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1 Üldist
1.1 Selle kasutusjuhendi kohta See juhend on toote lahutamatu osa. Kasutusjuhendi järgimine on toote otstarbekohase

kasutamise ja õige käsitsemise eeldus.
ƒ Lugege juhendit hoolikalt enne igasuguseid tootel või tootega tehtavaid tegevusi.
ƒ Hoidke kasutusjuhendit alati kättesaadavas kohas.
ƒ Järgige kõiki toote kohta ning tootel olevaid andmeid ja sümboleid.

Originaalkasutusjuhend on saksakeelne. Teistes keeltes olevad kasutusjuhendid on
tõlgitud originaalkeelest.

1.2 Autoriõigus Selle juhendi autoriõigus jääb Wilo. Mis tahes sisu ei tohi:
ƒ paljundada.
ƒ levitada.
ƒ konkurentsi eesmärgil volituseta kasutada.

Wilo jätab endale õiguse nimetatud andmeid ilma ette teatamata muuta ega vastuta
tehniliste ebatäpsuste ja/või väljajätmiste eest.

1.3 Muudatuste õigus reserveeritud Wilo jätab endale õiguse teha tootele või selle komponentidele tehnilisi muudatusi.
Kasutatud joonised võivad originaalist erineda ja on mõeldud üksnes toote näitlikuks
kujutamiseks.

1.4 Garantii ja vastutuse välistamine Wilo ei anna garantiid ega võta vastutust eelkõige järgmistel juhtudel:
ƒ Ebapiisav häälestamine käitaja- või ostjapoolsete puudulike või valede andmete

tõttu;
ƒ Selle juhendi eiramine
ƒ Mitteotstarbekohane kasutamine
ƒ Ebasobivad ladustamis- või transporditingimused
ƒ Vale paigaldamine või eemaldamine
ƒ Puudulik hooldus
ƒ Keelatud remonditööd
ƒ Puudulik aluspõhi
ƒ Keemilised, elektrilised või elektrokeemilised mõjud
ƒ Kulumine

2 Ohutus Selles peatükis kirjeldatakse peamisi juhiseid toote eri elufaaside kohta. Kui neid
juhiseid ei järgita, võivad tekkida nt järgmised ohud.
ƒ Elektriliste, mehaaniliste ja bakterioloogiliste mõjutuste tagajärjel tulenevad ohud

inimestele
ƒ Ohtlike ainete lekkimisel tekib oht keskkonnale
ƒ Materiaalne kahju
ƒ Toote olulised funktsioonid ütlevad üles

Juhiste mittemärkimisel ei ole õigust kahjude hüvitamisele.

Lisaks tuleb järgida ohutusjuhiseid järgmises peatükis!

2.1 Ohutusmärkuste märgistamine Selles paigaldus- ja kasutusjuhendis on esitatud materiaalset ja isikukahjusid
puudutavad ohutusmärkused. Neid ohutusmärkusi on kujutatud mitmel moel:
ƒ Isikukahjusid puudutavad ohutusjuhised algavad märgusõnaga, neid on kujutatud

vastava sümboliga ja neil on hall taust.

OHT
Ohu laad ja allikas!
Ohu mõju ja juhised selle vältimiseks.

ƒ Materiaalseid kahjusid puudutavad ohutusjuhised algavad märgusõnaga ja neid on
kujutatud ilma sümbolita.

ETTEVAATUST
Ohu laad ja allikas!
Mõju või teave.
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Märgusõnad
ƒ OHT! 

Selle eiramine võib põhjustada surma või üliraskeid vigastusi!
ƒ HOIATUS! 

Selle eiramine võib põhjustada (raskeid) vigastusi!
ƒ ETTEVAATUST! 

Selle eiramine võib põhjustada materiaalset kahju, ka täielikku hävinemist.
ƒ TEATIS! 

Vajalik märkus toote käsitsemise kohta

Teksti märkimine

‡ Nõudmised

1. Töö etapp/loetelu

⇒ Märkus/juhis

▶ Tulemus

Sümbolid

Selles juhendis on kasutusel järgnevad sümbolid:

Elektripingest tingitud oht

Bakteriaalse infektsiooni oht

Plahvatusoht

Kuumade pealispindade hoiatus

Isikukaitsevahendid: Kandke kaitsekiivrit

Isikukaitsevahendid: Kandke turvajalatseid

Isikukaitsevahendid: Kandke kaitsekindaid

Isikukaitsevahendid: Kandke maski

Isikukaitsevahendid: Kandke kaitseprille

Üksi töötamine keelatud! Vajalik on teise isiku juuresolek.

Kasulik nõuanne

2.2 Töötajate kvalifikatsioon ƒ Elektritööd: koolitatud spetsialist
Isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja kogemused, et elektriga seotud ohtusid
näha ja vältida.

ƒ Paigaldamine/eemaldamine: sanitaarseadmete tehnoloogia vallas koolitatud
spetsialist
Kinnitamine ja ülestõukejõukaitse, plasttorude ühendus
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ƒ Hooldustööd: asjatundja (sanitaarseadmete tehnoloogia vallas koolitatud
spetsialist).
Heitveest tingitud ohud, põhiteadmised tõsteseadmetest, standardi EN 12056
nõuded.

ƒ Personal peab olema teadlik kohalikest õnnetuste vältimise eeskirjadest.
ƒ Personal peab olema lugenud paigaldus- ja kasutusjuhendit ning sellest aru saanud.

2.3 Elektritööd ƒ Laske elektritööd teha alati elektrikul.
ƒ Toode tuleb lahutada vooluvõrgust ja kindlustada soovimatu taassisselülitamise

vastu.
ƒ Elektriühenduse puhul järgige kohalikke eeskirju.
ƒ Järgige kohaliku energia teenusepakkuja eeskirju.
ƒ Töötajad peavad olema koolitatud elektriühenduste teostamise osas.
ƒ Töötajad peavad olema koolitatud toote väljalülitamisvõimaluste osas.
ƒ Järgida tuleb selles paigaldus- ja kasutusjuhendis ning andmesildil olevaid tehnilisi

andmeid.
ƒ Toode tuleb maandada.
ƒ Paigaldage lülitusseadmed üleujutamiskindlalt.
ƒ Vahetage katkised ühenduskaablid välja. Konsulteerige klienditeenindusega.

2.4 Seireseadised Kohapeal tuleb kasutada järgmisi seireseadiseid:

Automaatkaitse

Automaatkaitsme suurus ja lülitusomadused peavad vastama ühendatud toote
nimivoolule. Järgige kohalikke eeskirju.

Rikkevoolukaitselüliti (RCD)
ƒ Paigaldage rikkevoolukaitselüliti (RCD) kohaliku energia teenusepakkuja eeskirjade

kohaselt.
ƒ Kui inimesed võivad tootega ja voolu juhtivate vedelikega kokku puutuda, siis tuleb

paigaldada rikkevoolukaitselüliti (RCD).

2.5 Tervist ohustavate vedelike
pumpamine Tervist ohustavate vedelikega kokkupuutel esineb bakteriaalse infektsiooni oht! Mahuti

tuleb pärast eemaldamist ja enne uut kasutamist põhjalikult puhastada ja
desinfitseerida. Pidage silmas järgnevaid punkte.
ƒ Mahuti puhastamisel tuleb kanda järgmist kaitsevarustust.

– Suletud kaitseprillid
– Hingamismask
– Kaitsekindad

ƒ Kõiki isikuid tuleb juhendada vedeliku, sellest tulenevate ohtude ja sellega ümber
käimise vallas.

2.6 Kogumisanumas olev
plahvatusohtlik keskkond Fekaalidega heitvee korral võib mahutis hakata gaase kogunema. Vale paigaldamise või

asjatundmatute hooldustööde korral võib kogunenud gaas imbuda tööruumi ja tekitada
plahvatusohtliku keskkonna. See keskkond võib süttida ja tekitada plahvatuse.
Plahvatusohtliku keskkonna vältimiseks tuleb juhinduda järgmistest punktidest.
ƒ Mahutil ei tohi olla kahjustusi (pragusid, lekkeid, poorset materjali). Vigased

tõsteseadmed tuleb tööst kõrvaldada.
ƒ Kõik sisendi, survetorude ning õhutus- ja õhueemaldusühendused tuleb teha

eeskirjade kohaselt ja tihedalt.
ƒ Juhtige õhutus- ja õhueemaldustorustik katusest välja.
ƒ Mahuti avamisel (näiteks hooldustöödeks) tuleb tagada õhuvahetus!

2.7 Transport ƒ Kandke järgmist kaitsevarustust.
– Turvajalatsid
– Kaitsekiiver (tõsteseadmete kasutamise korral)

ƒ Kinni tuleb pidada kasutuskohas kehtivatest tööohutus- ja õnnetuste vältimise
seadustest ja eeskirjadest.

ƒ Hoidke toodet mahutist kinni. Ärge kunagi tõmmake ühenduskaablist.
ƒ Massi korral alates 50 kg (110 lbs) tuleb toodet transportida kahe inimese abil.

Transportimisel soovitatakse kasutada üldiselt kahte inimest.
ƒ Tõsteseadme kasutamise korral tuleb järgida alljärgnevaid punkte.

– Kasutada tuleb seadusega ette nähtud ja lubatud tõstemehhanisme ning
kinnitusvahendeid.

– Kinnitusvahendite valimisel tuleb arvestada olemasolevaid tingimusi
(ilmastikuolud, kinnituspunkt, koorem jne).
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– Kontrollige, kas kinnitusvahendid on korralikult kinni.
– Tagage tõstemehhanismi stabiilsus.
– Vajaduse korral (nt piiratud nähtavus) tuleb koordineerimiseks kasutada teise

inimese abi.
– Inimestel on keelatud olla rippuva koorma all. Ärge juhtige koormat üle

töökohtade, kus asuvad inimesed.

2.8 Paigaldamine/eemaldamine ƒ Kandke järgmist kaitsevarustust.
– Turvajalatsid
– Kaitsekindad lõikevigastuste vältimiseks

ƒ Kinni tuleb pidada kasutuskohas kehtivatest tööohutus- ja õnnetuste vältimise
seadustest ja eeskirjadest.

ƒ Toode tuleb lahutada vooluvõrgust ja kindlustada soovimatu taassisselülitamise
vastu.

ƒ Sulgege sisend- ja survetoru.
ƒ Õhutage suletud ruume piisavalt.
ƒ Suletud ruumides töötamisel peab julgestuseks olema juures teine inimene.
ƒ Suletud ruumides või ehitistes võivad tekkida mürgised või lämmatavad gaasid.

Võtke tööeeskirjade kohased kaitsemeetmed, nt võtke kaasa gaasihoiatusseade.
ƒ Puhastage toode põhjalikult.

HOIATUS! Valest riietusest või tuleohtlikest puhastusvahenditest tingitud
tuleoht.
Plastosade puhastamisel võib tekkida elektrostaatiline laeng. Tuleoht! Kandke ainult
antistaatilist riietust ja ärge kasutage tuleohtlikke puhastusvahendeid.

2.9 Töötamise ajal ƒ Avage sisend- ja survetorus kõik sulgeventiilid.
ƒ Max sisendi kogus on väiksem kui süsteemi edastusvõimsus.
ƒ Ärge avage kontrollimisavasid.
ƒ Tagage õhueemaldus.

Lubamatud töörežiimid ja ülekoormus põhjustavad tõsteseadme kahjustusi. Kinni tuleb
pidada alljärgnevatest kasutuspiirangutest.
ƒ Max sisend/h: 1500 l (396 US.liq.gal)
ƒ Max sisendi kõrgus: 5 m (16 ft)
ƒ Max rõhk survetorus: 2,5 baari (36 psi)
ƒ Vedeliku temperatuur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max 65 °C (149 °F) 5 min puhul
ƒ Keskkonnatemperatuur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

ETTEVAATUST
Mahuti ülerõhk!
Mahuti ülerõhu korral võib mahuti lõhkeda. Ülerõhu vältimiseks pidage kinni
järgmistest punktidest.

• Sisendi maksimaalne kõrgus on 5 m (16,5 ft)

• Maksimaalne sisendi kogus peab olema väiksem kui maksimaalne vooluhulk
tööpunktis.

2.10 Hooldustööd ƒ Laske hooldustöid teha ainult asjatundjatel (sanitaarseadmete tehnoloogia vallas
koolitatud spetsialistil).

ƒ Kandke järgmist kaitsevarustust.
– Suletud kaitseprillid
– Kaitsekindad lõikevigastuste vältimiseks
– Turvajalatsid

ƒ Toode tuleb lahutada vooluvõrgust ja kindlustada soovimatu taassisselülitamise
vastu.

ƒ Sulgege sisend- ja survetoru.
ƒ Kasutage ainult tootja originaalosasid. Muude kui originaalosade kasutamise korral

loobub tootja igasugusest vastutusest.
ƒ Pumbatava vedeliku ja töövedeliku lekke korral tuleb vedelikud kohe kokku koguda

ja käidelda kohalike eeskirjade kohaselt.
ƒ Puhastage toode põhjalikult.

HOIATUS! Valest riietusest või tuleohtlikest puhastusvahenditest tingitud
tuleoht.
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Plastosade puhastamisel võib tekkida elektrostaatiline laeng. Tuleoht! Kandke ainult
antistaatilist riietust ja ärge kasutage tuleohtlikke puhastusvahendeid.

2.11 Kasutaja kohustused ƒ Paigaldus- ja kasutusjuhend peab olema töötajaskonna keeles kättesaadav.
ƒ Tagage töötajatele töödeks vajalik väljaõpe.
ƒ Tagage kaitsevarustuse olemasolu. Veenduge, et personal kannaks kaitsevarustust.
ƒ Tootel olevad ohutust ja märkusi puudutavad märgised peavad olema alati loetavad.
ƒ Töötajaid tuleb süsteemi talitluse vallas koolitada.
ƒ Välistage elektrivoolust tingitud oht.
ƒ Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.

Toote käsitsemisel arvestage järgmist.
ƒ Alla 16aastastel on seadme kasutamine keelatud.
ƒ Alla 18aastased peavad töötama spetsialisti järelevalve all.
ƒ Toodet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega

isikud.

3 Kasutamine
3.1 Otstarbekohane kasutamine Fekaalidega heitvee pumpamine

ƒ Kui heitvett pole võimalik loomuliku languse kaudu kanalisatsiooni juhtida.
ƒ Tagasivoolukindlaks drenaažiks, kui äravoolukoht asub paisuvee tasemest

madalamal.

TEATIS! Rasva sisaldava heitvee pumpamise korral paigaldage tõsteseadme ette
rasvapüüdur.

Agressiivsete vedelike pumpamise versioon (SANI...C) sobib järgmiste vedelike pum-
pamiseks.
ƒ Basseinivesi, max kloorisisaldus 1,2 mg/l
ƒ Agressiivne heitvesi pH-väärtusega 5 kuni +12:

– vihmavesi (järgige kohalikke eeskirju, nt DIN 1986-100)
– puhastus-, desinfitseerimis-, loputus- ja pesuvahendid
– kondensatsioonitehnika kondensaat

ETTEVAATUST! Kogumisanuma vedeliku pH-väärtus peab jääma vahemikku 5 kuni
12.

3.2 Mitteotstarbekohane kasutamine

OHT
Plahvatusohtlike vedelike sissejuhtimisest tekitatud plahvatus!
Kergesti süttivate ja plahvatusohtlike vedelike (bensiin, petrooleum jne) puhtal kujul
sissejuhtimine on keelatud. Plahvatuse tõttu eluohtlik! Tõsteseade ei ole selliste
vedelike jaoks mõeldud.

Ärge juhtige sisse järgmiseid vedelikke.
ƒ Heitvesi drenaažiseadmetest, mis asuvad paisuvee tasemest kõrgemal ja kust saab

vett eemaldada vaba kaldega.
ƒ Kivipuru, tuhka, prügi, klaasi, liiva, kipsi, tsementi, lupja, mörti, kiudaineid, tekstiile,

paberkäterätte, niiskeid salvrätte (tekstiilist rätte või niisket tualettpaberit),
mähkmeid, pappi, paksu paberit, polümeere, tõrva, köögijäätmeid, rasva, õlisid
sisaldav vedelik

ƒ Tapa-, loomseid või loomapidamisjäätmeid (virts ...) sisaldav vedelik
ƒ Mürgiseid, söövitavaid ja korrosiivseid aineid, nagu raskemetallid, biotsiidid,

taimekaitsevahendid, happed, leelised, soolad, ujumisbasseini vett sisaldav vedelik
ƒ Suures koguses puhastus-, desinfitseerimis-, loputus- ja pesuvahendeid ning

rohkesti vahtu tekitavaid vahendeid sisaldav vedelik
ƒ Joogivesi

Otstarbekohane kasutamine tähendab ka selle kasutusjuhendi järgimist. Igasugune muu
kasutamine on mitteotstarbekohane.

4 Tootekirjeldus
4.1 Konstruktsioon Kompaktne, ühendusvalmis ja täielikult üleujutatav üksikpumbaga tõsteseade fekaale

sisaldava heitvee pumpamiseks.
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Fig. 1: Ülevaade

1 Kogumisanum
2 Kogumisanuma kontrollimisava
3 Kogumisanuma õhutuse ja õhueemalduse ühendus
4 Rõhuotsak
5 Tagasilöögiklapi kontrollimisava
6 Haardeplaat
7 Avariitühjenduse ühendus
8 Mootor

Gaasi- ja veekindel kogumisanum kaldus kogumisruumi ja kontrollimisavaga, millel on
läbipaistev kate. Sisendid on vabalt valitavad, tase tuvastatakse analoogse
väljundsignaaliga 4 … 20 mA. Rõhuotsak, millele on paigaldatud kontrollimisavaga
tagasilöögiklapp.

Ajamina toimib pindjahutusega mootor, millel on termiline mootoriseire.

Eelpaigaldatud lülitusseadis automaatrežiimi jaoks:

Wilo-Control MS-L
ƒ Potentsiaalivaba kontaktiga koondveateade
ƒ Integreeritud ja võrgutoitest sõltumatu alarm
ƒ Seadistatav väljalülituse viitaeg

Wilo-Control EC-L
ƒ Kasutamine ekraani ja sümbolipõhise, tähtnumbrilise menüü kaudu
ƒ Potentsiaalivaba kontaktiga koondveateade
ƒ Potentsiaalivaba kontaktiga individuaalne tõrketeade
ƒ ModBus-liides
ƒ Integreeritud ja võrgutoitest sõltumatu alarm
ƒ Seadistatav väljalülituse viitaeg

4.2 Materjalid ƒ Mootori korpus: 1.4404 (AISI 316L)
ƒ Hüdraulika: PP-GF30
ƒ Tööratas: PP-GF30
ƒ Mahuti: PE
ƒ Tagasilöögiklapp: PPS

4.3 Seireseadised

Mootori mähise seire

Mootoril on bimetall-anduritega termiline mootoriseire.
ƒ Ühefaasiline vahelduvvoolumootor Mootoriseire on iselülituv. Mootor lülitatakse

ülekuumenemise korral välja. Mootor lülitatakse jahtumisel automaatselt uuesti
sisse.

ƒ Kolmefaasiline vahelduvvoolumootor Mootoriseiret kuvatakse ja lähtestatakse
ühendatud lülitusseadise kaudu.

Koondveateatega üleujutuse alarm

Kui saavutatakse üleujutuse tase, antakse akustiline ja visuaalne alarmteade. Toimub
pumba sundsisselülitus. Peale selle aktiveeritakse koondveateate väljund.
Potentsiaalivaba kontakti kaudu võib rakenduda väline alarm (helisignaal, SMS
SmartHome'i ühenduse kaudu).

Kui üleujutuse tase alaneb, lülitatakse pump pärast väljalülitusviidet välja. Alarmteade
kviteeritakse automaatselt.

4.4 Tööpõhimõte Kogunenud heitvesi juhitakse kogumisanuma sisendi torusse ja kogutakse kokku. Kui
veetase saavutab sisselülitustaseme, lülitatakse pump sisse. Kogunenud heitvesi
pumbatakse ülendatud survetorusse. Väljalülitustaseme saavutamisel lülitatakse pump
pärast seadistatud väljalülitusviidet välja.

Pump lülitatakse sisse, kui üleujutuse tase on saavutatud (sundsisselülitus). Üleujutuse
LED-lambi või ekraani abil antakse signaal. Peale selle võidakse sisemise summeriga
anda akustiline alarmiteade. Peale selle aktiveeritakse koondveateate (SSM) väljund.

4.5 Sagedusmuunduriga töötamine Sagedusmuunduriga töötamine ei ole lubatud.
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4.6 Tüübikood
Nt: DrainLift SANI-S.11M/3C
DrainLift Tootegrupp
SANI Kanalisatsioonivee tõsteseade
S Ehitussuurus
11 Max tõstekõrgus
M Võrguühendus:

ƒ M = 1~
ƒ T = 3~

3 Mootori ja lülitusseadise versioon:
ƒ 1 = töörežiim: S3, lülitusseadis: Control MS-L
ƒ 3 = töörežiim: S3, lülitusseadis: Control EC-L

C Versioon agressiivsete vedelike pumpamiseks

4.7 Tehnilised andmed
Lubatud kasutusvaldkond

Max sisend tunnis 1500 l (396 US.liq.gal.)

Max rõhk survetorus 2,5 baari (36 psi)

Max tõstekõrgus Vt tüübisilti

Max vooluhulk Vt tüübisilti

Max sisestuskõrgus 5 m (16,5 ft)

Vedeliku temperatuur 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max 65 °C (149 °F) 5 min
puhul

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

Mootori andmed

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

Võimsustarve [P1] Vt tüübisilti

Mootori nimivõimsus [P2] Vt tüübisilti

Nimivool [IN] Vt tüübisilti

Pöörlemiskiirus [n] Vt tüübisilti

Sisse lülitamine Otse

Töörežiim

S3 10% / 60 s
ƒ Tsükli kestus: 60 s
ƒ Sisselülituse kestus: 6 s
ƒ Seisakuaeg: 54 s

Kaitseklass IP68

Kaablipikkus pistikuni 1,5 m (5 ft)

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

Pistik ƒ Ühefaasiline vahelduvvool: Schuko-pistikuga
ƒ Kolmefaasiline vool: CEE 16A, 3P+N+PE, 6h

Ühendused

Rõhuotsak DN 80, PN 10

Sisendühendus DN 100/150

Kogumisanuma õhutuse ja
õhueemalduse ühendus

50 mm (2 tolli)

Avariitühjenduse ühendus DN 50

Mõõtmed ja kaalud

Brutomaht 47 l (12,5 US.liq.gal.)

Max kasulik maht, lähtudes
sisestuskõrgusest*

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

Diagonaalmõõt 630 mm (25 tolli)

Mass 28 kg (62 lb)
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Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks püsirežiimis. Max vooluhulk kehtib pausidega
töörežiimis S3.

4.8 Tarnekomplekt ƒ Lülitusseadise ja pistikuga ühenduskaabliga tõsteseade
ƒ Ääriku otsak DN 80/100
ƒ Mansett DN 100 rõhuotsakule
ƒ HT-kaksikmuhv 50 mm (2 tolli) õhueemaldusotsakule
ƒ HT-kaksikmuhv DN 50 tühjendusliitmikule
ƒ Sisestuskomplekt auk-ketassae 124 mm (5 tolli) ja tihendiga DN 100
ƒ Põrandakinnitus
ƒ Mürasummutusmatt
ƒ 9 V aku
ƒ Paigaldus- ja kasutusjuhend

4.9 Lisavarustus

Survepoolel
ƒ Ääriku otsak DN 80 ühendamiseks survetoruga DN 80
ƒ Valumalmist äärikutega sulgeventiil DN 80 lametihendi ja paigaldusmaterjaliga

Sisendi poolel
ƒ Plastist sulgeventiil DN 100/DN 150 fikseeritud toruotstega
ƒ Sisendi tihendid DN 100/DN 150
ƒ Sisendi komplektid (tihend ja saag) DN 100/DN 150

Üldine
ƒ R 1½-ühendusega manuaalne diafragmapump (voolikuta)
ƒ 3-suunaline lukustuskraan käsitsi imemisele ümberlülituseks
ƒ Helisignaal 230 V, 50 Hz
ƒ Vilkur 230 V, 50 Hz
ƒ Signaaltuli 230 V, 50 Hz
ƒ SmartHome'i raadiosaatja Wilo wibutleriga ühendamiseks

5 Transport ja ladustamine
5.1 Kättetoimetamine Pärast saadetise kättesaamist tuleb saadetis kohe puuduste suhtes (kahjustused,

terviklikkus) üle kontrollida. Olemasolevad puudused tuleb märkida
veodokumentidesse. Lisaks tuleb puuduseid näidata saabumisel transpordiettevõttele
või tootjale. Hilisemaid nõudeid ei arvestata.

5.2 Transport

HOIATUS
Puuduva kaitsevarustuse tõttu võib saada jalavigastusi!
Töö ajal esineb (raskete) vigastuste oht. Kandke turvajalatseid!

Tõsteseadme kahjustuste vältimiseks transpordi ajal tuleb väline pakend alles
kasutuskohas eemaldada. Kasutatud tõsteseadmed tuleb saatmiseks pakkida
purunemiskindlatesse ja piisava suurusega plastkottidesse.
ƒ Transportimiseks on kogumisanumal kaks haardeplaati.
ƒ Ärge kunagi tõmmake ühenduskaablist.
ƒ Transportimisel soovitatakse kasutada kahte inimest.
ƒ Järgige pakendi eeskirju:

– Löögikindel.
– Toote kinnitamise tagamine.
– Kaitse tolmu, õli ja niiskuse eest.

5.3 Ladustamine

OHT
Tervist ohustavatest vedelikest tingitud oht. Tõsteseadme
desinfitseerimine!
Tõsteseade tuleb pärast eemaldamist ja enne uute töödega alustamist saastest
puhastada. Surmavate vigastuste oht! Järgige tööeeskirjades olevaid andmeid!
Käitaja peab veenduma, et töötajad oleks saanud tööeeskirjad ja oleks neid lugenud.
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ETTEVAATUST
Niiskuse sissetungimisest tingitud täielik kahju
Niiskuse tungimine ühenduskaablisse kahjustab kaablit ja mootorit. Ühenduskaablite
otsi ei tohi kunagi pista vedelikku ja ladustamise ajal tuleb need veekindlalt sulgeda.

Uusi tarnitud tõsteseadmeid võib ladustada ühe aasta. Pikema ladustamisaja üle
konsulteerige klienditeenindusega.

Ladustamise korral tuleb järgida alljärgnevaid punkte.
ƒ Tõsteseade tuleb asetada ohutult tugevale aluspinnale ning kindlustada

ümberminemise ja paigaltnihkumise vastu.
ƒ Lubatud hoiutemperatuur: –15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), max õhuniiskus: 90%,

mittekondenseeruv.
Soovitame ladustada külmakindlas kohas. Hoiutemperatuur: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F),
suhteline õhuniiskus: 40 ... 50%.

ƒ Vajaduse korral tühjendage kogumisanum täielikult.
ƒ Kerige ühenduskaabel kimpu ja kinnitage mootori külge.
ƒ Sulgege ühenduskaabli lahtised otsad ja pistikud veekindlalt.
ƒ Lülitusseadist tuleb hoida kasutusjuhendi andmete kohaselt.
ƒ Kõik avatud otsakud tuleb kindlalt sulgeda.
ƒ Tõsteseadet ei tohi ladustada ruumides, kus keevitatakse. Tekkivad gaasid ja

kiirgused võivad plastist ja elastomeerist osi kahjustada.
ƒ Tõsteseade peab olema kaitstud otsese päikesekiirguse ja kuumuse eest.

Ekstreemne kuumus võib plastosi kahjustada.
ƒ Elastomeerist osad on loomu poolest rabedad. Selleks et ladustada pumpa üle 6 kuu,

tuleb konsulteerida klienditeenindusega.

6 Paigaldamine ja
elektriühendus

6.1 Töötajate kvalifikatsioon ƒ Elektritööd: koolitatud spetsialist
Isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja kogemused, et elektriga seotud ohtusid
näha ja vältida.

ƒ Paigaldamine/eemaldamine: sanitaarseadmete tehnoloogia vallas koolitatud
spetsialist
Kinnitamine ja ülestõukejõukaitse, plasttorude ühendus

6.2 Paigaldusviisid ƒ Põranda peale paigaldamiseks hoones
ƒ Põranda alla paigaldamiseks kogumiskaevu hoonest väljas

6.3 Kasutaja kohustused ƒ Järgige kohalikke kehtivaid õnnetuste vältimise ja ohutuseeskirju.
ƒ Tõsteseadme kasutamisel tuleb järgida kõiki eeskirju, mis puudutavad töötamist

rippuvate koormate all.
ƒ Tagage kaitsevarustuse olemasolu. Veenduge, et personal kannaks kaitsevarustust.
ƒ Heitveetehnika seadmete kasutamisel tuleb järgida kohalikke heitveetehnika

eeskirju.
ƒ Ohutuks ja toimivaks kinnitamiseks peavad ehituskonstruktsioonid ja vundamendid

olema piisavalt tugevad. Ehituskonstruktsioonide/vundamendi ettevalmistuse ja
selle sobivuse eest vastutab kasutaja.

ƒ Tagage vaba ligipääs paigalduskohta.
ƒ Paigaldada tuleb kohalike kehtivate eeskirjade kohaselt.
ƒ Kontrollige olemasolevate projekteerimismaterjalide (koostejoonised, paigalduskoht,

sisendi tingimused) terviklikkust ja õigsust.
ƒ Torustik tuleb paigaldada ja ette valmistada projekteerimismaterjalide kohaselt.
ƒ Võrguühendus on üleujutuskindel.

6.4 Ühendamine

HOIATUS
Käe- ja jalavigastused puuduva kaitsevarustuse tõttu!
Töö ajal esineb (raskete) vigastuste oht. Kandke alljärgnevat kaitsevarustust:

• kaitsekindad

• turvajalatsid
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Paigaldamine hoonesse
ƒ Õhutage tööruum piisavalt.
ƒ Jätke süsteemi ümber vähemalt 60 cm (2 ft) vaba ruumi.
ƒ Avarii puhuks: tööruumi tuleb ette näha pumbavann min mõõtmetega:

500 × 500 × 500 mm (20 × 20 × 20 tolli). Valige pump. Võimaldage käsitsi
tühjendamine.

ƒ Paigaldage kõik ühenduskaablid eeskirjade kohaselt. Ühenduskaablitest ei tohi
tuleneda mingit ohtu (komistuskohad, kahjustused töötamise ajal). Kontrollige, et
kaabli ristlõige ja kaabli pikkus oleksid piisavad valitud paigaldusviisile.

ƒ Paigaldatud lülitusseadis ei ole üleujutuskindel. Paigaldage lülitusseadis piisavalt
kõrgele. Pidage silmas, et seadet oleks mugav kasutada.

Paigaldamine kogumiskaevu

OHT
Üksinda töötamine on eluohtlik!
Šahtides ja kitsastes ruumides, aga ka allakukkumisohtlikes kohtades töötamine on
ohtlik. Neid töid ei tohi teha üksinda! Julgestuseks peab teine inimene juures olema.

HOIATUS
Peavigastused puuduva kaitsevarustuse tõttu!
Töö ajal esineb (raskete) vigastuste oht. Kui võtate tõsteseadet kasutusele, siis
kandke kaitsekiivrit!

ETTEVAATUST
Ettevaatust külmumise suhtes!
Külm võib põhjustada talitlustõrkeid ja kahjustusi. Arvestage kõige madalamate
kohalike temperatuuridega. Kui seade või rõhuväljund jääb külmapiirkonda, siis tuleb
seade külmaperioodiks tööst kõrvaldada.

Tõsteseadme paigaldamisel kogumiskaevu tuleb järgida lisaks alljärgnevaid punkte.
ƒ Töö ajal võivad koguneda mürgised või lämmatavad gaasid. Tagage piisav

ventilatsioon. Võtke tööeeskirjade kohased kaitsemeetmed (mõõtke gaase, võtke
kaasa gaasihoiatusseade).

ƒ Kui tekivad mürgised või lämmatavad gaasid, tuleb kohe võtta vastumeetmeid.
ƒ Järgige tõsteseadme diagonaalmõõtmeid.
ƒ Tõsteseadmete ülespanekul: tasane pind, puhas kindel aluspind. Ladustus- ja

paigalduskoht peavad olema vabalt ligipääsetavad.
ƒ Kinnitage tõsteseadme külge kaks transpordirihma. Kindlustage transpordirihmad

libisemise vastu. Kasutada tohib ainult ehitustehniliselt lubatud kinnitusvahendeid.
ƒ Kui ilmastikuolud (nt jää teke, tugev tuul) ei võimalda ohutut tööd, siis katkestage

töö.

6.4.1 Kinnitusmaterjali märkus Toodet võib paigaldada erinevatele konstruktsioonidele (betoon, teras jne).
Kinnitusmaterjal tuleb valida vastavalt konstruktsioonile. Õigeks paigaldamiseks tuleb
järgida alljärgnevaid nõuandeid kinnitusmaterjali kohta.
ƒ Vältige konstruktsiooni vundamendi pragusid ning koorumist, pidage silmas

minimaalset kaugust servadest.
ƒ Veenduge kindlas ja ohutus paigalduses, pidage kinni puurava sügavusest.
ƒ Puurimistolm rikub hoidetugevust, puurava tuleb alati puhtaks puhuda või puhtaks

imeda.
ƒ Kasutage ainult terveid komponente (nt kruvid, tüüblid, mördipadrunid).

6.4.2 Märkus torustiku kohta Torustikule mõjub töötamise ajal erinev rõhk. Peale selle võivad esineda survelöögid (nt
tagasilöögiklapi sulgemisel), mis võivad olenevalt töötingimustest olla pumba survest
mitu korda tugevamad. Need erinevad rõhuväärtused koormavad torustikku ja torustiku
ühendusi. Ohutu ja tõrgeteta töö tagamiseks peab torustikku ning torustiku ühendusi
kontrollima, lähtudes järgmistest parameetritest, ning need tuleb paigaldada nõuete
kohaselt.
ƒ Torustik on isekandev.
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Tõsteseadmele ei tohi rakenduda surve- ega tõmbejõudusid.
ƒ Torustiku ja torustiku ühenduste survekindlus
ƒ Torustiku tõmbekindlus (= pikijõudude ühendus)
ƒ Torustik tuleb ühendada pinge- ja liikumiskindlalt.

6.4.3 Töösammud Tõsteseade paigaldatakse alljärgnevalt.
ƒ Ettevalmistavad tööd.
ƒ Tõsteseadme paigaldamine.
ƒ Survetoru ühendamine.
ƒ Ühendage sisend.
ƒ Ühendage õhueemaldus.
ƒ Ühendage avariiline tühjendus.

6.4.4 Ettevalmistavad tööd ƒ Pakkige tõsteseade välja.
ƒ Eemaldage transpordilukk.
ƒ Kontrollige tarnekomplekti.
ƒ Kontrollige kõikide komponentide terviklikkust.

ETTEVAATUST! Defektseid komponente ei tohi paigaldada. Defektsed
komponendid võivad põhjustada süsteemi rikkeid.

ƒ Pange lisavarustus kõrvale ja hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.
ƒ Paigalduskoha ettevalmistamine

– Horisontaalne ja sile paigalduspind
– Olemas on vähemalt 60 cm (2 ft) vaba ruumi.
– Kinnitada saab tüüblitega.
– Puhas, suurtest tahketest osistest puhastatud
– Kuiv
– Külmakindel
– Hästi valgustatud

6.4.5 Tõsteseadme paigaldamine

1
1

Fig. 2: Tõsteseadme pealtvaade

1 Kinnituspilud põranda külge ankurdamiseks

Paigaldage tõsteseade väände- ja ülestõukejõukindlalt. Selleks tuleb tõsteseade
põranda külge ankurdada.

‡ Ettevalmistavad tööd on lõpetatud.

‡ Paigalduskoht on projekteerimismaterjalide kohaselt ette valmistatud.

‡ Kasutage olemasolevale aluspõhjale sobivat kinnitusmaterjali. TEATIS! Järgige
kinnitusmaterjali andmeid.

1. Asetage tõsteseade paigalduskohta ja joondage torustiku järgi.
ETTEVAATUST! Kinnitage lülitusseadis tõsteseadme külge nii, et see alla ei
kukuks. Lülitusseadis võib allakukkumisel puruneda.
TEATIS! Tõsteseade peab olema horisontaalselt.

2. Märkige ära kinnitussoonte puuravad.

3. Pange tõsteseade kõrvale.

4. Puurige augud ja puhastage need. Paigaldage tüüblid.

5. Laotage mürasummutusmatt ja joondage.

6. Asetage tõsteseade mürasummutusmatile ja joondage.

7. Juhtige kinnituskruvi ja seib läbi kinnituspilu. Keerake kinnituskruvi tüüblisse.

8. Kinnitage tõsteseade põranda külge.

9. Kinnitage lülitusseadis üleujutuskindlalt seinale (vt lülitusseadise juhendit).

10.Paigaldage ühenduskaabel eeskirjade kohaselt.

▶ Tõsteseade on väände- ja ülestõukejõukindlalt paigaldatud. Järgmine samm:
ühendage survetoru.
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6.4.6 Survetoru ühendamine
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Fig. 3: Rõhuotsaku paigaldamine

1 Tõsteseade
2 Õhutusseadisega tagasilöögiklapp
3 Rõhuotsak
4 Sulgeventiil
5 Ääriku otsak
6 Mansett, painduv
7 Toruklambrid
8 Survetoru

Survetoru ühendamisel juhinduge alljärgnevast.
ƒ Survetoru peab olema DN 80 või DN 100.
ƒ Survetoru voolukiirus: 0,7 m/s (2,3 ft/s) kuni 2,3 m/s (7,5 ft/s)
ƒ Survetoru läbimõõt ei tohi olla väiksem.
ƒ Kõik ühendused tuleb teha täiesti tihedad.
ƒ Avalikus kogumiskanalis paisuvee vältimiseks tuleb survetoru paigaldada

silmustoruna.
Silmustoru alumine serv peab olema kohapeal kindlaks määratud paisuvee taseme
kõrgeimas punktis.

ƒ Survetoru peab olema paigaldatud külmumiskindlalt.
ƒ Paigaldage sulgeventiil.

‡ Tõsteseade on õigesti paigaldatud.

‡ Survetoru on paigaldatud projekteerimismaterjalide kohaselt õigesti ja vertikaalselt
surveliitmiku külge.

‡ Paigaldusmaterjal on olemas:
1 sulgeventiil
1 mansett
4 toruklambrit

1. Paigaldage sulgeventiil surveliitmikule.

2. Paigaldage ääriku otsak sulgeventiilile.

⇒ Survetoru müra summutavaks ühendamiseks tuleb survetoru otsa ja ääriku
otsaku vahele jätta 40 … 60 mm (1,5 … 2,4 tolli).
- Kui vahe on liiga väike, siis tuleb survetoru lühendada.
- Kui vahe on liiga suur, siis tuleb survetoru pikendada või uuendada.

3. Asetage toruklambrid ääriku otsakule.

4. Lükake mansett survetorule.

5. Lükake mansett ääriku otsakutele.

6. Joondage mansett ääriku otsaku ja survetoru vahele keskkohta.

7. Paigaldage mansett ääriku otsaku ja survetoru külge ning kinnitage mõlemas kohas
kahe toruklambriga. Pingutusmoment: 5 Nm (3,7 ft·lb)!

▶ Survetoru on ühendatud. Järgmine samm: Ühendage sisend.

6.4.7 Sisendi ühendamine Sisendi saab paigaldada vabalt valitavale tähistatud alale tagaseina, mõlemasse
külgseina ja mahuti katusele.
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Fig. 4: Sisendi alad

Sisendi ühendamisel pöörake tähelepanu järgnevale.
ƒ Ühendage sisend tähistatud piirkonda. Kui sisend asub väljaspool tähistatud

piirkonda, võivad tekkida alljärgnevad probleemid.
– Ühendus muutub ebatihedaks.
– Ühendatud sisendtorusse tekib paisuvesi.

ƒ Vältige pulseerivat sissevoolu ja õhu sisenemist kogumisanumasse. Paigaldage
sisend õigesti.
ETTEVAATUST! Pulseeriv sissevool või õhu sisenemine kogumisanumasse võib
põhjustada tõsteseadme talitlushäireid.

ƒ Selleks, et sisendtoru saaks ise tühjeneda, tuleb sisendtoru paigaldada kaldega
tõsteseadme poole.

ƒ Minimaalne ühenduskõrgus on 180 mm (7 tolli).
ƒ Kõik ühendused tuleb teha täiesti tihedad.
ƒ Paigaldage sisendi sulgeventiil.

10...20 mm

0.4...0.8 in

1

1

1 1 1
2 3

3

3

4 4 4

5

5
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Fig. 5: Sisendi ühendamine

1 Mahuti sein
2 Augusaag puurile
3 Sisendi tihend
4 Sisendi toru
5 Toruklamber



et Paigaldamine ja elektriühendus

18 WILO SE 2020-09

‡ Tõsteseade on õigesti paigaldatud.

‡ Sisendtoru on projekteerimismaterjalide kohaselt kuni kogumisanumani õigesti
ühendatud.

‡ Paigaldusmaterjal on olemas:
1 auk-ketassaag (DN 100, tarnekomplektis)
1 puur
1 sisendi tihend (DN 100, tarnekomplektis)
1 toruklamber

1. Markeerige sisendi punkt kogumisanumal.

2. Puurige kaasasoleva auk-ketassaega sisendi jaoks mahuti seina auk.
Kogumisanumasse puurides järgige alljärgnevaid punkte:
- Arvestage sisendi alade mõõtmeid. ETTEVAATUST! Puurauk peab jääma
täielikult tähistatud sisendi alale.
- Puuri max pöörlemiskiirus: 200 1/min.
- Kontrollige augu läbimõõtu. TEATIS! Puurige ühenduse auk hoolikalt.
Puuraugust oleneb lekete puudumine.
- Jälgige, et laastuvõtt oleks puhas. Kui laastuvõtt väheneb, siis läheb materjal liiga
kiirelt kuumaks ja hakkab sulama.

⇒ Katkestage lõikamine, laske materjalil veidi jahtuda ja puhastage auk-
ketassaag.

⇒ Vähendage puuri pöörlemiskiirust.

⇒ Muutke puurimisel rakendatavat survet.

3. Eemaldage kidad ja tasandage lõikepind.

4. Asetage sisendi tihend auku.

5. Lükake toruklamber sisendi tihendile.

6. Määrige sisendi tihendi sisepinda määrdeainega.

7. Lükake sisendi toru sisendi tihendisse.
Lükake sisendi toru 10 … 20 mm (0,4 … 0,8 tolli) ulatuses kogumisanumasse.

8. Ühendage sisendi tihend ja toru tugevasti toruklambriga. Pingutusmoment: 5 Nm
(3,7 ft·lb).

▶ Sisend on ühendatud. Järgmine samm: Ühendage õhutus ja õhueemaldus.

6.4.8 Õhutuse ja õhueemalduse
ühendamine Õhutus- ja õhueemaldustorustiku ühendamine on kohustuslik. Peale selle on õhutus ja

õhueemaldus tõsteseadme tõrgeteta talitluseks hädavajalik. Õhutus- ja
õhueemaldustorustiku ühendamisel järgige alljärgnevaid punkte.
ƒ Juhtige õhutus- ja õhueemaldustorustik katusest välja.
ƒ Kõik ühendused tuleb teha täiesti tihedad.

4

3

Fig. 6: Kogumisanuma õhutuse ja
õhueemalduse ühendus

3 Kogumisanuma õhutuse ja õhueemalduse ühendus
4 Rõhuotsak

‡ Tõsteseade on õigesti paigaldatud.

‡ Õhutus- ja õhueemaldustorustik on õigesti paigaldatud.

1. Paigaldage avatud õhutus- ja õhueemaldusotsakule HT-kaksikmuhv.

2. Pistke õhutus- ja õhueemaldustorustik HT-kaksikmuhvi sisse.

▶ Õhutus ja õhueemaldus on paigaldatud. Vajaduse korral ühendage avariiliseks
tühjenduseks ühendusele manuaalne diafragmapump.



Paigaldamine ja elektriühendus et

Paigaldus- ja kasutusjuhend Wilo-DrainLift SANI-S 19

6.4.9 Manuaalse diafragmapumba
paigaldamine

TEATIS
Ärge ühendage avariilise tühjenduse külge sisendit.
Kontrollimistöödeks või avarii korral pumbatakse kogumisanum avariilise tühjenduse
kaudu tühjaks. Ärge ühendage avariilise tühjenduse külge sisendeid. Muidu ei saa
hädaolukorras kogumisanumat tühjendada.

Hooldustööde korral või tõsteseadme rikke korral tuleb kogumisanum käsitsi tühjaks
pumbata. Selleks on soovitatav paigaldada manuaalne diafragmapump.

ETTEVAATUST! Tõsteseadme rikke korral tekib sisendisse paisuvesi ja kogumisanum
võib lõhkeda. Sulgege sisend ja tühjendage kogumisanum.

4

7

Fig. 7: Manuaalse diafragmapumba ühendus

4 Rõhuotsak
7 Avariitühjenduse ühendus

Manuaalse diafragmapumba paigaldamisel tuleb järgida alljärgnevaid punkte.
ƒ Valige paigaldamiseks optimaalset kasutamist võimaldav kõrgus.
ƒ Ühendage manuaalne diafragmapump avariilise tühjenduse külge (madalaimasse

punkti, võimaldamaks peaaegu täielikku tühjendamist).
ƒ Tühjendusühenduse ava jaoks on vaja augusaagi 30 mm (1,3 tolli).
ƒ Ühendage survetoru pärast survepoole sulgeventiili.

Alternatiivselt saab ühendada ka silmustoru kaudu otse kogumiskanaliga.
ƒ Kõik ühendused tuleb teha täiesti tihedad.
ƒ Järgige manuaalse diafragmapumba kasutusjuhendit.

6.5 Elektriühendus

OHT
Elektrivoolu tõttu eluohtlik!
Ebapädev elektritööde tegemine võib põhjustada surmava elektrilöögi! Elektrik peab
tegema elektritöid vastavalt kohalikele eeskirjadele.

6.5.1 Võrgupoolne kaitse

Automaatkaitse

Automaatkaitsme suurus ja lülitusomadused peavad vastama ühendatud toote
nimivoolule. Järgige kohalikke eeskirju.

Rikkevoolukaitselüliti (RCD)
ƒ Paigaldage rikkevoolukaitselüliti (RCD) kohaliku energia teenusepakkuja eeskirjade

kohaselt.
ƒ Kui inimesed võivad tootega ja voolu juhtivate vedelikega kokku puutuda, siis tuleb

paigaldada rikkevoolukaitselüliti (RCD).

6.5.2 Võrguühendus ƒ Järgige tüübisildil toodud andmeid.
ƒ Maandage kohalike eeskirjade kohaselt.
ƒ Paigaldage pistikupesa üleujutuskindlalt.
ƒ Pistikupesa versioon:

– Ühefaasiline vahelduvvool: Schuko-pistikuga
– Kolmefaasiline vool: CEE 16A, 3P+N+PE, 6h, pärisuunaline pöörlemisväli

6.5.3 Lülitusseadis Lülitusseadis on eelühendatud ja tehaseseadistusega. Paigaldage kõik lülitusseadiseni
viivad ühenduskaablid ja võrguühendus kohalike eeskirjade kohaselt.
ETTEVAATUST! Paigaldage lülitusseadis üleujutuskindlalt.

Lülitusseadisel on järgmised põhifunktsioonid.
ƒ Tasemest olenev juhtimine
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ƒ Mootori kaitse
ƒ Pöörlemissuuna kontroll (ainult kolmefaasilise voolu korral)
ƒ Üleujutuse alarm

Üksikasjalikku teavet vaadake lülitusseadise paigaldus- ja kasutusjuhendist.
ƒ Tõsteseadme ja lülitusseadise vaheline elektriühendus
ƒ Funktsioonide ülevaade ja kirjeldus
ƒ Lülituspunktide seadistamine

Lülituspunktid

Tõsteseadme lülituspunktid saab kohandada sisestuskõrgusele. Sellega saab kasulikku
mahtu suurendada. Lülituspunktide aluseks on alati võetud põrand.

TEATIS! Kui sisend on madalamal kui lülituspunkt „Pump SEES“, siis tekkib
sisendtorusse paisuvesi.

Lülitusseadis Wilo-Control MS-L

Lülitusseadise Control MS-L puhul seadistatakse lülituspunktid kindlaks määratud
parameetrite kaudu. Seadistage selleks vajalikud parameetrid DIP lüliti 3 abil.

Lülituspunktid

Se
ad
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tu

s
DI
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lü

lit
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Te
ha

se
se
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lit

av

Pump SEES: 180 mm (7 tolli)

Pump VÄLJAS: 115 mm (4,5 tolli)

Üleujutuse alarm: 200 mm (8 tolli)

ON

1 2 3

•

Pump SEES: 250 mm (10 tolli)

Pump VÄLJAS: 115 mm (4,5 tolli)

Üleujutuse alarm: 270 mm (10,5 tolli)

ON

1 2 3

o

Legend
• = tehaseseadistus, o = seadistatav

TEATIS! DIP lüliti 3 asendit vaadake lülitusseadise paigaldus- ja kasutusjuhendist.

Lülitusseadis Wilo-Control EC-L

Lülitusseadise Control EC-L puhul seadistatakse lülituspunktid menüü kaudu.
Seadistage selleks antud menüüdes järgmised väärtused.

Lülituspunktid
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Pump SEES: 180 mm (7 tolli)

Pump VÄLJAS: 115 mm (4,5 tolli)

Üleujutuse alarm: 200 mm (8 tolli)

• 1,00 0,60 0,27 0,69

Pump SEES: 250 mm (10 tolli)

Pump VÄLJAS: 115 mm (4,5 tolli)

Üleujutuse alarm: 270 mm (10,5 tolli)

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

Legend
• = tehaseseadistus, o = seadistatav, lülituspunktide ühik: meeter (m)

TEATIS! Lugege menüü kasutusviisi ja kirjelduse kohta lülitusseadise paigaldus- ja
kasutusjuhendist.

6.5.4 Sagedusmuunduriga töötamine Sagedusmuunduriga töötamine ei ole lubatud.
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7 Kasutuselevõtmine

HOIATUS
Puuduva kaitsevarustuse tõttu võib saada jalavigastusi!
Töö ajal esineb (raskete) vigastuste oht. Kandke turvajalatseid!

TEATIS
Automaatne sisselülitus pärast voolukatkestust
Toode lülitatakse tööprotsessist olenevalt sisse ja välja eraldi juhtseadmete kaudu.
Voolukatkestuse järel lülitub toode automaatselt sisse.

7.1 Töötajate kvalifikatsioon ƒ Elektritööd: koolitatud spetsialist
Isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja kogemused, et elektriga seotud ohtusid
näha ja vältida.

ƒ Kasutamine/juhtimine: operaatorid peavad olema kogu süsteemi talitluse vallas
koolitatud.

7.2 Kasutaja kohustused ƒ Paigaldus- ja kasutusjuhendi olemasolu tõsteseadme juures või selleks ette nähtud
kohas.

ƒ Paigaldus- ja kasutusjuhendi olemasolu töötajaskonna keeles.
ƒ Veendumine, et kogu töötajaskond on lugenud paigaldus- ja kasutusjuhendit ning

sellest aru saanud.
ƒ Kõik turvaseadised ja hädaväljalülitused on aktiivsed ning nende laitmatut talitlust

on kontrollitud.
ƒ Tõsteseade sobib ettenähtud tingimuses kasutamiseks.

7.3 Käsitsemine

ETTEVAATUST
Lülitusseadise valest kasutamisest tulenevad tõrked.
Pärast pistiku pessa panemist käivitub lülitusseadis viimati seadistatud töörežiimis.
Selleks, et lülitusseadise kasutamine oleks selge, tuleb enne pistiku pessa panemist
lugeda lülitusseadise kasutusjuhendit.

Tõsteseadet kasutatakse lülitusseadise abil. Lülitusseadis on tõsteseadme jaoks
eelseadistatud. Lülitusseadise õige kasutamise kohta lugege lülitusseadise
kasutusjuhendit.
ƒ Seadistused
ƒ LED-näidud/LC-ekraan
ƒ Alarmteated

7.4 Proovikäivitus Enne tõsteseadme automaatrežiimis töölepanemist tuleb teha proovikäivitus.
Proovikäivitusega kontrollitakse tõrgeteta talitlust ja süsteemi lekkekindlust. Süsteemi
optimaalse töö tagamiseks võib olla vaja kohandada pumba väljalülitusviidet.

‡ Tõsteseade on õigesti paigaldatud.

‡ Ühenduste õiget ühendatust on kontrollitud.

1. Tõsteseadme sisselülitamine: Pange pistik pistikupessa.

2. Valige lülitusseadiselt automaatrežiim.

3. Avage survetoru sulgeventiil.
TEATIS! Sisendi sulgeventiil jääb suletuks.

4. Keerake kogumisanumal kontrollkaas küljest.

5. Täitke kogumisanum kontrollimisava kaudu voolikust aeglaselt veega.
TEATIS! Väärtalitlus! Ärge hoidke veejuga otse ujuklülitil.

6. Tõsteseade lülitub nivoo juhtimisega sisse ja välja.

⇒ Proovikäivituseks tuleb teha kõigile pumpadele vähemalt kaks täielikku
pumpamistsüklit.
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⇒ Täitke survetoru tööpunkti kontrollimiseks täielikult veega. Korrake
proovikäivitust, kuni survetoru on täielikult vett täis.

7. Keerake kontrollkaas tagasi peale. TEATIS! Sulgege kogumisanuma
kontrollimisava tihedalt.

8. Kontrollige kõigi ühenduste lekkekindlust.

⇒ Kui kõik ühendused on tihedad, siis võib tõsteseadet automaatrežiimis
kasutada.

▶ Proovikäivitus on lõpetatud.

▶ Tõsteseade läheb tööle: jätke survetoru sulgeventiil lahti.

▶ Tõsteseade ooterežiimis: sulgege survetoru sulgeventiil.

7.5 Väljalülitusviide Väljalülitusviite tehaseseadistus on 3 s. Väljalülitusviidet saab vajaduse korral
kohandada järgmisteks juhtudeks.
ƒ Pumpamistsükli kasuliku mahu suurendamine.
ƒ Sette väljatõmbamine mahuti põhjast, kui on integreeritud miinimumtasemeni

imemine.
ƒ Luristav töötamine survetõusude vältimiseks.

Väljalülitusviite seadistamiseks järgige lülitusseadise paigaldus- ja kasutusjuhendit.

ETTEVAATUST! Väljalülitusviite muutmisel arvestage töörežiimi. Töörežiim näitab
ära sisselülituse kestuse ja seisuaja.

7.6 Tuulutuskruvi seadistamine Tagasilöögiklapil on tuulutuskruvi. Kontrollimistöödeks saab tuulutuskruvi kaudu
tagasilöögiklapi avada. Siis saab survetorusse allesjäänud vedelik kogumisanumasse
tagasi valguda. Tagasilöögiklapi optimaalse töö tagamiseks tuleb tuulutuskruvi seejärel
uuesti tehaseseadistusele viia.

3

4

9

28

Fig. 8: Tuulutuskruvi asend

3 Kogumisanuma õhutuse ja õhueemalduse ühendus
4 Rõhuotsak
9 Tuulutuskruvi

‡ Tõsteseade ooterežiimis.

1. Kontrollige tuulutuskruvi tehaseseadistust: 28 mm (1,1 tolli)

2. Kui tuulutuskruvi on liiga kaugele sisse keeratud (> 28 mm / 1,1 tolli), siis keerake
tuulutuskruvi välja.

ETTEVAATUST! Kui tuulutuskruvi on liiga kaugele sisse keeratud, siis võib
tagasilöögiklapp kahjustada saada. Peale selle võib see tekitada liigset müra.

8 Töörežiim Tõsteseade töötab standardselt automaatrežiimis ning seda lülitatakse integreeritud
nivoo juhtimise kaudu sisse ja välja.

HOIATUS
Kuumadest pealispindadest tingitud põletusoht!
Mootori korpus võib töötamise ajal kuumeneda. See võib põhjustada põletusi. Laske
pumbal pärast väljalülitamist kõigepealt keskkonnatemperatuurini jahtuda!

‡ Seade on kasutusele võetud.

‡ Proovikäivitus oli edukas.

‡ Tõsteseadme kasutamine ja talitlus on tuttavad.

‡ Täitke survetoru täielikult veega.

1. Tõsteseadme sisselülitamine: pange pistik pistikupessa.
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2. Valige lülitusseadiselt automaatrežiim.

3. Avage sisend- ja survetorus sulgeventiil.

▶ Tõsteseade töötab automaatrežiimis ja seda juhitakse olenevalt tasemest.

8.1 Kasutuspiirangud Lubamatud töörežiimid ja ülekoormus põhjustavad tõsteseadme kahjustusi. Kinni tuleb
pidada alljärgnevatest kasutuspiirangutest.
ƒ Max sisend/h: 1500 l (396 US.liq.gal)
ƒ Max sisendi kõrgus: 5 m (16 ft)
ƒ Max rõhk survetorus: 2,5 baari (36 psi)
ƒ Vedeliku temperatuur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max 65 °C (149 °F) 5 min puhul
ƒ Keskkonnatemperatuur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

8.2 Töötamise ajal

ETTEVAATUST
Rõhulöökidest tingitud materiaalne kahju
Pumba väljalülitamisel võivad tekkida rõhulöögid. Need rõhulöögid võivad survetoru
ja tõsteseadet kahjustada. Rõhulöökide vältimiseks tuleb väljalülitusviidet
pikendada. Pikema väljalülitusviite korral tekkib luristav töötamine ja
tagasilöögiklapp sulgub sujuvamalt.

TEATIS
Süsteemi probleemid väikese tõstekõrguse tõttu
Kui geodeetiline tõstekõrgus on alla 2 m (6,5 ft), siis võib kogumisanumates tekkida
leke. Tagasilöögiklapp ei sulgu tihedalt, sest vajalik vasturõhk puudub. Tõsteseade
võib hakata korduvalt sisse lülitama (tsüklid).

ƒ Avage sisend- ja survetorus sulgeventiil.
ƒ Max sisendi kogus on väiksem kui süsteemi edastusvõimsus.
ƒ Ärge avage kogumisanuma ja tagasilöögiklapi kontrollimisavasid.
ƒ Tagage kogumisanuma tuulutus ja õhueemaldus.

8.3 Hädakäitus
8.3.1 Nivoo juhtimise tõrge Kui nivoo juhtimises tekib tõrge, siis tühjendage kogumisanum manuaalses režiimis.

Manuaalse režiimi kogu teave on toodud lülitusseadise paigaldus- ja kasutusjuhendis.

ETTEVAATUST! Püsirežiim on keelatud. Arvestage töörežiimi. Töörežiim näitab ära
sisselülituse kestuse ja seisuaja.

8.3.2 Tõsteseadme tõrge Kui tõsteseade läheb täielikult rikki, siis pumbake heitvesi välja manuaalse
diafragmapumbaga.

1. Sulgege sisendi sulgeventiil.

2. Sulgege survetoru sulgeventiil.

3. Pumbake heitvesi manuaalse diafragmapumba abil survetorusse.
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8.3.3 Tõsteseadme üleujutus (avarii)

OHT
Tervist ohustavatest vedelikest tingitud oht.
Avarii korral tuleb kogunenud heitveega kokku puutuda. Arvestage järgmist.

• Kandke kaitsevarustust:

⇒ Kogu keha kattev ühekordne kaitsevarustus

⇒ Suletud kaitseprillid

⇒ Mask

• Kasutatav lisavarustus (näiteks manuaalne diafragmapump, voolikud) tuleb
pärast töid põhjalikult puhastada ja desinfitseerida.

• Desinfitseerige tõsteseade ja tööruum.

• Juhtige loputusvesi kanalisatsiooni.

• Kaitseriietust ja puhastusmaterjale tuleb käidelda kohalike eeskirjade kohaselt.

• Järgige tööeeskirjades olevaid andmeid. Käitaja peab veenduma, et töötajad
oleks saanud tööeeskirjad ja oleks neid lugenud.

TEATIS
Tõsteseadme kasutamine avarii korral
Lülitusseadis ei ole üleujutuskindel. Selleks, et tagada tõsteseadme töö ka üleujutuse
korral, tuleb paigaldada elektrilised ühendused ning lülitusseadis piisavale kõrgusele!

9 Kasutuselt kõrvaldamine/
demonteerimine

9.1 Töötajate kvalifikatsioon ƒ Kasutamine/juhtimine: operaatorid peavad olema kogu süsteemi talitluse vallas
koolitatud.

ƒ Paigaldamine/eemaldamine: sanitaarseadmete tehnoloogia vallas koolitatud
spetsialist
Kinnitamine ja ülestõukejõukaitse, plasttorude ühendus

ƒ Elektritööd: koolitatud spetsialist
Isik, kellel on erialane väljaõpe, teadmised ja kogemused, et elektriga seotud ohtusid
näha ja vältida.

9.2 Kasutaja kohustused ƒ Järgida tuleb kehtivaid õnnetuste vältimise ja ohutuseeskirju.
ƒ Tagada tuleb vajalik kaitsevarustus ning veenduda, et töötajad seda kannavad.
ƒ Õhutage suletud ruume piisavalt.
ƒ Kui tekivad mürgised või lämmatavad gaasid, tuleb kohe kasutada vastumeetmeid!
ƒ Šahtides ja suletud ruumides töötamisel peab julgestuseks teine inimene juures

olema.
ƒ Kui tõsteseadet kasutatakse, tuleb lisaks järgida kõiki eeskirju, mis puudutavad

töötamist raskete koormatega ja rippuvate koormate all!

9.3 Kasutuselt kõrvaldamine 1. Sulgege sisendtoru sulgeventiil.

2. Lülitage lülitusseadis ooterežiimi.

3. Tühjendage kogumisanum.
Lülitage tõsteseade käsirežiimile ja tühjendage kogumisanum.

4. Sulgege survetoru sulgeventiil.

5. Lülitage tõsteseade välja.
Tõmmake pistik pistikupesast välja. ETTEVAATUST! Kindlustage tõsteseade
soovimatu taassisselülitamise vastu.

▶ Tõsteseade on tööst kõrvaldatud.

Kui tõsteseade kõrvaldatakse tööst pikemaks ajaks, siis tuleb talitlust regulaarselt (kord
kvartalis) kontrollida. ETTEVAATUST! Kontrollige talitlust jaotise „Proovikäivitus“
järgi.
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9.4 Demonteerimine

OHT
Tervist ohustavatest vedelikest tingitud oht eemaldamisel!
Eemaldamisel võib tekkida kontakt tervist ohustavate vedelikega. Silmas tuleb
pidada järgmisi punkte:

• Kandke kaitsevarustust:

⇒ Suletud kaitseprillid

⇒ Mask

⇒ kaitsekindad

• Tilgad tuleb kohe kokku koguda.

• Järgige tööeeskirjades olevaid andmeid! Kasutaja peab veenduma, et töötajad
on saanud tööeeskirjad ning on neid lugenud!

OHT
Tervist ohustavatest vedelikest tingitud oht. Tõsteseadme
desinfitseerimine!
Tõsteseade tuleb pärast eemaldamist ja enne uute töödega alustamist saastest
puhastada. Surmavate vigastuste oht! Järgige tööeeskirjades olevaid andmeid!
Käitaja peab veenduma, et töötajad oleks saanud tööeeskirjad ja oleks neid lugenud.

OHT
Elektrivoolu tõttu eluohtlik!
Ebapädev elektritööde tegemine võib põhjustada surmava elektrilöögi! Elektrik peab
tegema elektritöid vastavalt kohalikele eeskirjadele.

OHT
Üksinda töötamine on eluohtlik!
Šahtides ja kitsastes ruumides, aga ka allakukkumisohtlikes kohtades töötamine on
ohtlik. Neid töid ei tohi teha üksinda! Julgestuseks peab teine inimene juures olema.

HOIATUS
Kuumadest pealispindadest tingitud põletusoht!
Mootori korpus võib töötamise ajal kuumeneda. See võib põhjustada põletusi. Laske
pumbal pärast väljalülitamist kõigepealt keskkonnatemperatuurini jahtuda!

‡ Tõsteseade on tööst kõrvaldatud.

‡ Kasutatakse kaitsevarustust.

‡ Kõik sulgeventiilid on suletud.

1. Selleks, et survetorustik mahutisse tühjendada, tuleb tagasilöögiklapp
õhutusseadise kaudu avada.

2. Pumbake allesjäänud vedelik manuaalse diafragmapumbaga välja.

3. Võtke sisendi ühendus lahti. Tõmmake sisendi toru sisendi tihendist välja.

4. Võtke survetoru ühendus lahti. Demonteerige mansett.

5. Vabastage kogumisanuma õhutus- ja õhueemaldusotsaku ühendus. Tõmmake
õhueemaldustoru HT-muhvist välja.

6. Eemaldage manuaalse diafragmapumba imitoru avariitühjenduse ühenduselt.
OHT! Heitvee tõttu terviseohtlik! Avariitühjenduse ühenduse kaudu voolab
allesjäänud heitvesi kogumisanumast välja. Koguge heitvesi sobivatesse
mahutitesse ja juhtige kanalisatsiooni.

7. Vabastage põranda ankrud.
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8. Tõmmake tõsteseade ettevaatlikult torustikust välja.

▶ Tõsteseade on eemaldatud. Puhastage ning desinfitseerige tõsteseade ja tööruum.

9.5 Puhastamine ja desinfitseerimine

OHT
Tervist ohustavatest vedelikest tingitud oht.
Enne teiste töödega alustamist tuleb tõsteseade saastest puhastada. Puhastamise
ajal tuleb kanda alljärgnevat kaitsevarustust:

• Suletud kaitseprillid

• Hingamismask

• Kaitsekindad

⇒ Nimetatud kaitsevarustus on minimaalselt kohustuslik, järgige
tööeeskirjades olevaid andmeid! Käitaja peab veenduma, et töötajad oleks
saanud tööeeskirjad ja oleks neid lugenud.

‡ Tõsteseade on eemaldatud.

‡ Lülitusseadis on veekindlalt pakitud.

‡ Juhtige loputusvesi kohalike eeskirjade kohaselt heitvee kanalisse.

‡ Tööeeskirjade kohane desinfitseerimisvahend on saadaval.
TEATIS! Kasutamisel tuleb järgida rangelt tootja andmeid.

1. Pritsige tõsteseadet puhta veega ülevalt alla suunas.

2. Ärge avage ega loputage kogumisanuma ja tagasilöögiklapi kontrollimisava.

3. Pritsige kõiki ühendusotsakuid seestpoolt.

4. Kõik mustusejäägid tuleb põrandalt kanalisse uhta.

5. Laske tõsteseadmel kuivada.

6. Sulgege taas kogumisanuma ja tagasilöögiklapi kontrollimisava.

10 Korrashoid Laske hooldust teha ainult spetsialistil (nt klienditeenindusel). Pidage kinni EN 12056‑4
kohastest hooldusintervallidest:
ƒ ¼ aastat tootmisettevõtetes paiknevates seadmetes
ƒ ½ aastat mitmepereelamutes paiknevates seadmetes
ƒ 1 aasta ühepereelamutes paiknevates seadmetes

Protokollige kõik hooldus- ja remonditööd. Laske protokoll asjatundlikul isikul ja käitajal
allkirjastada.

Tehke pärast hooldustööde lõpetamist proovikäivitus.

11 Varuosad Varuosasid saab tellida klienditeenindusest. Järelpäringute ning valetellimuste
vältimiseks tuleb alati märkida seeria- või tootenumber. Tehniliste muudatuste õigus
reserveeritud!

12 Jäätmekäitlus
12.1 Kaitseriietus Kasutatav kaitsevarustus tuleb käidelda vastavalt kohalikele kehtivatele määrustele.

12.2 Õli ja määrded Töövedelikud tuleb koguda sobivatesse mahutitesse ning käidelda vastavalt kohalikele
kehtivatele määrustele. Tilgad tuleb kohe kokku koguda!

12.3 Kasutatud elektri- ja
elektroonikatoodete kogumise
teave

Nende toodete reeglitekohane jäätmekäitlus ja asjakohane ringlussevõtt aitavad vältida
keskkonnakahjustusi ning ohtu inimeste tervisele.
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TEATIS
Keelatud on visata olmeprügi hulka.
Euroopa Liidus võib see sümbol olla tootel, pakendil või tarnedokumentidel. See
tähendab, et neid elektri- ja elektroonikatooteid ei tohi visata olmeprügi hulka.

Vanade toodete reeglitekohase käitlemise, ringlussevõtu ja jäätmekäitluse korral järgige
allolevaid punkte.
ƒ Need tooted tuleb viia selleks ette nähtud kogumiskohtadesse.
ƒ Järgige kohalikke kehtivaid eeskirju.

Reeglitekohase jäätmekäitluse kohta küsige teavet kohalikust omavalitsusest, lähimast
jäätmekäitluskeskusest või edasimüüjalt, kelle käest toote ostsite. Jäätmekäitluse
kohta saate lisateavet veebilehelt www.wilo‑recycling.com.
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