspeksjonsåpningen på samlebeholderen og tilbakeslagsventilen igjen.

10 Service Service må kun utføres av en fagkyndig person (f.eks. kundeservice). Gjennomfør
vedlikeholdsintervallene iht. EN 12056-4:
ƒ ¼ år for næringsbedrifter
ƒ ½ år for flermannsboliger
ƒ 1 år for eneboliger

Registrer alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider i en protokoll. Protokollen må
signeres av den fagkyndige personen og den driftsansvarlige.

Gjennomfør en testkjøring når vedlikeholdsarbeidene er fullført.

11 Reservedeler Reservedeler bestilles hos kundeservice. For å unngå unødige forespørsler og
feilbestillinger, må man alltid oppgi serie- eller artikkelnummer. Med forbehold om
endringer!

12 Avfallshåndtering
12.1 Verneklær Brukte verneklær må avhendes i henhold til gjeldende lokale retningslinjer.

12.2 Olje og smøremidler Driftsmidler må samles opp i egnede beholdere og avhendes i henhold til lokalt
gjeldende retningslinjer. Dråpemengder skal tas opp umiddelbart!
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12.3 Informasjon om innsamling av
brukte elektriske og elektroniske
produkter

Riktig avfallshåndtering og fagmessig korrekt gjenvinning av produktet hindrer
miljøskader og farer for personlig helse.

LES DETTE
Det er forbudt å kaste produktet i husholdningsavfallet!
I EU kan dette symbolet vises på produktet, forpakningen eller på de vedlagte
dokumentene. Det betyr at de aktuelle elektriske eller elektroniske produktene ikke
må kastes i husholdningsavfallet.

Følg disse punktene for riktig behandling, gjenvinning og avfallshåndtering av de
aktuelle utgåtte produktene:
ƒ Disse produktene må bare leveres til godkjente innsamlingssteder som er beregnet

på dette.
ƒ Følg gjeldende lokale forskrifter!

Informasjon om riktig avfallshåndtering får du hos de lokale myndighetene,
avfallshåndteringsselskaper i nærheten eller hos forhandleren der du kjøpte produktet.
Mer informasjon angående resirkulering finner du på www.wilo‑recycling.com.
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