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1 Általános megjegyzések
1.1 Az utasítással kapcsolatos tudni-

valók A jelen útmutató a berendezés része. A jelen útmutató betartása előfeltétele a rendel-
tetésszerű használatnak és a berendezés helyes kezelésének:
ƒ Minden a terméken vagy a termékkel folytatott tevékenység elvégzése előtt gondo-

san olvassa el az útmutatót.
ƒ Az útmutatót mindig tartsa hozzáférhető helyen.
ƒ Ügyeljen a termékkel kapcsolatos adatokra és a terméken elhelyezett címkékre.

Az eredeti üzemeltetési útmutató nyelve a német. Ezen útmutató más nyelvű változatai
az eredeti üzemeltetési útmutató fordításai.

1.2 Szerzői jog A jelen útmutató szerzői joga a(z) Wilo birtokában marad. Függetlenül a tartalom típu-
sától, minden esetben tilosak az alábbiak:
ƒ A tartalom sokszorosítása.
ƒ A tartalom terjesztése.
ƒ A tartalom verseny céljából történő jogosulatlan felhasználása.

A(z) Wilo fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatokat bejelentés nélkül mó-
dosítsa, és semmilyen garanciát nem vállal a műszaki pontatlanságokért és/vagy infor-
mációk kihagyásáért.

1.3 A módosítások jogának fenntartá-
sa A(z) Wilo a terméken vagy annak egyes alkatrészein végzett műszaki változtatások

mindennemű jogát fenntartja. A feltüntetett ábrák eltérhetnek az eredetitől, és a ter-
mék példajellegű bemutatására szolgálnak.

1.4 Garancia és felelősség kizárása A(z) Wilo különösképpen nem vállal semmilyen garanciát, ill. felelősséget az alábbi ese-
tekben:
ƒ Elégtelen méretezés az üzemeltető vagy a megrendelő által közölt hibás vagy hamis

adatok miatt
ƒ Az ebben az útmutatóban leírtak be nem tartása
ƒ Nem rendeltetésszerű használat
ƒ Szakszerűtlen tárolás vagy szállítás
ƒ Hibás telepítés vagy szétszerelés
ƒ Hiányos karbantartás
ƒ Nem engedélyezett javítás
ƒ Hibás alapozás
ƒ Kémiai, elektromos vagy elektrokémiai hatások
ƒ Kopás

2 Biztonság Ez a fejezet alapvető előírásokat tartalmaz a berendezés egyes életszakaszaihoz. Az
előírások figyelmen kívül hagyása a következő veszélyeket vonja maga után:
ƒ emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és bakteriológiai hatások, valamint

elektromágneses mezők miatt
ƒ a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok kijutása révén
ƒ dologi károk
ƒ a termék fontos funkcióinak leállása

Az előírások figyelmen kívül hagyása a kártérítésre vonatkozó bármiféle jogosultság el-
vesztését vonja maga után.

Ügyeljen ezen kívül a további fejezetekben található utasításokra és biztonsági elő-
írásokra!

2.1 A biztonsági előírások jelölése Jelen beépítési és üzemeltetési utasítás dologi károkra és személyi sérülésekre vonat-
kozó biztonsági előírásokat tartalmaz. A biztonsági előírásokat különféleképpen jelez-
zük:
ƒ A személyi sérülésekre vonatkozó biztonsági előírások egy figyelemfelhívó kifeje-

zéssel kezdődnek és egy megfelelő szimbólum előzi meg őket és szürke háttéren
jelennek meg.

VESZÉLY
A veszély típusa és forrása!
A veszély hatásai és az elkerülésre vonatkozó utasítások.
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ƒ A dologi károkra vonatkozó biztonsági előírások egy figyelemfelhívó kifejezéssel
kezdődnek, és szimbólum nélkül szerepelnek.

VIGYÁZAT
A veszély típusa és forrása!
Hatások és információk.

Figyelemfelhívó kifejezések
ƒ VESZÉLY! 

Figyelmen kívül hagyása halált vagy nagyon súlyos sérülést okoz!
ƒ FIGYELMEZTETÉS! 

Figyelmen kívül hagyása (nagyon súlyos) sérülést okozhat!
ƒ VIGYÁZAT! 

Figyelmen kívül hagyása dologi károkat okozhat, totálkár is lehetséges.
ƒ ÉRTESÍTÉS! 

Hasznos megjegyzés a termék kezelésével kapcsolatban

Szövegkiemelések

‡ Feltétel

1. Munkafázis/felsorolás

⇒ Megjegyzés/utasítás

▶ Eredmény

Szimbólumok

A jelen utasításban az alábbi szimbólumok használatosak:

Elektromos feszültség veszélye

Bakteriális fertőzés veszélye

Robbanásveszély

Figyelmeztetés forró felületekre

Személyes védőfelszerelés: Viseljen védősisakot

Személyes védőfelszerelés: Viseljen lábvédő eszközt

Személyes védőfelszerelés: Viseljen kézvédelmet

Személyes védőfelszerelés: Viseljen szájmaszkot

Személyes védőfelszerelés: Viseljen védőszemüveget

Tilos egyedül dolgozni! Jelen kell lennie egy második személynek.
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Hasznos tudnivaló

2.2 A személyzet szakképesítése ƒ Az elektromos részegységeken végzett munkák: képzett elektrotechnikai szakem-
ber
Megfelelő szakmai képesítéssel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy,
aki képes felismerni az elektromosság veszélyeit és elkerülni azokat.

ƒ Összeszerelési/szétszerelési munkák: vizes berendezések szerelési technológiájában
jártas szakember
Felúszás elleni biztosítás rögzítése, műanyag csövek csatlakoztatása

ƒ Karbantartási munkák: Szakképzett személy (vizes berendezések szerelési technoló-
giájában jártas szakember)
Szennyvíz által okozott veszélyek, átemelő telepekre vonatkozó alapvető ismeretek,
EN 12056 követelmények

ƒ A személyzetnek oktatásban kell részesülnie az érvényes helyi baleset-megelőzési
előírásokra vonatkozóan.

ƒ A személyzet elolvasta és megértette a beépítési és üzemeltetési utasítást.

2.3 Az elektromos részegységeken
történő munkavégzés

ƒ Az elektromos munkákat mindig elektromos szakemberrel kell elvégeztetni.
ƒ Válassza le a terméket az elektromos hálózatról, és biztosítsa az illetéktelen vissza-

kapcsolás ellen.
ƒ Az áram csatlakoztatásánál be kell tartani a helyi előírásokat.
ƒ Be kell tartani a helyi energiaellátó vállalat előírásait is.
ƒ A személyzetet oktatásban kell részesíteni az elektromos csatlakozás kivitelezésé-

ről.
ƒ A személyzetet ki kell képezni a termék lekapcsolási lehetőségeivel kapcsolatban is.
ƒ Tartsa be a jelen beépítési és üzemeltetési utasításban, valamint a típustáblán sze-

replő műszaki előírásokat.
ƒ Földelje a terméket.
ƒ A kapcsolókészülékeket elárasztásbiztosan alakítsa ki.
ƒ Cserélje ki a meghibásodott csatlakozókábeleket. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfél-

szolgálattal.

2.4 Felügyeleti berendezések Az alábbi felügyeleti berendezéseket az építtető biztosítja:

Vezetékvédő kapcsoló

A vezetékvédő kapcsoló mérete és kapcsolási karakterisztikája a csatlakoztatott termék
névleges áramfelvételéhez igazodik. Tartsuk be a helyi előírásokat.

Hibaáram védőkapcsoló (RCD)
ƒ A hibaáram-védőkapcsolót (RCD) a helyi energiaellátó vállalat előírásait szerint sze-

relje be.
ƒ Ha személyek megérinthetik a terméket és a vezetőképes folyadékokat, szereljen be

egy hibaáram védőkapcsolót (RCD).

2.5 Egészségre veszélyes közegek
szállítása Egészségre veszélyes közegekkel való érintkezés esetén fennáll a bakteriális fertőzés

veszélye! A tartályt kiszereléskor és a további használat előtt alaposan tisztítsa meg és
fertőtlenítse. Biztosítsa a következőket:
ƒ A tartály tisztítása során az alábbi védőfelszerelést kell viselni:

– Zárt védőszemüveg
– Légzőmaszk
– Védőkesztyű

ƒ Minden személynek oktatásban kell részesülnie a közeggel és az ezzel kapcsolatos
veszélyekkel, valamint azok helyes kezelésével kapcsolatban!

2.6 Robbanásveszélyes légkör a gyűj-
tőtartályban A fekáliatartalmú szennyvíz esetén a tartályban gázok gyűlhetnek fel. Nem szakszerű

telepítés vagy szakszerűtlenül végrehajtott karbantartási műveletek során az így fel-
gyűlő gáz az üzemelési térbe kerülhet, és robbanásveszélyes légkört alakíthat ki. Ez a
légkör magától begyulladhat és robbanást okozhat. A robbanásveszélyes légkör kiala-
kulásának megakadályozásához az alábbiakat kell betartani:
ƒ A tartályon nem lehetnek sérülések (repedések, tömítetlenség, porózus szerkezeti

anyag)! A meghibásodott átemelő telepet üzemen kívül kell helyezni.
ƒ A hozzáfolyócső, a nyomócsővezeték és a szellőzés ill. légtelenítés mindegyik csat-

lakozójának előírásszerűen tömítettnek kell lennie!
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ƒ A szellőző és légtelenítő vezetéket a tetőn keresztül kell vezetni.
ƒ A tartály kinyitásakor (pl. karbantartási munkák esetén) gondoskodni kell a megfele-

lő légcseréről!

2.7 Szállítás ƒ A következő védőfelszereléseket kell viselni:
– Biztonsági cipő
– Védősisak (emelőeszközök alkalmazása esetén)

ƒ Tartsa be az alkalmazás helyén érvényes, a munkahelyi biztonságra és baleset-meg-
előzésre vonatkozó törvényeket és előírásokat.

ƒ A terméket a tartálynál kell megfogni. Soha ne húzza meg a berendezést a csatlako-
zókábelnél fogva!

ƒ Az 50 kg-nál (110 lbs) nehezebb berendezéseket két embernek kell szállítania. A
szállítást minden egyéb esetben is javasolt két személynek végeznie.

ƒ Emelőeszköz használatakor az alábbiakat kell betartani:
– Csak törvényileg előírt és engedélyezett emelőeszközt és kötözőeszközt szabad

használni.
– A kötözőeszközt a fennálló feltételek alapján (időjárás, rögzítési pont, terhelés

stb.) válassza ki.
– Ellenőrizze a kötözőeszköz tengely rögzítettségét.
– Biztosítsa az emelőeszköz stabilitását.
– Szükség esetén (pl. ha a hely nem jól belátható) bízzon meg egy második sze-

mélyt a koordinálással.
– Tilos a lengő teher alatt tartózkodni. Ne mozgassa a terhet olyan munkahelyek

felett, ahol személyek tartózkodnak.

2.8 Telepítési/szétszerelési munkála-
tok

ƒ A következő védőfelszereléseket kell viselni:
– Biztonsági cipő
– Biztonsági kesztyű vágási sérülések ellen

ƒ Tartsa be az alkalmazás helyén érvényes, a munkahelyi biztonságra és baleset-meg-
előzésre vonatkozó törvényeket és előírásokat.

ƒ Válassza le a terméket az elektromos hálózatról, és biztosítsa az illetéktelen vissza-
kapcsolás ellen.

ƒ Zárja el a hozzáfolyó és nyomócső vezetéket.
ƒ Gondoskodjon a zárt terek megfelelő szellőzéséről.
ƒ Zárt helyiségekben végzett munkák esetén a biztosítás érdekében egy második sze-

mélynek is jelen kell lennie.
ƒ Zárt helyiségekben vagy épületekben mérgező vagy fojtó gázok gyűlhetnek fel.

Tartsa be a működési szabályzatban található védelmi intézkedéseket, pl. tartson
magánál gázveszélyre figyelmeztető készüléket.

ƒ Tisztítsa meg alaposan a terméket.
FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély a helytelen ruházat és gyúlékony tisztítószerek
miatt!
A műanyag alkatrészek tisztítása során elektrosztatikus feltöltődésre kerülhet sor.
Tűzveszély! Csak antisztatikus ruházatot viseljen és ne használjon gyúlékony tisztí-
tószereket.

2.9 Üzem során ƒ Nyissa ki a hozzáfolyó és nyomócsővezetékben lévő összes tolózárat!
ƒ A maximális hozzáfolyási mennyiségnek kisebbnek kell lennie, mint a berendezés

maximális szállítóteljesítménye.
ƒ Az ellenőrzőnyílásokat ne nyissa ki!
ƒ Gondoskodjon a légtelenítésről!

A nem megengedett üzemmódok és túlzott igénybevétel az átemelő telep károsodásá-
hoz vezet. Szigorúan be kell tartani az alábbi alkalmazási határértékeket:
ƒ Max. hozzáfolyás/óra: 1500 l (396 US.liq.gal)
ƒ Max. hozzáfolyási magasság: 5 m (16 ft)
ƒ Max. nyomás a nyomócsőben: 2,5 bar (36 psi)
ƒ Közeghőmérséklet: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max. 65 °C (149 °F) 5 percre
ƒ Környezeti hőmérséklet: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
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VIGYÁZAT
Túlnyomás a tartályban!
Ha túlnyomás keletkezik a tartályban, a tartály megrepedhet. A túlnyomás megaka-
dályozása érdekében tartsa be az alábbiakat:

• A maximális hozzáfolyási magasság 5 m (16,5 ft)

• A maximális hozzáfolyási mennyiségnek kisebbnek kell lennie a munkaponton mért
maximális térfogatáramnál!

2.10 Karbantartási munkák ƒ A karbantartási munkákat csak szakképzett személy végezhetik (vizes berendezé-
sek szerelési technológiájában jártas szakember).

ƒ A következő védőfelszereléseket kell viselni:
– Zárt védőszemüveg
– Biztonsági kesztyű vágási sérülések ellen
– Biztonsági cipő

ƒ Válassza le a terméket az elektromos hálózatról, és biztosítsa az illetéktelen vissza-
kapcsolás ellen.

ƒ Zárja el a hozzáfolyó és nyomócső vezetéket.
ƒ Csak a gyártó eredeti alkatrészeit használjuk. Az eredeti alkatrészektől eltérő alkat-

részek használata felmenti a gyártót mindennemű jótállás alól.
ƒ A szállítható közeg és az üzemanyag szivárgását azonnal fogja fel, és az érvényes

helyi irányelvek alapján ártalmatlanítsa.
ƒ Tisztítsa meg alaposan a terméket.

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély a helytelen ruházat és gyúlékony tisztítószerek
miatt!
A műanyag alkatrészek tisztítása során elektrosztatikus feltöltődésre kerülhet sor.
Tűzveszély! Csak antisztatikus ruházatot viseljen és ne használjon gyúlékony tisztí-
tószereket.

2.11 Az üzemeltető kötelességei ƒ A személyzet anyanyelvén rendelkezésre kell bocsátani a beépítési és üzemeltetési
utasítást.

ƒ A személyzetet a megadott munkákhoz szükséges képzésben kell részesíteni.
ƒ Biztosítson védőfelszerelést. Gondoskodjon arról, hogy a személyzet viselje is a vé-

dőfelszerelést.
ƒ A terméken elhelyezett biztonsági és figyelmeztető táblákat folyamatosan olvasha-

tó állapotban kell tartani.
ƒ A személyzetet ki kell oktatni a rendszer működésmódjáról.
ƒ Ki kell zárni az elektromos áram által okozott veszélyek kialakulását.
ƒ A munkaterületet jelezni kell és le kell zárni.

A termék használata során tartsa be a következőket:
ƒ A 16 év alatti személyek számára a használat tilos.
ƒ A 18 év alatti személyeket szakembernek kell felügyelnie!
ƒ Korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek ré-

szére a használat tilos!

3 Alkalmazás/használat
3.1 Felhasználási cél Fekália tartalmú szennyvíz szállítása:

ƒ Ha a szennyvíz nem vezethető be természetes eséssel a szennyvízcsatornába.
ƒ Dugulásgátló vízelvezetés, ha a lefolyóhely a visszatorlasztási szint alatt van.

ÉRTESÍTÉS! Ha zsírtartalmú szennyvizet szállítanak, zsírleválasztót kell telepíteni az
átemelő telep elé!

Az agresszív közegekhez készült kivitel (SANI...C) a következő közegek szállítására al-
kalmas:
ƒ Úszómedencevíz max. 1,2 mg/l kloridtartalommal
ƒ Agresszív szennyvizek 5–12 pH-értékkel:

– Esővíz (tartsa be a helyi előírásokat, pl. DIN 1986-100)
– Tisztító-, fertőtlenítő-, öblítő- és mosószerek
– Kondenzációs technikából származó kondenzátum

VIGYÁZAT! A gyűjtőtartályban lévő közeg nem haladhatja meg az 5–12 pH-értéket
és el kell érnie azt!
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3.2 Nem rendeltetésszerű használat

VESZÉLY
Robbanásveszélyes közegek bevezetése miatt kialakuló robbanás!
Gyúlékony és robbanásveszélyes közegek (benzin, kerozin stb.) bevezetése azok
tiszta formájában tilos. Halálos sérülés veszélye robbanás miatt! Az átemelő telep ki-
alakítása nem megfelelő az ilyen közegek szállítására.

Az alábbi közegeket ne vezesse be:
ƒ Víztelenítő berendezésekből származó szennyvíz, amely a visszatorlasztási szint fe-

lett található, és a vízelvezetés szabadesésben történik.
ƒ Kőtörmelék, hamu, hulladék, üveg, homok, gipsz, cement, mészkő, habarcs, rost-

anyagok, textíliák, papír törlőkendők, nedves törlőkendők (gyapotrost kendők, ned-
ves toalettpapír), pelenkák, kartonpapír, durva papír, műgyanták, kátrány, konyhai
hulladékok, zsírok, olajok

ƒ Állatok levágásából, állati testrészek eltávolításából és állattartásból származó hulla-
dékok (trágyalé stb.)

ƒ Mérgező, agresszív és korrozív közegek, mint pl. nehézfémek, biocidek, növényvé-
dőszerek, savak, lúgok, sók, medencevíz

ƒ Tisztító-, fertőtlenítő-, öblítő- és mosószerek túladagolt mennyiségben és arányta-
lanul nagy habképződéssel

ƒ Ivóvíz

A rendeltetésszerű használathoz hozzátartozik a jelen útmutató betartása is. Minden
ezen túlmenő használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

4 Termékleírás
4.1 Kivitel Kompakt, csatlakoztatásra kész és teljesen elárasztható egyes-szivattyús átemelő te-

lep fekáliatartalmú szennyvíz szállításához.

1

2 3

4

5

6
78

Fig. 1: Áttekintés

1 Gyűjtőtartály
2 Gyűjtőtartály ellenőrzőnyílása
3 Gyűjtőtartály szellőzés/légtelenítés csatlakozása
4 Nyomócsonk-csatlakozás
5 Ellenőrzőnyílás visszacsapószelep
6 Fogófül
7 Vészleürítés csatlakozó
8 Motor

Gáz- és víztömör gyűjtőtartály ferdén beömlő gyűjtőtérrel és átlátszó fedelű ellenőrző-
nyílással. A hozzáfolyások szabadon választhatók, a szintmérés 4 … 20 mA analóg ki-
meneti jellel történik. Nyomócsonk csatlakozás felszerelt visszafolyásgátlóval és ellen-
őrzőnyílással.

Meghajtás termikus motorfelügyelettel szerelt felületi hűtésű motorral.

Előre felszerelt kapcsolókészülék az automata üzemhez:

Wilo-Control MS-L
ƒ Gyűjtő zavarjelzés potenciálmentes érintkezővel
ƒ Beépített és hálózattól független riasztás
ƒ Beállítható utánfutási idő

Wilo-Control EC-L
ƒ Kezelés kijelzővel és szimbólumalapú, alfanumerikus menüvel
ƒ Gyűjtő zavarjelzés potenciálmentes érintkezővel
ƒ Egyedi zavarjelzés potenciálmentes érintkezővel
ƒ ModBus-interfész
ƒ Beépített és hálózattól független riasztás
ƒ Beállítható utánfutási idő

4.2 Szerkezeti anyagok ƒ Motorház: 1.4404 (AISI 316L)
ƒ Hidraulika: PP-GF30
ƒ Járókerék: PP-GF30
ƒ Tartály: PE
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ƒ Visszafolyásgátló: PPS

4.3 Felügyeleti berendezések

Motortekercs felügyelet

A motort bimetál jeladóval rendelkező termikus motorfelügyelettel látták el:
ƒ Egyfázisú váltóáramú motor: A motorfelügyelet automatikus kapcsolású. A motor

túlhevülés esetén kikapcsol. A lehűlés után a motor automatikusan visszakapcsol.
ƒ Háromfázisú váltóáramú motor: A motorfelügyelet kijelzése és visszaállítása a csat-

lakoztatott kapcsolókészüléken keresztül történik.

„Magas szint” riasztás gyűjtő zavarjelzéssel

A magas vízszint elérésekor riasztásjelzésre kerül sor hang- és fényjelzéssel. A szivattyú
kényszerített bekapcsolására kerül sor. Ezen kívül aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés érint-
kezője. A potenciálmentes érintkezésen keresztül külső riasztás (kürt, SmartHome csat-
lakozáson keresztül SMS) aktiválható.

Ha a vízszint ismét a magas vízszint alá csökken, a szivattyú az utánfutási idő lejártakor
lekapcsol. A riasztásjelzés automatikusan nyugtázódik.

4.4 Működés A keletkező szennyvíz a hozzáfolyócsövön keresztül a gyűjtőtartályba jut és ott össze-
gyűlik. Amikor a vízszint a bekapcsolási szintig emelkedik, a szivattyú bekapcsol. Az
összegyűlt szennyvíz a csatlakoztatott nyomócsőbe kerül. A kikapcsolási szint elérése-
kor a szivattyú a beállított utánfutási idő elteltével lekapcsol.

Amikor eléri a magas vízszint határértékét, a szivattyú bekapcsol (kényszer bekapcso-
lás). Az elárasztás-LED-en vagy a kijelzőn riasztásjelzésre kerül sor. Ezen kívül a belső
berregő riasztási hangjelzést is kiadhat. Ezen kívül aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés (SSM)
kimenete.

4.5 Frekvenciaváltós üzem A frekvenciaváltós üzem nem engedélyezett.

4.6 A típusjel magyarázata
Példa: DrainLift SANI-S.11M/3C
DrainLift Termékcsalád
SANI Szennyvíz-átemelő telep
S Kivitelezési méret
11 Max. szállítómagasság
M Hálózati csatlakozás:

ƒ M = 1~
ƒ T = 3~

3 Motor és kapcsolókészülék kivitel:
ƒ 1 = üzemmód: S3, kapcsolókészülék: Control MS-L
ƒ 3 = üzemmód: S3, kapcsolókészülék: Control EC-L

C Kivitel agresszív közegekhez

4.7 Műszaki adatok
Megengedett alkalmazási terület

Max. óránkénti hozzáfolyás 1500 l (396 US.liq.gal.)

Max. nyomás a nyomócsőben 2,5 bar (36 psi)

Max. szállítómagasság Lásd a típustáblát

Max. térfogatáram Lásd a típustáblát

Max. hozzáfolyási magasság 5 m (16,5 ft)

Közeghőmérséklet 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max. 65 °C (149 °F) 5
percre

Környezeti hőmérséklet 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Motoradatok

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

Teljesítményfelvétel [P1] Lásd a típustáblát

A motor névleges teljesítménye
[P2]

Lásd a típustáblát
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Névleges áram [IN] Lásd a típustáblát

Fordulatszám [n] Lásd a típustáblát

Bekapcsolási mód Közvetlen

Üzemmód

S3 10%/60 s
ƒ Időtartam: 60 s
ƒ Bekapcsolási időtartam: 6 s
ƒ Üzemszünet ideje: 54 s

Védelmi osztály IP68

Kábelhossz a dugaszig 1,5 m (5 ft)

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

Dugasz ƒ Egyfázisú váltóáram: Földelt villásdugó
ƒ Háromfázisú váltóáram: CEE 16A, 3P+N+PE, 6h

Csatlakozók

Nyomócsonk-csatlakozás DN 80, PN 10

Beömlőcsonk DN 100/150

Gyűjtőtartály szellőzés/légtelení-
tés csatlakozása

50 mm (2 in)

Vészleürítés csatlakozó DN 50

Méretek és tömegek

Bruttó térfogat 47 l (12,5 US.liq.gal.)

Max. hasznos térfogat a hozzá-
folyási magassághoz viszonyít-
va*

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

Átlós méret 630 mm (25 in)

Tömeg 28 kg (62 lb)

A rendszer nem alkalmas a tartós üzemre! A max. térfogatáram az S3 szakaszos
üzemre vonatkozik!

4.8 Szállítási terjedelem ƒ Átemelő telep kapcsolókészülékkel és csatlakozókábel dugasszal
ƒ Karimás csőcsatlakozás DN 80/100
ƒ Nyomócsonk csatlakozás DN 100 mandzsetta
ƒ HT kettős karmantyú50 mm (2 in) a légtelenítő csatlakozáshoz
ƒ HT kettős karmantyúDN 50 a leürítési csatlakozáshoz
ƒ Hozzáfolyási készlet körkivágóval 124 mm (5 in) és tömítéssel DN 100
ƒ Rögzítés a talajon
ƒ Zajszigetelő szőnyeg
ƒ 9 V-os akku
ƒ Beépítési és üzemeltetési utasítás

4.9 Tartozékok

Nyomóoldalon
ƒ DN 80 karimás csőcsatlakozás DN 80 nyomócső csatlakoztatásához
ƒ DN 80 öntvény karimás tolózár lapostömítéssel és szerelőanyaggal

Hozzáfolyási oldalon
ƒ DN 100/DN 150 műanyag tolózár rögzített csővégekkel
ƒ DN 100/DN 150 bevezetőcső-tömítés
ƒ Hozzáfolyási készletek (tömítés és fűrész) DN 100/DN 150

Általános tudnivalók
ƒ R 1½ csatlakozós kézi membránszivattyú (tömlő nélkül)
ƒ 3 utas elzárócsap a kézi elszívás átkapcsolásához
ƒ Kürt 230 V, 50 Hz
ƒ Villogó lámpa 230 V, 50 Hz
ƒ Jelzőlámpa 230 V, 50 Hz
ƒ SmartHome rádióadó a Wilo wibutlerhez történő kapcsolódáshoz



Szállítás és tárolás hu

Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-DrainLift SANI-S 13

5 Szállítás és tárolás
5.1 Leszállítás A küldemény beérkezése után a küldemény esetleges hiányosságait azonnal ellenőrizni

kell (sérülések, hibátlan állapot). A fennálló hiányosságokat a szállítási papírokon kell
feltüntetni! Ezen kívül a hiányosságokat még a beérkezés napján jelenteni kell a fuvaro-
zó vállalatnál vagy a gyártónál. A később bejelentett igényeket már nem lehet érvénye-
síteni.

5.2 Szállítás

FIGYELMEZTETÉS
Lábsérülések a hiányzó védőfelszerelés miatt!
A munkavégzés során fennáll a (súlyos) sérülések veszélye. Viseljünk biztonsági ci-
pőt!

A borító csomagolást csak a telepítés helyén távolítsa el, hogy az átemelő telep ne ká-
rosodjon a szállítás során. A használt átemelő telepeket nagy szakítószilárdságú, meg-
felelő méretű, szivárgásmentes műanyag zsákokba kell csomagolni.
ƒ A szállításhoz a gyűjtőtartályon két fogófül található.
ƒ Soha ne húzza meg a berendezést a csatlakozókábelnél fogva!
ƒ A szállítást javasolt két személynek végeznie.
ƒ Tartsa be a csomagolási előírásokat:

– Legyen ütésálló
– Gondoskodjon a termék rögzítéséről.
– Jelentsen védelmet a por, az olaj és a nedvesség ellen.

5.3 Tárolás

VESZÉLY
Veszély egészségre káros közeg miatt! Az átemelő telepet fertőtleníteni
kell!
A kiszerelés után és minden további munkálat előtt fertőtleníteni kell az átemelő te-
lepet! Halálos sérülés veszélye áll fenn! Tartsa be az üzemeltetési utasítás előírásait!
Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a személyzet megkapja és elolvassa
az üzemeltetési szabályzatot!

VIGYÁZAT
Teljes meghibásodás nedvesség beszivárgása miatt
Ha nedvesség szivárog a csatlakozókábelbe, az károsítja a kábelt és a motort! A
csatlakozókábel nyitott végei soha nem merülhetnek folyadékba, és a tárolás során
víztömör módon le kell őket zárni.

Az újonnan szállított átemelő telep egy évig tárolható. Hosszabb tárolás esetén vegye
fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A tárolás során a következőket kell betartani:
ƒ Állítsa az átemelő telepet biztonságos, szilárd alapra, valamint biztosítsa eldőlés és

elcsúszás ellen!
ƒ Megengedett tárolási hőmérséklet: -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), max. páratartalom:

90%, nem kondenzálódó.
Fagymentes tárolás javasolt. Tárolási hőmérséklet: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F), relatív pá-
ratartalom: 40 ... 50 %.

ƒ Teljesen ürítse le a gyűjtőtartályt.
ƒ Tekerje fel kötegbe a csatlakozókábelt, és rögzítse a motorhoz.
ƒ Zárja le a csatlakozókábel nyílt végeit és a dugaszt víztömör módon.
ƒ A kapcsolókészüléket az útmutatóban foglaltak szerint tárolja.
ƒ Biztonságosan zárja le az összes szabad csonkot.
ƒ Az átemelő telepet ne tárolja olyan helyiségben, amelyben hegesztési munkákat vé-

geznek. A keletkező gázok vagy sugárzások károsíthatják a műanyag és elasztomer
alkatrészeket.

ƒ Védjük az átemelő telepet a közvetlen napsugárzástól és a hőségtől. Az extrém hő-
ség a járókerekek és a bevonat károsodását okozhatja!
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ƒ Az elasztomer alkatrészek ki vannak téve a természetes ridegedésnek. 6 hónapot
meghaladó tárolás esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

6 Telepítés és villamos csatla-
koztatás

6.1 A személyzet szakképesítése ƒ Az elektromos részegységeken végzett munkák: képzett elektrotechnikai szakem-
ber
Megfelelő szakmai képesítéssel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy,
aki képes felismerni az elektromosság veszélyeit és elkerülni azokat.

ƒ Összeszerelési/szétszerelési munkák: vizes berendezések szerelési technológiájában
jártas szakember
Felúszás elleni biztosítás rögzítése, műanyag csövek csatlakoztatása

6.2 Telepítési módok ƒ Padló feletti telepítés az épületen belül
ƒ Padló alatti telepítés aknában az épületen kívül

6.3 Az üzemeltető kötelességei ƒ Tartsa be az érvényes helyi baleset-megelőzési és biztonsági előírásokat.
ƒ Emelőeszközök alkalmazásakor tartsuk be a függő terhek alatt történő munkavég-

zésre vonatkozó összes előírást.
ƒ Biztosítson védőfelszerelést. Gondoskodjon arról, hogy a személyzet viselje is a vé-

dőfelszerelést.
ƒ A szennyvíztechnikai berendezések üzemeltetése során tartsa be a helyi szennyvíz

technikai előírásokat.
ƒ Az építménynek/alapnak megfelelő szilárdságúnak kell lennie a biztonságos és meg-

felelő működési körülményeket lehetővé tevő rögzítéshez. Az építmény/alap rendel-
kezésre bocsátásáért az üzemeltető felel!

ƒ Biztosítsa a telepítés helyének szabad elérését.
ƒ A telepítést az érvényes helyi előírások szerint végezze.
ƒ Ellenőrizni kell, hogy a rendelkezésre álló tervek (telepítési tervek, telepítés helye,

beömlési körülmények) hiánytalanok és megfelelőek-e.
ƒ A csővezetéket a terveknek megfelelően kell lefektetni és előkészíteni.
ƒ A hálózati csatlakozás legyen elárasztásbiztos.

6.4 Telepítés

FIGYELMEZTETÉS
Kéz- és lábsérülések veszélye a hiányzó védőfelszerelés miatt!
A munkavégzés során fennáll a (súlyos) sérülések veszélye. Az alábbi védőfelszere-
lést kell viselni:

• Biztonsági kesztyű

• Biztonsági cipő

Telepítés épületben
ƒ Gondoskodjon az üzemelési tér megfelelő szellőzéséről.
ƒ Legalább 60 cm-es (2 ft) szabad teret kell biztosítani a berendezés körül.
ƒ Havária esetén: szivattyúaknát kell kialakítani az üzemelési térben min. a következő

méretekkel: 500x500x500 mm (20x20x20 in). Megfelelő szivattyút válasszon. Bizto-
sítsa a kézzel végzett leürítés lehetőségét.

ƒ Az összes csatlakozókábelt az előírások szerint fektesse. A csatlakozókábel nem je-
lenthet semmilyen veszélyforrást (botlásveszély, üzem közbeni károsodás). Ellen-
őrizze, hogy a kábel keresztmetszete és hossza elegendő-e a választott lefektetési
módhoz.

ƒ A felszerelt kapcsolókészülék nem elárasztásbiztos. A kapcsolókészüléket kellően
magasra kell telepíteni. Ügyelni kell a helyes kezelésre!

Telepítés az aknában

VESZÉLY
Veszélyes egyedül végzett munka miatti halálos sérülés veszélye!
Az aknákban és szűk helyiségekben végzett munkálatok és a zuhanásveszéllyel járó
munkálatok veszélyes munkának minősülnek. Ezeket a munkálatokat nem szabad
egyedül végezni! A biztosítás érdekében egy második személynek is jelen kell lennie.
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FIGYELMEZTETÉS
Fejsérülések veszélye a hiányzó védőfelszerelés miatt!
A munkavégzés során fennáll a (súlyos) sérülések veszélye. Emelőeszközök haszná-
latakor védősisakot kell viselni!

VIGYÁZAT
Vigyázat, fagyveszély!
A fagy működési zavarokhoz és károsodáshoz vezethet. Tartsa be a helyi fagymély-
ségi előírásokat. Ha a berendezés vagy a nyomócső kivezetés fagytartományban ta-
lálható, a berendezést fagy idején üzemen kívül kell helyezni.

Az átemelő telep aknába történő beépítésekor a következőkre is ügyelni kell:
ƒ A munkálatok során mérgező vagy fojtó gázok gyűlhetnek fel. Gondoskodni kell a

megfelelő szellőzésről. Tartsa be a működési szabályzatban található védelmi intéz-
kedéseket (gázmérés, gázveszélyre figyelmeztető készülék viselése).

ƒ Ha mérgező vagy fojtó gázok gyűlhetnek fel, azonnal tegye meg az ellenintézkedé-
seket!

ƒ Figyelembe kell venni az átemelő telep átlós méretét.
ƒ Az emelőeszköz telepítése: sík felület, tiszta, szilárd altalaj. A tárolás és a telepítés

hely legyen nehézség nélkül megközelíthető.
ƒ Rögzítsen két szállítóhevedert az átemelő telephez. Rögzítsük a szállítóhevedereket

megcsúszás ellen! Kizárólag épületgépészetileg engedélyezett kötözőeszközöket
szabad alkalmazni.

ƒ A munkát meg kell szakítani, ha az időjárási viszonyok (pl. jégképződés, erős szél)
már nem teszik lehetővé a biztonságos munkavégzést.

6.4.1 A rögzítőanyaggal kapcsolatos
megjegyzés A termék különféle anyagú (beton, acél stb.) alapzatra telepíthető. A rögzítőanyagot a

mindenkori alap jellege szerint kell kiválasztani. A megfelelő telepítés érdekében a rög-
zítőanyagokkal kapcsolatban a következőkre kell figyelmet fordítani:
ƒ Ügyeljünk arra, hogy ne legyenek repedések és lepattanások az alapzaton, tartsuk

be a minimális távolságokat.
ƒ Gondoskodjuk a szilárd és biztonságos telepítésről, tartsuk be az előírt furatmély-

ségeket.
ƒ A fúrási por csökkenti a rögzítőerőt, mindig fúvassuk vagy szívjuk ki a port a furat-

ból.
ƒ Csak kifogástalan alkatrészeket (pl. csavarokat, tipliket, habarcspatronokat) hasz-

náljunk.

6.4.2 A csövezéssel kapcsolatos meg-
jegyzések A csövezés üzem közben különböző nyomásoknak van kitéve. Emellett nyomáscsúcsok

léphetnek fel (pl. a visszacsapószelep zárásakor), amelyek az üzemi viszonyok függvé-
nyében a szállítónyomás többszörösét is elérhetik. Ezek a különböző nyomásértékek
terhelésnek teszik ki a csővezetéket és a csőcsatlakozásokat. A biztonságos és problé-
mamentes üzem biztosítása érdekében a következő paramétereket kell ellenőrizni a
csővezetéken és a csőcsatlakozásokon, valamint azokat a követelményeknek megfele-
lően kell kialakítani:
ƒ A csővezetéknek önhordónak kell lennie.

Nem hathatnak nyomó- vagy húzóerők az átemelő telepre.
ƒ A csövezés és a csőcsatlakozások nyomásállósága
ƒ A csőcsatlakozások húzószilárdsága (= hosszanti irányban erőzáró kötés)
ƒ A csővezetékeket feszültség- és lengésmentesen kell csatlakoztatni.

6.4.3 Munkalépések Az átemelő telep telepítésének lépései a következők:
ƒ Előkészítő munkálatok.
ƒ Az átemelő telep felállítása.
ƒ A nyomócső csatlakoztatása.
ƒ A hozzáfolyócső csatlakoztatása.
ƒ A légtelenítés csatlakoztatása.
ƒ A vészleürítés csatlakoztatása.

6.4.4 Előkészítő munkálatok ƒ Az átemelő telep kicsomagolása.
ƒ A szállító biztosítékok eltávolítása.
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ƒ A szállítási terjedelem ellenőrzése.
ƒ Minden alkatrész kifogástalan állapotának ellenőrzése.

VIGYÁZAT! A hibás alkatrészeket nem szabad beszerelni! A hibás alkatrészek a
rendszer működésképtelenségéhez vezethetnek!

ƒ A tartozékokat tegyük félre későbbi felhasználásra.
ƒ A telepítés helyének előkészítése:

– Vízszintes és sima felállítási felület!
– Legyen legalább 60 cm (2 ft) további szabad területhez hely!
– Lehetséges a dübelekkel történő rögzítés.
– Legyen tiszta, durva szilárd anyagoktól mentes
– Legyen száraz
– Legyen fagymentes
– Jól megvilágított

6.4.5 Az átemelő telep felállítása

1
1

Fig. 2: Átemelő telep felülnézet

1 Rögzítő hornyok a padlóhoz való lehorgonyzáshoz

Az átemelő telepet elfordulás és felúszás elleni védelemmel kell rögzíteni. Ehhez az át-
emelő telepet a talajhoz kell rögzíteni.

‡ Az előkészítő munkálatok lezárultak.

‡ A telepítés helye a terveknek megfelelően van előkészítve.

‡ Használjon megfelelő rögzítőanyagot a meglévő alapzathoz. ÉRTESÍTÉS! Ügyelni
kell a rögzítőanyaggal kapcsolatos előírásokra!

1. Állítsa fel az átemelő telepet a felállítási helyen, és igazítsa a csövezéshez.
VIGYÁZAT! Rögzítse a kapcsolókészüléket az átemelő telephez leesés ellen vé-
detten. A leesés károsíthatja a kapcsolókészüléket!
ÉRTESÍTÉS! Az átemelő telep legyen vízszintes!

2. Rajzolja be a rögzítő hornyok furatait.

3. Állítsa oldalára az átemelő telepet.

4. Fúrja ki és tisztítsa meg a furatokat. Helyezze be a dübeleket.

5. Végezze el a zajszigetelő szőnyeg méretezését és igazítását.

6. Helyezze az átemelő telepet a zajszigetelő szőnyegre és igazítsa be.

7. Vezesse a rögzítőcsavart és az alátétet a rögzítőhornyon keresztül. Csavarja be a
rögzítőcsavart a dübelbe.

8. Rögzítse az átemelő telepet a talajhoz.

9. A kapcsolókészüléket elárasztásbiztos módon rögzítse a falra (lásd a kapcsolóké-
szülék útmutatóját).

10.A csatlakozókábelt az előírások szerint fektesse.

▶ Az átemelő telepet elfordulás és felúszás elleni védelemmel kell rögzíteni. Követ-
kező lépés: A nyomócsővezeték csatlakoztatása.
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6.4.6 A nyomócső csatlakoztatása
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Fig. 3: A nyomócsonk csatlakozás felszerelése

1 Átemelő telep
2 Visszacsapószelep kieresztőberendezéssel
3 Nyomócsonk-csatlakozás
4 Tolózár
5 Karimás csőcsatlakozás
6 Rugalmas mandzsetta
7 Csőbilincsek
8 Nyomócső

A nyomócső csatlakoztatása során az alábbiakra kell ügyelni:
ƒ DN 80 vagy DN 100 nyomócsövet kell kialakítani!
ƒ Áramlási sebesség a nyomócsőben: 0,7 m/s (2,3 ft/s) bis 2,3 m/s (7,5 ft/s)!
ƒ Tilos a csőátmérő csökkentése!
ƒ Valamennyi csatlakozó kivitelezése teljesen tömített módon történjen!
ƒ A szennyvízcsatorna-hálózatból történő visszatorlódás elkerülése érdekében a nyo-

mócső vezetéket „csőhurok” formájában kell kialakítani.
A csőhurok alsó szélének a helyileg meghatározott visszatorlasztási szint feletti leg-
magasabb ponton kell lennie!

ƒ A nyomócső vezetéket fagymentesen kell lefektetni.
ƒ Szerelje fel a tolózárat.

‡ Az átemelő telep szakszerűen telepítésre került.

‡ A nyomócsővezetéket a terveknek megfelelően, szakszerűen, függőlegesen kell a
nyomócsonkhoz csatlakoztatni.

‡ Meglévő szerelőanyagok:
1 db tolózár
1 db mandzsetta
4 db csőbilincs

1. Szerelje fel a tolózárat a nyomócsonkra.

2. Szerelje fel a karimás csőcsatlakozást a tolózárra.

⇒ A nyomócsővezeték hangszigetelt csatlakoztatása érdekében a nyomócsőve-
zeték vége és a karimás csőcsatlakozás vége között tartsa be a 40 ... 60 mm
(1,5 ... 2,4 in) távolságot kell tartani!
- Ha a távolság túl kicsi, csökkentse a nyomócső hosszát.
- Ha a távolság túl nagy, hosszabbítsa meg a nyomócsövet vagy cserélje ki.

3. Illessze a csőbilincseket a karimás csőcsatlakozásra.

4. Tolja a mandzsettát a nyomócsőre.

5. Csúsztassa a mandzsettát a karimás csőcsatlakozásra.

6. Igazítsa a mandzsettát a karimás csőcsatlakozás és a nyomócső közé.

7. Rögzítse a mandzsettát a karimás csőcsatlakozásra és a nyomócsőre két-két cső-
bilinccsel. Meghúzási nyomaték: 5 Nm (3,7 ft·lb)!

▶ A nyomócső csatlakoztatva van. Következő lépés: A hozzáfolyócső csatlakoztatá-
sa.

6.4.7 A hozzáfolyócső csatlakoztatása A hozzáfolyócső szabadon választható módon csatlakoztatható a hátoldal, a két oldal-
fal és a tartály fedelén megjelölt részeken.
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Fig. 4: Hozzáfolyási felületek

A hozzáfolyás csatlakoztatása során ügyeljen az alábbiakra:
ƒ A hozzáfolyást a megjelölt részeken csatlakoztassa. Problémákat okozhat, ha a hoz-

záfolyást a kijelölt helyektől eltérően alakítják ki:
– a csatlakoztatás tömítetlenné válhat.
– Visszatorlódás alakulhat ki a csatlakoztatott bevezetőcsőben.

ƒ El kell kerülni az áradatszerű hozzáfolyást és levegőbevitelt a gyűjtőtartályban. A
hozzáfolyást szakszerűen kell kialakítani.
VIGYÁZAT! Az áradatszerű hozzáfolyás vagy levegőbevitel a gyűjtőtartályban za-
varokat okozhat az átemelő telep működésében!

ƒ A bevezetőcső önálló üresre járatásának biztosításához a hozzáfolyócsőnek lejtenie
kell az átemelő telep irányába.

ƒ A min. csatlakozási magasság 180 mm (7 in).
ƒ Valamennyi csatlakozó kivitelezése teljesen tömített módon történjen!
ƒ Szereljen tolózárat a hozzáfolyócsőre!

10...20 mm

0.4...0.8 in
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Fig. 5: A hozzáfolyócső csatlakoztatása

1 Tartályfal
2 Körkivágó fúrógéphez
3 Bevezetőcső-tömítés
4 Hozzáfolyócső
5 Csőbilincs
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‡ Az átemelő telep szakszerűen telepítésre került.

‡ A bevezetőcsövet a terveknek megfelelően, szakszerűen kell a gyűjtőtartályra sze-
relni.

‡ Meglévő szerelési anyag:
1 db körkivágó (DN 100, a szállítási terjedelem része)
1 db fúrógép
1 db bevezetőcső-tömítés (DN 100, a szállítási terjedelem része)
1 db csőbilincs

1. Jelölje meg a hozzáfolyási pontot a gyűjtőtartályon.

2. Körkivágóval fúrja ki a tartályfalon a hozzáfolyócsőhöz szükséges lyukat.
A gyűjtőtartály kifúrásakor a következőkre kell ügyelni:
- Ügyeljen a hozzáfolyási területek méretére. VIGYÁZAT! A furat legyen teljesen a
megjelölt hozzáfolyási területen belül!
- A fúrógép max. fordulatszáma: 200 f/perc.
- Ellenőrizze a lyuk átmérőjét! ÉRTESÍTÉS! Gondosan alakítsa ki a csatlakozófura-
tot. A csatlakozás tömítettsége a furattól függ!
- Ügyeljen a megfelelő forgácskihordásra! Ha a forgácskihordás nem megfelelő, a
szerkezeti anyag túl gyorsan melegszik fel és megolvad.

⇒ Szakítsa meg a fúrást, hagyja lehűlni a szerkezeti anyagot, és tisztítsa meg a
körkivágót!

⇒ Csökkentse a fúrógép fordulatszámát.

⇒ A fúrás során változtatgassa az előtolási nyomást.

3. A vágási felületet sorjátlanítsa és simítsa le.

4. Helyezze a bevezetőcső-tömítést a nyílásba.

5. Tolja fel a csőbilincset a bevezetőcső-tömítésre.

6. Kenje be a bevezetőcső-tömítés belső felületét kenőanyaggal.

7. Csúsztassa a hozzáfolyócsövet a bevezetőcső-tömítésbe.
Csúsztassa a hozzáfolyócsövet 10 … 20 mm (0,4 … 0,8 in) mélyen a gyűjtőtartályba.

8. A csőbilinccsel csatlakoztassa szorosan egymáshoz a bevezetőcső-tömítést és a
bevezetőcsövet. Meghúzási nyomaték: 5 Nm (3,7 ft·lb).

▶ A hozzáfolyócső csatlakoztatva van. Következő lépés: Csatlakoztassa a szellőzést
és légtelenítést.

6.4.8 A szellőzés és a légtelenítés csat-
lakoztatása Szellőző és légtelenítő vezeték csatlakoztatása kötelező. A szellőzés és légtelenítés

ezen kívül az átemelő telep kifogástalan működéséhez is feltétlenül szükséges. A szel-
lőző és légtelenítő vezeték csatlakoztatása során a következőkre kell ügyelni:
ƒ A szellőző és légtelenítő vezetéket a tetőn keresztül kell vezetni.
ƒ Valamennyi csatlakozó kivitelezése teljesen tömített módon történjen.

4

3

Fig. 6: Gyűjtőtartály szellőzés/légtelenítés
csatlakozása

3 Gyűjtőtartály szellőzés/légtelenítés csatlakozása
4 Nyomócsonk-csatlakozás

‡ Az átemelő telep szakszerűen telepítésre került.

‡ A szellőző és légtelenítő vezeték szakszerű módon került kialakításra.

1. Helyezze a HT kettős karmantyút a nyitott szellőztető/légtelenítő csonkra.

2. A szellőző és légtelenítő csövet helyezze a HT kettős karmantyúba.

▶ Szellőzés és légtelenítés telepítve. Szükség esetén csatlakoztasson egy kézi
membránszivattyút a vészleürítés csatlakozójára.
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6.4.9 Kézi membránszivattyú telepítése

ÉRTESÍTÉS
Ne csatlakoztasson hozzáfolyást a vészleürítésre!
A felülvizsgálati munkákhoz vagy havária esetén a gyűjtőtartály leszivattyúzása a
vészleürítéssel történik. Ne csatlakoztasson hozzáfolyást a vészleürítésre! Ellenkező
esetben a gyűjtőtartályt vészhelyzetben nem lehet leüríteni!

Karbantartási munkák vagy az átemelő telep kimaradása esetén a gyűjtőtartályt kézzel
kell leszivattyúzni. Ehhez ajánlott egy kézi membránszivattyúézi membránszivattyú te-
lepítése.

VIGYÁZAT! Ha az átemelő telep meghibásodik, a hozzáfolyásban visszafolyásra ke-
rülhet sor és a gyűjtőtartály megrepedhet! Zárja le a hozzáfolyást és ürítse le a gyűj-
tőtartályt.

4

7

Fig. 7: Kézi membránszivattyú csatlakoztatása

4 Nyomócsonk-csatlakozás
7 Vészleürítés csatlakozó

A kézi membránszivattyú telepítéses során az alábbiakat kell betartani:
ƒ A telepítési magasságot az optimális kezeléshez igazodóan kell kiválasztani.
ƒ A kézi membránszivattyú csatlakoztatása a vészleürítéshez (legalsó pont, közel tel-

jes leürítés lehetséges).
ƒ A leürítő csatlakozó nyitásához 30 mm (1,3 in) körkivágó szükséges.
ƒ A nyomócsövet a nyomóoldali tolózár mögé kell csatlakoztatni.

A nyomócső adott esetben a csőhurkon keresztül közvetlenül a szennyvízcsatorna-
hálózathoz is csatlakoztatható.

ƒ Valamennyi csatlakozó kivitelezése teljesen tömített módon történjen!
ƒ Vegye figyelembe a kézi membránszivattyú beépítési és üzemeltetési utasítását!

6.5 Villamos csatlakoztatás

VESZÉLY
Villamos energia okozta veszély!
Az elektromos részegységeken történő szakszerűtlen munkavégzés áramütés általi
halált okoz! Az elektromos részegységeken történő munkákat elektronikai szakem-
bernek kell végeznie a helyi előírások szerint.

6.5.1 Hálózatoldali biztosíték

Vezetékvédő kapcsoló

A vezetékvédő kapcsoló mérete és kapcsolási karakterisztikája a csatlakoztatott termék
névleges áramfelvételéhez igazodik. Tartsuk be a helyi előírásokat.

Hibaáram védőkapcsoló (RCD)
ƒ A hibaáram-védőkapcsolót (RCD) a helyi energiaellátó vállalat előírásait szerint sze-

relje be.
ƒ Ha személyek megérinthetik a terméket és a vezetőképes folyadékokat, szereljen be

egy hibaáram védőkapcsolót (RCD).

6.5.2 Hálózati csatlakozás ƒ Tartsa be a típustáblán szereplő értékeket.
ƒ A földelést a helyi előírások betartásával kell elvégezni.
ƒ A dugaljat elárasztásbiztosan telepítse.
ƒ Dugaszolóaljzat kivitel:

– Egyfázisú váltóáram: Földelt villásdugó
– Háromfázisú váltóáram: CEE 16A, 3P+N+PE, 6h, jobbra irányuló forgómező

6.5.3 Kapcsolókészülék A kapcsolókészülék előre huzalozott, és gyárilag be van állítva. A kapcsolókészülékhez
és a hálózati csatlakozáshoz vezető valamennyi csatlakozókábelt a helyi előírások sze-
rint kell lefektetni. VIGYÁZAT! A kapcsolókészüléket elárasztásbiztosan telepítse!
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A kapcsolókészülék a következő alapfunkciókat biztosítja:
ƒ Szintfüggő vezérlés
ƒ Motorvédelem
ƒ Forgásirány ellenőrzése (csak háromfázisú váltóáram esetén)
ƒ Magas szint riasztás

Részletes információkat a kapcsolókészülék beépítési és üzemeltetési utasításában ta-
lál:
ƒ Az átemelő telep villamos csatlakoztatása a kapcsolókészülékre
ƒ A funkciók áttekintése és leírása
ƒ A kapcsolási pontok beállítása

Kapcsolási pontok

Az átemelő telep kapcsolási pontjai hozzáigazíthatók a hozzáfolyási magassághoz. Ez-
által nagyobb hasznos térfogat érhető el. A kapcsolási pontok adatai mindig a padlóra
vonatkoznak.

ÉRTESÍTÉS! Ha a hozzáfolyás alacsonyabban van mint a „Szivattyú BE“, visszafolyás-
ra kerül sor a bevezetőcsőbe!

Wilo-Control MS-L kapcsolókészülék

A Control MS-L kapcsolókészülék esetén a kapcsolási pontok beállítása a rögzített be-
állítású paraméterkészletekkel történik. Ehhez állítsa be a szükséges paraméterkészle-
tet a 3. DIP-kapcsolón:

Kapcsolási pontok
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Szivattyú BE: 180 mm (7 in)

Szivattyú KI: 115 mm (4,5 in)

Magas szint riasztás: 200 mm (8 in)

ON

1 2 3

•

Szivattyú BE: 250 mm (10 in)

Szivattyú KI: 115 mm (4,5 in)

Magas szint riasztás: 270 mm (10,5 in)

ON

1 2 3

o

Jelmagyarázat
• = gyári beállítás, o = beállítható

ÉRTESÍTÉS! A 3. DIP-kapcsoló elhelyezkedését a kapcsolókészülék beépítési és üze-
meltetési utasításában találja!

Wilo-Control EC-L kapcsolókészülék

A Control EC-L kapcsolókészülék esetén a kapcsolási pontok beállítása a menün ke-
resztül történik. Ehhez állítsa be a megadott menükben az alábbi értékeket:
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Szivattyú BE: 180 mm (7 in)

Szivattyú KI: 115 mm (4,5 in)

Magas szint riasztás: 200 mm (8 in)

• 1,00 0,60 0,27 0,69

Szivattyú BE: 250 mm (10 in)

Szivattyú KI: 115 mm (4,5 in)

Magas szint riasztás: 270 mm (10,5 in)

o 1,00 0,91 0,27 0,97
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Jelmagyarázat
• = gyári beállítás, o = beállítható, a kapcsolási pontok mértékegysége: Méter (m)

ÉRTESÍTÉS! A menü működését és leírását a kapcsolókészülék beépítési és üzemel-
tetési utasításában találja!

6.5.4 Frekvenciaváltós üzem A frekvenciaváltós üzem nem engedélyezett.

7 Üzembe helyezés

FIGYELMEZTETÉS
Lábsérülések a hiányzó védőfelszerelés miatt!
A munkavégzés során fennáll a (súlyos) sérülések veszélye. Viseljünk biztonsági ci-
pőt!

ÉRTESÍTÉS
Automatikus bekapcsolás áramkimaradás után
A termék ki- és bekapcsolását a folyamattól függően külön vezérlések végzik.
Áramkimaradások után a termék képes automatikusan bekapcsolni.

7.1 A személyzet szakképesítése ƒ Az elektromos részegységeken végzett munkák: képzett elektrotechnikai szakem-
ber
Megfelelő szakmai képesítéssel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy,
aki képes felismerni az elektromosság veszélyeit és elkerülni azokat.

ƒ Kezelés/vezérlés: Kezelőszemélyzetet, mely oktatást kapott a teljes rendszer műkö-
déséről

7.2 Az üzemeltető kötelességei ƒ A beépítési és üzemeltetési utasítás rendelkezésre bocsátása az átemelő telep mel-
lett vagy egy erre kijelölt helyen.

ƒ A beépítési és üzemeltetési utasítást a személyzet anyanyelvén kell rendelkezésre
bocsátani.

ƒ Biztosítani kell, hogy a teljes személyzet elolvassa és megértse a beépítési és üze-
meltetési utasítást.

ƒ Ellenőrizni kell valamennyi biztonsági berendezés és vészkikapcsoló funkció aktív ál-
lapotát és azok kifogástalan működését.

ƒ Meg kell győződni arról, hogy az átemelő telep az előírt üzemeltetési feltételek kö-
zötti használatra alkalmas.

7.3 Kezelés

VIGYÁZAT
Hibás működés veszélye a kapcsolókészülék helytelen kezeléséből adó-
dóan!
A dugasz aljzatba helyezését követően a kapcsolókészülék a legutóbb beállított
üzemmódban indul el. A kapcsolókészülék kezelésével történő megismerkedés ér-
dekében a dugasz aljzatba illesztése előtt el kell olvasni a kapcsolókészülék beépíté-
si és üzemeltetési utasítását.

Az átemelő telep kezelését a kapcsolókészülék végzi. A kapcsolókészülék előre be van
állítva az átemelő telephez. A kapcsolókészülék helyes kezelésével kapcsolatban olvas-
sa el a kapcsolókészülék üzemeltetési utasítását:
ƒ Beállítások
ƒ LED-kijelzők/LCD kijelző
ƒ Riasztásjelzések

7.4 Próbaüzem Mielőtt az átemelő telep automatikus üzemben működne, végezzen próbaüzemet. A
próbaüzem keretében ellenőrizhető a kifogástalan működés és a rendszer tömítettsé-
ge. A rendszer optimális üzemelése érdekében egyes esetekben be kell állítani a szi-
vattyú utánfutási idejét.
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‡ Az átemelő telep szakszerűen telepítésre került.

‡ A csatlakozók helyes csatlakozását ellenőrizték.

1. Az átemelő telep bekapcsolása: Illessze a dugaszt a hálózati aljzatba.

2. A kapcsolókészüléken válassza az automatikus üzemmódot

3. Nyissa ki a nyomócsőben lévő elzárószerelvényt.
ÉRTESÍTÉS! Az elzárószerelvény hozzáfolyásban zárva marad!

4. Csavarja le az ellenőrző nyílás fedelét a gyűjtőtartályon.

5. Az ellenőrzőnyíláson keresztül lassan töltse fel a gyűjtőtartályt egy tömlő segítsé-
gével.
ÉRTESÍTÉS! Hibás működés! A vízsugarat ne tartsa közvetlenül az úszókapcso-
lóra!

6. Az átemelő telep a szintvezérlés segítségével kapcsol be és ki.

⇒ A próbaüzemhez legalább két teljes szivattyúzási folyamatot kell lefuttatni
minden szivattyún.

⇒ A munkapont ellenőrzéséhez a nyomócsövet teljesen töltse fel vízzel. Addig
ismételje meg a próbaüzemet, amíg a nyomócső nincs teljesen feltöltve.

7. Csavarja vissza az ellenőrzőnyílás fedelét. ÉRTESÍTÉS! A gyűjtőtartályon lévő el-
lenőrzőnyílás fedelét szorosan zárja vissza!

8. Ellenőrizze valamennyi csatlakozó tömítettségét.

⇒ Ha valamennyi csatlakozó tömített, az átemelő telep használható automatikus
üzemben.

▶ A próbaüzem véget ért.

▶ Az átemelő telep üzembe helyezése: Hagyja nyitva a nyomócső tolózárját.

▶ Az átemelő telep készenléti üzemben: Zárja el a nyomócső tolózárját.

7.5 Utánfutási idő Az utánfutási idő gyárilag előre be van állítva 3 mp-re. Az utánfutási idő szükség esetén
igazítható:
ƒ A hasznos térfogat növelése szivattyúzási műveletenként.
ƒ A lebegőanyagok lehető legalaposabb elszívása a tartály fenekéről a beépített mély

leszívó segítségével.
ƒ Szürcsölő üzem a nyomáslengések elkerüléséhez.

Az utánfutási idő beállításánál olvassa el a kapcsolókészülék beépítési és üzemeltetési
utasítását!

VIGYÁZAT! Az utánfutási idő módosításakor ügyeljen az üzemmódra. Az üzemmód
rögzíti a bekapcsolási időtartamot és az üzemszünet időtartamát!

7.6 Szellőztetőcsavar beállítás A visszacsapószelep szellőztetőcsavarral van felszerelve. A felülvizsgálati munkákhoz ki
lehet nyitni a visszacsapószelep szellőztetőcsavarját. Ezáltal a nyomócsőből visszafoly-
hat a maradék szállítható közeg a gyűjtőtartályba. A kifogástalan működéshez helyezze
a visszacsapószelepet és a szellőztetőcsavart ismét a gyári beállításba.

3

4

9

28

Fig. 8: A szellőztetőcsavar pozíciója

3 Gyűjtőtartály szellőzés/légtelenítés csatlakozása
4 Nyomócsonk-csatlakozás
9 Szellőztetőcsavar

‡ Átemelő telep készenléti üzemben.

1. Ellenőrizze a szellőztetőcsavar gyári beállítását: 28 mm (1,1 in)

2. Ha a szellőztetőcsavar túlságosan be van csavarva (> 28 mm/1,1 in), csavarja ki a
szellőztetőcsavart.

VIGYÁZAT! Ha a szellőztetőcsavar túlságosan be van csavarva, megsérülhet a visz-
szacsapószelep. Ezen kívül erőteljes zajképződés is előfordulhat!
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8 Üzem Az átemelő telep alapbeállításban automatikus üzemben működik, és a beépített szint-
vezérlés kapcsolja be és ki.

FIGYELMEZTETÉS
Égési sérülések veszélye a forró felületeken!
Üzem közben a motorház felforrósodik. Ez égési sérüléseket okozhat. Kikapcsolás
után hagyjuk lehűlni a motort a környezeti hőmérsékletre!

‡ Az üzembe helyezés megtörtént.

‡ Sikeresen elvégezték a próbaüzemet.

‡ Az átemelő telep kezelése és működése ismert.

‡ A nyomócső teljesen fel van töltve vízzel.

1. Az átemelő telep bekapcsolása: Illessze a dugaszt a hálózati aljzatba.

2. A kapcsolókészüléken válassza ki az automatikus üzemmódot.

3. Nyissa ki a hozzáfolyó és nyomócsőben lévő tolózárat.

▶ Az átemelő telep automatikus üzemben működik szintvezérléssel.

8.1 Az alkalmazással kapcsolatos kor-
látozások A nem megengedett üzemmódok és túlzott igénybevétel az átemelő telep károsodásá-

hoz vezet. Szigorúan be kell tartani az alábbi alkalmazási határértékeket:
ƒ Max. hozzáfolyás/óra: 1500 l (396 US.liq.gal)
ƒ Max. hozzáfolyási magasság: 5 m (16 ft)
ƒ Max. nyomás a nyomócsőben: 2,5 bar (36 psi)
ƒ Közeghőmérséklet: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max. 65 °C (149 °F) 5 percre
ƒ Környezeti hőmérséklet: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

8.2 Működés közben

VIGYÁZAT
Anyagi károk nyomáslengések miatt
A szivattyú lekapcsolása során nyomáslengésekre kerülhet sor. Ezek a nyomáslengé-
sek károsíthatják a nyomócsövet és az átemelő telepet. A nyomáslengések elkerülé-
séhez növelje az utánfutási időt. A hosszabb utánfutási idő miatt szürcsölő üzemre
kerül sor és a visszacsapószelep lágyabban zár.

ÉRTESÍTÉS
A berendezés problémái túl alacsony szállítómagasság esetén
Ha a geodetikus szállítómagasság 2 m (6,5 ft) alatt van, a gyűjtőtartály szivároghat.
A visszacsapószelep nem zár szorosan, mivel hiányzik a szükséges ellennyomás. Az
átemelő telep ismételt bekapcsolására (be- és kikapcsolására) kerülhet sor.

ƒ Nyissa ki a hozzáfolyó és nyomócsővezetékben lévő tolózárat!
ƒ A maximális hozzáfolyási mennyiségnek kisebbnek kell lennie, mint a berendezés

maximális szállítóteljesítménye.
ƒ A gyűjtőtartályon és a visszacsapószelepen lévő ellenőrzőnyílásokat ne nyissa ki!
ƒ Biztosítsa a gyűjtőtartály szellőzését és légtelenítését!

8.3 Vészhelyzeti üzem
8.3.1 A szintvezérlés üzemkiesése A szintvezérlés kiesésekor a gyűjtőtartályt kézi üzemben kell leüríteni. Valamennyi in-

formációt megtalálja a kapcsolókészülék beépítési és üzemeltetési utasításában talál.

VIGYÁZAT! A tartós üzem nem megengedett! Ügyeljen az üzemmódra. Az üzemmód
rögzíti a bekapcsolási időtartamot és az üzemszünet időtartamát!

8.3.2 Az átemelő telep üzemkiesése Ha az átemelő telep teljesen működésképtelenné válik, a szennyvizet kézi membránszi-
vattyúval szivattyúzza le.

1. Zárjuk el a hozzáfolyócső tolózárját.
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2. Zárja el a nyomócső tolózárját.

3. A szennyvizet a kézi membránszivattyú segítségével szivattyúzza a nyomócsőve-
zetékbe.

8.3.3 Az átemelő telep elárasztása (ha-
vária)

VESZÉLY
Veszély egészségre káros közeg miatt!
Havária esetén az összegyűjtött szennyvízzel való érintkezésre kerül sor. Tartsa be a
következőket:

• Védőfelszerelést kell viselni:

⇒ egyszer használatos, egész testet beborító ruházat

⇒ zárt védőszemüveg

⇒ szájmaszk

• A használt tartozékot (pl. kézi membránszivattyú, tömlők) a munkálatok befeje-
zése után alaposan meg kell tisztítani és le kell fertőtleníteni.

• Fertőtlenítse az átemelő telepet és az üzemelési teret.

• Az öblítővizet a csatornarendszerbe kell vezetni.

• A védőruházatot és a tisztításhoz használt anyagokat az érvényben lévő helyi
előírások szerint kell ártalmatlanítani.

• Tartsa be az üzemeltetési utasítás előírásait! Az üzemeltetőnek gondoskodnia
kell arról, hogy a személyzet megkapja és elolvassa az üzemeltetési szabályza-
tot!

ÉRTESÍTÉS
Az átemelő telep üzeme havária esetén
A kapcsolókészülék nem elárasztásbiztos. Annak érdekében, hogy az átemelő telep
elárasztás esetén is üzemképes legyen, az elektromos csatlakozásokat és a kapcso-
lókészülékeket megfelelő magasságba kell szerelni!

9 Üzemen kívül helyezés/szét-
szerelés

9.1 A személyzet szakképesítése ƒ Kezelés/vezérlés: Kezelőszemélyzetet, mely oktatást kapott a teljes rendszer műkö-
déséről

ƒ Összeszerelési/szétszerelési munkák: vizes berendezések szerelési technológiájában
jártas szakember
Felúszás elleni biztosítás rögzítése, műanyag csövek csatlakoztatása

ƒ Az elektromos részegységeken végzett munkák: képzett elektrotechnikai szakem-
ber
Megfelelő szakmai képesítéssel, ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező személy,
aki képes felismerni az elektromosság veszélyeit és elkerülni azokat.

9.2 Az üzemeltető kötelességei ƒ Tartsuk be az ipartestületek által kiadott, helyileg érvényben lévő baleset-megelő-
zési és biztonsági előírásokat.

ƒ Bocsássuk rendelkezésre a szükséges védőfelszerelést, és biztosítsuk, hogy a sze-
mélyzet viselje a védőfelszerelést.

ƒ Gondoskodni kell a zárt terek megfelelő szellőzéséről.
ƒ Ha mérgező vagy fojtó gázok gyűlnek fel, azonnal tegye meg az ellenintézkedése-

ket!
ƒ Aknákban és zárt helyiségekben végzett munkák esetén a biztosítás érdekében má-

sodik személynek is jelen kell lennie.
ƒ Emelőeszköz alkalmazásakor tartsuk be a függő terhekkel és azok alatt történő

munkavégzésre vonatkozó összes előírást!

9.3 Üzemen kívül helyezés 1. Zárja be a bevezetőcső tolózárját.

2. A kapcsolókészüléket kapcsolja készenléti üzemmódba.
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3. Ürítse le a gyűjtőtartályt.
Kapcsolja az átemelő telepet manuális üzemmódba és ürítse le a gyűjtőtartályt.

4. Zárja el a nyomócső tolózárját.

5. Kapcsolja ki az átemelő telepet.
Húzza ki a dugaszt a csatlakozóaljzatból. VIGYÁZAT! Biztosítsa az átemelő tele-
pet illetéktelen visszakapcsolás ellen!

▶ Az átemelő telep üzemen kívül helyezése megtörtént.

Ha az átemelő telepet hosszabb időre üzemen kívül helyezi, rendszeres időközönként
(negyedévente) végezzen járatást. VIGYÁZAT! A járatást a „Próbaüzem”-nél leírt mó-
don végezze.

9.4 Leszerelés

VESZÉLY
Egészségre káros közeg okozta veszély a kiszerelés során!
A kiszerelés során a személyzet egészségre veszélyt jelentő közegekkel érintkezhet.
A következőket kell betartani:

• Védőfelszerelést kell viselni:

⇒ zárt védőszemüveg,

⇒ szájvédő,

⇒ védőkesztyű

• A szivárgást azonnal fel kell fogni.

• Tartsa be az üzemeltetési utasítás előírásait! Az üzemeltetőnek gondoskodnia
kell arról, hogy a személyzet megkapja és elolvassa az üzemeltetési szabályza-
tot!

VESZÉLY
Veszély egészségre káros közeg miatt! Az átemelő telepet fertőtleníteni
kell!
A kiszerelés után és minden további munkálat előtt fertőtleníteni kell az átemelő te-
lepet! Halálos sérülés veszélye áll fenn! Tartsa be az üzemeltetési utasítás előírásait!
Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a személyzet megkapja és elolvassa
az üzemeltetési szabályzatot!

VESZÉLY
Villamos energia okozta veszély!
Az elektromos részegységeken történő szakszerűtlen munkavégzés áramütés általi
halált okoz! Az elektromos részegységeken történő munkákat elektronikai szakem-
bernek kell végeznie a helyi előírások szerint.

VESZÉLY
Veszélyes egyedül végzett munka miatti halálos sérülés veszélye!
Az aknákban és szűk helyiségekben végzett munkálatok és a zuhanásveszéllyel járó
munkálatok veszélyes munkának minősülnek. Ezeket a munkálatokat nem szabad
egyedül végezni! A biztosítás érdekében egy második személynek is jelen kell lennie.

FIGYELMEZTETÉS
Égési sérülések veszélye a forró felületeken!
Üzem közben a motorház felforrósodik. Ez égési sérüléseket okozhat. Kikapcsolás
után hagyjuk lehűlni a motort a környezeti hőmérsékletre!

‡ Az átemelő telepet üzemen kívül helyeztük.

‡ A munkát végző személyek felvették a védőfelszerelést.
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‡ Minden tolózár zárva van.

1. A tartályban lévő nyomócsővezeték leürítéséhez a kieresztőberendezés segítségé-
vel ki kell nyitni a visszacsapószelepet.

2. A maradék szállítható közeget a kézi membránszivattyú segítségével szivattyúzza
le.

3. Lazítsa meg a csatlakozást a hozzáfolyásnál. Húzza ki a hozzáfolyócsövet a beve-
zetőcső-tömítésből.

4. Lazítsa meg a nyomócső csatlakozását. Szerelje le a mandzsettát.

5. Lazítsa meg a kapcsolatot a gyűjtőtartály szellőztető és légtelenítő csatlakozásán.
Húzza ki a légtelenítő csövet a HT karmantyúból.

6. Szerelje le a kézi membránszivattyú szívóvezetékét a vészleürítés csatlakozójáról.
VESZÉLY! Egészségügyi veszély a szennyvíz miatt! A vészleürítés csatlakozóján
keresztül a maradék szennyvíz kifolyik a gyűjtőtartályból. A szennyvizet meg-
felelő tartályokban fogja fel és vezesse a csatornarendszerbe..

7. Oldja ki a padlórögzítést.

8. Óvatosan húzza ki az átemelő telepet a csövezésből.

▶ Az átemelő telep kiszerelt állapotban van. Tisztítsa meg és fertőtlenítse az átemelő
telepet és az üzemelési teret.

9.5 Tisztítás és fertőtlenítés

VESZÉLY
Veszély egészségre káros közeg miatt!
Az átemelő telepet minden további munkálat előtt fertőtleníteni kell! A tisztítási
munkálatok során a következő védőfelszerelést kell viselni:

• Zárt védőszemüveg

• Légzőmaszk

• Védőkesztyű

⇒ A megadott felszerelés a minimális követelmény, be kell tartani az üzemel-
tetési utasításban foglaltakat! Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról,
hogy a személyzet megkapja és elolvassa az üzemeltetési szabályzatot!

‡ Az átemelő telep kiszerelt állapotban van.

‡ A kapcsolókészüléket víztömör módon becsomagolták.

‡ Az öblítővizet a helyi előírások szerint a szennyvízcsatornába kell vezetni.

‡ Az üzemeltetési utasítás szerinti fertőtlenítőszer kapható.
ÉRTESÍTÉS! A gyártó használatra vonatkozó előírásait szigorúan tartsuk be!

1. Alulról és felülről permetezze le tiszta vízzel az átemelő telepet.

2. A gyűjtőtartályon és a visszacsapószelepen lévő ellenőrzőnyílást ne nyissa ki és ne
öblítse át.

3. Valamennyi csatlakozócsonkot permetezzen át belülről.

4. A talajon összegyűlt szennyeződéseket mossa a csatornába.

5. Hagyja kiszáradni az átemelő telepet.

6. A gyűjtőtartályon és a visszacsapószelepen lévő ellenőrzőnyílást zárja vissza.

10 Karbantartás A karbantartást csak szakképzett személlyel (pl. ügyfélszolgálat) végeztesse. Az
EN 12056-4 szabvány szerinti karbantartási időközöket alkalmazzon:
ƒ ¼ évente ipari üzem esetén
ƒ ½ évente társasházakban
ƒ 1 évente családi házakban

Minden karbantartási és javítási munkát jegyzőkönyvben rögzítsen. A jegyzőkönyvet ír-
ja alá a szakképzett személy és az üzemeltető.

A karbantartási munkák befejezése után végezzen próbaüzemet.
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11 Pótalkatrészek A pótalkatrészek az ügyfélszolgálatnál rendelhetők meg. A hosszadalmas egyeztetés és
a hibás megrendelések elkerülése érdekében megrendeléskor mindig adja meg a soro-
zat- vagy cikkszámot. A műszaki változtatás joga fenntartva!

12 Ártalmatlanítás
12.1 Védőruházat A már használt védőruházatot az érvényes helyi irányelvek szerint kell ártalmatlanítani.

12.2 Olajok és kenőanyagok Az üzemanyagokat megfelelő tartályokban kell felfogni, és az érvényes helyi irányelvek
szerint kell ártalmatlanítani. A szivárgást azonnal fel kell fogni!

12.3 Információ a használt elektromos
és elektronikai termékek begyűj-
téséről

Ezen termék előírásszerű ártalmatlanítása és szakszerű újrahasznosítása segít elkerülni
a környezeti károsodást és az emberi egészségre leselkedő veszélyeket.

ÉRTESÍTÉS
Tilos a háztartási hulladék részeként végzett ártalmatlanítás!
Az Európai Unióban ez a szimbólum szerepelhet a terméken, a csomagoláson vagy a
kísérőpapírokon. Azt jelenti, hogy az érintett elektromos és elektronikai termékeket
nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Az érintett elhasznált termékek előírásszerű kezelésével, újrahasznosításával és ártal-
matlanításával kapcsolatban a következőkre kell ügyelni:
ƒ Ezeket a termékeket csak az arra kialakított, tanúsított gyűjtőhelyeken adja le.
ƒ Tartsa be a helyileg érvényes előírásokat!

Az előírásszerű ártalmatlanításra vonatkozó információkért forduljon a helyi önkor-
mányzathoz, a legközelebbi hulladékhasznosító udvarhoz vagy ahhoz a kereskedőhöz,
akinél a terméket vásárolta. Az újrahasznosítással kapcsolatban további információkat a
következő címen talál: www.wilo‑recycling.com.
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