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Bendroji dalis

1

Bendroji dalis

1.1

Apie šią instrukciją

lt

Ši instrukcija yra neatsiejama gaminio dalis. Tikslus šios instrukcijos laikymasis yra
būtina gaminio naudojimo pagal paskirtį ir tinkamo jo eksploatavimo sąlyga:
ƒ Prieš pradėdami bet kokius veiksmus su gaminiu, atidžiai perskaitykite instrukciją.
ƒ Instrukciją visada laikykite pasiekiamoje vietoje.
ƒ Atkreipkite dėmesį į ant gaminio pateiktą informaciją ir ženklinimą.
Originali naudojimo instrukcija parengta vokiečių kalba. Visos kitos šios instrukcijos
kalbos yra originalios naudojimo instrukcijos vertimai.

1.2

Autorių teisės

Šios instrukcijos autorių teisės lieka Wilo. Bet koks šio vadovo turinys negali būti:
ƒ Kopijuojamas.
ƒ Platinamas.
ƒ Konkurso tikslais vadovas gali būti naudojamas be leidimo.
Wilo pasilieka teisę keisti minėtus duomenis be išankstinio įspėjimo ir neprisiima
atsakomybės už techninius netikslumus ir (arba) praleidimus.

1.3

Išlyga dėl pakeitimų

1.4

Garantijos ir atsakomybės
apribojimas

2

Sauga

Wilo pasilieka visas teises atlikti techninius gaminio arba atskirų sudedamųjų jo dalių
pakeitimus. Pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo objekto, todėl jos naudojamos
tik kaip pavyzdžiai, siekiant pavaizduoti gaminį.
Wilonesuteikia jokios garantijos ar neprisiima atsakomybės ypač šiais atvejais:
ƒ Netinkamas išdėstymas dėl nepakankamos arba klaidingos operatoriaus ar užsakovo
pateiktos informacijos
ƒ Jei buvo nesilaikoma šios instrukcijos
ƒ Naudojimas ne pagal paskirtį
ƒ Netinkamas sandėliavimas arba transportavimas
ƒ Klaidingas montavimas arba išmontavimas
ƒ Reikalavimų neatitinkanti techninė priežiūra
ƒ Neleistinas remontas
ƒ Netinkamas statybinis gruntas
ƒ Cheminis, elektros arba elektrocheminis poveikis
ƒ Dilimas

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai nurodymai, kurių reikia laikytis įvairiais gaminio
gyvavimo ciklo etapais. Nesilaikant šios instrukcijos kyla tokie pavojai:
ƒ pavojus žmonėms dėl elektros srovės, mechaninio ir bakteriologinio poveikio,
ƒ pavojus aplinkai dėl nesandarumo nutekėjus pavojingoms medžiagoms,
ƒ materialinės žalos pavojus,
ƒ svarbių gaminio funkcijų trikčių pavojus.
Nesilaikant šių instrukcijų galima padaryti žalo ir netekti teisės į garantiją.
Taip pat laikykitės tolesniuose skyriuose pateiktų nurodymų ir saugos nuorodų!

2.1

Saugos nurodymų žymėjimas

Šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje pateikiamos saugos nuorodos, kaip išvengti
materialinės žalos ir asmenų sužalojimo. Šių saugos nuorodų forma skiriasi:
ƒ Saugos nurodymai, turintys padėti išvengti asmenų sužalojimo, pradedami
įspėjamuoju pranešimu ir priekyje žymimi atitinkamu simboliu ir pateikiamos
pilkame fone.

PAVOJUS
Pavojaus pobūdis ir šaltinis!
Nurodomas pavojaus poveikis ir būdai, kaip jo išvengti.

ƒ Saugos nurodymai, turintys padėti išvengti žalos turtui, pradedami įspėjamuoju
pranešimu ir rodomi be simbolio.

PERSPĖJIMAS
Pavojaus pobūdis ir šaltinis!
Nurodomas poveikis arba pateikiama informacija.

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S
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Įspėjamieji žodžiai
ƒ PAVOJUS!
Nesilaikant šio reikalavimo galimi labai sunkūs ar net mirtini sužeidimai!
ƒ ĮSPĖJIMAS!
Nesilaikant šio reikalavimo galimi (labai sunkūs) sužeidimai!
ƒ PERSPĖJIMAS!
Nesilaikant šio reikalavimo gali būti padaryta žala turtui, taip pat gali būti
nepataisomai sugadintas gaminys.
ƒ PRANEŠIMAS!
Naudinga nuoroda, kaip naudoti gaminį
Teksto žymėjimai

‡ Reikalavimas
1. Darbo etapas / išvardijimas
⇒ Pastaba / nurodymas
▶ Rezultatas
Simboliai
Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai:
Elektros įtampos pavojus

Bakterinės infekcijos pavojus

Sprogimo pavojus

Įspėjimas apie įkaitusius paviršius

Asmeninės apsaugos priemonės: Dėvėti apsauginį šalmą

Asmeninės apsaugos priemonės: Naudoti pėdų apsaugos priemones

Asmeninės apsaugos priemonės: Mūvėti apsaugines pirštines

Asmeninės apsaugos priemonės: Dėvėti veido kaukę

Asmeninės apsaugos priemonės: Dėvėti apsauginius akinius

Dirbti vienam draudžiama! Šalia turi būti antras asmuo.

Naudinga nuoroda

2.2

Personalo kvalifikacija

ƒ Elektros darbai: kvalifikuotas elektrikas
Asmuo, turintis tinkamą profesinį išsilavinimą, žinių ir patirties ir galintis atpažinti
elektros srovės keliamus pavojus ir jų išvengti.

ƒ Montavimo / išmontavimo darbai: atitinkamą profesinį išsilavinimą turintis sanitarinių
įrenginių sistemų technikos specialistas
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Pritvirtinimas ir apsauga nuo plūdrumo, plastikinių vamzdžių jungtis

ƒ Techninės priežiūros darbai: Kompetentingas asmuo (atitinkamą profesinį
išsilavinimą turintis sanitarinių įrenginių sistemų technikos specialistas)
Nuotekų keliami pavojai, pagrindinės žinios apie perpumpavimo įrenginius, EN 12056
reikalavimai

ƒ Personalas turi būti supažindintas su vietoje galiojančiomis nelaimingų atsitikimų
prevencijos taisyklėmis.

ƒ Personalas perskaitė ir suprato montavimo ir naudojimo instrukciją.
2.3

Elektros darbai

ƒ Elektros darbus visada turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
ƒ Išjunkite gaminį iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad jo nebūtų įmanoma įjungti
netyčia.
Prijungdami elektros srovę laikykitės vietoje galiojančių taisyklių.
Turi būti laikomasi vietos elektros tiekimo bendrovės nustatytų parametrų.
Personalą reikia supažindinti su elektros jungties versija.
Personalas turi būti supažindintas su gaminio išjungimo būdais.
Laikykitės šioje montavimo ir naudojimo instrukcijoje bei gaminio vardinėje kortelėje
nurodytų techninių sąlygų.
ƒ Įžeminkite gaminį.
ƒ Valdiklius sumontuokite taip, kad būtų apsaugoti nuo užliejimo.
ƒ Pakeiskite pažeistą sujungimo kabelį. Pasikonsultuokite su garantinio ir pogarantinio
aptarnavimo tarnyba.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2.4

Kontroliniai įrenginiai

Turi būti tokie kliento sumontuoti kontrolės įtaisai:
Galios saugiklis
Galios saugiklio dydis ir jungimo savybės parenkamos atsižvelgiant į prijungto įrenginio
vardinę srovę. Laikykitės vietoje galiojančių taisyklių.
Srovės nuotėkio relė (RCD)
ƒ Sumontuokite srovės nuotėkio relę (RCD) pagal vietos elektros tiekimo bendrovės
reikalavimus.
ƒ Jeigu žmonės gali prisiliesti prie gaminio ir laidžių skysčių, įrenkite apsauginę srovės
nuotėkio relę (RCD).

2.5

Sveikatai pavojingų skysčių
pumpavimas

2.6

Sprogi aplinka surinkimo
rezervuare

2.7

Transportavimas

Įvykus kontaktui su sveikatai pavojingomis terpėmis kyla bakterinės infekcijos pavojus!
Išmontavę ir prieš toliau naudodami rezervuarą, jį kruopščiai išvalykite ir dezinfekuokite.
Užtikrinkite, kad būtų laikomasi toliau išvardytų punktų:
ƒ Valant rezervuarą turi būti naudojamos tokios apsaugos priemonės:
– Uždari apsauginiai akiniai
– Respiratorius
– Apsauginės pirštinės
ƒ Visi asmenys turi būti informuoti apie terpę ir dėl jos kylantį pavojų, taip pat apie
tinkamą jos tvarkymą!
Rezervuare, kuriame yra nuotekų su fekalijomis, gali susidaryti dujų sankaupos.
Netinkamai atliekant montavimo arba techninės priežiūros darbus, šios susikaupusios
dujų sankaupos gali patekti į darbinę zoną ir susidaryti sprogi aplinka. Ši aplinka gali
užsidegti ir įvykti sprogimas. Kad nesusidarytų sprogi aplinka, turi būti laikomasi šių
reikalavimų:
ƒ Rezervuaras turi būti be jokių pažeidimų (įtrūkiai, nesandarumai, akyta medžiaga)!
Sugedusio perpumpavimo įrenginio veikimas turi būti nutrauktas.
ƒ Įtako, slėgio linijų ir vėdinimo bei nuorinimo jungtys turi būti prijungtos laikantis
reikalavimų ir sandariai!
ƒ Nutieskite per stogą oro padavimo ir vėdinimo liniją.
ƒ Jeigu rezervuaras atidaromas (pvz., atliekant techninės priežiūros darbus), turi būti
užtikrinta pakankama ventiliacijos oro apytaka!

ƒ Turi būti naudojamos šios apsaugos priemonės:
– Apsauginiai batai
– Apsauginis šalmas (naudojant kėlimo priemonę)
ƒ Turi būti laikomasi eksploatavimo vietoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų, skirtų
darbuotojų saugai ir nelaimingų atsitikimų prevencijai.

ƒ Gaminys turi būti imamas už rezervuaro. Jokiu būdu netraukite už sujungimo
kabelio!

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S

7

lt

Sauga

ƒ Jeigu gaminys sveria virš 50 kg (110 lb), jam gabenti reikalingi du asmenys. Iš esmės
patariama gabenimo darbus pavesti dviem žmonėms.

ƒ Naudojant kėlimo priemones, turi būti laikomasi šių reikalavimų:
– Naudokite tik teisės aktuose numatytą ir patvirtintą kėlimo įrangą ir stropus.
– Pritvirtinimo įranga turi būti pasirenkama atsižvelgiant į esamas sąlygas (orą,
tvirtinimo tašką, apkrovą ir kt.).

– Patikrinkite, ar tvirtai laikosi pritvirtinimo įranga.
– Užtikrinkite, kad kėlimo įranga stovėtų stabiliai.
– Jei reikia (pvz., esant ribotam matomumui), turi būti skirtas antras žmogus, kuris
koordinuotų veiksmus.

– Žmonėms būti po keliamais kroviniais draudžiama. Kroviniai neturi būti keliami
virš darbo vietų, kuriose yra žmonių.
2.8

Montavimo / išmontavimo darbai

ƒ Turi būti naudojamos šios apsaugos priemonės:
– Apsauginiai batai
– Apsauginės pirštinės, padedančios apsisaugoti nuo įpjovimų
ƒ Turi būti laikomasi eksploatavimo vietoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų, skirtų
darbuotojų saugai ir nelaimingų atsitikimų prevencijai.

ƒ Išjunkite gaminį iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad jo nebūtų įmanoma įjungti
netyčia.
Uždaryti įtako ir slėgio linijas.
Uždaros patalpos turi būti tinkamai vėdinamos.
Dėl saugumo dirbant uždarose patalpose šalia turi būti antras asmuo.
Uždarose erdvėse ar pastatuose gali susikaupti nuodingos arba dusinančios dujos.
Taikykite apsaugos priemones pagal vidaus tvarkos taisykles, pvz., įrenkite dujų
detektorių.
ƒ Gerai išvalykite gaminį.
ĮSPĖJIMAS! Netinkami drabužiai ir lengvai užsidegančios valymo priemonės kelia
gaisro pavojų!

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Valant plastikines dalis gali susidaryti statinis krūvis. Kyla gaisro pavojus! Vilkėkite tik
antistatinius drabužius ir nenaudokite jokių lengvai užsidegančių valymo priemonių.
2.9

Eksploatavimo metu

ƒ Atidarykite visas įtako ir slėgio linijos uždaromąsias sklendes!
ƒ Didžiausias įtako kiekis turi būti mažesnis už sumontuotos sistemos didžiausią
pumpavimo galią.

ƒ Neatidarykite patikros angų!
ƒ Nuorinkite!
Neleistinai eksploatuojant įrenginį ir dėl per didelės įrenginio apkrovos gali būti
sugadintas perpumpavimo įrenginys. Turi būti griežtai laikomasi šių ribinių verčių:
ƒ Maks. įtakas/val.: 1500 l (396 JAV sk. gal.)
ƒ Didž. įvado aukštis: 5 m (16 ft)
ƒ Didž. slėgio linijų slėgis: 2,5 bar (36 psi)
ƒ Terpės temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) 5 minutėms
ƒ Aplinkos temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

PERSPĖJIMAS
Viršslėgis rezervuare!
Kai rezervuare susidaro viršslėgis, rezervuaras gali sprogti. Kad būtų išvengta
viršslėgio, laikykitės šių punktų:
• Didžiausias įvado aukštis siekia 5 m (16,5 ft)
• Didžiausias įtako kiekis turi būti mažesnis nei didžiausias debitas darbo taške!

2.10

Techninės priežiūros darbai

ƒ Techninės priežiūros darbus atlikti gali tik kompetentingi asmenys (atitinkamą
profesinį išsilavinimą turintis sanitarinių įrenginių sistemų technikos specialistas).

ƒ Turi būti naudojamos šios apsaugos priemonės:
– Uždari apsauginiai akiniai
– Apsauginės pirštinės, padedančios apsisaugoti nuo įpjovimų
– Apsauginiai batai
ƒ Išjunkite gaminį iš elektros tinklo ir pasirūpinkite, kad jo nebūtų įmanoma įjungti
netyčia.

ƒ Uždaryti įtako ir slėgio linijas.
ƒ Naudokite tik originalias gamintojo dalis. Jei naudojamos neoriginalios dalys,
gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.
8
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ƒ Esant darbinės terpės ir eksploatacinės medžiagos nesandarumui, skysčiai turi būti
nedelsiant surinkti ir pašalinti pagal vietoje galiojančias taisykles.

ƒ Gerai išvalykite gaminį.
ĮSPĖJIMAS! Netinkami drabužiai ir lengvai užsidegančios valymo priemonės kelia
gaisro pavojų!
Valant plastikines dalis gali susidaryti statinis krūvis. Kyla gaisro pavojus! Vilkėkite tik
antistatinius drabužius ir nenaudokite jokių lengvai užsidegančių valymo priemonių.
2.11

Naudotojo įpareigojimai

ƒ Montavimo ir naudojimo instrukcija turi būti pateikta darbuotojams jų gimtąja kalba.
ƒ Turi būti užtikrintas reikiamas darbuotojų mokymas, kad jie galėtų atlikti nurodytus
darbus.

ƒ Užtikrinkite reikalingas apsaugos priemones. Užtikrinkite, kad personalas dėvėtų
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

apsaugines priemones.
Ant gaminio esantys saugos ir informaciniai ženklai visada turi būti įskaitomi.
Darbuotojai turi būti supažindinti su įrenginio veikimu.
Turi būti užtikrinta, kad dėl elektros srovės nekiltų pavojaus.
Darbo zona turi būti pažymėta ir užblokuota.

Naudojant gaminį, būtina laikytis šių nurodymų:
ƒ Jaunesniems nei 16 metų asmenims gaminį naudoti draudžiama.
ƒ Jaunesnius nei 18 metų asmenis privalo prižiūrėti kvalifikuotas darbuotojas!
ƒ Ribotų psichinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenims dirbti su gaminiu
draudžiama!

3

Naudojimas / paskirtis

3.1

Paskirtis

Nuotekų su fekalijomis pumpavimas:
ƒ Jeigu nuotekų dėl savitakos nebuvimo negalima nuleisti į kanalizacijos sistemą.
ƒ Apsaugotam nuo atgalinės patvankos drenažui, kai nutekėjimo vietos yra žemiau
atgalinės patvankos lygmens.
PRANEŠIMAS! Kai pumpuojamos nuotekos, kurių sudėtyje yra riebalų, prieš
perpumpavimo įrenginį turi būti sumontuotas riebalų skirtuvas!
Agresyvių terpių versija (SANI...C) tinkama pumpuoti:
ƒ Baseinų vanduo su iki maks. 1,2 mg/l chlorido kiekio
ƒ Agresyvios nuotekos, kurių pH vertė 5–12:
– Lietaus vanduo (laikykitės vietoje galiojančių taisyklių, pvz., DIN 1986-100)
– Valymo, dezinfekavimo, skalavimo ir plovimo priemonės
– Kondensatas iš kondensacinės technikos
PERSPĖJIMAS! Terpės surinkimo rezervuare pH vertė negali būti didesnė ar mažesnė
nei 5–12!

3.2

Naudojimas ne pagal paskirtį

PAVOJUS
Tiekiant sprogius skysčius kyla sprogimo pavojus!
Tiekti neskiestus lengvai užsiliepsnojančius ir sprogius skysčius (benziną, žibalą ir
t. t.) draudžiama. Mirtino sužeidimo rizika dėl sprogimo! Perpumpavimo įrenginys
nėra tinkamas pumpuoti šį skystį.
Netiekite šių terpių:
ƒ Nuotekas iš drenažo objektų, kurie yra virš atgalinės patvankos lygmens ir kuriuos
galima drenuoti laisvuoju nuolydžiu.
ƒ Statybinį laužą, pelenus, šiukšles, smėlį, gipsą, cementą, kalkes, pluoštines
medžiagas, tekstilę, popierinius rankšluosčius, šluostes (vilnones šluostes, šlapius
popierinius rankšluosčius), vystyklus, kartoną, šiurkštų popierių, sintetines dervas,
degutą, virtuvės atliekas, riebalus, alyvas
ƒ Skerdimo atliekas, gyvūnų skerdenų šalinimo ir jų laikymo atliekas (srutas ...)
ƒ Nuodingas, agresyvias ir koroziją sukeliančias terpes, pvz., sunkiuosius metalus,
biocidus, augalų apsaugos priemones, rūgštis, druskas, plaukiojimo baseinų vandenį
ƒ Valymo, dezinfekavimo, skalavimo ir plovimo priemones, jeigu jų kiekiai neatitinka
nustatytų reikalavimų, ir tas išleidimo įrenginių, kuriose susidaro nepaprastai daug
putų ir kurias
ƒ Vandentiekio vandenį

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S

9

lt

Gaminio aprašymas

Tinkamas naudojimas apima ir šių nurodymų laikymąsi. Bet koks kitoks naudojimas
laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

4

Gaminio aprašymas

4.1

Konstrukcija

2

Kompaktiškas, paruoštas prijungti ir visiškai užliejamas viengubo siurblio perpumpavimo
įrenginys, skirtas pumpuoti nuotekas su fekalijomis.

3

1

4

5

6
8

7

1

Surinkimo rezervuaras

2

Surinkimo rezervuaro patikros anga

3

Surinkimo rezervuaro vėdinimo ir nuorinimo jungtis

4

Slėgio įvadas

5

Įmontuota patikros anga

6

Rankena

7

Avarinio išleidimo jungtis

8

Variklis

Dujoms ir vandeniui hermetiškas surinkimo rezervuaras su nuožulniai pakreipta
surinkimo kamera ir patikros anga su permatomu dangčiu. Įtakai yra pasirenkami laisvai,
lygis registruojamas analoginiu išeigos signalu 4 … 20 mA. Slėgio įvadas su primontuotu
atbuliniu vožtuvu su patikros anga.
Pavara veikia per pumpuojama terpe aušinamą variklį su termine variklio kontrole.

Fig. 1: Apžvalga

Iš anksto sumontuotas valdiklis automatiniam veikimui:
Wilo-Control MS-L
ƒ Bendrasis sutrikimo signalas su bepotencialiu kontaktu
ƒ Integruotas ir nuo tinklo nepriklausomas avarinis signalas
ƒ Nustatoma užlaikymo trukmė
Wilo-Control EC-L
ƒ Aptarnavimas per ekraną ir simbolių, raidžių – skaitmenų meniu
ƒ Bendrasis sutrikimo signalas su bepotencialiu kontaktu
ƒ Paskirasis sutrikimo pranešimas su bepotencialiu kontaktu
ƒ ModBus sąsaja
ƒ Integruotas ir nuo tinklo nepriklausomas avarinis signalas
ƒ Nustatoma užlaikymo trukmė

4.2

Medžiagos

4.3

Kontroliniai įrenginiai

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Variklio korpusas: 1.4404 (AISI 316L)
Hidraulika: PP-GF30
Darbaratis: PP-GF30
Rezervuaras: PE
Atbulinis vožtuvas: PPS

Variklio apvijų kontrolė
Šiame variklyje įrengtos bimetalinės juostelės, atliekančios terminės variklio kontrolės
funkciją:
ƒ Vienfazės kintamosios srovės variklis: Variklio kontrolės funkcija įsijungia savaime.
Varikliui perkaitus, jis išjungiamas. Atvėsus varikliui, jis vėl automatiškai įjungiamas.
ƒ Trifazės kintamosios srovės variklis: Variklio kontrolės funkcija rodoma ir nustatoma
iš naujo per prijungtą valdiklį.
Aukšto lygio avarinis signalas su bendruoju sutrikimo signalu
Kai pasiekiamas apsėmimo lygis, siunčiamas optinis ir akustinis pavojaus signalai.
Vykdomas priverstinis siurblio įjungimas. Be to, aktyvinamas bendrojo sutrikimo
signalas. Per bepotencialį kontaktą gali būti įjungtas išorinis pavojaus signalas (garsinis
signalas, SMS per prijungtą „SmartHome“).
Kai tik skysčio lygis tampa žemesnis nei apsėmimo lygis, pasibaigus užlaikymo trukmei
siurblys atjungiamas. Aliarmo signalas patvirtinamas automatiškai.
4.4

10

Veikimo būdas

Nuotekos per įtako vamzdį pumpuojamos į surinkimo rezervuarą ir surenkamos. Kai
vandens lygis pasiekia įsijungimo lygį, įjungiamas siurblys. Surinktos nuotekos
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nukreipiamos į prijungtą slėgio liniją. Kai pasiekiamas išsijungimo lygis, praėjus
nustatytos užlaikymo trukmės laikui siurblys atjungiamas.
Kai pasiekiamas aukštas vandens lygis, siurblys įjungiamas (priverstinis įjungimas).
Avarinį įspėjimo signalą perduoda aukšto vandens lygio šviesos diodas arba jis rodomas
ekrane. Garsinis pavojaus signalas gali būti skleidžiamas naudojant vidinį zumerį. Be to,
aktyvinama bendrojo sutrikimo signalo (SSM) išeiga.
4.5

Veikimas su dažnio keitikliu

4.6

Modelio kodo paaiškinimas

4.7

Techniniai duomenys

Negalima eksploatuoti su dažnio keitikliu.
Pvz.:

DrainLift SANI-S.11M/3C

DrainLift

Gaminių šeima

SANI

Nuotekų perpumpavimo įrenginys

S

Dydis

11

Didž. spūdis

M

Maitinimo įtampa:
ƒ M = 1~
ƒ T = 3~

3

Variklio ir valdiklio versija:
ƒ 1 = darbo režimas: S3, valdiklis: Control MS-L
ƒ 3 = darbo režimas: S3, valdiklis: Control EC-L

C

Agresyvių terpių versija

Leistina taikymo sritis
Didž. įtakas per valandą

1500 l (396 JAV sk. gal.)

Didž. slėgio linijų slėgis

2,5 bar (36 psi)

Didž. spūdis

Žr. vardinę kortelę

Maks. debitas

Žr. vardinę kortelę

Maks. įvado aukštis

5 m (16,5 ft)

Darbinės terpės temperatūra

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

Aplinkos temperatūra

3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Variklio duomenys
Maitinimo įtampa

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

Vartojamoji galia [P1]

Žr. vardinę kortelę

Nominalioji galia [P2]

Žr. vardinę kortelę

Vardinė srovė [IN]

Žr. vardinę kortelę

Apsukos [n]

Žr. vardinę kortelę

Įjungimo būdas

Tiesioginis

Darbo režimas

S3 10%/60 s
ƒ Ciklo trukmė: 60 s
ƒ Įjungimo trukmė: 6 s
ƒ Išjungimo laikas: 54 s

Apsaugos klasė

IP68

Kabelio ilgis iki kištuko

1,5 m (5 ft)

Kabelio ilgis iki valdiklio

Kištukas

ƒ SANI-S.../1...: 4 m (13 ft)
ƒ SANI-S.../3C...: 10 m (33 ft)
ƒ Vienfazė kintamoji srovė: Kištukas, kuriame
įrengtas apsauginis kontaktas

ƒ Trifazė kintamoji srovė: CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
Jungtys
Slėgio įvadas

DN 80, PN 10

Įtako jungtis

DN 100/150

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S
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Transportavimas ir sandėliavimas

Surinkimo rezervuaro vėdinimo ir 50 mm (2 in)
nuorinimo jungtis
Avarinio išleidimo jungtis

DN 50

Masė ir matmenys
Tūris bruto

47 l (12,5 JAV sk. gal.)

Maks. naudingasis tūris, susijęs
su įvado aukščiu*

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

Įstrižainė

630 mm (25 in)

Svoris

28 kg (62 lb)

Įrenginys nėra numatytas nuolatinio veikimo režimui! Maks. debito vertė taikoma
periodinės apkrovos režimui S3!
4.8

Tiekimo komplektacija

4.9

Priedai

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Perpumpavimo įrenginys su valdikliu ir sujungimo kabeliu su kištuku
Flanšiniai atvamzdžiai DN 80/100
Tarpinė DN 100 slėgio įvadui
HT dviguba mova 50 mm (2 in) nuorinimo jungčiai
HT dviguba mova DN 50 išleidimo jungčiai
Įtako komplektas su diskiniu pjūklu 124 mm (5 in) ir sandarikliu DN 100
Grindinis tvirtiklis
Izoliacinis apsauginis kilimėlis
9 V akumuliatorius
Montavimo ir naudojimo instrukcija

Iš slėgio pusės
ƒ Flanšiniai atvamzdžiai DN 80, skirti slėgio linijai DN 80 prijungti
ƒ Flanšinė sklendė DN 80 iš lydinio su plokščiąja tarpine ir montavimo medžiagomis
Įtako pusė
ƒ Uždaromoji sklendė DN 100/DN 150 iš plastiko su kietais vamzdžio galais
ƒ Įvado sandariklis DN 100/DN 150
ƒ Įtako rinkiniai (sandariklis ir pjūklas) DN 100/DN 150
Bendroji dalis
ƒ Diafragminis rankinis siurblys su R 1½ jungtimi (be žarnos)
ƒ 3 kanalų uždaromasis čiaupas, skirtas perjungti rankiniam išsiurbimui
ƒ Garsinis signalas 230 V, 50 Hz
ƒ Šviestuvas su blykste 230 V, 50 Hz
ƒ Signalinė lemputė 230 V, 50 Hz
ƒ Radijo siųstuvas, skirtas prisijungti prie „Wilo wibutler“ naudojant „SmartHome“

5

Transportavimas ir
sandėliavimas

5.1

Pristatymas

5.2

Transportavimas

Gavus siuntą, turi būti nedelsiant patikrinta, ar nėra defektų (ar gaminiui nepadaryta
žalos ir yra visos jo dalys). Nustatyti defektai turi būti nurodyti važtaraštyje! Be to, apie
defektus dar gavimo dieną turi būti pranešta vežimo įmonei arba gamintojui. Vėliau
pareikštos pretenzijos nenagrinėjamos.

ĮSPĖJIMAS
Pėdų traumų pavojus nenaudojant apsaugos priemonių!
Vykdant darbus kyla (sunkių) sužeidimų pavojus. Avėkite apsauginius batus!
Siekiant išvengti perpumpavimo įrenginio pažeidimų transportuojant, antrinė pakuotė
turi būti nuimta tik naudojimo vietoje. Norėdami siųsti naudotus perpumpavimo
įrenginius supakuokite juos nepralaidžiuose, neplyštančiuose ir pakankamo dydžio
plastikiniuose maišuose.
ƒ Ant surinkimo rezervuaro yra du transportuoti skirti rankenų liežuvėliai.
ƒ Jokiu būdu netraukite už sujungimo kabelio!
ƒ Patariama gabenimo darbus pavesti dviem žmonėms.
12
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ƒ Laikykitės nurodymų dėl pakuočių:
– Atsparios smūgiams
– Gaminį tinkamai pritvirtinkite.
– Apsauga nuo dulkių, alyvos ir drėgmės.
5.3

Sandėliavimas

PAVOJUS
Naudojant sveikatai pavojingose terpėse kyla pavojus! Perpumpavimo
įrenginys turi būti dezinfekuotas!
Perpumpavimo įrenginį išmontavus ir prieš pradedant visus kitus darbus jis turi būti
nukenksmintas! Kyla mirtino sužeidimo rizika! Laikykitės darbo tvarkos taisyklių!
Operatorius turi pateikti darbuotojams vidaus tvarkos taisykles ir užtikrinti, kad jie jas
perskaitytų!

PERSPĖJIMAS
Nepataisomas sugadinimas patekus drėgmei
Į sujungimo kabelį patekusi drėgmė pažeidžia kabelį ir variklį! Niekada nemerkite
atvirų sujungimo kabelio galų į skystį, o sandėliuodami juos sandariai uždarykite, kad
būtų hermetiškas.

Naujai pristatyti perpumpavimo įrenginiai gali būti sandėliuojami vienus metus. Jei
norite sandėliuoti ilgiau, pasikonsultuokite su garantinio ir pogarantinio aptarnavimo
tarnyba.
Sandėliuojant būtina laikytis toliau pateiktų nurodymų:
ƒ Perpumpavimo įrenginį reikia saugiai pastatyti ant tvirto pagrindo ir užtikrinti, kad jis
neapvirstų ir nenuslystų!
ƒ Leistina sandėliavimo temperatūra: -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), didžiausia oro drėgmė:
90 %, nesikondensuojanti.
Rekomenduojama sandėliuoti nuo šalčio apsaugotoje patalpoje. Sandėliavimo
temperatūra: 5 ... 25 °C (41 ... 77 °F), santyk. oro drėgmė: 40 ... 50 %.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Surinkimo rezervuarą ištuštinkite.
Suvyniokite sujungimo kabelio ritinį ir pritvirtinkite prie variklio.
Hermetiškai užsandarinkite atvirus sujungimo kabelio ir kištuko galus.
Įdėkite valdiklį pagal instrukcijos duomenis.
Visus atvirus atvamzdžius sandariai uždarykite.
Perpumpavimo įrenginio negalima sandėliuoti patalpose, kuriose atliekami
suvirinimo darbai. Susidariusios dujos arba spinduliai gali pakenkti plastikinėms ir
elastomerinėms dalims.
ƒ Saugokite perpumpavimo įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio. Veikiant
dideliam karščiui gali būti sugadintos plastikinės dalys!
ƒ Elastomerinės detalės natūraliai tampa trapios. Jei norite sandėliuoti ilgiau nei
6 mėnesius, šiuo klausimu pasikonsultuokite su garantinio ir pogarantinio
aptarnavimo tarnyba.

6

Instaliacija ir prijungimas prie
elektros tinklo

6.1

Personalo kvalifikacija

ƒ Elektros darbai: kvalifikuotas elektrikas
Asmuo, turintis tinkamą profesinį išsilavinimą, žinių ir patirties ir galintis atpažinti
elektros srovės keliamus pavojus ir jų išvengti.

ƒ Montavimo / išmontavimo darbai: atitinkamą profesinį išsilavinimą turintis sanitarinių
įrenginių sistemų technikos specialistas
Pritvirtinimas ir apsauga nuo plūdrumo, plastikinių vamzdžių jungtis
6.2

Išdėstymo būdai

ƒ Instaliavimas virš grindų pastato viduje
ƒ Montavimas po grindimis šachtoje ne pastate

6.3

Naudotojo įpareigojimai

ƒ Laikykitės galiojančių nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugos taisyklių.
ƒ Jeigu naudojamos kėlimo priemonės, laikykitės visų taisyklių, kuriomis
reglamentuojami darbai su sunkiais ir keliamais kroviniais.

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S
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ƒ Užtikrinkite reikalingas apsaugos priemones. Užtikrinkite, kad personalas dėvėtų
apsaugines priemones.

ƒ Nuotekų valymo įrenginiai eksploatuojami laikantis vietoje galiojančių taisyklių dėl
nuotekų technikos.

ƒ Kad būtų galima užtikrinti saugų ir funkciniu požiūriu tinkamą pritvirtinimą, statinys /
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
6.4

pamatas turi būti pakankamai tvirtas. Operatorius turi pasirūpinti statiniu / pamatu ir
užtikrinti jo tinkamumą!
Užtikrinkite, kad prie montavimo vietos galima būtų laisvai prieiti.
Montavimas turi būti atliekamas pagal vietoje galiojančias taisykles.
Patikrinkite turimus projektavimo dokumentus (montavimo schemas, pastatymo
vietą, pritekėjimo sąlygas). Jie turi būti išsamūs ir teisingi.
Reikia pagal projekto dokumentus nutiesti ir parengti vamzdyną.
Maitinimo jungtis turi būti apsaugota nuo užliejimo.

Įrengimas

ĮSPĖJIMAS
Rankų ir pėdų traumų pavojus nenaudojant apsaugos priemonių!
Vykdant darbus kyla (sunkių) sužeidimų pavojus. Turi būti naudojamos šios apsaugos
priemonės:
• Apsauginės pirštinės
• Apsauginiai batai

Montavimas pastatuose
ƒ Darbinė zona turi būti tinkamai vėdinamos.
ƒ Palikite aplink sistemą bent 60 cm (2 ft) laisvos vietos.
ƒ Avarinis atvejis: Darbinėje zonoje turi būti įrengiamas siurblio prieduobis, kurio min.
matmenys: 500 x 500 x 500 mm (20 x 20 x 20 in). Siurblį pasirinkite atitinkamai.
Užtikrinkite išleidimo galimybę rankiniu būdu.
ƒ Visus sujungimo kabelius nutieskite pagal taisykles. Sujungimo kabeliai turi nekelti
jokių pavojų (pavojaus užkliūti), taip pat jie turi būti apsaugoti nuo pažeidimų
pavojaus eksploatuojant. Reikia patikrinti, ar kabelio skerspjūvis ir ilgis yra
pakankami pasirinktam tiesimo būdui.
ƒ Sumontuotas valdiklis neapsaugotas nuo užliejimo. Valdiklis turi būti sumontuotas
pakankamai aukštai. Būtina užtikrinti tinkamas eksploatavimo sąlygas!
Pastatymas šachtoje

PAVOJUS
Dirbant vienam kyla mirtino sužeidimo rizika!
Darbai šachtose ir ankštose erdvėse, taip pat darbai, kuriuos atliekant galima
nukristi, laikomi pavojingais darbais. Tokius darbus dirbti vienam draudžiama!
Siekiant užtikrinti saugų darbą, kartu visada turi būti antras asmuo.

ĮSPĖJIMAS
Galvos traumų pavojus nenaudojant apsaugos priemonių!
Vykdant darbus kyla (sunkių) sužeidimų pavojus. Jeigu naudojamos kėlimo
priemonės, būtina dėvėti apsauginį šalmą!

PERSPĖJIMAS
Saugokitės užšalimo!
Dėl šalčio gali sutrikti veikimas ir kilti pažeidimų. Atsižvelkite į vietines žemiausias
užšalimo temperatūras. Jeigu įrenginys arba slėgio išleidimas yra užšalimo
diapazone, užšalimo laikotarpiais įrangos naudojimą nutraukite.

Montuojant perpumpavimo įrenginį šachtoje būtina laikytis taip pat ir šių nurodymų:
ƒ Atliekant darbus gali susikaupti nuodingos arba dusinančios dujos. Turi būti
užtikrintas tinkamas vėdinimas. Taikykite apsaugos priemones pagal vidaus tvarkos
taisykles (atlikite dujų matavimą, įrenkite dujų detektorių).

14
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ƒ Jeigu kyla nuodingų arba dusinančių dujų kaupimosi pavojus, būtina iškart imtis
atitinkamų apsaugos priemonių!

ƒ Atkreipkite dėmesį į perpumpavimo įrenginio įstrižainę.
ƒ Kėlimo priemonės pastatymas: lygus plotas, švarus, tvirtas pagrindas. Sandėliavimo ir
montavimo vietos turi būti nesunkiai pasiekiamos.

ƒ Du transportavimo diržus pritvirtinkite prie perpumpavimo įrenginio. Užtikrinkite,
kad transportavimo diržai nenuslystų! Naudokite tik sertifikuotas tvirtinimo
priemones.
ƒ Jei dėl oro sąlygų (pvz., apledėjimo, stipraus vėjo) neįmanoma užtikrinti darbų
saugumo, darbus nutraukite.
6.4.1

Pastaba dėl tvirtinimo priemonių

6.4.2

Pastaba dėl vamzdyno

Gaminį galima montuoti ant skirtingų konstrukcijų (betoninių, plieninių ir t. t.).
Kiekvienam pastatui tinkamomis montavimo priemonėmis turi pasirūpinti klientas. Tam,
kad įrenginys būtų tinkamai sumontuotas, būtina laikytis šių tvirtinimo priemonėms
nustatytų reikalavimų:
ƒ Įsitikinkite, kad montavimo pagrindas yra be įtrūkimų ir pleišėjimų, laikykitės
minimalių atstumų.
ƒ Tam, kad įrenginys būtų sumontuotas tvirtai ir patikimai, laikykitės nurodytų
gręžimo angų gylių verčių.
ƒ Dėl gręžimo dulkių sumažėja laikymo jėga, todėl gręžimo angą reikia visada
prapūsti arba išsiurbti.
ƒ Naudokite tik nepriekaištingos būklės dalis (pvz., varžtus, mūrvines, skiedinio
kasetes).
Eksploatuojamą vamzdyną veikia skirtingi slėgiai. Be to, gali susidaryti slėgio pikai (pvz.,
užsidarant atbuliniam vožtuvui), dėl kurių, priklausomai nuo eksploatavimo sąlygų, gali
keletą kartų padidėti pumpavimo slėgis. Dėl šių skirtingų slėgių poveikio vamzdynus ir
vamzdžių adapterius veikia apkrova. Siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą veikimą, turi
būti patikrinti šie vamzdynų ir vamzdžių adapterių parametrai ir nutiesti pagal
reikalavimus:
ƒ Vamzdynas turi laikytis be atramų.
Perpumpavimo įrenginio neturi veikti jokios slėgio ir tempimo jėgos.

ƒ Vamzdynai ir vamzdžių adapteriai turi būti atsparūs slėgio poveikiui
ƒ Vamzdžių adapterių atsparumas tempimui (= jungtis, veikiama ašinės jėgos)
ƒ Vamzdynas turi būti prijungtas taip, kad nebūtų veikiamas įtempių ir nevibruotų.
6.4.3

Darbo etapai

6.4.4

Parengiamieji darbai

Nuotekų perpumpavimo įrenginys montuojamas taip:
ƒ Parengiamieji darbai.
ƒ Perpumpavimo įrenginio pastatymas.
ƒ Slėgio linijų prijungimas.
ƒ Įtako prijungimas.
ƒ Nuorinimo prijungimas.
ƒ Avarinio išleidimo prijungimas.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Perpumpavimo įrenginio išpakavimas.
Nuimkite tvirtinimo mechanizmus.
Patikrinkite, ar tiekimo komplektacijoje yra visos dalys.
Patikrinkite, ar visos dalys yra nepriekaištingos būklės.
PERSPĖJIMAS! Defektų turinčių dalių montuoti negalima! Naudojant defektų
turinčias dalis įrenginys gali neveikti!

ƒ Priedus, kuriuos reikės naudoti vėliau, atidėkite į šoną.
ƒ Montavimo vietos paruošimas:
– Turi būti horizontalus ir lygus montavimo plotas!
– Turi būti bent 60 cm (2 ft) papildomos laisvos vietos!
– Galimas pritvirtinimas kaiščiais.
– Švari, be stambių kietų nešvarumų
– Sausa
– Apsaugota nuo šalčio
– Gerai apšviesta

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S
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6.4.5

Perpumpavimo įrenginio
pastatymas
1

Tvirtinimo grioveliai prie pagrindo pritvirtinti

Perpumpavimo įrenginys stabiliai sumontuotas taip, kad neapsisuktų. Todėl
perpumpavimo įrenginys turi būti pritvirtinamas prie darbinės zonos grindų.

1

1

‡ Parengiamieji darbai baigti.
‡ Pastatymo vieta parengta pagal projekto dokumentus.
‡ Naudokite tinkamas tvirtinimo priemones pagal esamą montavimo vietą.
PRANEŠIMAS! Laikykitės tvirtinimo priemonėms skirtų nurodymų!
1. Perpumpavimo įrenginį pastatykite pastatymo vietoje ir sulygiuokite su vamzdynu.
PERSPĖJIMAS! Pritvirtinkite prie perpumpavimo įrenginio valdiklį, kad
nenukristų. Kritimo atveju valdiklis gali būti sugadintas!
PRANEŠIMAS! Perpumpavimo įrenginys turi būti nustatytas horizontaliai!
2. Pažymėkite pritvirtinimo griovelių gręžinius.

Fig. 2: Perpumpavimo įrenginio vaizdas iš
viršaus

3. Pastumkite perpumpavimo įrenginį į šoną.
4. Išgręžkite angas ir jas išvalykite. Įdėkite kaištį.
5. Patieskite ir išlyginkite izoliacinį apsauginį kilimėlį.
6. Perpumpavimo įrenginį pastatykite ant izoliacinio apsauginio kilimėlio ir
sulygiuokite.
7. Tvirtinimo varžtą ir poveržlę praveskite per pritvirtinimo griovelį. Tvirtinimo varžtą
įsukite į kaištį.
8. Perpumpavimo įrenginį pritvirtinkite prie grindų.
9. Valdiklį prie sienos tvirtinkite taip, kad būtų apsaugotas nuo užliejimo (žr. valdiklio
instrukciją).
10.Visus sujungimo kabelius nutieskite pagal taisykles.
▶ Perpumpavimo įrenginys stabiliai sumontuotas taip, kad neapsisuktų. Kitas
žingsnis: Prijungti slėgio linijas.

Prijunkite slėgio linijas

8
7

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

6.4.6

6
5
4
3
2

1

1

Perpumpavimo įrenginys

2

Atbulinio vožtuvo sklendė su pakėlimo įtaisu

3

Slėgio įvadas

4

Uždaromoji sklendė

5

Flanšinis atvamzdis

6

Tarpinė, lanksti

7

Vamzdžių laikikliai

8

Slėgio linijos

Prijungiant slėgio linijas būtina laikytis šių nurodymų:
ƒ Slėgio linijos turi būti DN 80 arba DN 100 pločio!
ƒ Tėkmės greitis namo slėgio linijoje: Nuo 0,7 m/s (2,3 ft/s) iki 2,3 m/s (7,5 ft/s)!
ƒ Vamzdžio skersmenį mažinti draudžiama!
ƒ Visos jungtys turi būti visiškai sandarios!
ƒ Siekiant apsisaugoti nuo atgalinės patvankos iš viešosios kanalizacijos, slėgio linijos
turi būti įrengiamos kaip „vamzdyno kilpa“.
Apatinis vamzdyno kilpos kraštas turi būti aukščiausioje atgalinės patvankos
lygmens vietoje!

ƒ Slėgio linijos turi būti tiesiamos taip, kad būtų apsaugotos nuo šalčio.
ƒ Sumontuokite uždaromąją sklendę.
Fig. 3: Slėgio atvamzdžio montavimas

‡ Perpumpavimo įrenginys pastatytas tinkamai.
‡ Slėgio linijos sumontuotos tinkamai pagal projekto dokumentus ir vertikaliai slėgio
atvamzdžiui.

‡ Turima montavimo medžiaga:
1 x uždaromoji sklendė
1 x tarpinė
4 x vamzdžių laikikliai
16
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1. Sumontuokite ant slėgio atvamzdžio uždaromąją sklendę.
2. Sumontuokite prie uždaromosios sklendės flanšinius atvamzdžius.
⇒ Tam, kad slėgio linijos būtų prijungtos užtikrinant garso izoliaciją, tarp slėgio
linijų galo ir flanšinių atvamzdžių galo atstumas turi būti 40 … 60 mm
(1,5 … 2,4 in)!
- Jeigu atstumas per mažas, slėgio vamzdį sutrumpinkite.
- Jeigu atstumas per didelis, slėgio vamzdį pailginkite arba jį pakeiskite.
3. Vamzdžių laikiklius užmaukite ant flanšinių atvamzdžių.
4. Ant slėgio vamzdžio užstumkite tarpinę.
5. Ant flanšinių atvamzdžių užstumkite tarpinę.
6. Sulygiuokite tarpinę per vidurį tarp flanšinių atvamzdžių ir slėgio vamzdžio.
7. Tarpinę ant flanšinių atvamzdžių ir slėgio vamzdžio pritvirtinkite naudodami po du
vamzdžių laikiklius. Priveržimo momentas: 5 Nm (3,7 ft·lb)!
▶ Slėgio linijos prijungtos. Kitas žingsnis: Įtako prijungimas.
Įtako prijungimas

Įtakas gali būti laisvai pasirinktas pažymėtose galinės sienelės, abiejų šoninių sienelių ir
rezervuaro stogo vietose.

185

185

59

312
177

53

96

112

118

118

180

338

Ø1

24

6.4.7

93

Ø

12
4

Fig. 4: Įvado plotai
Prijungiant įtaką, būtina atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
ƒ Įtako jungtis turi būti prijungiama pažymėtose vietose. Jeigu įtako jungtis
prijungiama už pažymėtų vietų ribų, gali iškilti tokių problemų:
– Jungtis nesandari.
– Prasidės atgalinis tekėjimas prijungtame siurbimo vamzdyne.
ƒ Venkite itin netolygaus įtako ir oro patekimo į surinkimo rezervuarą. Įtako
vamzdynas turi būti nutiestas tinkamai.
PERSPĖJIMAS! Jeigu neužtikrinamas tolygus įtakas arba į surinkimo rezervuarą
patenka oras, gali sutrikti perpumpavimo įrenginio veikimas!

ƒ Tam, kad siurbimo vamzdynas galėtų būti savaime ištuštintas, vamzdis turi būti
sumontuotas su nuolydžiu į perpumpavimo įrenginį.

ƒ Mažiausias leistinas jungties aukštis yra 180 mm (7 in).
ƒ Visos jungtys turi būti visiškai sandarios!
Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S
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ƒ Sumontuokite įtako vamzdyje uždaromąją sklendę!

2

3

2

1
1

3

1

5

4

3

1

1

10...20 mm

4

4

4
3

1

5

0.4...0.8 in

Fig. 5: Įtako prijungimas
1

Rezervuaro siena

2

Diskinis pjūklas grąžtui

3

Įvado sandariklis

4

Įtako vamzdis

5

Vamzdžių laikiklis

‡ Perpumpavimo įrenginys pastatytas tinkamai.
‡ Tinkamai pagal projekto dokumentus nutieskite siurbimo vamzdyną iki surinkimo
rezervuaro.

‡ Turima montavimo medžiaga:
1 x diskinis pjūklas (DN 100, yra tiekimo komplektacijoje)
1 x grąžtas
1 x įvado sandariklis (DN 100 yra tiekimo komplektacijoje)
1 x vamzdžių laikiklis
1. Pažymėkite ant surinkimo rezervuaro įtako vietą.
2. Diskiniu pjūklu išgręžkite surinkimo rezervuaro sienoje angą įtakui.
Gręždami surinkimo rezervuarą, atsižvelkite į šiuos punktus:
- Atsižvelkite į įvado ploto matmenis. PERSPĖJIMAS! Visa kiaurymė turi būti
paženklintame įvado plote!
- Maks. grąžto greitis: 200 sūk./min.
- Patikrinkite skylės skersmenį! PRANEŠIMAS! Atidžiai išgręžkite angą jungčiai.
Nuo kiaurymės priklauso jungties sandarumas!
- Užtikrinkite švarų pjūvį! Jeigu įsiskverbimas lėtėja, medžiaga pernelyg greitai
įkaista ir pradeda lydytis.
⇒ Nustokite gręžti, leiskite medžiagai atvėsti ir išvalykite diskinį pjūklą!
⇒ Sumažinkite grąžto greitį.
⇒ Gręždami spauskite greita eiga.
3. Pašalinkite atplaišas ir išlyginkite pjūvio paviršių.
4. Įstatykite į angą įvado sandariklį.
5. Užstumkite ant įvado sandariklio vamzdžių laikiklį.
6. Vidinį įvado sandariklio paviršių patepkite tepalu.
7. Įtako vamzdį įsukite į įvado sandariklį.
Įtako vamzdį 10 … 20 mm (0,4 … 0,8 in) įstumkite į surinkimo rezervuarą.
8. Įvado sandariklį ir vamzdį tvirtai sujunkite vamzdžių laikikliu. Priveržimo
momentas: 5 Nm (3,7 ft·lb).
▶ Įtakas prijungtas. Kitas žingsnis: Vėdinimo ir nuorinimo prijungimas.
6.4.8

18

Vėdinimo ir nuorinimo prijungimas

Oro padavimo ir vėdinimo linijos prijungimas yra privalomas. Be to, kad perpumpavimo
įrenginys veiktų nepriekaištingai, būtina vėdinti ir nuorinti. Prijungiant oro padavimo ir
vėdinimo liniją būtina atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
ƒ Nutieskite per stogą oro padavimo ir vėdinimo liniją.
ƒ Visos jungtys turi būti padarytos visiškai sandariai.
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4

3

Surinkimo rezervuaro vėdinimo ir nuorinimo jungtis

4

Slėgio įvadas
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‡ Perpumpavimo įrenginys pastatytas tinkamai.
‡ Oro padavimo ir vėdinimo linija nutiesta tinkamai.
1. HT dvigubą movą užmaukite ant atidaryto vėdinimo ir nuorinimo atvamzdžio.
2. Vėdinimo ir nuorinimo vamzdį įkiškite į HT dvigubą movą.
▶ Oro padavimas ir vėdinimas sumontuotas. Esant poreikiui diafragminį rankinį siurblį
prijunkite prie avarinio išleidimo jungties.

Fig. 6: Surinkimo rezervuaro vėdinimo ir
nuorinimo jungtis
6.4.9

Diafragminio rankinio siurblio
montavimas

PRANEŠIMAS
Nejunkite jokio įtako prie avarinio išleidimo!
Patikros darbams arba įvykus avarijai surinkimo rezervuaras išpumpuojamas per
avarinį išleidimą. Nejunkite jokių įtakų prie avarinio išleidimo! Kitaip surinkimo
rezervuaro avariniu atveju nebus galima ištuštinti!

Atliekant techninės priežiūros darbus arba perpumpavimo įrenginio gedimo atveju
surinkimo rezervuarą reikia išsiurbti rankiniu būdu. Todėl rekomenduojama sumontuoti
diafragminį rankinį siurblį.
PERSPĖJIMAS! Jeigu perpumpavimo įrenginys sugenda, susidaro įtake susidaro
atbulinė patvanka ir surinkimo rezervuaras gali sprogti! Uždarykite įtaką ir
ištuštinkite surinkimo rezervuarą.
4

Slėgio įvadas

7

Avarinio išleidimo jungtis

Montuojant diafragminį rankinį siurblį būtina laikytis šių reikalavimų:
ƒ Pasirinkite montavimo aukštį, kuriame būtų užtikrintas optimalus siurblio
eksploatavimas.
ƒ Diafragminį rankinį siurblį junkite prie avarinio išleidimo (žemiausiame taške, kad
galima būtų ištuštinti beveik iki galo).
ƒ Norint atidaryti ištuštinimo jungtį, reikalingas 30 mm (1,3 in) diskinis pjūklas.
ƒ Slėgio linijas prijunkite po uždaromosios sklendės iš slėgio pusės.
Arba galima prijungti tiesiai prie viešosios kanalizacijos naudojant vamzdyno kilpą.

4

ƒ Visos jungtys turi būti visiškai sandarios!
ƒ Laikykitės diafragminio rankinio siurblio montavimo ir naudojimo instrukcijos!
7
Fig. 7: Diafragminio rankinio siurblio
prijungimas
6.5

Prijungimas prie elektros tinklo

PAVOJUS
Elektros srovės keliamas pavojus gyvybei!
Netinkamai elgiantis su darbų elektros įtaisais kyla pavojus gyvybei dėl elektros
smūgio! Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas, vadovaudamasis vietoje
galiojančiais reikalavimais.

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S
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6.5.1

Instaliacija ir prijungimas prie elektros tinklo

Saugiklis tinklo pusėje
Galios saugiklis
Galios saugiklio dydis ir jungimo savybės parenkamos atsižvelgiant į prijungto įrenginio
vardinę srovę. Laikykitės vietoje galiojančių taisyklių.
Srovės nuotėkio relė (RCD)
ƒ Sumontuokite srovės nuotėkio relę (RCD) pagal vietos elektros tiekimo bendrovės
reikalavimus.
ƒ Jeigu žmonės gali prisiliesti prie gaminio ir laidžių skysčių, įrenkite apsauginę srovės
nuotėkio relę (RCD).

6.5.2

Maitinimo įtampa

6.5.3

Valdiklis

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Laikykitės ant vardinės kortelės nurodytų duomenų.
Įžeminimas atliekamas pagal vietoje galiojančias taisykles.
Kištukinis lizdas turi būti sumontuotas taip, kad būtų apsaugotas nuo užliejimo.
Kištukinio lizdo versija:
– Vienfazė kintamoji srovė: Kištukas, kuriame įrengtas apsauginis kontaktas
– Trifazė kintamoji srovė: CEE 16A, 3P+N+PE, 6h, pagal laikrodžio rodyklę
besisukantis magnetinis laukas

Valdiklis yra gamykloje sujungtas ir sureguliuotas. Visus sujungimo kabelius iki valdiklio
ir maitinimo įtampos nutieskite pagal vietoje galiojančias taisykles.
PERSPĖJIMAS! Valdiklis turi būti sumontuotas taip, kad būtų apsaugotas nuo
užliejimo!
Valdiklis turi tokias pagrindines funkcijas:
ƒ Įrenginio valdymas pagal lygį
ƒ Variklio apsauga
ƒ Sukimosi krypties kontrolės indikatorius (tik trifazės kintamosios srovės modeliuose)
ƒ Aukšto lygio avarinis signalas
Išsami informacija pateikta valdiklio montavimo ir naudojimo instrukcijoje:
ƒ Perpumpavimo įrenginio elektros jungtis prie valdiklio
ƒ Funkcijų apžvalga ir aprašymas
ƒ Perjungimo taškų nustatymas
Prijungimo taškai
Perpumpavimo įrenginio prijungimo taškai gali būti pritaikyti prie įvado aukščio. Taip
pasiekiamas didesnis naudingasis tūris. Prijungimo taškų duomenys visada susiję su
grindimis.
PRANEŠIMAS! Jeigu įtakas yra žemiau prijungimo taško „Siurblys ĮJUNGTAS“,
siurbimo vamzdyne susidaro atgalinė patvanka!
Valdiklis Wilo-Control MS-L
Valdiklyje Control MS-L prijungimo taškai nustatomi fiksuotais parametrų rinkiniais.
Šiuo tikslu reikia nustatyti parametrų komplektą 3 DIP perjungiklyje:

Siurblys ĮJUNGTAS: 180 mm (7 in)

ON

Siurblys IŠJUNGTAS: 115 mm (4,5 in)

123

Gamykloje
nustatyta /
pasirenkama

3 DIP perjungiklio
nustatymas

Prijungimo taškai

•

Aukšto lygio avarinis signalas: 200 mm (8 in)
Siurblys ĮJUNGTAS: 250 mm (10 in)

ON

Siurblys IŠJUNGTAS: 115 mm (4,5 in)

123

o

Aukšto lygio avarinis signalas: 270 mm (10,5 in)
Paaiškinimai
• = gamykloje nustatyta, o = nustatoma
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PRANEŠIMAS! 3 DIP perjungiklio pozicija nurodyta valdiklio montavimo ir naudojimo
instrukcijoje!
Valdiklis Wilo-Control EC-L

Prijungimo taškai

Gamykloje nustatyta /
pasirenkama

Meniu 5.09

Meniu 1.12

Meniu 1.13

Meniu 5.51

Valdiklyje Control EC-L prijungimo taškai nustatomi per meniu. Šiuo tiksli nurodytuose
meniu reikia nustatyti šias vertes:

Siurblys ĮJUNGTAS: 180 mm (7 in)

•

1,00

0,60

0,27

0,69

o

1,00

0,91

0,27

0,97

Siurblys IŠJUNGTAS: 115 mm (4,5 in)
Aukšto lygio avarinis signalas: 200 mm (8 in)
Siurblys ĮJUNGTAS: 250 mm (10 in)
Siurblys IŠJUNGTAS: 115 mm (4,5 in)
Aukšto lygio avarinis signalas: 270 mm (10,5
in)
Paaiškinimai
• = gamykloje nustatyta, o = nustatoma, jungimo taškų matavimo vienetas: Metrai (m)
PRANEŠIMAS! Veikimo būdas ir meniu aprašymas pateikti valdiklio montavimo ir
naudojimo instrukcijoje!
6.5.4

Veikimas su dažnio keitikliu

7

Eksploatacijos pradžia

Negalima eksploatuoti su dažnio keitikliu.

ĮSPĖJIMAS
Pėdų traumų pavojus nenaudojant apsaugos priemonių!
Vykdant darbus kyla (sunkių) sužeidimų pavojus. Avėkite apsauginius batus!

PRANEŠIMAS
Automatinis įjungimas nutrūkus srovės tiekimui
Gaminys įjungiamas ir išjungiamas atskiru valdikliu, atsižvelgiant į technologinį
procesą. Nutrūkus elektros srovei, gaminys gali įsijungti automatiškai.

7.1

Personalo kvalifikacija

ƒ Elektros darbai: kvalifikuotas elektrikas
Asmuo, turintis tinkamą profesinį išsilavinimą, žinių ir patirties ir galintis atpažinti
elektros srovės keliamus pavojus ir jų išvengti.

ƒ Eksploatavimas / valdymas: Įrenginį eksploatuojantys darbuotojai turi turėti tinkamą
išsilavinimą, kad gerai suprastų visos sistemos veikimą
7.2

Naudotojo įpareigojimai

ƒ Montavimo ir naudojimo instrukcija turi būti visada laikoma šalia perpumpavimo
įrenginio arba kitoje numatytoje vietoje.

ƒ Montavimo ir naudojimo instrukcija turi būti pateikta darbuotojams jų gimtąja kalba.
ƒ Įsitikinkite, kad visi darbuotojai perskaitė ir suprato montavimo ir naudojimo
instrukciją.

ƒ Reikia patikrinti, ar įjungti ir tinkamai veikia visi saugos ir avarinio išjungimo įtaisai.
ƒ Nuotekų perpumpavimo įrenginys yra tinkamas naudoti nurodytomis eksploatavimo
sąlygomis.

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S
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7.3

Eksploatacijos pradžia

Valdymas

PERSPĖJIMAS
Neteisingai eksploatuojant valdiklį įrenginys veiks netinkamai!
Įkišus į lizdą kištuką valdiklis įsijungia prieš tai nustatytu darbo režimu. Tam, kad būtų
susipažinta su valdiklio eksploatavimu, prieš įkišant į lizdą kištuką reikia perskaityti
valdiklio montavimo ir naudojimo instrukciją.

Perpumpavimo įrenginys aptarnaujamas valdikliu. Valdiklis yra gamykloje sureguliuotas
perpumpavimo įrenginiui. Laikykitės valdiklio montavimo ir naudojimo instrukcijos, kad
jis būtų naudojamas tinkamai:
ƒ Nustatymai
ƒ Šviesos diodų indikatoriai / LC ekranas
ƒ Aliarmo signalai
7.4

Bandomoji eiga

Prieš perpumpavimo įrenginį paleisdami automatiniu režimu, įjunkite bandomąją eigą.
Paleidus bandomąja eiga patikrinama, ar įrenginys tinkamai veikia ir yra sandarus.
Siekiant užtikrinti optimalų įrenginio veikimą, gali prireikti pakoreguoti siurblio
užlaikymo trukmę.

‡ Perpumpavimo įrenginys pastatytas tinkamai.
‡ Patikrinkite, ar jungtys tinkamai sujungtos.
1. Perpumpavimo įrenginio įjungimas: Įkiškite kištuką į lizdą.
2. Valdikliu pasirinkite automatinį režimą
3. – Atidaryti slėgio linijos uždaromąją armatūrą.
PRANEŠIMAS! Uždaromoji armatūra įtake lieka uždaryta!
4. Nusukite patikros dangtį nuo surinkimo rezervuaro.
5. Surinkimo rezervuarą per patikros angą iš lėto pripildykite vandeniu naudodami
žarną.
PRANEŠIMAS! Triktis! Vandens srovės nenukreipkite tiesiai į plūdinį jungiklį!
6. Perpumpavimo įrenginys įjungiamas ir išjungiamas lygio valdymo įtaisu.
⇒ Bandomajai eigai paleiskite mažiausiai du kiekvieno siurblio pumpavimo ciklus
iki galo.
⇒ Norėdami patikrinti darbo tašką, iki gali pripildykite slėgio liniją vandeniu.
Pakartokite bandomąją eigą, kol slėgio linija bus visiškai pripildyta.
7. Vėl prisukite apžiūros dangtį. PRANEŠIMAS! Sandariai uždarykite surinkimo
rezervuaro patikros angą!
8. Patikrinkite visų jungčių sandarumą.
⇒ Jeigu visos jungtys yra sandarios, perpumpavimo įrenginys gali būti perjungtas
į automatinį režimą.
▶ Bandomoji eiga baigta.
▶ Perpumpavimo įrenginys pradeda veikti: Uždaromąją sklendę slėgio linijose
palikite atidarytą.
▶ Perpumpavimo įrenginys veikia „Standby“ režimu: Uždarykite uždaromąją
sklendę slėgio linijose.
7.5

Užlaikymo trukmė

Gamykloje nustatyta 3 s užlaikymo trukmė. Užlaikymo trukmę galima pritaikyti pagal
poreikį:
ƒ Naudingojo tūrio padidinimas kiekvienam pumpavimo ciklui.
ƒ Tolesnis nuosėdų išsiurbimas iš rezervuaro dugno vykdomas taikant integruotą gilųjį
išsiurbimą.
ƒ Sriaubimas naudojamas siekiant išvengti slėgio šuolių.
Nustatant užlaikymo trukmę turi būti atsižvelgiama į valdiklio montavimo ir naudojimo
instrukciją!
PERSPĖJIMAS! Jeigu užlaikymo trukmė pakeičiama, atsižvelkite į darbo režimą.
Darbo režimas nurodo įjungimo trukmę ir išjungimo laiką!
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Pakėlimo varžto nustatymas
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Atbulinio vožtuvo sklendėje įrengtas pakėlimo varžtas. Patikros darbams per pakėlimo
varžtą galima atidaryti atbulinio vožtuvo sklendę. Per ją likusi terpė iš slėgio linijos gali
sutekėti atgal į surinkimo rezervuarą. Kad atbulinio vožtuvo sklendė veiktų
nepriekaištingai, pakėlimo varžtą pabaigoje vėl nustatykite į gamyklinę nuostatą.

3

3

Surinkimo rezervuaro vėdinimo ir nuorinimo jungtis

4

Slėgio įvadas

9

Pakėlimo varžtas

‡ Perpumpavimo įrenginys veikia „Standby“ režimu.

4

1. Patikrinkite pakėlimo varžto gamyklinę nuostatą: 28 mm (1,1 in)
2. Jeigu pakėlimo varžtas įsuktas per daug (>28 mm/1,1 in), pakėlimo varžtą išsukite.
PERSPĖJIMAS! Jeigu pakėlimo varžtas įsuktas per daug, galimas atbulinio vožtuvo
sklendės pažeidimas. Be to, gali sklisti per didelis triukšmas!

28
9

Fig. 8: Pakėlimo varžto padėtis
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Paprastai nuotekų perpumpavimo įrenginys veikia automatiniu režimu, jį išjungia
įmontuotas lygio valdymo įtaisas.

ĮSPĖJIMAS
Nusideginimo pavojus dėl karštų paviršių!
Eksploatuojant įrenginį jo variklio korpusas gali įkaisti. Kyla pavojus nusideginti.
Išjungę palaukite, kol variklis atauš iki aplinkos temperatūros!

‡ Eksploatacijos pradžia baigta.
‡ Bandomoji eiga sėkmingai atlikta.
‡ Su perpumpavimo įrenginio eksploatavimu ir veikimu susipažinta.
‡ Iki galo pripildykite slėgio liniją vandeniu.
1. Perpumpavimo įrenginio įjungimas: Įkiškite kištuką į lizdą.
2. Valdikliu pasirinkite automatinį režimą.
3. Atidarykite įtako ir slėgio linijos uždaromąsias sklendes.
▶ Perpumpavimo įrenginys veikia automatiniu režimu ir yra valdomas neatsižvelgiant
į vandens lygį.
8.1

Panaudojimo ribos

8.2

Eksploatuojant

Neleistinai eksploatuojant įrenginį ir dėl per didelės įrenginio apkrovos gali būti
sugadintas perpumpavimo įrenginys. Turi būti griežtai laikomasi šių ribinių verčių:
ƒ Maks. įtakas/val.: 1500 l (396 JAV sk. gal.)
ƒ Didž. įvado aukštis: 5 m (16 ft)
ƒ Didž. slėgio linijų slėgis: 2,5 bar (36 psi)
ƒ Terpės temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) 5 minutėms
ƒ Aplinkos temperatūra: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

PERSPĖJIMAS
Materialinės žalos pavojus dėl slėgio šuolių
Išjungiant siurblį galimi slėgio šuoliai. Šie slėgio šuoliai gali pažeisti slėgio liniją ir
perpumpavimo įrenginį. Kad būtų išvengta slėgio šuolių, padidinkite užlaikymo
trukmę. Ilgesnė užlaikymo trukmė įjungia sriaubimą ir atbulinio vožtuvo sklendė
užsidaro švelniau.

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S
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PRANEŠIMAS
Per mažas slėgis sukėlė įrangos problemų
Jeigu slėgis yra mažesnis negu 2 m (6,5 ft), surinkimo rezervuare gali atsirasti
nesandarumas. Atbulinio vožtuvo sklendė užsidaro nesandariai, nes nėra būtino
priešinio slėgio. Galimas pakartotinis perpumpavimo įrenginio įjungimas (taktas).

ƒ Atidarykite įtako ir slėgio linijos uždaromąsias sklendes!
ƒ Didžiausias įtako kiekis turi būti mažesnis už sumontuotos sistemos didžiausią
pumpavimo galią.

ƒ Neatidarykite patikros angų ant surinkimo rezervuaro ir atbulinio vožtuvo sklendės!
ƒ Užtikrinkite, kad surinkimo rezervuaras būtų pripildomas oru ir nuorinamas!
8.3
8.3.1

Avarinis režimas
Lygio valdymo įtaiso gedimas

Jeigu lygio valdymo įtaisas sugenda, skystis iš surinkimo rezervuaro turi būti
išleidžiamas rankiniu režimu. Visa informacija apie rankinį režimą pateikta valdiklio
montavimo ir naudojimo instrukcijoje.
PERSPĖJIMAS! Eksploatuoti nuolatinio veikimo režimu draudžiama! Vadovaukitės
darbo režimais. Darbo režimas nurodo įjungimo trukmę ir išjungimo laiką!

8.3.2

Perpumpavimo įrenginio gedimas

Jeigu perpumpavimo įrenginys visiškai nustoja veikti, nuotekas išpumpuokite
naudodami diafragminį rankinį siurblį.
1. Uždarykite uždaromąją sklendę įtako vamzdyje.
2. Uždarykite uždaromąją sklendę slėgio linijose.
3. Nuotekas diafragminiu rankiniu siurbliu išpumpuokite į slėgio linijas.

8.3.3

Perpumpavimo įrenginio
užtvindymas (avarija)

PAVOJUS
Naudojant sveikatai pavojingose terpėse kyla pavojus!
Avarijos atveju įvyksta kontaktas su surinktomis nuotekomis. Būtina laikytis šių
nurodymų:
• Naudoti apsaugines priemones:
⇒ Vienkartinis kombinezonas
⇒ Uždari apsauginiai akiniai
⇒ Veido kaukė
• Užbaigus darbus naudoti priedai (pvz., diafragminis rankinis siurblys, žarnos) turi
būti kruopščiai išvalyti ir dezinfekuoti.
• Perpumpavimo įrenginį ir darbinę zoną dezinfekuokite.
• Skalavimo vandenį reikia išleisti į kanalizaciją.
• Apsauginius drabužius ir valymo medžiagas reikia šalinti pagal vietoje
galiojančias taisykles.
• Atsižvelkite į darbo tvarkos taisyklėse pateiktą informaciją! Operatorius turi
pateikti darbuotojams vidaus tvarkos taisykles ir užtikrinti, kad jie jas
perskaitytų!

PRANEŠIMAS
Perpumpavimo įrenginio veikimas avarijos atveju
Valdiklis neapsaugotas nuo užliejimo. Siekiant užtikrinti perpumpavimo įrenginio
veikimą taip pat ir užliejimo atveju, elektros jungtys ir valdiklis turi būti montuojami
pakankamai aukštai!
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Eksploatacijos nutraukimas /
išmontavimas

9.1

Personalo kvalifikacija
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ƒ Eksploatavimas / valdymas: Įrenginį eksploatuojantys darbuotojai turi turėti tinkamą
išsilavinimą, kad gerai suprastų visos sistemos veikimą

ƒ Montavimo / išmontavimo darbai: atitinkamą profesinį išsilavinimą turintis sanitarinių
įrenginių sistemų technikos specialistas
Pritvirtinimas ir apsauga nuo plūdrumo, plastikinių vamzdžių jungtis

ƒ Elektros darbai: kvalifikuotas elektrikas
Asmuo, turintis tinkamą profesinį išsilavinimą, žinių ir patirties ir galintis atpažinti
elektros srovės keliamus pavojus ir jų išvengti.
9.2

Naudotojo įpareigojimai

ƒ Laikykitės galiojančių vietos profesinių sąjungų nustatytų nelaimingų atsitikimų
prevencijos ir saugos taisyklių.

ƒ Darbuotojams turi būti suteiktos reikiamos apsaugos priemonės ir užtikrintas jų
naudojimas.

ƒ Uždaros patalpos turi būti tinkamai vėdinamos.
ƒ Jeigu kyla nuodingų arba dusinančių dujų kaupimosi pavojus, būtina iškart imtis
atitinkamų apsaugos priemonių!

ƒ Saugos užtikrinimo sumetimais dirbant šachtose ir uždarose patalpose šalia turi būti
antras asmuo.

ƒ Jeigu naudojamos kėlimo priemonės, privaloma laikytis taisyklių, kuriomis
reglamentuojami darbai su sunkiais ir keliamais kroviniais!
9.3

Eksploatavimo nutraukimas

1. Uždarykite uždaromąją sklendę siurbimo vamzdyne.
2. Valdiklį nustatykite į parengties būseną.
3. Surinkimo rezervuarą ištuštinkite.
Perpumpavimo įrenginį įjunkite rankiniu režimu.
4. Uždarykite uždaromąją sklendę slėgio linijose.
5. Išjunkite perpumpavimo įrenginį.
Ištraukite kištuką iš lizdo. PERSPĖJIMAS! Užtikrinkite, kad netyčia nebūtų
įjungtas perpumpavimo įrenginys!
▶ Perpumpavimo įrenginio veikimas nutrauktas.
Jeigu perpumpavimo įrenginio veikimas nutraukiamas ilgesniam laikui, reguliariais
intervalais (kas ketvirtį metų) paleiskite funkcijos eigą. PERSPĖJIMAS! Funkcijos eigą
vykdykite, kaip aprašyta skirsnyje „Bandomoji eiga“.

9.4

Išmontavimas

PAVOJUS
Išmontuojant kyla pavojus dėl sveikatai pavojingų skysčių!
Išmontuojant galimas sąlytis su sveikatai pavojingais skysčiais. Būtina laikytis šių
nurodymų:
• Naudoti apsaugines priemones:
⇒ Uždari apsauginiai akiniai
⇒ Veido kaukė
⇒ Apsauginės pirštinės
• Nulašėjusius skysčius būtina tuoj pat sušluostyti.
• Atsižvelkite į darbo tvarkos taisykles! Operatorius turi pateikti darbuotojams
vidaus tvarkos taisykles ir užtikrinti, kad jie jas perskaitytų!

PAVOJUS
Naudojant sveikatai pavojingose terpėse kyla pavojus! Perpumpavimo
įrenginys turi būti dezinfekuotas!
Perpumpavimo įrenginį išmontavus ir prieš pradedant visus kitus darbus jis turi būti
nukenksmintas! Kyla mirtino sužeidimo rizika! Laikykitės darbo tvarkos taisyklių!
Operatorius turi pateikti darbuotojams vidaus tvarkos taisykles ir užtikrinti, kad jie jas
perskaitytų!

Montavimo ir naudojimo instrukcija Wilo-DrainLift SANI-S
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PAVOJUS
Elektros srovės keliamas pavojus gyvybei!
Netinkamai elgiantis su darbų elektros įtaisais kyla pavojus gyvybei dėl elektros
smūgio! Elektros darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas, vadovaudamasis vietoje
galiojančiais reikalavimais.

PAVOJUS
Dirbant vienam kyla mirtino sužeidimo rizika!
Darbai šachtose ir ankštose erdvėse, taip pat darbai, kuriuos atliekant galima
nukristi, laikomi pavojingais darbais. Tokius darbus dirbti vienam draudžiama!
Siekiant užtikrinti saugų darbą, kartu visada turi būti antras asmuo.

ĮSPĖJIMAS
Nusideginimo pavojus dėl karštų paviršių!
Eksploatuojant įrenginį jo variklio korpusas gali įkaisti. Kyla pavojus nusideginti.
Išjungę palaukite, kol variklis atauš iki aplinkos temperatūros!

‡ Perpumpavimo įrenginio veikimas nutrauktas.
‡ Naudojamos saugos priemonės.
‡ Uždarytos visos uždaromosios sklendės.
1. Tam, kad skystis iš slėgio linijų būtų išleistas į rezervuarą, pakėlimo įtaisu
atidarykite atbulinį vožtuvo sklendę.
2. Likusią terpę išpumpuokite diafragminiu rankiniu siurbliu.
3. Atlaisvinkite įtako sujungimą. Ištraukite įtako vamzdį iš įvado sandariklio.
4. Atjunkite jungtį nuo slėgio linijos. Išmontuokite tarpinę.
5. Atjunkite surinkimo rezervuaro vėdinimo ir nuorinimo jungtį. Nuorinimo vamzdį
ištraukite iš HT movos.
6. Diafragminio rankinio siurblio siurbimo vamzdyną atjunkite nuo avarinio išleidimo
jungties.
PAVOJUS! Nuotekos kelia pavojų sveikatai! Per avarinio išleidimo jungtį likusios
nuotekos išteka iš surinkimo rezervuaro. Nuotekos išleidžiamos į atitinkamus
rezervuarus ir šalinamos į kanalizaciją.
7. Atsukite tvirtinimo prie pagrindo varžtus.
8. Perpumpavimo įrenginį atsargiai patraukite nuo vamzdyno.
▶ Perpumpavimo įrenginys išmontuotas. Perpumpavimo įrenginį ir darbinę zoną
išvalykite ir dezinfekuokite.
9.5

Valymas ir dezinfekavimas

PAVOJUS
Naudojant sveikatai pavojingose terpėse kyla pavojus!
Prieš pradedant visus kitus darbus perpumpavimo įrenginys turi būti dezinfekuotas!
Atliekant valymo darbus naudotinos tokios apsaugos priemonės:
• Uždari apsauginiai akiniai
• Respiratorius
• Apsauginės pirštinės
⇒ Turi būti naudojamos bent šios išvardytos apsaugos priemonės ir
atsižvelgta į darbo tvarkos taisykles! Operatorius turi pateikti darbuotojams
vidaus tvarkos taisykles ir užtikrinti, kad jie jas perskaitytų!

‡ Perpumpavimo įrenginys išmontuotas.
‡ Valdiklis hermetiškai supakuotas.
‡ Skalavimo valymo vandenį išpilkite į nuotekas pagal vietoje galiojančias taisykles.
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‡ Valymui galima naudoti dezinfekantą pagal darbo tvarkos taisykles.
PRANEŠIMAS! Turi būti griežtai laikomasi gamintojo naudojimo instrukcijos!
1. Nuplaukite perpumpavimo įrenginį purkšdami švariu vandeniu iš viršaus į apačią.
2. Atidarykite ir išskalaukite surinkimo rezervuaro ir atbulinio vožtuvo sklendės
patikros angą.
3. Atidarykite ir nupurkškite visas jungties angas iš vidaus.
4. Visus ant grindų esančius nešvarumų likučius nuplaukite į kanalą.
5. Palaukite, kol perpumpavimo įrenginys išdžius.
6. Vėl uždarykite patikros angą ant surinkimo rezervuaro ir atbulinio vožtuvo
sklendės.

10

Techninė priežiūra

Priežiūros darbus atlikti gali tik kvalifikuotas asmuo (pvz., garantinio ir pogarantinio
aptarnavimo specialistas). Techninės priežiūros darbai pagal standarto EN 12056‑4
reikalavimus turi būti atliekami šiais intervalais:
ƒ kas tris mėnesius, jeigu eksploatuojama pramonės įmonėse
ƒ kas šešis mėnesius, jeigu eksploatuojama daugiabučiuose namuose
ƒ kas metus, jeigu eksploatuojama individualiuose namuose
Visi techninės priežiūros ir remonto darbai turi būti pažymėti protokole. Protokolą turi
pasirašyti kvalifikuotas asmuo ir operatorius.
Baigę techninės priežiūros darbus, paleiskite bandomąją eigą.

11

Atsarginės dalys

12

Utilizavimas

12.1

Apsauginė apranga

12.2

Alyvos ir tepalai

12.3

Informacija apie panaudotų
elektrinių ir elektroninių gaminių
surinkimą

Atsarginės detalės užsakomos iš klientų aptarnavimo tarnybos. Siekiant išvengti
papildomų užklausų ir neteisingų užsakymų, visada reikia nurodyti serijos arba prekės
numerį. Galimi techniniai pakeitimai!

Panaudoti apsauginiai drabužiai turi būti pašalinti pagal vietoje galiojančias taisykles.
Eksploatacinės medžiagos turi būti laikomos tinkamose talpyklose ir šalinamos pagal
vietoje galiojančias taisykles. Nulašėjusius skysčius būtina tuoj pat nušluostyti!
Tinkamai utilizuojant ir tinkamai perdirbant šį gaminį bus išvengiama žalos aplinkai ir
grėsmės žmonių sveikatai.

PRANEŠIMAS
Draudžiama utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis!
Europos Sąjungoje šis simbolis gali būti ant gaminio, pakuotės arba lydimuosiuose
dokumentuose. Jis reiškia, kad atitinkamus elektrinius ir elektroninius gaminius
draudžiama šalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Dėl atitinkamų senų gaminių tinkamo tvarkymo, perdirbimo ir utilizavimo atsižvelkite į
toliau išvardintus punktus:
ƒ Šiuos gaminius reikia atiduoti tik tam numatytose sertifikuotose surinkimo vietose.
ƒ Būtina laikytis vietoje galiojančių taisyklių!
Informacijos apie tinkamą utilizavimą teiraukitės vietos savivaldybėje, artimiausioje
atliekų šalinimo aikštelėje arba prekybininko, iš kurio įsigijote gaminį. Daugiau
informacijos apie perdirbimą pateikta www.wilo‑recycling.com.
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