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1 Обща информация
1.1 За тази инструкция Инструкцията е част от продукта. Спазването на тази инструкцията осигурява

правилната работа и обслужването на продукта:
ƒ Прочетете внимателно инструкцията преди всякакви дейности по или с

продукта.
ƒ Съхранявайте инструкцията на достъпно по всяко време място.
ƒ Моля, спазвайте всички указания по продукта и маркировки, обозначени по

него.

Оригиналната инструкция за експлоатация е на немски език. Инструкциите на
всички други езици представляват превод на оригиналната инструкция за
експлоатация.

1.2 Авторско право Авторското право върху тази инструкция принадлежи на производителя.Wilo
Съдържанието не трябва:
ƒ Да се размножава.
ƒ Да се разпространява.
ƒ Да се използва неправомерно за целите на рекламата.

Wilo си запазва правото да променя данните без предупреждение и не поема
отговорност за технически неточности и/или пропуски.

1.3 Запазено право на изменения Wilo си запазва правото на технически изменения по продукта или отделните му
части. Възможно е използваните изображения да се различават от оригинала; те
служат за примерното онагледяване на продукта.

1.4 Изключване на гаранция и
отговорност Wilo не поема никаква гаранция или отговорност в следните случаи:

ƒ Недостатъчно оразмеряване поради непълни или грешни данни на оператора
или възложителя

ƒ Неспазване на тази инструкция
ƒ Използване не по предназначение
ƒ Неправилно съхранение или транспорт
ƒ Неправилен монтаж или демонтаж
ƒ Недостатъчна техническа поддръжка
ƒ Неправилни ремонтни дейности
ƒ Недостатъчна строителна основа
ƒ Химически, електрически или електромагнитни въздействия
ƒ Износване

2 Безопасност Тази глава съдържа основни указания, за отделните фази на експлоатация.
Неспазването на тези указания може да доведе до следните опасности:
ƒ Застрашаване на хора от електрически, механични и бактериологични

въздействия, както и електромагнитни полета
ƒ Застрашаване на околната среда чрез изтичане на опасни вещества
ƒ Материални щети
ƒ Отказ на важни функции на продукта

Неспазването на тези указания води до загуба на правото Ви за обезщетение.

Допълнително да се спазват указанията и изискванията за безопасност в
следващите глави!

2.1 Обозначения на изискванията за
безопасност В тази инструкция за монтаж и експлоатация се обръща внимание на

изискванията за безопасност, свързани с материални щети и телесни
увреждания. Тези изисквания за безопасност са представени по различен начин:
ƒ Изискванията за безопасност за предотвратяване на телесни увреждания

започват със сигнална дума, която се предхожда от съответният символ и са
на сив фон.

ОПАСНОСТ
Вид и източник на опасността!
Последици от опасността и указания за тяхното предотвратяване.
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ƒ Изискванията за безопасност за предотвратяване на материални щети
започват със сигнална дума и са изобразени без символ.

ВНИМАНИЕ
Вид и източник на опасността!
Последици или информация.

Сигнални думи
ƒ ОПАСНОСТ! 

Неспазването на изискването води до смърт или тежки наранявания!
ƒ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Неспазването на изискването може да доведе до (тежки) наранявания!
ƒ ВНИМАНИЕ! 

Неспазването на изискването може да причини материални щети или смърт.
ƒ ЗАБЕЛЕЖКА! 

Важно указание за работа с продукта

Текстова маркировка

‡ Условие

1. Работна стъпка/изброяване

⇒ Указание/инструкция

▶ Резултат

Символи

В тази инструкция са използвани следните символи:

Опасност от електрическо напрежение

Опасност от бактериална инфекция

Опасност от експлозия

Предупреждение за опасност от горещи повърхности

Лични предпазни средства: Трябва да се носи защитна каска

Лични предпазни средства: Трябва да се носят защитни обувки

Лични предпазни средства: Трябва да се носят защитни ръкавици

Лични предпазни средства: Трябва да се носи защитна маска

Лични предпазни средства: Трябва да се носят защитни очила

Забранена е самостоятелната работа! Присъствието на втори
човек е задължително.
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Полезна забележка

2.2 Квалификация на персонала ƒ Електротехнически дейности: обучен електротехник
Лице с подходящо специализирано образование, познания и опит, за да може
да разпознава и предотвратява опасни ситуации, свързани с електричество.

ƒ Дейности по монтажа/демонтажа: обучен специалист за системна техника за
санитарни системи
Закрепване и безопасност на задвижването, свързване на пластмасови тръби

ƒ Работи по техническото обслужване: Специалист (обучен специалист за
системна техника за санитарни системи)
Опасности от отпадъчни води, основни познания за системите за повишаване
на налягането, изисквания на EN 12056

ƒ Персоналът е инструктиран според местните приложими разпоредби за
предотвратяване на злополуки.

ƒ Персоналът е прочел и разбрал инструкцията за монтаж и експлоатация.

2.3 Електрически работи ƒ Работите по електроинсталациите да се извършват винаги от електротехник.
ƒ Изключете продукта от захранващата мрежа и го осигурете срещу

неоторизирано повторно включване.
ƒ Спазвайте местните разпоредби при свързването към електрическата мрежа.
ƒ Спазвайте изискванията на местното енергоснабдително дружество.
ƒ Персоналът трябва да бъде информиран за изпълнението на

присъединяването към електрическата мрежа.
ƒ Персоналът трябва да бъде информиран за възможностите за изключване на

продукта.
ƒ Техническите данни, съдържащи се в тази инструкция за монтаж и

експлоатация, и тези на фирмената табелка трябва да бъдат спазвани.
ƒ Заземете продукта.
ƒ Монтирайте таблото за управление безопасно срещу заливане.
ƒ Подменете дефектните захранващи кабели. За целта се консултирайте със

сервизната служба.

2.4 Контролни устройства Следните контролни устройства трябва да се осигурят от монтажника:

Автоматичен защитен прекъсвач

Размера и характеристиката на включване на защитния прекъсвач трябва да се
ориентира по номиналния ток на свързания продукт. Съблюдавайте
националните разпоредби.

Предпазен прекъсвач за дефектнотокова защита (RCD)
ƒ Монтирайте дефектнотокова защита (RCD) според разпоредбите на местното

енергоснабдително дружество.
ƒ Монтирайте дефектнотокова защита (RCD), ако съществува възможност от

контакт на хора с продукта и проводими течности.

2.5 Транспорт на опасни за
здравето флуиди При контакт с опасни за здравето флуиди съществува опасност от бактериална

инфекция! По време на демонтажа и преди по-нататъшна употреба, основно
почистете и дезинфекцирайте резервоара. Осигурете следните точки:
ƒ По време на почистване на продукта се носят следните лични предпазни

средства:
– Защитни очила от затворен тип
– Дихателна маска
– Защитни ръкавици

ƒ Всички лица са информирани за флуида, свързаните с това опасности и
правилния начин на работа!

2.6 Експлозивна атмосфера в
събирателен резервоар Фекалните отпадъчни води могат да доведат до натрупване на газ в резервоара.

При неправилен монтаж или работи по техническото обслужване този насложил
се газ може да проникне в работното помещение и да образува експлозивна
атмосфера. Атмосферата може да се възпламени и да доведе до експлозия. За
избягването на експлозивна атмосфера трябва да се съблюдава следното:
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ƒ Резервоарът не трябва да има повреди (пукнатини, неуплътненост, шуплест
материал)! Дефектните системи за повишаване на налягането да се извадят от
експлоатация.

ƒ Всички връзки за вход, напорни тръбопроводи, вентилация и
обезвъздушаване да се изпълнят внимателно и плътно!

ƒ Подведете вентилиращия и обезвъздушаващия тръбопровод през покрива.
ƒ При отваряне на резервоарите (напр. при дейности по поддръжката) да се

осигури съответния въздухообмен!

2.7 Транспорт ƒ Носете следните лични предпазни средства:
– Защитни обувки
– Защитна каска (при използване на подемни приспособления)

ƒ На мястото на приложение трябва да се спазва националното законодателство
и нормативната уредба за безопасност и здраве при работа.

ƒ Дръжте продукта за резервоара. Никога не дърпайте захранващия кабел!
ƒ При тегло над 50 kg (110 lbs) продуктът трябва да се транспортира от две лица.

Препоръчва се принципно транспортът да се извършва от две лица.
ƒ При използване на подемно приспособление трябва да се съблюдава

следното:
– Да се използват само регламентираните и разрешени от закона подемни

механизми и товароповдигащи средства.
– Опорните средства трябва да се избират съобразно съответните

обстоятелства (атмосферни условия, точка на захващане, товар и т.н.).
– Проверете дали опорните средства са закрепени добре.
– Осигурете стабилността на подемния механизъм.
– Ако е необходимо (например при блокирана видимост), определете втори

човек за координиране.
– Не се разрешава престоя на лица под висящи товари. Товарите да не се

пренасят над работни места, на които има хора.

2.8 Работи по монтаж/демонтаж ƒ Носете следните лични предпазни средства:
– Защитни обувки
– Защитни работни ръкавици, предпазващи от порезни рани

ƒ На мястото на приложение трябва да се спазва националното законодателство
и нормативната уредба за безопасност и здраве при работа.

ƒ Изключете продукта от захранващата мрежа и го осигурете срещу
неоторизирано повторно включване.

ƒ Затворете входящия и напорния тръбопровод.
ƒ Затворените помещения да се проветряват достатъчно.
ƒ При извършване на дейности в затворени пространства трябва да е налице

втори човек за защита.
ƒ В затворени пространства или строежи може да се натрупат отровни или

задушливи газове. Спазвайте защитни мерки съгласно фирмените
разпоредби, напр. носете газ детектор.

ƒ Почистете основно продукта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар поради неправилно облекло и лесно
запалими почистващи средства!
По време на почистването на пластмасови части може да възникне статичен
заряд. Има опасност от пожар! Носете само антистатично облекло и не
използвайте лесно запалими почистващи средства.

2.9 По време на експлоатация ƒ Отворете всички спирателни кранове във входния и напорния тръбопровод!
ƒ Макс. входно количество е по-малко от макс. напорна мощност на системата.
ƒ Не отваряйте ревизионните отвори!
ƒ Осигурете обезвъздушаването!

Неразрешен режим на работа и свръхнатоварвания могат да доведат до повреди
на системата за повишаване на налягането. Да се спазват стриктно следните
гранични стойности:
ƒ Макс. приток/h: 1500 l (396 US.liq.gal)
ƒ Максимална височина на входа: 5 m (16 ft)
ƒ Макс. налягане в напорния тръбопровод: 2,5 bar (36 psi)
ƒ Температура на флуида: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), макс. 65 °C (149 °F) за 5 мин.
ƒ Температура на околната среда: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
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ВНИМАНИЕ
Надналягане в резервоара!
Ако има прекомерно надналягане в резервоара, той може да се спука. За да
предотвратите надналягане, спазвайте следните точки:

• Максималната височина на входа е 5 m (16,5 ft)

• Максималното входно количество трябва да бъде по-малко от максималния
изискван дебит в работната точка!

2.10 Работи по техническото
обслужване

ƒ Дейностите по поддръжката да се извършват само от специалисти (обучен
специалист за системна техника за санитарни системи).

ƒ Носете следните лични предпазни средства:
– Защитни очила от затворен тип
– Защитни работни ръкавици, предпазващи от порезни рани
– Защитни обувки

ƒ Изключете продукта от захранващата мрежа и го осигурете срещу
неоторизирано повторно включване.

ƒ Затворете входящия и напорния тръбопровод.
ƒ Да се използват само оригинални резервни части на производителя.

Производителят не носи отговорност за щети от какъвто и да е характер,
породени от използването на неоригинални резервни части.

ƒ Течове на флуида и работната течност трябва да бъдат незабавно събрани и
изхвърлени в съответствие с валидните национални разпоредби.

ƒ Почистете основно продукта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар поради неправилно облекло и лесно
запалими почистващи средства!
По време на почистването на пластмасови части може да възникне статичен
заряд. Има опасност от пожар! Носете само антистатично облекло и не
използвайте лесно запалими почистващи средства.

2.11 Задължения на оператора ƒ Инструкция за монтаж и експлоатация трябва да се предостави на езика на
персонала.

ƒ Да се организира обучение на персонала за посочените дейности.
ƒ Предоставете предпазни средства. Уверете се, че персоналът използва

предпазните средства.
ƒ Поддържайте поставените на продукта табели за техника на безопасност и

указателните табелки винаги чисти и четливи.
ƒ Персоналът трябва да бъде инструктиран за начина на функциониране на

системата.
ƒ Трябва да се изключат всякакви опасности от електрически ток.
ƒ Маркирайте и обезопасете работната зона.

При работа с продукта спазвайте следните точки:
ƒ Забранена е работата на лица под 16 години.
ƒ Лица под 18 години да се наблюдават от специалист!
ƒ Забранява се работата на лица с ограничени физически, сензорни или

умствени способности!

3 Работа/употреба
3.1 Нормална експлоатация Изпомпване на отпадни води с фекалии:

ƒ Когато отпадъчните води, които не могат да се влеят в канализационната
мрежа посредством естествен наклон.

ƒ За осигурено срещу обратен поток отводняване, ако мястото на оттичане, се
намира под нивото на обратно подприщване.

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако се транспортират отпадъчни води съдържащи мазнини,
инсталирайте маслоуловител преди системата за повишаване на налягането!

Изпълнение за агресивни флуиди (SANI...C) е подходящо за изпомпване на:
ƒ Вода за плувни басейни с макс. съдържание на хлорид 1,2 mg/l
ƒ Агресивни флуиди с pH стойност 5 до 12:

– Дъждовна вода (спазвайте националните разпоредби напр. DIN 1986-100)
– Почистващи, дезинфекциращи, миещи и перилни препарати
– Кондензат от горивна техника
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ВНИМАНИЕ! pH стойността на флуида в събирателния резервоар не трябва да
пада под 5 или да надвишава 12!

3.2 Използване не по
предназначение

ОПАСНОСТ
Експлозия поради отвеждане на експлозивни флуиди!
Отвеждането на лесно запалими и експлозивни флуиди (бензин, керосин и
т.н.) в чист вид е забранено. Има опасност за живота поради експлозия!
Системата за повишаване на налягането не е разработена за такива флуиди.

Следните флуиди не трябва да се отвеждат:
ƒ Отпадъчните води от отводнявани обекти, които са разположени над нивото

на обратно подприщване и могат да бъдат отводнени по естествения наклон
на терена.

ƒ чакъл, пепел, отпадъци, стъкло, пясък, гипс, цимент, вар, хоросан, влакнести
материали, текстилни изделия, хартиени кърпички, влажни кърпички (кърпи
от флийз, мокра тоалетна хартия), пелени, картон, груба хартия, изкуствени
смоли, катран, кухненски отпадъци, мазнини, масла

ƒ Отпадъци от кланици, унищожаване на животински трупове и
животновъдство (течен оборски тор ...)

ƒ Отровни, агресивни или корозивни вещества, като тежки метали, биоциди,
препарати за растителна защита, киселини, основи, соли, вода от плувни
басейни

ƒ Почистващи, дезинфекциращи, перилни и миещи препарати в предозирани
количества и такива, които образуват извънредно много пяна

ƒ Питейна вода

Към употребата по предназначение спада и спазването на тази инструкция. Всяко
използване, което излиза извън тези рамки, се третира като използване не по
предназначение.

4 Описание на продукта
4.1 Конструкция Компактна, готова за присъединяване и напълно потопена система за повишаване

на налягането с единични помпи за изпомпване на фекални отпадъчни води.

1

2 3

4

5

6
78

Fig. 1: Преглед

1 Събирателен резервоар
2 Ревизионен отвор на събирателния резервоар
3 Отвор за вентилация и обезвъздушаване на събирателния резервоар
4 Изходен отвор
5 Ревизионен отвор възвратен клапан
6 Място за хващане
7 Свързване на тръбата за аварийно източване
8 Мотор

Газо- и водонепропусклив събирателен резервоар с косо разположено
резервоарно помещение и ревизионен отвор с прозрачен капак. Входовете са
свободно избираеми, отчитането на нивото става с аналогов изходящ сигнал
4 ... 20 mA. Изходен отвор с монтиран възвратен клапан с ревизионен отвор.

Задвижване чрез мотор с повърхностно охлаждане с термична защита на мотора.

Предварително инсталирано табло за управление за автоматична експлоатация:

Wilo-Control MS-L
ƒ Общ сигнал за повреда с безпотенциален контакт
ƒ Вградена и независима от ел. мрежа аларма
ƒ Време за движение по инерция, което може да се зададе

Wilo-Control EC-L
ƒ Обслужване чрез дисплей със символизирано, буквено-цифрено меню
ƒ Общ сигнал за повреда с безпотенциален контакт
ƒ Единичен сигнал за неизправност с безпотенциален контакт
ƒ ModBus интерфейс
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ƒ Вградена и независима от ел. мрежа аларма
ƒ Време за движение по инерция, което може да се зададе

4.2 Материали ƒ Корпус на мотора: 1.4404 (AISI 316L)
ƒ Хидравлика: PP-GF30
ƒ Работно колело: PP-GF30
ƒ Резервоар: PE
ƒ Възвратен клапан: PPS

4.3 Контролни устройства

Контрол на намотките на електродвигателя

Електродвигателят е оборудван с термична защита с биметални сензори:
ƒ Монофазен мотор: Термичната защита на електродвигателя се включва

автоматично. При прегряване моторът се изключва. След охлаждането
моторът се включва отново автоматично.

ƒ Мотор за трифазен ток: Термичната защита на електродвигателя се показва от
свързаното табло за управление и се нулира.

Аларма за висока вода с общо съобщение за грешка

Когато се достигне нивото на наводнение следва акустична и оптична алармена
сигнализация. Извършва се принудително включване на помпата. Освен това се
активира сигнален контакт за обща повреда. Чрез безпотенциалния контакт може
да се задейства външна аларма (сирена, SMS чрез връзка през SmartHome).

Когато падне нивото на наводнение следва изключване на помпата след изтичане
на времето за инерция. Алармената сигнализация се потвърждава самостоятелно.

4.4 Начин на функциониране Постъпващите отпадъчни води се заустват през приточния тръбопровод в
събирателния резервоар и се събират там. Когато нивото на водата достигне
нивото на включване, се включва помпата. Събраните отпадъчни води се
изпомпват в свързания напорен тръбопровод. Когато се достигне нивото на
изключване, помпата се изключва след изтичане на настроеното време за работа
по инерция.

Ако е достигнато ниво на наводнение, всички помпи се включват (принудително
включване). Има алармена сигнализация чрез светодиода за наводнение или
дисплея. По вътрешния зумер може да следва допълнителна акустична алармена
сигнализация. Освен това се активира изход за общ сигнал за повреда (SSM).

4.5 Експлоатация с честотен
преобразувател Експлоатацията с честотен преобразувател не е разрешена.

4.6 Кодово означение на типовете
Пр.: DrainLift SANI-S.11M/3C
DrainLift Група продукти
SANI Помпена система за отпадни води
S Монтажен размер
11 Макс. напор
M Захранване от мрежата:

ƒ M = 1~
ƒ T = 3~

3 Изпълнение на мотора и таблото за управление:
ƒ 1 = режим на работа: S3, табло за управление: Control MS-L
ƒ 3 = режим на работа: S3, табло за управление: Control EC-L

C Изпълнение за агресивни флуиди

4.7 Технически характеристики
Допустима област на приложение

Максимален вход на час 1500 l (396 US.liq.gal.)

Макс. налягане в напорния
тръбопровод

2,5 bar (36 psi)

Макс. напор Виж фирмената табелка

Макс. дебит Виж фирмената табелка

Максимална височина на входа 5 m (16,5 ft)
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Температура на флуида 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), макс. 65 °C (149 °F) за 5
мин.

Температура на околната
среда

3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Данни на мотора

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

Консумирана мощност [P1] Виж фирмената табелка

Номинална мощност на мотора
[P2]

Виж фирмената табелка

Номинален ток [IN] Виж фирмената табелка

Обороти [n] Виж фирмената табелка

Вид стартиране Директно

Режим на работа

S3 10%/60 s
ƒ Продължителност на цикъла: 60 s
ƒ Продължителност на включване: 6 s
ƒ Състояние на покой: 54 s

Степен на защита IP68

Дължина на кабела до
щепсела

1,5 m (5 ft)

Дължина на кабела до таблото
за управление

ƒ SANI-S.../1...: 4 m (13 ft)
ƒ SANI-S.../3C...: 10 m (33 ft)

Щепсел ƒ Монофазно изпълнение: С щепсел Шуко
ƒ Трифазен ток: CEE 16A, 3P+N+PE, 6h

Присъединителни размери

Изходен отвор DN 80, PN 10

Входен отвор DN 100/150

Отвор за вентилация и
обезвъздушаване на
събирателния резервоар

50 mm (2 in)

Свързване на тръбата за
аварийно източване

DN 50

Размери и тегло

Брутен обем 47 l (12,5 US.liq.gal.)

Макс. полезен обем отнесен
към височината на входа*

25 l/6,5 US.liq.gal. (180 mm*)/32 l/8,5 US.liq.gal.
(250 mm*)

Диагонален размер 630 mm (25 in)

Тегло 28 kg (62 lb)

Системата не е оразмерена за непрекъсната работа! Максималният дебит се
отнася за прекъсващ работен режим S3!

4.8 Комплект на доставката ƒ Система за повишаване на налягането с табло за управление и захранващ
кабел с щепсел

ƒ Фланцов шуцер DN 80/100
ƒ Маншет DN 100 за изходен отвор
ƒ Двойна муфа за висока температура 50 mm (2 in) за извод за обезвъздушаване
ƒ Двойна муфа за висока температура DN 50 за отвор за източване
ƒ Входен комплект с инструмент за изрязване на входни отвори 124 mm (5 in) и

уплътнение DN 100
ƒ Крепежен елемент за закрепване към под
ƒ Звукоизолираща постелка
ƒ 9 V акумулаторна батерия
ƒ Инструкция за монтаж и експлоатация

4.9 Окомплектовка

От напорната страна
ƒ Фланцов щуцер DN 80 за свързване на напорен тръбопровод DN 80
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ƒ Фланцов спирателен кран DN 80 от чугун с плоско уплътнение и монтажен
материал

Страна на подаване
ƒ Шибърен вентил DN 100/DN 150, от пластмаса с твърди краища на тръбата
ƒ Входни уплътнения DN 100/DN 150
ƒ Входен комплект (уплътнение и трион) DN 100/DN 150

Обща информация
ƒ Ръчна мембранна помпа със свързване R 1½ (без маркуч)
ƒ 3-пътен спирателен кран за превключване към ръчно засмукване
ƒ Сирена 230 V, 50 Hz
ƒ Мигаща лампа 230 V, 50 Hz
ƒ Сигнална лампа 230 V, 50 Hz
ƒ Радиоизлъчвател SmartHome за свързване в мрежа с Wilo wibutler

5 Транспорт и съхранение
5.1 Доставка След приемане на пратката, тя веднага трябва да се провери за дефекти (щети,

липси). Евентуалните дефекти трябва да бъдат отбелязани на документите,
съпровождащи пратката! За дефектите трябва в деня на приемане на пратката да
бъдат уведомени транспортната фирма и производителя. По-късно
констатирани дефекти не се признават.

5.2 Транспорт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наранявания на краката поради липсващи лични предпазни
средства!
По време на работа съществува опасност от (тежки) наранявания. Да се носят
защитни обувки!

За да не се повреди системата за повишаване на налягането при транспортиране,
отстранете опаковката едва на мястото на експлоатация. Употребявани системи
за повишаване на налягането да се опаковат за експедиране в устойчиви на
скъсване, достатъчно големи и плътно затворени пластмасови чували.
ƒ За транспортиране и за закрепване към събирателния резервоар са

предвидени две места за хващане.
ƒ Никога не дърпайте захранващия кабел!
ƒ Препоръчва се транспортът да се извършва от две лица.
ƒ Спазвайте разпоредбите за опаковане:

– Удароустойчив
– Осигурете закрепването на продукта.
– Пазете от прах, масло или влага.

5.3 Съхранение

ОПАСНОСТ
Опасност от вредни за здравето флуиди! Дезинфекцирайте
системата за повишаване на налягането!
Обеззаразете системата за повишаване на налягането след демонтажа и
преди всички следващи работи! Има риск от фатално нараняване!
Съблюдавайте данните в правилника за вътрешния ред! Операторът трябва да
се увери, че персоналът е получил и прочел правилника за вътрешния ред!

ВНИМАНИЕ
Цялостно повреждане поради навлизане на влага
Навлизането на влага в захранващия кабел поврежда кабела и мотор! Никога
не потапяйте откритите краища на захранващия кабел в течност и при
съхранение го затворете водонепропускливо.
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Новодоставените системи за повишаване на налягането могат да се складират до
една година. За по-продължително складиране се консултирайте със сервизната
служба.

За складиране да се съблюдава следното:
ƒ Поставете система за повишаване на налягането стабилно върху твърда основа

и я подсигурете срещу преобръщане и подхлъзване!
ƒ Допустима температура на съхранение: -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), максимална

влажност на въздуха: 90 %, без образуване на конденз.
Препоръчва се складиране на защитено от замръзване място. Температура на
съхранение: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F), относителна влажност на въздуха: 40 ...
50 %.

ƒ Изпразнете събирателния резервоар напълно.
ƒ Навийте захранващия кабел и го закрепете към мотора.
ƒ Затворете отворените краища на захранващия кабел и щепсела

водонепропускливо.
ƒ Складирайте таблото за управление според информацията в инструкцията.
ƒ Затворете здраво всички отворени щуцери.
ƒ Системата за повишаване на налягането да не се съхранява в помещения,

където се извършват заваръчни работи. Отделящите се газове или лъчения
могат да повредят компонентите от пластмаса или еластомер.

ƒ Системата за повишаване на налягането да бъде защитена от пряка слънчева
светлина и горещина. Екстремна горещина може да доведе до повреди на
пластмасовите части!

ƒ Компонентите от еластомер подлежат на естествена трошливост. При
складиране за повече от 6 месеца се консултирайте със сервизната служба.

6 Монтаж и електрическо
свързване

6.1 Обучение на персонала ƒ Електротехнически дейности: обучен електротехник
Лице с подходящо специализирано образование, познания и опит, за да може
да разпознава и предотвратява опасни ситуации, свързани с електричество.

ƒ Дейности по монтажа/демонтажа: обучен специалист за системна техника за
санитарни системи
Закрепване и безопасност на задвижването, свързване на пластмасови тръби

6.2 Начини на монтаж ƒ Надземна инсталация в сградата
ƒ Подземна инсталация в шахта извън сградата

6.3 Задължения на оператора ƒ Спазвайте действащите национални разпоредби за предотвратяване на
злополуки и безопасност при работа.

ƒ Да се спазват всички разпоредби за работа под висящи товари при използване
на подемни приспособления.

ƒ Предоставете предпазни средства. Уверете се, че персоналът използва
предпазните средства.

ƒ За експлоатацията на системи за отпадна вода спазвайте националните
разпоредби относно инсталациите за отпадна вода.

ƒ За да се осигури безопасно и съобразено с функциите закрепване,
строителната конструкция/фундаментът трябва да е с достатъчна якост.
Отговорен за завършването и годността на строителната конструкция/
фундамента е операторът!

ƒ Осигурете свободен достъп до мястото на монтаж.
ƒ Извършете монтажа съгласно действащите национални разпоредби.
ƒ Проверете дали наличната проектна документация (монтажни схеми, място на

монтаж, условия на подаване на флуида) е цялостна и правилна.
ƒ Подгответе и положете тръбопроводите съгласно проектната документация.
ƒ Свързването към електрическата мрежа е защитено срещу заливане.
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6.4 Монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наранявания на ръцете и краката поради липсващи лични предпазни
средства!
По време на работа съществува опасност от (тежки) наранявания. Да се носят
следните лични предпазни средства:

• Защитни ръкавици

• Защитни обувки

Монтаж в сграда
ƒ Работното помещение да се проветрява достатъчно.
ƒ Спазвайте мин. 60 cm (2 ft) свободно разстояние около системата.
ƒ Случай на авария: Предвидете помпен резервоар в работното помещение, мин.

размери: 500x500x500 mm (20x20x20 in). Изберете съответна помпа. Трябва да
е възможно изпразване на ръка.

ƒ Полагайте всички захранващи кабели в съответствие с разпоредбите. От
захранващите кабели не трябва да произтича опасност (място на препъване,
повреда по време на експлоатация). Контролирайте дали сечението и
дължината на кабела са достатъчни за избрания начин на полагане.

ƒ Монтираното табло за управление не е защитено срещу заливане.
Инсталирайте таблото за управление достатъчно високо. Обърнете внимание
на доброто управление!

Монтаж в шахта

ОПАСНОСТ
Риско от фатално нараняване вследствие на опасна самостоятелна
работа!
Работата в шахти и тесни помещения, както и дейности, криещи риск от
падане от височина са опасни. Работите не трябва да бъдат изпълнявани
самостоятелно! Трябва да присъства втори човек за осигуряване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наранявания на главата поради липсващи лични предпазни
средства!
По време на работа съществува опасност от (тежки) наранявания. При
използване на подемни приспособления трябва да се носи защитна каска!

ВНИМАНИЕ
Внимание опасност от замръзване!
Замръзването може да доведе до функционални смущения и повреди.
Обърнете внимание на локалните дълбочини на замръзване. Ако системата
или нагнетателния изход са в зона на замръзване по време на студения сезон
изведете системата от експлоатация.

При монтаж на системата за повишаване на налягането в шахта спазвайте
допълнително следните точки:
ƒ При работа може да се натрупат отровни или задушливи газове. Осигурете

достатъчна вентилация. Спазвайте защитни мерки съгласно фирмените
разпоредби, (измерване на газ, носете газ детектор).

ƒ При натрупване на отровни или задушливи газове веднага вземете
противодействащи мерки!

ƒ Съблюдавайте диагоналния размер на системата за повишаване на налягането.
ƒ Поставяне на подемно приспособление: равна повърхност, чиста, твърда

основа. Мястото за съхранение и мястото на монтаж трябва да бъдат лесно
достъпни.
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ƒ Закрепете два транспортни колана към системата за повишаване на
налягането. Осигурете транспортните колани срещу изместване! Да се
използват само опорни средства, одобрени в строителната техника.

ƒ Прекъснете работа, ако климатичните условия (напр. образуване на лед, силен
вятър) вече не позволяват безопасна работа.

6.4.1 Указания за крепежните
материали Монтажът на продукта може да се извърши върху на различни строителни

конструкции (бетон, стомана и т.н.). Изберете подходящи крепежни материали за
съответната конструкция. За конкретния монтаж да се съблюдават следните
указания за крепежните материали:
ƒ Да се избягва наличието на пукнатини и отчупвания на строителната основа,

съблюдавайте минималните отстояния.
ƒ Осигурете здрав и стабилен монтаж, спазвайте зададената дълбочина на

пробивните отвори.
ƒ Прах от разпробиване намалява силата на задържане, Пробивните отвори

винаги да се продухват или почистват с прахосмукачка.
ƒ Да се използват само изправни строителни елементи (напр. болтове, дюбели,

капсули химически анкери).

6.4.2 Забележки относно
затръбяването По време на експлоатация затръбяването е подложено на различни налягания.

Освен това могат да възникнат върхови стойности на налягане (напр. при
затваряне на възвратния клапан), които в зависимост от експлоатационните
условия да достигнат стойности, многократно по-големи от работното налягане
на помпата. Тези различни налягания натоварват тръбопроводите и тръбните
съединения. За обезпечаване на безопасна и надлежна експлоатация проверете
следните параметри за тръбопроводите и тръбните съединения и оразмерете
съобразно изискванията:
ƒ Тръбопроводите са самоносещи.

Не трябва да действат сили на натиск или на опън върху системата за
повишаване на налягането.

ƒ устойчивост на налягане на затръбяването и тръбните съединения
ƒ устойчивост на опън на тръбните съединения (= динамично съединение за

надлъжна сила)
ƒ Тръбопроводите да се присъединят така, че да не възникват напрежения и

вибрации.

6.4.3 Работни стъпки Монтажът на системата за повишаване на налягането се извършва на следните
стъпки:
ƒ Подготвителни дейности.
ƒ Монтирайте система за повишаване на налягането.
ƒ Свържете напорния тръбопровод.
ƒ Свържете притока.
ƒ Свържете обезвъздушаващата тръба.
ƒ Свържете аварийното изпускане.

6.4.4 Подготвителни дейности ƒ Разопаковайте системата за повишаване на налягането.
ƒ Отстранете транспортните обезопасяващи средства.
ƒ Контролирайте обема на доставката.
ƒ Проверете надлежното състояние на всички възли.

ВНИМАНИЕ! Не вграждайте дефектни възли! Дефектните детайли могат да
доведат до отказ на системата!

ƒ Отделете настрани окомплектовката и я поддържайте в готовност за по-късна
употреба.

ƒ Подготовка на мястото за монтаж:
– Хоризонтална и равна монтажна площ!
– Има място за допълнително свободно пространство от поне 60 cm (2 ft)!
– Възможно е закрепване с дюбели.
– Чисто, почистено от груби твърди материали
– Сухo
– Защитенo от замръзване
– Добре осветено
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6.4.5 Монтиране на система за
повишаване на налягането

1
1

Fig. 2: Изглед отгоре на системата за
повишаване на налягането

1 Жлебове за закрепване за анкерирането в пода

Монтирайте системата за повишаване на налягането така, че да не може да се
завърта и да е застопорена. За целта анкерирайте към пода системата за
повишаване на налягането.

‡ Подготвителните дейности са завършени.

‡ Мястото на монтаж подготвено съгласно проектната документация.

‡ Използвайте подходящи крепежни материали за наличната строителна
основа. ЗАБЕЛЕЖКА! Спазвайте данните за крепежните материали!

1. Поставете системата за повишаване на налягането на мястото на монтаж и я
насочете спрямо затръбяването.
ВНИМАНИЕ! Фиксирайте таблото за управление към системата за
повишаване на налягането. Таблото за управление може да бъде
унищожено, ако падне!
ЗАБЕЛЕЖКА! Система за повишаване на налягането трябва да стои
хоризонтално!

2. Отбележете отворите за разпробиване за жлебовете за закрепване.

3. Поставете настрани системата за повишаване на налягането.

4. Пробийте и почистете пробивните отвори. Поставете дюбела.

5. Определяне и поставяне на звукоизолираща постелка.

6. Поставете системата за повишаване на налягането на шумоизолираща
подложка и я подравнете.

7. Въведете скрепителен болт и шайба през жлеба за закрепване. Завийте
скрепителен болт в дюбела.

8. Закрепете система за повишаване на налягането към пода.

9. Закрепете таблото за управление към стената (вижте инструкциите за
таблото за управление).

10.Полагайте захранващи кабели в съответствие с разпоредбите.

▶ Системата за повишаване на налягането трябва да е монтирана така, че да не
може да се завърта и да е застопорена. Следваща стъпка: Свържете
напорния тръбопровод.

6.4.6 Свържете напорния
тръбопровод
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Fig. 3: Монтиране на изходен отвор

1 Система за повишаване на налягането
2 Възвратен клапан с устройство за вентилация
3 Изходен отвор
4 Спирателен кран
5 Фланцови шуцери
6 Маншет, гъвкав
7 Тръбни скоби
8 Напорен тръбопровод

При свързване на напорния тръбопровод спазвайте следното:
ƒ Изпълнете напорния тръбопровод с DN 80 или DN 100!
ƒ Скорост на протичане на флуида в напорния тръбопровод: 0,7 m/s (2,3 ft/s) до

2,3 m/s (7,5 ft/s)!
ƒ Недопустимо е редуцирането на диаметъра на тръбата!
ƒ Изпълнете всички връзки напълно плътни!
ƒ За избягване на подприщване от обществената канализация напорният

тръбопровод да се изпълни „с извивка“.
Долният ръб на извивката на тръбата трябва да е разположен в най-високата
точка над определеното място за ниво на обратно подприщване!

ƒ Напорният тръбопровод да се положи защитен от замръзване.
ƒ Инсталирайте спирателен кран.

‡ Системата за повишаване на налягането е монтирана професионално.
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‡ Инсталирайте напорния тръбопровод съгласно проектната документация
качествено и перпендикулярно на нагнетателя.

‡ Монтажни материали налични:
1 бр. шибърен вентил
1 бр. маншет
4 бр. тръбни скоби

1. Монтирайте спирателен кран на нагнетателя.

2. Монтирайте фланцови щуцери на спирателния кран.

⇒ За акустично разделено свързване на напорния тръбопровод спазвайте
разстояние между края на напорния тръбопровод и края на фланцовия
щуцер от 40 ... 60 mm (1,5 ... 2,4 in)!
-Ако разстоянието е твърде късо, скъсете напорната тръба.
- Ако разстоянието е твърде голямо, удължете напорната тръба или я
подновете.

3. Поставете тръбни скоби върху фланцовите щуцери.

4. Избутайте маншета върху напорната тръба.

5. Избутайте маншета през фланцовите щуцери.

6. Центрирайте маншета в средата между фланцовите щуцери и напорната
тръба.

7. Закрепете маншета към фланцовите щуцери и напорната тръба с по две
тръбни скоби. Въртящ момент на задвижване: 5 Nm (3,7 ft·lb)!

▶ Напорният тръбопровод е присъединен. Следваща стъпка: Свържете входа.

6.4.7 Присъединяване на входа Входът може да бъде свободно избран на обозначените повърхности на задната
стена, двете странични стени и на тавана на резервоара.
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Fig. 4: Входни повърхности

Когато свързвате входа, имайте предвид следното:
ƒ Свържете входа в маркираната зона. Когато притокът е извън маркирания

диапазон могат да възникнат следните проблеми:
– Свързването не е плътно.
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– Подприщване в свързания приточен тръбопровод.
ƒ Да се избягва вълнообразен приток и внасяне на въздух в събирателния

резервоар. Приточният тръбопровод трябва да се положи правилно.
ВНИМАНИЕ! Поради вълнообразния приток или внасяне на въздух в
събирателния резервоар може да се стигне до смущения във функциите на
системата за повишаване на налягането!

ƒ За да може смукателния тръбопровод сам да се изпразва, го монтирайте под
наклон към системата за повишаване на налягането.

ƒ Минималната височина на свързване е 180 mm (7 in).
ƒ Изпълнете всички връзки напълно плътни!
ƒ Да се монтира спирателен кран в приточния тръбопровод!

10...20 mm
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Fig. 5: Присъединяване на входа

1 Стена на резервоара
2 Фреза за отвори за бормашина
3 Входно уплътнение
4 Приточна тръба
5 Тръбна скоба

‡ Системата за повишаване на налягането е монтирана професионално.

‡ Инсталирайте надлежно смукателния тръбопровод съгласно проектната
документация до събирателния резервоар.

‡ Налични са монтажни материали:
1 бр. инструмент за изрязване на входните отвори (DN 100 съдържа се в
комплекта на доставка)
1 бр. бормашина
1 бр. входно уплътнение (DN 100 съдържа се в комплекта на доставка)
1 бр. тръбна скоба

1. Маркирайте входа на събирателния резервоар.

2. Разпробийте с инструмент за изрязване на входните отвори за входа в
стената на резервоара.
При отвори в събирателния резервоар спазвайте следното:
- спазвайте размерите на входните повърхнини. ВНИМАНИЕ! Отвора трябва
да е изцяло в рамките на отбелязаните входни повърхности!
- Макс. обороти на бормашината: 200 1/min.
- контролирайте диаметъра на отвора! ЗАБЕЛЕЖКА! Внимателно
разпробийте за връзката. От отвора зависи хемретичността на
свързването!
- Внимавайте за чисто отнемане на стружките! Когато намалее снемането на
стружките, материалът се загрява много бързо и се стопява.

⇒ Прекъснете процеса на пробиване, оставете материала да се охлади и
почистете инструмента за изрязване на входните отвори!

⇒ Намалете оборотите на бормашината.

⇒ Променяйте натиска на подаване при пробиване.

3. Почистете и загладете повърхнината на срязване.

4. Поставете входното уплътнение в отвора.

5. Поставете тръбна скоба върху входното уплътнение.

6. Намажете тънко вътрешната повърхнина на входното уплътнение с
лубрикант.
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7. Натиснете приточния тръбопровод във входното уплътнение.
Натиснете приточния тръбопровод 10...20 mm (0,4...0,8 in) в събирателния
резервоар.

8. Свържете здраво с тръбната скоба входното уплътнение и приточната тръба.
Въртящ момент на задвижване: 5 Nm (3,7 ft·lb).

▶ Входът е свързан. Следваща стъпка: Свържете вентилацията и
обезвъздушаването.

6.4.8 Свържете вентилацията и
обезвъздушаването Свързването на вентилиращия и обезвъздушаващия тръбопровод се изисква.

Освен това вентилацията и обезвъздушаването са наложителни за безупречното
функциониране на системата за повишаване на налягането. При свързването на
вентилиращия и обезвъздушаващия тръбопровод спазвайте следните точки:
ƒ Подведете вентилиращия и обезвъздушаващия тръбопровод през покрива.
ƒ Изпълнете всички връзки напълно плътни.

4

3

Fig. 6: Отвор за вентилация и
обезвъздушаване на събирателния
резервоар

3 Отвор за вентилация и обезвъздушаване на събирателния резервоар
4 Изходен отвор

‡ Системата за повишаване на налягането е професионално монтирана.

‡ Вентилиращия и обезвъздушаващия тръбопровод е положен
професионално.

1. Поставете двойната муфа за висока температура на отворения щуцер за
вентилация и обезвъздушаване.

2. Пъхнете тръбопровода за вентилация и обезвъздушаване в двойната муфа за
висока температура.

▶ Инсталирана вентилация и обезвъздушаване. Ако е необходимо, свържете
ръчна мембранна помпа към аварийното изпускане.

6.4.9 Инсталиране на ръчна
мембранна помпа

ЗАБЕЛЕЖКА
Не свързвайте вход към аварийно изпускане!
За дейности по ревизията или в случай на авария, събирателния резервоар се
изпомпва през аварийното изпускане. Не свързвайте входове към аварийно
изпускане! В противен случай събирателния резервоар не може да бъде
изпразнен при спешен случаи!

По дейности по поддръжката или отказ на системата за повишаване на
налягането, събирателния резервоар трябва да се изпомпва на ръка. За тази цел
се препоръчва монтаж на ръчна мембранна помпа.

ВНИМАНИЕ! Ако система за повишаване на налягането се повреди, се стига до
подприщване във входа и събирателният резервоар може да се спука!
Затворете входа и изпразнете събирателния резервоар.
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4

7

Fig. 7: Свързване на ръчна мембранна помпа

4 Изходен отвор
7 Свързване на тръбата за аварийно източване

При монтажа на ръчна мембранна помпа спазвайте следните точки:
ƒ Изберете височина на монтаж за оптимално управление.
ƒ Свържете ръчната мембранна помпа към аварийното изпускане (най-ниската

точка, възможно е почти пълно изпразване).
ƒ За отваряне на отвора за източване е нужен инструмент за изрязване на

входните отвори 30 mm (1,3 in).
ƒ Затворете напорния тръбопровод след спирателния кран от напорната страна.

Алтернативно свързването може да се осъществи през тръбно коляно,
директно при колектора.

ƒ Изпълнете всички връзки напълно плътни!
ƒ Да се съблюдава инструкцията за монтаж и експлоатация на ръчната

мембранна помпа!

6.5 Eлектрическо свързване

ОПАСНОСТ
Опасност за живота поради електрически ток!
Неправилното извършване на работи по електрически инсталации води до
смърт вследствие на токов удар! Работите по електрически инсталации трябва
да се извършват от електротехник в съответствие с националните разпоредби.

6.5.1 Защита с предпазители към
мрежата

Автоматичен защитен прекъсвач

Размера и характеристиката на включване на защитния прекъсвач трябва да се
ориентира по номиналния ток на свързания продукт. Съблюдавайте
националните разпоредби.

Предпазен прекъсвач за дефектнотокова защита (RCD)
ƒ Монтирайте дефектнотокова защита (RCD) според разпоредбите на местното

енергоснабдително дружество.
ƒ Монтирайте дефектнотокова защита (RCD), ако съществува възможност от

контакт на хора с продукта и проводими течности.

6.5.2 Захранване от мрежата ƒ Спазвайте данните върху фирмената табелка.
ƒ Изпълнете заземяването според локалните разпоредби.
ƒ Контактната кутия да се инсталиран защитена срещу заливане.
ƒ Изпълнение на контакта:

– Монофазно изпълнение: Контакт Шуко
– Трифазен ток: CEE 16A, 3P+N+PE, 6h, дясно въртящо се поле

6.5.3 Табло за управление Таблото за управление предварително е опроводено и фабрично настроено.
Всички захранващи кабели към таблото за управление и захранване от мрежата
трябва да бъдат положени съобразно локалните разпоредби.
ВНИМАНИЕ! Инсталирайте таблото за управление защитено срещу заливане!

Таблото за управление предоставя следните основни функции:
ƒ Управление в зависимост от нивото
ƒ Защита на мотора
ƒ Проверка на посоката на въртене (само при трифазен ток)
ƒ Аларма за наводнение

Виж по-детайлна информация в инструкцията за монтаж и експлоатация на
таблото за управление:
ƒ Електрическо свързване на системата за повишаване на налягането към

таблото за управление
ƒ Преглед и описание на функциите
ƒ Настройване на точките на превключване
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Точки на превключване

Точките на превключване на системата за повишаване на налягането могат да се
адаптират към височината на входа. Така се постига по-голям полезен обем.
Информацията за точките на превключване винаги се отнася до подовата
повърхност.

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако входът се намира по-ниско от точката на включване „Помпа
ВКЛ.“, се стига до подприщване в смукателния тръбопровод!

Табло за управление Wilo-Control MS-L

При табло за управление Control MS-L точките за включване се настройват чрез
непроменими набори параметри. За тази цел настройте необходимия набор
параметри на DIP шалтерa 3:

Точки на превключване
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Помпа ВКЛ.: 180 mm (7 in)

Помпа ИЗКЛ.: 115 mm (4,5 in)

Аларма за наводнение: 200 mm (8 in)

ON

1 2 3

•

Помпа ВКЛ.: 250 mm (10 in)

Помпа ИЗКЛ.: 115 mm (4,5 in)

Аларма за наводнение: 270 mm (10,5 in)

ON

1 2 3

o

Легенда
• = заводска настройка, o = възможно настройване

ЗАБЕЛЕЖКА! Позиция на DIP шалтер 3 виж в Инструкции за монтаж и
експлоатация на таблото за управление!

Табло за управление Wilo-Control EC-L

При табло за управление Control EC-L точките за включване се настройват чрез
менюто. За тази цел настройте следните стойности в указаните менюта:

Точки на превключване
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Помпа ВКЛ.: 180 mm (7 in)

Помпа ИЗКЛ.: 115 mm (4,5 in)

Аларма за наводнение: 200 mm (8 in)

• 1,00 0,60 0,27 0,69

Помпа ВКЛ.: 250 mm (10 in)

Помпа ИЗКЛ.: 115 mm (4,5 in)

Аларма за наводнение: 270 mm (10,5 in)

o 1,00 0,91 0,27 0,97

Легенда
• = заводска настройка, o = възможно настройване, мерна единица на точките на
включване: Метра (m)

ЗАБЕЛЕЖКА! Вижте начина на функциониране и описание на менюто в
инструкцията за монтаж и експлоатация на таблото за управление!

6.5.4 Експлоатация с честотен
преобразувател Експлоатацията с честотен преобразувател не е разрешена.
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7 Пускане в експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Наранявания на краката поради липсващи лични предпазни
средства!
По време на работа съществува опасност от (тежки) наранявания. Да се носят
защитни обувки!

ЗАБЕЛЕЖКА
Автоматично включване след временно прекъсване на захранването
Помпата се включва и изключва от отделни управления в зависимост от
процеса. След прекъсвания на захранването, продуктът може да се включи
автоматично.

7.1 Обучение на персонала ƒ Електротехнически дейности: обучен електротехник
Лице с подходящо специализирано образование, познания и опит, за да може
да разпознава и предотвратява опасни ситуации, свързани с електричество.

ƒ Обслужване/управление: Обслужващият персонал обучен за начина на
функциониране на цялата система

7.2 Задължения на оператора ƒ Съхраняване на инструкцията за монтаж и експлоатация при системата за
повишаване на налягането или на специално, предвидено за целта място.

ƒ Инструкция за монтаж и експлоатация трябва да се предостави на езика на
персонала.

ƒ Уверете се, че персоналът е прочел и разбрал инструкцията за монтаж и
експлоатация.

ƒ Всички предпазни устройства и прекъсвачи за аварийно изключване са
активни и са били проверени за безупречно функциониране.

ƒ Системата за повишаване на налягането е подходяща за използване при
предписаните експлоатационни условия.

7.3 Управление

ВНИМАНИЕ
Грешна функция поради грешно обслужване на таблото за
управление!
След включване на щепсела таблото за управление стартира в последно
настроения режим на работа. За да е познато обслужването на таблото за
управление, преди включването на щепсела прочетете Инструкцията за
монтаж и експлоатация на таблото за управление.

Обслужването на системата за повишаване на налягането става чрез таблото за
управление. Таблото за управление предварително е настроено за системата за
повишаване на налягането. За правилно обслужването на таблото за управление
прочете инструкцията за монтаж и експлоатация на таблото за управление:
ƒ Настройки
ƒ Светодиодни индикации/течнокристален дисплей
ƒ Алармени сигнализации

7.4 Провеждане на тест Преди системата за повдигане да работи в автоматичен режим, извършете тестов
ход. Чрез провеждане на тест се контролира бездефектната функция и
плътността на инсталацията. За да се осигури оптимална експлоатация на
инсталацията, при някои обстоятелства трябва да се адаптира времето на работа
по инерция на помпата.

‡ Системата за повишаване на налягането е монтирана професионално.

‡ Проверете връзките за правилно свързване.

1. Включване на системата за повишаване на налягането: Включете щепсела в
контакта.

2. От таблото за управление изберете автоматичен режим на работа
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3. Отворете затварящия кран в напорния тръбопровод.
ЗАБЕЛЕЖКА! Затварящият кран във входа остава затворен!

4. Развийте ревизионния капак на събирателния резервоар.

5. Бавно напълнете събирателния резервоар с вода през ревизионния отвор,
като използвате маркуч.
ЗАБЕЛЕЖКА! Неправилно функциониране! Не дръжте водна струя
директно върху поплавъчния превключвател!

6. Системата за повишаване на налягането се включва и изключва чрез
управление по нивото.

⇒ За тестов ход изпълнете два цялостни процеса на помпене на всички
помпи.

⇒ За да се провери работната точка, напълнете напорния тръбопровод
изцяло с вода. Повторете тестовия ход, докато напорен тръбопровод е
напълно запълнен.

7. Завийте отново ревизионния капак. ЗАБЕЛЕЖКА! Затворете плътно
ревизионния отвор на събирателния резервоар!

8. Проверете всички връзки за херметичност.

⇒ Ако всички връзки са херметични, системата за повишаване на
налягането може да премине в автоматичен режим на работа.

▶ Тестовият ход приключи.

▶ Системата за повишаване на налягането влиза в експлоатация: Оставете
отворен спирателния кран в напорния тръбопровод.

▶ Система за повишаване на налягането в режим Standby: Затворете
спирателния кран в напорния тръбопровод.

7.5 Време за инерция Времето за инерция е предварително настроено фабрично на 3 секунди. Времето
за инерция може да бъде променено при необходимост:
ƒ Повишаване на полезния обем за процеса на изпомпване.
ƒ Интензивно засмукване на утайките на дъното на резервоара чрез

интегрирано дълбоко засмукване.
ƒ Кавитационен режим на работа за избягване на хидравлични удари.

За настройване на времето за инерция прочетете инструкцията за монтаж и
експлоатация на таблото за управление!

ВНИМАНИЕ! При промяна на времето за инерция, обърнете внимание на
режима на работа. Режимът на работа показва продължителността на
включване и времето за състояние на покой!

7.6 Настройка на повдигащия винт Възвратният клапан е снабден с повдигащ винт. За ревизионни дейности
възвратният клапан може да се отвори с помощта на повдигащия винт. По този
начин останалият флуид може да изтече от напорния тръбопровод обратно в
събирателния резервоар. За безупречна експлоатация на възвратния клапан,
върнете повдигащия винт след това в заводската настройка.

3

4

9

28

Fig. 8: Позиция на повдигащия винт

3 Отвор за вентилация и обезвъздушаване на събирателния резервоар
4 Изходен отвор
9 Повдигащ винт

‡ Система за повишаване на налягането в режим Standby.

1. Проверете заводската настройка на повдигащия винт: 28 mm (1,1 in)

2. Ако повдигащия винт е завит твърде много (>28 mm/1,1 in), го развийте.

ВНИМАНИЕ! Ако повдигащия винт е завит твърде много, възвратният клапан
може да се повреди. Освен това може да възникне силен шум!
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8 Експлоатация Системата за повишаване на налягането стандартно работи в автоматичен режим
на работа и се включва и изключва чрез интегрираното управление по ниво.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от изгаряне при контакт с горещи повърхности!
По време на експлоатация корпусът на електродвигателя може да се
нагорещи. Това може да предизвика изгаряния. След изключване оставете
електродвигателя да се охлади до температурата на околната среда!

‡ Извършено е пускане в експлоатация.

‡ Успешно е проведен тест.

‡ Управлението и начинът на работа на системата за повишаване на налягането
са известни.

‡ Напорен тръбопровод изцяло пълен с вода.

1. Включване на системата за повишаване на налягането: Включете щепсела в
контакта.

2. От таблото за управление изберете автоматичен режим на работа.

3. Отворете всички спирателни кранове във входния и напорния тръбопровод.

▶ Системата за повишаване на налягането работи в автоматичен режим на
работа и се управлява по ниво.

8.1 Гранични стойности Неразрешен режим на работа и свръхнатоварвания могат да доведат до повреди
на системата за повишаване на налягането. Да се спазват стриктно следните
гранични стойности:
ƒ Макс. приток/h: 1500 l (396 US.liq.gal)
ƒ Максимална височина на входа: 5 m (16 ft)
ƒ Макс. налягане в напорния тръбопровод: 2,5 bar (36 psi)
ƒ Температура на флуида: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), макс. 65 °C (149 °F) за 5 мин.
ƒ Температура на околната среда: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

8.2 По време на експлоатация

ВНИМАНИЕ
Материални щети поради хидравлични удари
При изключване на помпата може да се стигне до хидравлични удари. Тези
хидравлични удари могат да повредят напорния тръбопровод и да повредят
системата за повишаване на налягането. За да се избегнат хидравлични удари
повишете времето за инерция. По-дългото време за инерция води до
кавитационен режим на работа и възвратният клапан се затваря по-леко.

ЗАБЕЛЕЖКА
Проблеми на системата при твърде нисък напор
Ако геодезическият напор е под 2 m (6,5 ft), може да има неуплътненост в
събирателния резервоар. Възвратният клапан не се затваря плътно, защото
липсва необходимото обратно налягане. Може да се стигне до многократно
включване на системата за повишаване на налягането (задействане).

ƒ Отворете спирателните кранове във входния и напорния тръбопровод!
ƒ Макс. входно количество е по-малко от макс. напорна мощност на системата.
ƒ Не отваряйте ревизионните отвори на събирателния резервоар и възвратния

клапан!
ƒ Осигурете вентилация и обезвъздушаване на събирателния резервоар!

8.3 Авариен режим на работа
8.3.1 Отпадане на управлението по

ниво При отпадане на управлението по ниво изпразнете ръчно събирателния
резервоар. Всички информации относно ръчния режим на работа вижте в
инструкцията за монтаж и експлоатация на таблото за управление.
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ВНИМАНИЕ! Не е разрешен продължителен режим на работа! Обърнете
внимание на режима на работа. Режимът на работа показва
продължителността на включване и времето за състояние на покой!

8.3.2 Отпадане на системата за
повишаване на налягането При пълното отпадане на системата за повишаване на налягането изпомпайте

отпадъчните води чрез ръчна мембранна помпа.

1. Затворете спирателния кран на входа.

2. Затворете спирателния кран в напорния тръбопровод.

3. Изпомпайте отпадната вода с ръчната мембранна помпа в напорния
тръбопровод.

8.3.3 Заливане на системата за
повишаване на налягането
(авария)

ОПАСНОСТ
Опасност от вредни за здравето флуиди!
В случай на авария ще се стигне до контакт с натрупаните отпадъчни води. Да
се има предвид следното:

• Да се носят лични предпазни средства:

⇒ Гащеризон за еднократна употреба

⇒ Защитни очила от затворен тип

⇒ Защитна маска

• Използваната окомплектовка (напр. ръчна мембранна помпа, маркучи) да
се почисти основно и да се дезинфекцира след завършване на работата.

• Дезинфекцирайте системата за повишаване на налягането и работното
помещение.

• Вода от промиване да се отведе в канализацията.

• Защитно облекло и почистващи материали да се изхвърлят съобразно
действащите разпоредби.

• Съблюдавайте данните в правилника за вътрешния ред! Операторът
трябва да се увери, че персоналът е получил и прочел правилника за
вътрешния ред!

ЗАБЕЛЕЖКА
Режим на системата за повишаване на налягането при авария
Таблото за управление не е защитено срещу заливане. За обезпечаване на
експлоатацията на системата за повишаване на налягането и при заливане,
инсталирайте електрическите връзки и таблото за управление на достатъчна
височина!

9 Извеждане от експлоатация/
демонтаж

9.1 Квалификация на персонала ƒ Обслужване/управление: Обслужващият персонал обучен за начина на
функциониране на цялата система

ƒ Дейности по монтажа/демонтажа: обучен специалист за системна техника за
санитарни системи
Закрепване и безопасност на задвижването, свързване на пластмасови тръби

ƒ Електротехнически дейности: обучен електротехник
Лице с подходящо специализирано образование, познания и опит, за да може
да разпознава и предотвратява опасни ситуации, свързани с електричество.

9.2 Задължения на оператора ƒ Да се съблюдават действащите национални норми по охрана на труда и
техника на безопасност на занаятчийските професионални сдружения.

ƒ Да се предоставят необходимите лични предпазни средства и да се гарантира
използването им от персонала.

ƒ Затворените помещения да се проветряват достатъчно.
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ƒ При натрупване на отровни или задушливи газове, трябва да се вземат
противодействащи мерки!

ƒ При извършване на дейности в шахти и затворени пространства трябва да е
налице втори човек за подсигуряване.

ƒ При използване на подемни приспособления трябва да се спазват всички
разпоредби за работа със и под висящи товари!

9.3 Извеждане от експлоатация 1. Затворете спирателния кран в смукателния тръбопровод.

2. Превключете таблото за управление в режим на готовност (Standby).

3. Изпразване на събирателния резервоар.
Включете системата за повишаване на налягането в ръчен режим на
експлоатация и изпразнете събирателния резервоар.

4. Затворете спирателния кран в напорния тръбопровод.

5. Изключете системата за повишаване на налягането.
Извадете щепсела от контакта. ВНИМАНИЕ! Подсигурете системата за
повишаване на налягането против неоторизирано повторно включване!

▶ Системата за повишаване е изведена от експлоатация.

Ако системата за повишаване на налягането се извежда от експлоатация за по-
дълго време, провеждайте функционален пуск на регулярни периоди (на четвърт
година). ВНИМАНИЕ! Извършете функционалния пуск както е описано в „Тестов
ход“.

9.4 Демонтаж

ОПАСНОСТ
Опасност от вредни за здравето флуиди по време на демонтирането!
По време на демонтирането може да се стигне до опасен за здравето контакт с
флуиди. Да се има предвид следното:

• Да се носят лични предпазни средства:

⇒ защитни очила от затворен тип

⇒ Защитна маска

⇒ Защитни ръкавици

• Прокапвания трябва да се попият незабавно.

• Съблюдавайте данните в правилника за вътрешния ред! Операторът
трябва да се увери, че персоналът е получил и прочел правилника за
вътрешния ред!

ОПАСНОСТ
Опасност от вредни за здравето флуиди! Дезинфекцирайте
системата за повишаване на налягането!
Обеззаразете системата за повишаване на налягането след демонтажа и
преди всички следващи работи! Има риск от фатално нараняване!
Съблюдавайте данните в правилника за вътрешния ред! Операторът трябва да
се увери, че персоналът е получил и прочел правилника за вътрешния ред!

ОПАСНОСТ
Опасност за живота поради електрически ток!
Неправилното извършване на работи по електрически инсталации води до
смърт вследствие на токов удар! Работите по електрически инсталации трябва
да се извършват от електротехник в съответствие с националните разпоредби.
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ОПАСНОСТ
Риско от фатално нараняване вследствие на опасна самостоятелна
работа!
Работата в шахти и тесни помещения, както и дейности, криещи риск от
падане от височина са опасни. Работите не трябва да бъдат изпълнявани
самостоятелно! Трябва да присъства втори човек за осигуряване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от изгаряне при контакт с горещи повърхности!
По време на експлоатация корпусът на електродвигателя може да се
нагорещи. Това може да предизвика изгаряния. След изключване оставете
електродвигателя да се охлади до температурата на околната среда!

‡ Система за повишаване на налягането е изведена от експлоатация.

‡ Поставени са лични предпазни средства.

‡ Всички спирателни кранове са затворени.

1. За изпразване на напорния тръбопровод в резервоарите отворете възвратния
клапан над устройство за вентилация.

2. Останалият флуид изпомпайте чрез ръчната мембранна помпа.

3. Развийте свързването на входа. Издърпайте приточния тръбопровод от
входното уплътнение.

4. Разкачете връзката на напорния тръбопровод. Демонтирайте маншета.

5. Развийте свързването на извода за вентилация и обезвъздушаване на
събирателния резервоар. Изберете височина на монтаж за оптимално
управление.

6. Демонтирайте смукателния тръбопровод на ръчната мембранна помпа преди
свързване на аварийното изпускане.
ОПАСНОСТ! Опасност за здравето поради отпадъчни води! През свързване
на аварийното изпускане останалата отпадъчна вода изтича от
събирателния резервоар. Събирайте отпадъчните води в подходящи
резервоари и отвеждайте в канализацията.

7. Освободете анкерирането в пода.

8. Внимателно извадете системата за повишаване на налягането от
тръбопровода.

▶ Системата за повишаване на налягането е демонтирана. Почистете и
дезинфекцирайте системата за повишаване на налягането и работното
помещение.

9.5 Почистване и дезинфекция

ОПАСНОСТ
Опасност от вредни за здравето флуиди!
Обеззаразете системата за повишаване на налягането преди всякакви
следващи работи! По време на работите по почистване да се носят следните
лични предпазни средства:

• Защитни очила от затворен тип

• Дихателна маска

• Защитни ръкавици

⇒ Изброената окомплектовка е минимално изискване, съблюдавайте
данните в правилника за вътрешния ред! Операторът трябва да се
увери, че персоналът е получил и прочел правилника за вътрешния
ред!

‡ Системата за повишаване на налягането е демонтирана.

‡ Таблото за управление е опаковано водонепропускливо.
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‡ Отведете промивната вода в канализацията за отпадни води според
локалните разпоредби.

‡ На разположение е дезинфекционно средство съгл. правилника за
вътрешния ред.
ЗАБЕЛЕЖКА! Стриктно да се спазват указанията на производителя за
употреба!

1. Облейте системата за повишаване на налягането отгоре до долу с чиста вода.

2. Отворете и изплакнете ревизионния отвор на събирателния резервоар и
възвратния клапан.

3. Напръскайте отвътре всички присъединителни щуцери.

4. Всички остатъци от замърсяването по земята се отмиват в канала.

5. Оставете системата за повишаване на налягането да изсъхне.

6. Затворете ревизионния отвор на събирателния резервоар и затворете отново
възвратния клапан.

10 Поддържане в изправно
положение

Поддържането в изправно положение се извършва само от компетентно лице
(напр. сервизна служба). Изпълнявайте интервалите за поддръжка съгласно
EN 12056‑4:
ƒ ¼ година при промишлена предприятия
ƒ ½ година в многофамилни сгради
ƒ 1 година в еднофамилни сгради

Записвайте в протокол всички дейности по поддръжката и ремонта. Протоколът
трябва да бъде подписан от експерта и оператора.

Извършете тестов ход след приключване на дейностите по поддръжката.

11 Резервни части Поръчката на резервни части се извършва посредством сервизната служба. За да
се избегнат обратни въпроси и погрешни поръчки, винаги трябва да се посочва
серийният номер или каталожният номер на продукта. Запазено право за
технически изменения!

12 Изхвърляне
12.1 Защитно облекло Използваното защитно облекло трябва да бъде изхвърлено незабавно в

съответствие с валидните национални разпоредби.

12.2 Масла и смазки Работните течности трябва да се източват в подходящи съдове и да се изхвърлят
съобразно валидните национални разпоредби. Веднага съберете прокапалото
количество!

12.3 Информация относно
събирането на употребявани
електрически и електронни
продукти

Правилното изхвърляне и регламентираното рециклиране на този продукт
предотвратява екологични щети и опасности за личното здраве.

ЗАБЕЛЕЖКА
Забранено е изхвърляне в контейнерите за битови отпадъци!
В Европейския съюз този символ може за бъде изобразен върху продукта,
опаковката или съпътстващата документация. Той указва, че съответните
електрически и електронни продукти не трябва да се изхвърлят заедно с
битови отпадъци.

За правилното третиране, рециклиране и изхвърляне на съответните отпадъци
спазвайте следните изисквания:
ƒ Предавайте тези продукти само в предвидените сертифицирани пунктове за

събиране на отпадъци.
ƒ Спазвайте приложимата национална нормативна уредба!
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Изискайте информация относно правилното изхвърляне от местната община,
най-близкото депо за отпадъци или търговеца, от който е закупен продукта.
Допълнителна информация по темата рециклиране вижте на
www.wilo‑recycling.com.
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