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1 Algemeen
1.1 Over deze handleiding Deze handleiding is een bestanddeel van het product. Het naleven van deze handleiding

is een vereiste voor het correcte gebruik en de juiste bediening van het product:
ƒ Lees de handleiding zorgvuldig voordat u met de werkzaamheden aan of met het

product begint.
ƒ Bewaar de handleiding te allen tijde op een toegankelijke plaats.
ƒ Houd u aan alle instructies met betrekking tot het product en de aanduidingen op

het product.

De taal van de originele inbouw- en bedieningsvoorschriften is Duits. Alle andere talen
waarin deze handleiding beschikbaar is, zijn een vertaling van de originele inbouw- en
bedieningsvoorschriften.

1.2 Auteursrecht Het auteursrecht van deze handleiding is in handen van Wilo. De gehele inhoud, in wel-
ke vorm dan ook, mag niet:
ƒ worden vermenigvuldigd.
ƒ worden verspreid.
ƒ onbevoegd worden gebruikt voor concurrentiedoeleinden.

Wilo behoudt zich het recht voor om de genoemde gegevens zonder aankondiging
vooraf te wijzigen en is niet aansprakelijk voor technische onnauwkeurigheden en/of
lacunes.

1.3 Voorbehoud van wijziging Wilo behoudt zich elk recht voor op technische wijzigingen van het product of afzon-
derlijke onderdelen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel en
dienen slechts als voorbeeldweergaven van het product.

1.4 Uitsluiting van garantie en aan-
sprakelijkheid Wilo geeft met name in de volgende gevallen geen garantie en is dan niet aansprakelijk:

ƒ Niet-toereikende dimensionering als gevolg van gebrekkige of foutieve opgaven
door de gebruiker of de opdrachtgever

ƒ Het niet in acht nemen van deze handleiding
ƒ Niet-beoogd gebruik
ƒ Onjuiste opslag of transport
ƒ Onjuiste montage of demontage
ƒ Gebrekkig onderhoud
ƒ Niet-toegestane reparaties
ƒ Gebrekkige opstelplaats
ƒ Chemische, elektrische of elektrochemische invloeden
ƒ Slijtage

2 Veiligheid Dit hoofdstuk bevat basisinstructies voor de afzonderlijke levensfasen. Het niet opvol-
gen van deze instructies kan leiden tot de volgende gevaren:
ƒ Gevaar voor personen door elektrische, mechanische en bacteriologische invloeden

en door elektromagnetische velden
ƒ Gevaar voor het milieu door het lekken van gevaarlijke stoffen
ƒ Materiële schade
ƒ Uitvallen van belangrijke functies van het product

Het niet opvolgen van de instructies leidt tot het vervallen van de aanspraken op scha-
devergoeding.

Let op de instructies en veiligheidsvoorschriften in de overige hoofdstukken!

2.1 Aanduiding van veiligheidsvoor-
schriften In deze inbouw- en bedieningsvoorschriften worden veiligheidsvoorschriften ter voor-

koming van materiële schade en letsel gebruikt. Deze veiligheidsvoorschriften worden
op verschillende manieren weergegeven:
ƒ Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van letsel beginnen met een signaalwoord,

worden voorafgegaan door een overeenkomstig symbool en zijn voorzien van een
grijze achtergrond.

GEVAAR
Soort en bron van het gevaar!
Effecten van het gevaar en instructies ter voorkoming.
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ƒ Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van materiële schade beginnen met een
signaalwoord en worden zonder symbool weergegeven.

VOORZICHTIG
Soort en bron van het gevaar!
Effecten of informatie.

Signaalwoorden
ƒ GEVAAR! 

Negeren leidt tot overlijden of tot zeer ernstig letsel!
ƒ WAARSCHUWING! 

Negeren kan leiden tot (ernstig) letsel!
ƒ VOORZICHTIG! 

Negeren kan leiden tot materiële schade, mogelijk met onherstelbare schade als ge-
volg.

ƒ LET OP! 
Een nuttige aanwijzing voor het in goede toestand houden van het product

Tekstmarkeringen

‡ Voorwaarde

1. Werkstap/opsomming

⇒ Aanwijzing/instructie

▶ Resultaat

Symbolen

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

Gevaar voor elektrische spanning

Gevaar door bacteriële infectie

Gevaar voor explosies

Waarschuwing voor hete oppervlakken

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Veiligheidshelm dragen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Voetbescherming dragen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Handbescherming dragen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Mondbescherming dragen

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Veiligheidsbril dragen

Alleen werken is verboden! Er moet een tweede persoon aanwezig zijn.
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Nuttige aanwijzing

2.2 Personeelskwalificatie ƒ Elektrische werkzaamheden: opgeleide elektromonteur
Persoon met een geschikte vakopleiding, kennis en ervaring om de gevaren van
elektriciteit te herkennen en te voorkomen.

ƒ Montage-/demontagewerkzaamheden: opgeleide vakman installatietechniek voor
sanitaire installaties
Bevestiging en opdrijfzekering, aansluiting van kunststof buizen

ƒ Onderhoudswerkzaamheden: vakkundig persoon (opgeleide vakman installatietech-
niek voor sanitaire installaties)
Gevaren voor afvalwater, basiskennis opvoerinstallaties, vereisten EN 12056

ƒ Het personeel is over de plaatselijk geldende voorschriften inzake ongevallenpre-
ventie geïnstrueerd.

ƒ Het personeel heeft de inbouw- en bedieningsvoorschriften gelezen en begrepen.

2.3 Elektrische werkzaamheden ƒ Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoe-
ren.

ƒ Het product moet van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld en tegen onbe-
voegd herinschakelen worden beveiligd.

ƒ Neem bij het aansluiten van de elektriciteit de lokale voorschriften in acht.
ƒ Voor de aansluiting op het elektriciteitsnet moet worden voldaan aan de lokale

voorschriften en de eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
ƒ Informeer het personeel dat de elektriciteit wordt aangesloten.
ƒ Informeer het personeel over de uitschakelmogelijkheden van het product.
ƒ De technische voorschriften, zoals vermeld in deze inbouw- en bedieningsvoor-

schriften en op het typeplaatje, moeten worden opgevolgd.
ƒ Aard het product.
ƒ Breng schakeltoestellen zodanig aan, dat deze beveiligd zijn tegen overstroming.
ƒ Vervang een defecte aansluitkabel. Neem hiervoor contact op met de servicedienst.

2.4 Bewakingsinrichtingen De volgende bewakingsinrichtingen (niet inbegrepen) moeten zelf ter beschikking wor-
den gesteld:

Vermogensbeschermingsschakelaar

De capaciteit en de schakelkarakteristiek van de vermogensbeschermingsschakelaar
zijn afgestemd op de nominale stroom van het aangesloten product. Neem de lokale
voorschriften in acht.

Lekstroom-veiligheidsschakelaar (RCD)
ƒ Bouw de lekstroom-veiligheidsschakelaar (RCD) volgens de voorschriften van het

lokale energiebedrijf in.
ƒ Als personen in aanraking met het product en met geleidende vloeistoffen kunnen

komen, moet een lekstroom-veiligheidsschakelaar (RCD) worden ingebouwd.

2.5 Transport van media die schade-
lijk zijn voor de gezondheid Bij het contact met gezondheidsschadelijke media bestaat het gevaar op een bacteriële

infectie! Het reservoir moet tijdens de demontage en voorafgaand aan het verdere ge-
bruik grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Zorg ervoor dat aan de volgende
punten wordt voldaan:
ƒ Tijdens de reiniging van het reservoir moeten de volgende beschermingsmiddelen

worden gedragen:
– Gesloten veiligheidsbril
– Ademmasker
– Veiligheidshandschoenen

ƒ Alle personen zijn geïnstrueerd over het medium, het bijbehorende gevaar en de
juiste omgang ermee!

2.6 Explosieve atmosfeer in het ver-
zamelreservoir Fecaliënhoudend afvalwater kan in het reservoir tot gasophopingen leiden. Bij niet naar

behoren uitgevoerde installatie of onderhoudswerkzaamheden kunnen deze ophopin-
gen naar de bedrijfsruimte ontsnappen en een explosieve atmosfeer veroorzaken. Deze
atmosfeer kan ontbranden en een explosie veroorzaken. Het ontstaan van een explo-
sieve atmosfeer kan worden voorkomen door de volgende instructies op te volgen:
ƒ Het reservoir mag geen beschadigingen (scheuren, lekkages, poreus materiaal) ver-

tonen! Defecte opvoerinstallaties dienen buiten bedrijf te worden gesteld.
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ƒ Sluit alle aansluitingen voor toevoer, persleiding en ventilatie en ontluchting con-
form de voorschriften lekvrij aan!

ƒ Leid de ventilatie- en ontluchtingsleiding via het dak.
ƒ Als het reservoir (bijv. bij onderhoudswerk) wordt geopend, dient u te zorgen voor

voldoende ventilatie!

2.7 Transport ƒ De volgende beschermingsmiddelen moeten worden gedragen:
– Veiligheidsschoenen
– Veiligheidshelm (bij toepassing van hijsmiddelen)

ƒ De op de locatie geldende wetten en voorschriften voor arbeidsveiligheid en onge-
vallenpreventie moeten worden nageleefd.

ƒ Houd het product aan het reservoir vast. Trek nooit aan de aansluitkabel!
ƒ Vanaf een gewicht van 50 kg (110 lbs) dient u het product met twee personen te

transporteren. Het wordt aanbevolen om het transport standaard aan twee personen
toe te vertrouwen.

ƒ Als een hijsmiddel wordt gebruikt, dient u de volgende punten op te volgen:
– Gebruik uitsluitend wettelijk voorgeschreven en goedgekeurde hijswerktuigen en

bevestigingsmiddelen.
– Selecteer het juiste bevestigingsmiddel op basis van de heersende omstandighe-

den (weersgesteldheid, bevestigingspunten, belasting enz.).
– Bevestigingsmiddel op vastzitten controleren.
– Zorg ervoor dat het hijswerktuig stabiel staat.
– Laat indien nodig een tweede persoon (bijv. bij belemmerd zicht) voor de coördi-

natie zorgen.
– De aanwezigheid van personen onder een gehesen last is niet toegestaan. Lasten

mogen niet over werkplekken worden gevoerd, waar zich personen bevinden.

2.8 Installatie-/demontagewerk-
zaamheden

ƒ De volgende beschermingsmiddelen moeten worden gedragen:
– Veiligheidsschoenen
– Veiligheidshandschoenen tegen snijwonden

ƒ De op de locatie geldende wetten en voorschriften voor arbeidsveiligheid en onge-
vallenpreventie moeten worden nageleefd.

ƒ Het product moet van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld en tegen onbe-
voegd herinschakelen worden beveiligd.

ƒ Sluit de toevoer- en persleiding af.
ƒ Zorg voor voldoende ventilatie in gesloten ruimten.
ƒ Bij werkzaamheden in gesloten ruimtes moet voor de veiligheid een tweede persoon

aanwezig zijn.
ƒ In gesloten ruimtes of gebouwen kunnen zich giftige of verstikkende gassen verza-

melen. Leef de beschermingsmaatregelen volgens het interne reglement na, neem
bijv. een gasmelder mee.

ƒ Reinig het product grondig.
WAARSCHUWING! Brandgevaar door verkeerde kleding en licht ontvlambare rei-
nigingsmiddelen!
Tijdens de reiniging van kunststof onderdelen kan statische lading optreden. Er be-
staat brandgevaar! Draag enkel antistatische kleding en maak geen gebruik van licht
ontvlambare reinigingsmiddelen.

2.9 Tijdens het bedrijf ƒ Open alle afsluiters in de toevoer- en persleiding!
ƒ De maximale toevoer is kleiner dan de max. capaciteit van de installatie.
ƒ Open de revisieopening niet!
ƒ Zorg voor ontluchting!

Ongeoorloofde gebruikswijzen en overbelasting veroorzaken schade aan de opvoerin-
stallatie. De volgende toepassingsbegrenzingen dienen strikt te worden aangehouden:
ƒ Max. toevoer/h: 1500 l (396 US.liq.gal)
ƒ Max. toevoerhoogte: 5 m (16 ft)
ƒ Max. druk in de persleiding: 2,5 bar (36 psi)
ƒ Mediumtemperatuur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max. 65 °C (149 °F) voor 5 min
ƒ Omgevingstemperatuur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
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VOORZICHTIG
Overdruk in het reservoir!
Als er een overdruk in het reservoir ontstaat, kan het reservoir barsten. Neem om een
overdruk te voorkomen de volgende punten in acht:

• De maximale toevoerhoogte bedraagt 5 m (16,5 ft)

• Het maximale toevoervolume moet lager zijn dan het maximale debiet in het be-
drijfspunt!

2.10 Onderhoudswerkzaamheden ƒ Laat onderhoudswerkzaamheden alleen door vakkundig onderlegde personen uit-
voeren (opgeleide vakman installatietechniek voor sanitaire installaties).

ƒ De volgende beschermingsmiddelen moeten worden gedragen:
– Gesloten veiligheidsbril
– Veiligheidshandschoenen tegen snijwonden
– Veiligheidsschoenen

ƒ Het product moet van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld en tegen onbe-
voegd herinschakelen worden beveiligd.

ƒ Sluit de toevoer- en persleiding af.
ƒ Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant. De toepassing van niet-

originele onderdelen ontslaat de fabrikant van elke aansprakelijkheid.
ƒ Neem gelekte media en bedrijfsstoffen direct op en voer deze conform de lokaal

geldende richtlijnen af.
ƒ Reinig het product grondig.

WAARSCHUWING! Brandgevaar door verkeerde kleding en licht ontvlambare rei-
nigingsmiddelen!
Tijdens de reiniging van kunststof onderdelen kan statische lading optreden. Er be-
staat brandgevaar! Draag enkel antistatische kleding en maak geen gebruik van licht
ontvlambare reinigingsmiddelen.

2.11 Plichten van de gebruiker ƒ De inbouw- en bedieningsvoorschriften moeten ter beschikking worden gesteld in
de taal van het personeel.

ƒ Er moet voor de vereiste opleiding van het personeel voor de aangegeven werk-
zaamheden worden gezorgd.

ƒ Stel beschermingsmiddelen ter beschikking. Zorg ervoor dat de beschermingsmid-
delen door het personeel worden gedragen.

ƒ De aangebrachte veiligheids- en instructieplaatjes op het product moeten perma-
nent leesbaar worden gehouden.

ƒ Het personeel moet over de werking van de installatie worden geïnstrueerd.
ƒ Risico's verbonden aan het gebruik van elektriciteit moeten worden uitgesloten.
ƒ Markeer het werkgebied en sluit dit af.

Houd bij de omgang van het product rekening met de volgende punten:
ƒ De omgang met het product is verboden voor personen jonger dan 16 jaar.
ƒ Laat personen jonger dan 18 jaar onder toezicht van een vakman staan!
ƒ Voor personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden is de

omgang met het product verboden!

3 Toepassing/gebruik
3.1 Beoogd gebruik Transport van fecaliënhoudend afvalwater:

ƒ Voor wanneer het afvalwater niet via natuurlijk verval naar het riool kan worden ge-
transporteerd.

ƒ Ontworpen voor terugstroomveilige drainage van afvoerpunten onder het rioolni-
veau.

LET OP! Installeer een vetafscheider vóór de opvoerinstallatie als er vethoudend af-
valwater wordt getransporteerd!

De uitvoering voor agressieve media (SANI...C) is geschikt voor het transporteren van:
ƒ Zwembadwater met een max. chloridegehalte van 1,2 mg/l
ƒ Agressief afvalwater met een pH-waarde van 5 tot 12:

– Regenwater (neem de lokale voorschriften in acht, bijv. DIN 1986-100)
– Reinigings-, desinfectie-, afwas- en wasmiddelen
– Condensaat uit de verbrandingstechniek
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VOORZICHTIG! De pH-waarde van het medium in het verzamelreservoir moet tussen
de 5 en 12 liggen!

3.2 Niet-beoogd gebruik

GEVAAR
Explosiegevaar door het invoeren van explosieve media!
Het invoeren van licht ontvlambare en explosieve media (benzine, kerosine enz.) in
zuivere vorm is verboden. Er bestaat risico op dodelijk letsel door explosie! De op-
voerinstallatie is niet bedoeld voor deze media.

Voer de volgende media niet in:
ƒ Afvalwater uit ontwateringssystemen die boven rioolniveau liggen en door de

zwaartekracht kunnen worden gedraineerd.
ƒ Puin, as, afval, glas, zand, gips, cement, kalk, mortel, vezelstoffen, textiel, papieren

handdoekjes, vochtige doekjes (bijv. vliesdoekjes, vochtig toiletpapier), luiers, kar-
ton, grof papier, kunsthars, teer, keukenafval, vet, olie

ƒ Afval afkomstig van de slacht, kadaverdestructie en veehouderij (gier ...)
ƒ Giftige, agressieve en corrosieve media zoals zware metalen, biociden, pesticiden,

zuren, logen, zouten, zwembadwater
ƒ Reinigings-, desinfectie-, afwas- en wasmiddelen in grote hoeveelheden en/of met

overmatige schuimvorming
ƒ Drinkwater

Beoogd gebruik betekent ook dat u zich aan deze handleiding houdt. Elk ander gebruik
wordt gezien als niet-beoogd.

4 Productomschrijving
4.1 Constructie Compacte, stekkerklare en volledig overstroombare enkelpomp-opvoerinstallatie voor

het transport van fecaliënhoudend afvalwater.

1

2 3

4

5

6
78

Fig. 1: Overzicht

1 Verzamelreservoir
2 Revisieopening met verzamelreservoir
3 Aansluiting van de ventilatie en ontluchting verzamelreservoir
4 Persaansluiting
5 Revisieopening terugslagklep
6 Greeptas
7 Aansluiting noodleging
8 Motor

Gas- en waterdicht verzamelreservoir met schuin aflopende verzamelruimte en revisie-
opening met transparante afdekking. De toevoer is vrij te kiezen en de niveauregistratie
wordt gedetecteerd door een analoog uitgangssignaal van 4 … 20 mA. Persaansluiting
met gemonteerde terugslagklep met revisieopening.

Aandrijving middels een oppervlaktegekoelde motor met thermische motorbewaking.

Voorgeïnstalleerde schakelkast voor automatisch bedrijf:

Wilo-Control MS-L
ƒ Verzamelstoringsmelding met potentiaalvrij contact
ƒ Geïntegreerd en netonafhankelijk alarm
ƒ Instelbare nalooptijd

Wilo-Control EC-L
ƒ Bediening via het display en een alfanumeriek menu voorzien van symbolen
ƒ Verzamelstoringsmelding met potentiaalvrij contact
ƒ Enkelstoringsmelding met potentiaalvrij contact
ƒ ModBus-interface
ƒ Geïntegreerd en netonafhankelijk alarm
ƒ Instelbare nalooptijd

4.2 Materialen ƒ Motorhuis: 1.4404 (AISI 316L)
ƒ Hydraulica: PP-GF30
ƒ Waaier: PP-GF30
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ƒ Reservoir: PE
ƒ Terugslagklep: PPS

4.3 Bewakingsinrichtingen

Bewaking motorwikkeling

De motor is uitgerust met een thermische motorbewaking met bimetaalsensoren:
ƒ Eenfasige wisselstroommotor: De motorbewaking is zelfschakelend. De motor wordt

bij oververhitting uitgeschakeld. Nadat hij is afgekoeld wordt de motor automatisch
weer ingeschakeld.

ƒ Draaistroommotor: De motorbewaking wordt via het aangesloten schakeltoestel
weergegeven en gereset.

Hoogwateralarm met verzamelstoringsmelding

Als het hoogwaterniveau wordt bereikt, volgt er een akoestische en optische alarmmel-
ding. De gedwongen inschakeling van de pomp heeft plaats. Verder wordt het verza-
melstoringscontact geactiveerd. Via het potentiaalvrije contact kan een extern alarm
(hoorn, sms via een SmartHome-verbinding) worden geactiveerd.

Als het hoogwaterniveau niet wordt bereikt, dan volgt de uitschakeling van de pomp na
het verstrijken van de nalooptijd. De alarmmelding wordt automatisch gekwiteerd.

4.4 Werking Het geproduceerde afvalwater wordt via de toevoerbuis naar het verzamelreservoir ge-
leid en opgevangen. Als de waterstand het inschakelniveau bereikt, wordt de pomp in-
geschakeld. Het verzamelde afvalwater wordt in de aangesloten persleiding getrans-
porteerd. Als het uitschakelniveau wordt bereikt, volgt de uitschakeling van de pomp na
de ingestelde nalooptijd.

Als het hoogwaterniveau bereikt is, wordt de pomp ingeschakeld (gedwongen inscha-
keling). Via de hoogwater-led of het display wordt een alarmmelding weergegeven. Via
de interne zoemer kan bovendien een akoestisch alarmsignaal volgen. Verder wordt de
uitgang voor de verzamelstoringsmelding (SSM) geactiveerd.

4.5 Bedrijf met frequentie-omvormer Het bedrijf op een frequentie-omvormer is niet toegestaan.

4.6 Type-aanduiding
Bijv.: DrainLift SANI-S.11M/3C
DrainLift Productfamilie
SANI Afvalwateropvoerinstallatie
S Maat
11 Max. opvoerhoogte
M Netaansluiting:

ƒ M = 1~
ƒ T = 3~

3 Motor- en schakelkastuitvoering:
ƒ 1 = Bedrijfssituatie: S3, Schakelkast: Control MS-L
ƒ 3 = Bedrijfssituatie: S3, Schakelkast: Control EC-L

C Uitvoering voor agressieve media

4.7 Technische gegevens
Toegelaten toepassingsgebied

Max. toevoer per uur 1500 l (396 US.liq.gal.)

Max. druk in de persleiding 2,5 bar (36 psi)

Max. opvoerhoogte Zie typeplaatje

Max. debiet Zie typeplaatje

Max. toevoerhoogte 5 m (16,5 ft)

Mediumtemperatuur 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max. 65 °C (149 °F) voor 5
min

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

Motorgegevens

Netaansluiting ƒ SANI-S...M/...: 1~230 V, 50 Hz
ƒ SANI-S...T/...: 3~400 V, 50 Hz
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Opgenomen vermogen [P1] Zie typeplaatje

Nominaal vermogen [P2] Zie typeplaatje

Nominale stroom [IN] Zie typeplaatje

Toerental [n] Zie typeplaatje

Inschakeltype Direct

Bedrijfssituatie

S3 10%/60 s
ƒ Cyclusduur: 60 s
ƒ Inschakelduur: 6 s
ƒ Stilstandtijd: 54 s

Beschermingsklasse IP68

Kabellengte tot aan de stekker 1,5 m (5 ft)

Kabellengte tot aan de schakel-
kast

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

Stekker ƒ Eenfasige wisselstroom: Schuko-stekker
ƒ Draaistroom: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 h

Aansluitingen

Persaansluiting DN 80, PN 10

Toevoeraansluiting DN 100/150

Aansluiting van de ventilatie en
ontluchting verzamelreservoir

50 mm (2 in)

Aansluiting noodleging DN 50

Maten en gewichten

Brutovolume 47 l (12,5 US.liq.gal.)

Max. schakelvolume, m.b.t. de
toevoerhoogte*

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

Diagonale afmeting 630 mm (25 in)

Gewicht 28 kg (62 lb)

De installatie is niet ontworpen voor continu bedrijf! Het maximale debiet geldt voor
intermitterend bedrijf S3!

4.8 Leveringsomvang ƒ Opvoerinstallatie met schakelkast en aansluitkabel met stekker
ƒ Flensaansluitingen DN 80/100
ƒ Manchet DN 100 voor persaansluiting
ƒ Dubbele HT-sok 50 mm (2 in) voor ontluchtingsaansluiting
ƒ Dubbele HT-sok DN 50 voor ontwateringsaansluiting
ƒ Toevoerset met gatenzaag 124 mm (5 in) en afdichting DN 100
ƒ Bodembevestiging
ƒ Isolatiemat
ƒ 9 V accu
ƒ Inbouw- en bedieningsvoorschriften

4.9 Toebehoren

Aan de perszijde
ƒ Flensaansluiting DN 80 voor aansluiting van een persleiding DN 80
ƒ Afsluiter DN 80 van gietijzer met vlakke afdichting en montagemateriaal

Aan de toevoerzijde
ƒ Afsluiter DN 100/DN 150 van kunststof met vaste buiseinden
ƒ Toeloopmanchetten DN 100/DN 150
ƒ Toevoersets (afdichting en zaag) DN 100/DN 150

Algemeen
ƒ Handmembraanpomp met R 1½-aansluiting (zonder slang)
ƒ 3-voudige afsluitkraan voor het omschakelen op handmatig afzuigen
ƒ Hoorn 230 V, 50 Hz
ƒ Knipperlichten 230 V, 50 Hz
ƒ Storingslamp 230 V, 50 Hz
ƒ SmartHome radiozender voor de verbinding met Wilo wibutler
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5 Transport en opslag
5.1 Levering Na ontvangst van het verzonden product moet het onmiddellijk op gebreken (schade,

onvolledigheid) worden gecontroleerd. Aanwezige schade moet op de vrachtpapieren
vermeld worden! Daarnaast moeten de gebreken nog op de dag van ontvangst bij de
transportonderneming of bij de fabrikant worden gemeld. Later ingediende claims kun-
nen niet meer in behandeling worden genomen.

5.2 Transport

WAARSCHUWING
Voetletsel als gevolg van ontbrekende beschermingsuitrusting!
Tijdens werkzaamheden bestaat risico op (ernstig) letsel. Draag veiligheidsschoenen!

Verwijder de verpakking pas op de werkplek om de opvoerinstallatie tijdens het trans-
port te beschermen tegen beschadiging. Gebruikte opvoerinstallaties moeten voor de
verzending in scheurbestendige en ruime kunststof zakken lekvrij worden verpakt.
ƒ Voor het transport bevinden zich aan het verzamelreservoir twee handgreepzakken.
ƒ Trek nooit aan de aansluitkabel!
ƒ Het wordt aanbevolen om het transport aan twee personen toe te vertrouwen.
ƒ Neem de verpakkingsvoorschriften in acht:

– Stootvast
– Zorg voor een goede bevestiging van het product.
– Bescherming tegen stof, olie en vocht.

5.3 Opslag

GEVAAR
Gevaar door gezondheidsschadelijke media! Opvoerinstallatie desinfec-
teren!
Ontsmet het de opvoerinstallatie na de demontage en voor alle andere werkzaam-
heden. Er bestaat risico op dodelijk letsel! Neem de informatie in het interne regle-
ment in acht! De eindgebruiker moet waarborgen dat het personeel het interne re-
glement krijgt en heeft gelezen!

VOORZICHTIG
Onherstelbare beschadiging door vochtindringing
Als er vocht binnendringt in de aansluitkabels, leidt dit tot beschadiging van de ka-
bels en motor! Dompel de open uiteinden van de aansluitkabels nooit in een vloei-
stof. Tijdens opslag moet het uiteinde waterdicht worden afgedicht.

Nieuw afgeleverde opvoerinstallaties kunnen gedurende een jaar worden opgeslagen.
Overleg voor een langere opslagtijd met de servicedienst.

Let bij het opslaan op de volgende punten:
ƒ Opvoerinstallatie stevig op een vaste ondergrond zetten en borgen tegen omvallen

en wegglijden!
ƒ Toegestane opslagtemperatuur: -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), max. luchtvochtigheid:

90 %, niet-condenserend.
Een vorstbestendige opslag wordt aanbevolen. Opslagtemperatuur: 5 ... 25 °C (41 ...
77 °F), relatieve luchtvochtigheid: 40 ... 50 %.

ƒ Maak het verzamelreservoir volledig leeg.
ƒ Aansluitkabel als bundel oprollen en aan de motor bevestigen.
ƒ De open uiteinden van de aansluitkabel en stekker waterdicht afsluiten.
ƒ Berg het schakeltoestel volgens de specificaties van de handleiding op.
ƒ Sluit alle open aansluitingen goed af.
ƒ De opvoerinstallatie mag niet worden opgeslagen in ruimten waar wordt gelast. De

gassen of straling die daarbij vrijkomen kunnen de onderdelen van kunststof en
elastomeer aantasten.

ƒ Bescherm de opvoerinstallatie tegen direct zonlicht en hitte. Extreme hitte kan lei-
den tot schade aan kunststof onderdelen!
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ƒ Onderdelen van elastomeer zijn aan natuurlijke verbrossing onderhevig. Als de op-
slag langer dan 6 maanden duurt, wordt u verzocht om contact op te nemen met de
servicedienst.

6 Installatie en elektrische aan-
sluiting

6.1 Personeelskwalificatie ƒ Elektrische werkzaamheden: opgeleide elektromonteur
Persoon met een geschikte vakopleiding, kennis en ervaring om de gevaren van
elektriciteit te herkennen en te voorkomen.

ƒ Montage-/demontagewerkzaamheden: opgeleide vakman installatietechniek voor
sanitaire installaties
Bevestiging en opdrijfzekering, aansluiting van kunststof buizen

6.2 Opstellingswijzen ƒ Bovengrondse installatie binnen het gebouw
ƒ Ondergrondse installatie in een pompput buiten het gebouw

6.3 Plichten van de gebruiker ƒ Neem lokaal geldende voorschriften voor ongevallenpreventie en veiligheid in acht.
ƒ Bij het gebruik van hijsmiddelen dient u alle voorschriften voor het werken onder

zwevende lasten in acht te nemen.
ƒ Stel beschermingsmiddelen ter beschikking. Zorg ervoor dat de beschermingsmid-

delen door het personeel worden gedragen.
ƒ Neem voor het bedrijf van afvalwatertechnische installaties de lokale voorschriften

voor afvalwatertechniek in acht.
ƒ De bouwkundige constructie en/of de fundamenten moeten voldoende sterk zijn

voor een veilige en functionele bevestiging. De eindgebruiker is verantwoordelijk
voor het ter beschikking stellen van een geschikte bouwkundige constructie!

ƒ Zorg voor een vrije toegang tot de plaats van opstelling.
ƒ Voer de installatie uit conform de lokaal geldende voorschriften.
ƒ Controleer de beschikbare tekeningen (installatieschema's, plaats van opstelling,

toevoerverhoudingen) op volledigheid en juistheid.
ƒ De leidingen dienen volgens de tekeningen te worden aangelegd en voorbereid.
ƒ De netaansluiting is overstromingsbestendig.

6.4 Montage

WAARSCHUWING
Hand- en voetletsel als gevolg van ontbrekende beschermingsuitrusting!
Tijdens werkzaamheden bestaat risico op (ernstig) letsel. De volgende bescher-
mingsuitrusting moet worden gedragen:

• Veiligheidshandschoenen

• Veiligheidsschoenen

Gebouwopstelling
ƒ Zorg voor voldoende ventilatie in de bedrijfsruimte.
ƒ Houd een vrije ruimte van min. 60 cm (2 ft) rond de installatie vrij.
ƒ Bij ongevallen: Plaats een pompput in de bedrijfsruimte, min. afmetingen:

500 x 500 x 500 mm (20 x 20 x 20 in). Selecteer de pomp dienovereenkomstig. Maak
handmatig leegmaken mogelijk.

ƒ Leg alle aansluitkabels volgens de voorschriften aan. Van de aansluitkabels mag
geen gevaar (struikelen, beschadiging tijdens het bedrijf) uitgaan. Controleer of de
kabeldoorsnede en kabellengte passen bij de gekozen installatiewijze.

ƒ De gemonteerde schakelkast is niet beveiligd tegen overstromingen. Installeer het
schakeltoestel hoog genoeg. Let er daarbij op dat het nog goed bediend kan worden!

Opstelling in de pompput

GEVAAR
Levensgevaar door het gevaarlijke alleen werken!
Werkzaamheden in putten en nauwe ruimten, en werkzaamheden waarbij valgevaar
bestaat, zijn gevaarlijke werkzaamheden. Deze werkzaamheden mogen niet alleen
worden uitgevoerd! Er moet voor de veiligheid een tweede persoon aanwezig zijn.
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WAARSCHUWING
Hoofdletsel als gevolg van ontbrekende beschermingsmiddelen!
Tijdens werkzaamheden bestaat risico op (ernstig) letsel. Als hijsmiddelen worden
gebruikt moet een veiligheidshelm worden gedragen!

VOORZICHTIG
Pas op voor vorst!
Vorst kan leiden tot functionele storingen en beschadigingen. Let op de lokale
vorstdiepten. Stel de installatie tijdens de vorsttijden buiten bedrijf als de installatie
of de drukval binnen het vorstbereik liggen.

Bij de installatie van de opvoerinstallatie in een pompput moeten bovendien de volgen-
de punten in acht worden genomen:
ƒ Gedurende werkzaamheden kunnen zich giftige of verstikkende gassen verzamelen.

Zorg voor voldoende ventilatie. Leef de beschermingsmaatregelen volgens het in-
terne reglement na (neem bijv. een gasmelder mee en doe een gasmeting).

ƒ Neem direct tegenmaatregelen wanneer zich giftige of verstikkende gassen verza-
melen!

ƒ Houd rekening met de diagonale afmeting van de opvoerinstallatie.
ƒ Hijsmiddel opstellen: vlak oppervlak, schoon, stevige ondergrond. De opslagplaats en

de plaats van opstelling moeten probleemloos te bereiken zijn.
ƒ Bevestig twee transportbanden aan de opvoerinstallatie. Borg de transportbanden

tegen wegglijden! Gebruik alleen bouwtechnisch goedgekeurde bevestigingsmidde-
len.

ƒ Zet de werkzaamheden stop als het door de weersomstandigheden (bijv. ijsvorming,
sterke wind) niet meer mogelijk is om veilig te werken.

6.4.1 Instructies betreffende het be-
vestigingsmateriaal De installatie van het product kan op verschillende bouwconstructies (beton, staal enz.)

plaatsvinden. Selecteer bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor het betreffende ge-
bouw. Neem voor een correcte installatie de volgende aanwijzingen voor het bevesti-
gingsmateriaal in acht:
ƒ Vermijd scheuren en schilferen van de bouwvloer, neem de minimumafstanden tot

de rand in acht.
ƒ Zorg voor een vaste en veilige installatie, houd de opgegeven boordiepte aan.
ƒ Boorstof heeft een nadelige invloed op de houdkracht, boorgat altijd uitblazen of

uitzuigen.
ƒ Gebruik alleen volledig intacte onderdelen (bijv. schroeven, pluggen, mortelcartrid-

ges).

6.4.2 Aanwijzingen voor het leidings-
systeem Het leidingssysteem wordt tijdens het bedrijf aan uiteenlopende drukken blootgesteld.

Optredende drukpieken (bijv. bij het sluiten van de terugslagklep) kunnen bovendien,
afhankelijk van de bedrijfssituatie, een veelvoud van de pompdruk bedragen. Deze uit-
eenlopende drukken vormen een belasting voor de leidingen en de fittingen. Ter garan-
tie van een veilig en storingsvrij bedrijf de volgende parameters voor de leidingen en
fittingen controleren en conform de vereisten instellen:
ƒ De leidingen zijn zelfdragend.

De opvoerinstallatie mag niet onderhevig zijn aan druk- of trekkrachten.
ƒ Drukbestendigheid van het leidingssysteem en de fittingen
ƒ Trekvastheid van de fittingen (= krachtgesloten verbinding)
ƒ Sluit de leidingen spannings- en trillingvrij aan.

6.4.3 Stappen De installatie van de opvoerinstallatie gebeurt in de volgende stappen:
ƒ Voorbereidende werkzaamheden.
ƒ Opvoerinstallatie plaatsen.
ƒ Persleiding aansluiten.
ƒ Sluit de toevoer aan.
ƒ Ontluchtingsleiding aansluiten.
ƒ Noodleging aansluiten.

6.4.4 Voorbereidende werkzaamheden ƒ Pak de opvoerinstallatie uit.
ƒ Verwijder de transportbeveiligingen.
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ƒ Leveringsomvang controleren.
ƒ Controleer alle onderdelen op schadevrije toestand.

VOORZICHTIG! Monteer geen defecte onderdelen! Defecte onderdelen kunnen
het uitvallen van de installatie veroorzaken!

ƒ Leg toebehoren opzij en houd deze beschikbaar voor later gebruik.
ƒ Bereid de plaats van opstelling voor:

– Horizontaal en vlak montagevlak!
– Er is ruimte voor extra ruimte van minstens 60 cm (2 ft) aanwezig!
– Bevestiging met pluggen mogelijk.
– Schoon, vrij van grove vaste stoffen
– Droog
– Vorstvrij
– Goed verlicht

6.4.5 Opvoerinstallatie plaatsen

1
1

Fig. 2: Bovenaanzicht opvoerinstallatie

1 Bevestigingsgroeven voor de bodemverankering

Monteer de opvoerinstallatie beveiligd tegen verdraaien en opdrijven. Veranker hiertoe
de opvoerinstallatie aan de vloer.

‡ De voorbereidende werkzaamheden zijn afgesloten.

‡ De plaats van opstelling is volgens de tekeningen voorbereid.

‡ Gebruik geschikt bevestigingsmateriaal voor de aanwezige bodem. LET OP! Houd u
aan de instructies met betrekking tot het bevestigingsmateriaal!

1. Plaats de opvoerinstallatie op de plaats van opstelling en lijn deze uit met het lei-
dingssysteem.
VOORZICHTIG! Bevestig het schakeltoestel aan de opvoerinstallatie zodat het
er niet af kan vallen. Bij het eraf vallen kan het schakeltoestel kapot gaan!
LET OP! De opvoerinstallatie moet waterpas staan!

2. Markeer boorgaten in de bevestigingsgroeven.

3. Zet de opvoerinstallatie opzij.

4. Boor de gaten en reinig deze. Plaats de pluggen.

5. Isolatiemat optillen en uitlijnen.

6. Opvoerinstallatie op de isolatiemat plaatsen en uitlijnen.

7. Leid de bevestigingsschroef en ring door de bevestigingsgroef. Schroef de bevesti-
gingsschroef in de plug.

8. Bevestig de opvoerinstallatie in de vloer.

9. Bevestig het schakeltoestel tegen overstroming beveiligd aan de wand (zie de
handleiding van het schakeltoestel).

10.Leg de aansluitkabel volgens de voorschriften aan.

▶ Monteer de opvoerinstallatie beveiligd tegen verdraaien en opdrijven. Volgende
stap: Persleiding aansluiten.
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6.4.6 Persleiding aansluiten
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Fig. 3: Monteer de persaansluiting

1 Opvoerinstallatie
2 Terugslagklep met beluchter
3 Persaansluiting
4 Afsluiter
5 Flensaansluiting
6 Manchet, flexibel
7 Buisklemmen
8 Persleiding

Bij het aansluiten van de persleiding moet het volgende in acht worden genomen:
ƒ Persleiding in DN 80 of DN 100 uitvoeren!
ƒ Stroomsnelheid in de persleiding: 0,7 m/s (2,3 ft/s) tot 2,3 m/s (7,5 ft/s)!
ƒ Een reductie van de leidingdiameter is niet toegestaan!
ƒ Voer alle aansluitingen volledig dicht uit!
ƒ Om een eventuele opstuwing uit het openbare hoofdriool te vermijden, moet de

persleiding als “zwanenhals” worden aangelegd.
De onderkant van de zwanenhals moet op het hoogste punt boven het plaatselijk
vastgelegde rioolniveau liggen!

ƒ Leg de persleiding vorstvrij aan.
ƒ Afsluiter installeren.

‡ Opvoerinstallatie vakkundig opgesteld.

‡ Installeer de persleiding conform de tekeningen vakkundig en loodrecht op de
drukstukken.

‡ Montagemateriaal aanwezig:
1x afsluiter
1x manchet
4x buisklemmen

1. Monteer de afsluiter aan de drukstukken.

2. Monteer de flensaansluiting aan de afsluiter.

⇒ Voor een geluidsontkoppelde aansluiting van de persleiding tussen het einde
van de persleiding en het einde van de flensaansluiting een afstand van 40 –
 60 mm (1,5 … 2,4 in) aanhouden!
- Kort de persleiding in als de afstand te klein is.
- Verleng of vernieuw de persleiding als de afstand te groot is.

3. Zet de buisklemmen op de flensaansluiting.

4. Schuif de manchet over de persleiding.

5. Schuif de manchet over de flensaansluiting.

6. Plaats de manchet in het midden tussen de flensaansluiting en de persleiding.

7. Bevestig de manchet aan de flensaansluiting en persleiding met elk twee buis-
klemmen. Aandraaimoment: 5 Nm (3,7 ft·lb)!

▶ Persleiding aangesloten. Volgende stap: Sluit de toevoer aan.

6.4.7 Toevoer aansluiten De toevoer kan vrij worden gekozen in de gemarkeerde vlakken op de achterwand, de
beide zijwanden en het dak van het reservoir.
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Fig. 4: Toevoervlakken

Let bij het aansluiten van de toevoer op het volgende:
ƒ Sluit de toevoer alleen op de gemarkeerde plekken aan. Wanneer de toevoer buiten

de gemarkeerde plekken plaatsvindt, kunnen de volgende problemen optreden:
– De aansluiting raakt lek.
– Opstuwing in de aangesloten toevoerleiding.

ƒ Vermijd een plotselinge toevoer van vloeistof of lucht in het verzamelreservoir. Leg
de toevoerleiding vakkundig aan.
VOORZICHTIG! Een plotselinge toevoer van vloeistof of lucht in het verzamelre-
servoir kan storingen in de werking van de opvoerinstallatie veroorzaken!

ƒ De toevoerleiding dient onder afschot richting opvoerinstallatie te worden aange-
legd, zodat de toevoerleiding vanzelf leeg kan lopen.

ƒ De minimale aansluithoogte bedraagt 180 mm (7 in).
ƒ Voer alle aansluitingen volledig dicht uit!
ƒ Installeer afsluiters in de toevoerleiding!

10...20 mm

0.4...0.8 in

1

1

1 1 1
2 3

3

3

4 4 4

5
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Fig. 5: Toevoer aansluiten

1 Reservoirwand
2 Gatenzaag voor boormachine
3 Toeloopmanchet
4 Toevoerbuis
5 Buisklem
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‡ Opvoerinstallatie vakkundig opgesteld.

‡ Toevoerleiding volgens de tekening vakkundig tot aan het verzamelreservoir geïn-
stalleerd.

‡ Aanwezig montagemateriaal:
1x gatenzaag (DN 100 in de leveringsomvang inbegrepen)
1x boormachine
1x toeloopmanchet (DN 100 in de leveringsomvang inbegrepen)
1x buisklem

1. Markeer het toevoerpunt aan het verzamelreservoir.

2. Boor het gat voor de toevoer in de mantel van het reservoir met een gatenzaag.
Bij boorgaten in het verzamelreservoir dient u op de volgende punten te letten:
- Houd rekening met de maten van de toevoervlakken. VOORZICHTIG! Het boor-
gat moet zich compleet binnen de gemarkeerde toevoervlakken bevinden!
- Max. toerental van de boormachine: 200 tpm
- Controleer de diameter van het gat: LET OP! Boor het aansluitgat met grote
precisie. De lekdichtheid van de aansluiting is afhankelijk van het boorgat!
- Let op een goede spaanverwijdering! Wanneer de verspaning onvoldoende is,
wordt het materiaal te snel warm en smelt het.

⇒ Boren onderbreken, materiaal laten afkoelen en gatenzaag reinigen!

⇒ Toerental van de boormachine reduceren.

⇒ Aanvoerdruk bij het boren variëren.

3. Snijvlakken ontbramen en gladmaken.

4. Toeloopmanchet in het gat plaatsen.

5. Buisklem op de toeloopmanchet schuiven.

6. Binnenvlak van de toeloopmanchet met glijmiddel bevochtigen.

7. Schuif de toevoerbuis in de toeloopmanchet.
Schuif de toevoerbuis 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 in) in het verzamelreservoir.

8. Toeloopmanchet en buis met de buisklem vast verbinden. Aandraaimoment: 5 Nm
(3,7 ft·lb).

▶ Toevoer aangesloten. Volgende stap: ventilatie en ontluchting aansluiten.

6.4.8 Ventilatie en ontluchting aanslui-
ten Het aansluiten van een ventilatie- en ontluchtingsleiding is verplicht. Verder is een ven-

tilatie en ontluchting voor een foutloze werking van de opvoerinstallatie vereist. De
volgende punten moeten bij het aansluiten van de ventilatie- en ontluchtingsleiding in
acht genomen worden:
ƒ Leid de ventilatie- en ontluchtingsleiding via het dak.
ƒ Voer alle aansluitingen volledig dicht uit.

4

3

Fig. 6: Aansluiting van de ventilatie en ontluch-
ting verzamelreservoir

3 Aansluiting van de ventilatie en ontluchting verzamelreservoir
4 Persaansluiting

‡ Opvoerinstallatie is vakkundig opgesteld.

‡ De ventilatie- en ontluchtingsleiding is vakkundig aangelegd.

1. Steek de dubbele HT-sok op de geopende ventilatie- en ontluchtingsaansluiting.

2. Steek de ventilatie- en ontluchtingsleiding in de dubbele HT-sok.

▶ Ventilatie en ontluchting geïnstalleerd. Sluit indien nodig een handmembraanpomp
aan de aansluiting voor de noodleging aan.
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6.4.9 Installatie van een handmem-
braanpomp

LET OP
Sluit geen toevoer aan op de noodleging!
Bij revisiewerkzaamheden of bij een ongeval moet het verzamelreservoir via de
noodleging worden weggepompt. Sluit geen toevoeren aan op de noodleging! Het
verzamelreservoir kan anders in noodgevallen niet worden geleegd!

Bij onderhoudswerkzaamheden of uitval van de opvoerinstallatie moet het verzamelre-
servoir met de hand worden leeggepompt. Hiervoor wordt de installatie van een hand-
membraanpomp aanbevolen.

VOORZICHTIG! Als de opvoerinstallatie uitvalt, zou er terugloop in de toevoer
plaatsvinden en kan het verzamelreservoir barsten! Sluit de toevoer af en maak het
verzamelreservoir leeg.

4

7

Fig. 7: Aansluiting handmembraanpomp

4 Persaansluiting
7 Aansluiting noodleging

Let bij de installatie van een handmembraanpomp op de volgende punten:
ƒ Kies de installatiehoogte voor een optimale bediening.
ƒ Sluit de handmembraanpomp op de noodleging aan (laagste punt, bijna volledige le-

ging mogelijk).
ƒ Voor het openen van de legingsaansluiting is een gatenzaag van 30 mm (1,3 in) be-

nodigd.
ƒ Sluit de persleiding achter de afsluiter aan de perszijde aan.

Eventueel kan de installatie via een zwanenhals direct op het riool worden aangeslo-
ten.

ƒ Voer alle aansluitingen volledig dicht uit!
ƒ Raadpleeg hiervoor de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de handmembraan-

pomp!

6.5 Elektrische aansluiting

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Het niet juist handelen bij werkzaamheden aan elektrische installaties kan overlijden
door een elektrische schok tot gevolg hebben! Werkzaamheden aan elektrische in-
stallaties moeten conform lokale voorschriften en door een elektromonteur worden
uitgevoerd.

6.5.1 Beveiliging aan de netzijde

Vermogensbeschermingsschakelaar

De capaciteit en de schakelkarakteristiek van de vermogensbeschermingsschakelaar
zijn afgestemd op de nominale stroom van het aangesloten product. Neem de lokale
voorschriften in acht.

Lekstroom-veiligheidsschakelaar (RCD)
ƒ Bouw de lekstroom-veiligheidsschakelaar (RCD) volgens de voorschriften van het

lokale energiebedrijf in.
ƒ Als personen in aanraking met het product en met geleidende vloeistoffen kunnen

komen, moet een lekstroom-veiligheidsschakelaar (RCD) worden ingebouwd.

6.5.2 Netaansluiting ƒ Neem de informatie op het typeplaatje in acht.
ƒ Voer de aarding uit conform de lokale voorschriften.
ƒ Installeer de contactdoos dusdanig dat deze beveiligd is tegen overstroming.
ƒ Uitvoering contactdoos:

– Eenfasige wisselstroom: Geaard stopcontact
– Draaistroom: CEE 16A, 3P+N+PE, 6 h, rechtsdraaiend draaiveld
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6.5.3 Schakeltoestel De kabels van de schakelkast zijn reeds aangesloten en af fabriek ingesteld. Alle aan-
sluitkabels voor de schakelkast en de netaansluiting moeten volgens de lokale voor-
schriften worden geïnstalleerd. VOORZICHTIG! Installeer de schakelkast dusdanig dat
deze beveiligd is tegen overstroming!

De schakelkast beschikt over de volgende basisfuncties:
ƒ Niveau-afhankelijke besturing
ƒ Motorbeveiliging
ƒ Controle van de draairichting (alleen bij draaistroom)
ƒ Hoogwateralarm

Zie voor gedetailleerde inbouw- en bedieningsvoorschriften van de schakelkast:
ƒ Elektrische aansluiting van de opvoerinstallatie op de schakelkast
ƒ Functieoverzicht en -beschrijving
ƒ Instellen van de schakelpunten

Schakelpunten

Die schakelpunten van de opvoerinstallatie kunnen aan de toevoerhoogte worden aan-
gepast. Daardoor wordt er een groter schakelvolume tot stand gebracht. De opgaven
van de schakelpunten hebben altijd betrekking op de vloer.

LET OP! Als de toevoer kleiner is dan het schakelpunt "Pomp AAN", is er terug-
stroom in de toevoerleiding!

Schakelkast Wilo-Control MS-L

Bij de schakelkast Control MS-L worden de schakelpunten via vast ingestelde parame-
tersets ingesteld. Stel hiervoor de benodigde parameterset in op de DIP-schakelaar 3:

Schakelpunten
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Pomp AAN: 180 mm (7 in)

Pomp UIT: 115 mm (4,5 in)

Hoogwateralarm: 200 mm (8 in)
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1 2 3

•

Pomp AAN: 250 mm (10 in)

Pomp UIT: 115 mm (4,5 in)

Hoogwateralarm: 270 mm (10,5 in)

ON

1 2 3

o

Legenda
• = fabrieksinstelling, o = instelbaar

LET OP! Voor de positie van de DIP-schakelaar 3, zie de inbouw- en bedieningsvoor-
schriften van de schakelkast!

Schakelkast Wilo-Control EC-L

Bij de schakelkast Control EC-L worden de schakelpunten via het menu ingesteld. Stel
hiervoor de volgende waarden in de vermelde menu's in:
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Pomp AAN: 180 mm (7 in)

Pomp UIT: 115 mm (4,5 in)

Hoogwateralarm: 200 mm (8 in)

• 1,00 0,60 0,27 0,69
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Schakelpunten

Fa
br

ie
ks

in
st

el
lin

g/
se

le
ct

ee
rb

aa
r

M
en

u 
5.

09

M
en

u 
1.

12

M
en

u 
1.

13

M
en

u 
5.

51

Pomp AAN: 250 mm (10 in)

Pomp UIT: 115 mm (4,5 in)

Hoogwateralarm: 270 mm (10,5 in)

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

Legenda
• = fabrieksinstelling, o = instelbaar, eenheid van de schakelpunten: meter (m)

LET OP! Zie de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de schakelkast voor de wer-
king en beschrijving van de menu's!

6.5.4 Bedrijf met frequentie-omvormer Het bedrijf op een frequentie-omvormer is niet toegestaan.

7 Inbedrijfname

WAARSCHUWING
Voetletsel als gevolg van ontbrekende beschermingsuitrusting!
Tijdens werkzaamheden bestaat risico op (ernstig) letsel. Draag veiligheidsschoenen!

LET OP
Automatische inschakeling na stroomuitval
Het product wordt procesafhankelijk in- en uitgeschakeld via afzonderlijke besturin-
gen. Het product kan automatisch worden ingeschakeld na stroomuitval.

7.1 Personeelskwalificatie ƒ Elektrische werkzaamheden: opgeleide elektromonteur
Persoon met een geschikte vakopleiding, kennis en ervaring om de gevaren van
elektriciteit te herkennen en te voorkomen.

ƒ Bediening/besturing: Bedienend personeel, geïnstrueerd over de werking van de vol-
ledige installatie

7.2 Plichten van de gebruiker ƒ Het ter beschikking stellen van de inbouw- en bedieningsvoorschriften bij de op-
voerinstallatie of op een daarvoor bestemde plek.

ƒ Het ter beschikking stellen van de inbouw- en bedieningsvoorschriften in de taal van
het personeel.

ƒ Het garanderen dat het volledige personeel de inbouw- en bedieningsvoorschriften
heeft gelezen en begrepen.

ƒ Het garanderen dat alle veiligheidsvoorzieningen en nooduitschakelingen actief zijn
en gecontroleerd zijn op storingsvrije werking.

ƒ De opvoerinstallatie is geschikt voor toepassing in de opgegeven bedrijfsomstandig-
heden.

7.3 Bediening

VOORZICHTIG
Functiestoring door verkeerde bediening van het schakeltoestel!
Na het erin steken van de stekker start de schakelkast in de laatst ingestelde be-
drijfssituatie. Lees, om vertrouwd te raken met de bediening van het schakeltoestel,
voordat u de stekker insteekt, de inbouw- en bedieningsvoorschriften van het scha-
keltoestel.

De bediening van de opvoerinstallatie gebeurt via de schakelkast. De schakelkast is
voor de opvoerinstallatie reeds vooringesteld. Raadpleeg voor de juiste bediening van
het schakeltoestel de inbouw- en bedieningsvoorschriften van de schakelkast:
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ƒ Instellingen
ƒ Led-weergave/LC-display
ƒ Alarmmeldingen

7.4 Testloop Voor alvorens de opvoerinstallatie in het automatisch bedrijf werkt, een testloop uit.
Een testloop controleert de storingsvrije werking en de dichtheid van de installatie. Ter
garantie van een optimaal bedrijf van de installatie moet de nalooptijd van de pomp in
sommige gevallen worden aangepast.

‡ Opvoerinstallatie vakkundig opgesteld.

‡ De aansluitingen zijn op een correcte verbinding gecontroleerd.

1. De opvoerinstallatie inschakelen: Stekker in het stopcontact steken.

2. Selecteer op het schakeltoestel de automatische modus

3. Open de afsluitarmatuur in der persleiding.
LET OP! De armatuur in de toevoer blijft gesloten!

4. Draai het revisiedeksel van het verzamelreservoir af.

5. Vul het verzamelreservoir via de revisieopening met een slang langzaam met water.
LET OP! Storing! Houd de waterstraal niet direct op de vlotterschakelaar!

6. De opvoerinstallatie schakelt via de niveauregeling aan- en uit.

⇒ Voer bij een testloop minstens twee volledige pompcycli van alle pompen uit.

⇒ Vul de persleiding volledig met water om het bedrijfspunt te controleren. Her-
haal de testloop totdat de persleiding volledig is gevuld.

7. Draai het revisiedeksel er opnieuw op. LET OP! Sluit de revisieopening aan het
verzamelreservoir dicht af!

8. Controleer alle aansluitingen op dichtheid.

⇒ Als alle aansluitingen dicht zijn, kan de opvoerinstallatie overschakelen op au-
tomatisch bedrijf.

▶ Testloop voltooid.

▶ Opvoerinstallatie schakelt om naar het bedrijf: Afsluiter in de persleiding open la-
ten.

▶ Opvoerinstallatie in stand-by-bedrijf: Afsluiter in de persleiding sluiten.

7.5 Nalooptijd De nalooptijd is af fabriek op 3 seconden vooringesteld. De nalooptijd kan indien nodig
worden aangepast:
ƒ Verhoging van het schakelvolume per pompcyclus.
ƒ De meest uitvoerige afzuiging van de zinkstoffen (bezinksels) op de bodem van het

reservoir door middel van de geïntegreerde diepte-afzuiging.
ƒ Slurpbedrijf ter voorkoming van drukstoten.

Lees de inbouw- en bedieningsvoorschriften van het schakeltoestel voor het instellen
van de nalooptijd!

VOORZICHTIG! Let op de bedrijfssituatie bij het wijzigen van de nalooptijd. Die be-
drijfssituatie geeft de inschakelduur en de stilstandtijd aan!

7.6 Instelling beluchtingsschroef De terugslagklep is uitgerust met een beluchtingsschroef. Bij revisiewerkzaamheden
kan via de beluchtingsschroef de terugslagklep worden geopend. Daardoor kan het res-
terende medium uit de persleiding in het verzamelreservoir terugvloeien. Breng voor
een goed bedrijf van de terugslagklep de beluchtingsschroef vervolgens weer in de fa-
brieksinstelling.
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Fig. 8: Positie van de beluchtingsschroef

3 Aansluiting van de ventilatie en ontluchting verzamelreservoir
4 Persaansluiting
9 Beluchtingsschroef

‡ Opvoerinstallatie in het stand-by-bedrijf.

1. Controleer de fabrieksinstelling van de beluchtingsschroef: 28 mm (1,1 in)

2. Als de beluchtingsschroef te ver is aangedraaid (> 28 mm/1,1 in), draai dan de be-
luchtingsschroef los.

VOORZICHTIG! Als de beluchtingsschroef te ver is aangedraaid, kan er schade aan de
terugslagklep ontstaan. Verder kunnen er zich sterke geluidsontwikkelingen voor-
doen!

8 Bedrijf De opvoerinstallatie draait standaard in automatisch bedrijf en wordt via de geïnte-
greerde niveauregeling in- en uitgeschakeld.

WAARSCHUWING
Gevaar voor verbranding aan hete oppervlakken!
Het motorhuis kan tijdens het bedrijf heet worden. Er bestaat gevaar voor brand-
wonden. Laat de motor na het uitschakelen afkoelen tot de omgevingstemperatuur!

‡ Inbedrijfname is uitgevoerd.

‡ Testloop is succesvol uitgevoerd.

‡ Bediening en functie van de opvoerinstallatie zijn bekend.

‡ Persleiding volledig met water gevuld.

1. De opvoerinstallatie inschakelen: Stekker in het stopcontact steken.

2. Selecteer op het schakeltoestel de automatische modus.

3. Opende afsluiters in de toevoer- en persleiding.

▶ De opvoerinstallatie werkt in automatisch bedrijf en wordt afhankelijk van het ni-
veau aangestuurd.

8.1 Toepassingsbegrenzingen Ongeoorloofde gebruikswijzen en overbelasting veroorzaken schade aan de opvoerin-
stallatie. De volgende toepassingsbegrenzingen dienen strikt te worden aangehouden:
ƒ Max. toevoer/h: 1500 l (396 US.liq.gal)
ƒ Max. toevoerhoogte: 5 m (16 ft)
ƒ Max. druk in de persleiding: 2,5 bar (36 psi)
ƒ Mediumtemperatuur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), max. 65 °C (149 °F) voor 5 min
ƒ Omgevingstemperatuur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

8.2 Tijdens het bedrijf

VOORZICHTIG
Materiële schade door drukstoten
Bij het uitschakelen van de pomp kunnen er drukstoten optreden. Deze drukstoten
kunnen de persleiding en de opvoerinstallatie beschadigen. Verhoog de nalooptijd
om drukstoten te voorkomen. Een langere nalooptijd leidt tot een slurpbedrijf en de
terugslagklep sluit zachter.

LET OP
Installatieproblemen bij te lage opvoerhoogte
Als de geodetische opvoerhoogte onder de 2 m (6,5 ft) ligt, kan het verzamelreser-
voir gaan lekken. De terugslagklep sluit niet strak (dicht) aangezien de noodzakelijke
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tegendruk ontbreekt. Het kan tot herhaald inschakelen (in fasen laten werken) van
de opvoerinstallatie leiden.

ƒ Open de afsluiters in de toevoer- en persleiding!
ƒ De maximale toevoer is kleiner dan de max. capaciteit van de installatie.
ƒ Open de revisieopening van het verzamelreservoir en de terugslagklep niet!
ƒ Zorg voor be- en ontluchting van het verzamelreservoir!

8.3 Noodbedrijf
8.3.1 Uitval van de niveauregeling Als de niveauregeling uitvalt, moet het verzamelreservoir d.m.v. het handmatige bedrijf

worden leeggemaakt. Zie voor alle informatie over het handmatige bedrijf de inbouw-
en bedieningsvoorschriften van de schakelkast.

VOORZICHTIG! Continu bedrijf is niet toegestaan! Neem de bedrijfssituatie in acht.
Die bedrijfssituatie geeft de inschakelduur en de stilstandtijd aan!

8.3.2 Uitval van de opvoerinstallatie Als de opvoerinstallatie volledig uitvalt, pomp dan het afvalwater af met behulp van een
handmembraanpomp.

1. Sluit de afsluiters in de toevoer.

2. Afsluiter in de persleiding sluiten.

3. Pomp het afvalwater met de handmembraanpomp in de persleiding.

8.3.3 Overstroming van de opvoerin-
stallatie (ongeval)

GEVAAR
Gevaar door gezondheidsschadelijke media!
In het geval van een ongeval is er sprake van contact met het verzamelde afvalwater.
Houd rekening met de volgende punten:

• Draag een beschermingsuitrusting:

⇒ Wegwerpoverall

⇒ Gesloten veiligheidsbril

⇒ Mondbescherming

• Gebruikte toebehoren (bijv. handmembraanpomp, slangen) dienen na afronding
van de werkzaamheden grondig te worden gereinigd en gedesinfecteerd.

• Desinfecteer de opvoerinstallatie en bedrijfsruimte.

• Spoelwater in het riool laten lopen.

• Verwijder de beschermende kleding en het schoonmaakmateriaal volgens de lo-
kaal geldende voorschriften.

• Neem de informatie in het interne reglement in acht! De eindgebruiker moet
waarborgen dat het personeel het interne reglement krijgt en heeft gelezen!

LET OP
Bedrijf van de opvoerinstallatie bij schade
Het schakeltoestel is niet beveiligd tegen overstroming. Om ook bij een overstro-
ming het bedrijf van de opvoerinstallatie te kunnen waarborgen, moeten de elektri-
sche aansluitingen aan het schakeltoestel hoog genoeg worden geïnstalleerd!

9 Uitbedrijfname/demontage
9.1 Personeelskwalificatie ƒ Bediening/besturing: Bedienend personeel, geïnstrueerd over de werking van de vol-

ledige installatie
ƒ Montage-/demontagewerkzaamheden: opgeleide vakman installatietechniek voor

sanitaire installaties
Bevestiging en opdrijfzekering, aansluiting van kunststof buizen

ƒ Elektrische werkzaamheden: opgeleide elektromonteur
Persoon met een geschikte vakopleiding, kennis en ervaring om de gevaren van
elektriciteit te herkennen en te voorkomen.



nl Uitbedrijfname/demontage

26 WILO SE 2020-09

9.2 Plichten van de gebruiker ƒ Neem de lokaal geldende voorschriften voor ongevallenpreventie en veiligheid van
de beroepsverenigingen in acht.

ƒ Stel de vereiste beschermingsuitrusting ter beschikking en zorg ervoor dat deze door
het personeel wordt gedragen.

ƒ Zorg voor voldoende ventilatie in gesloten ruimten.
ƒ Neem direct tegenmaatregelen wanneer zich giftige of verstikkende gassen verza-

melen!
ƒ Bij werkzaamheden in pompputten en besloten ruimten moet voor de veiligheid een

tweede persoon aanwezig zijn.
ƒ Als hijsmiddelen worden gebruikt, moeten alle voorschriften voor werkzaamheden

met zware lasten en onder gehesen lasten worden opgevolgd!

9.3 Uitbedrijfname 1. Sluit de afsluiter in de toevoerleiding.

2. Schakel de schakelkast in de standbymodus.

3. Maak het verzamelreservoir leeg.
Schakel de opvoerinstallatie in handmatig bedrijf en leeg het verzamelreservoir.

4. Afsluiter in de persleiding sluiten.

5. Schakel de opvoerinstallatie uit.
Trek de stekker uit de contactdoos. VOORZICHTIG! Beveilig de opvoerinstallatie
tegen onbevoegd herinschakelen!

▶ De opvoerinstallatie is buiten bedrijf genomen.

Als de opvoerinstallatie voor een langere tijd buiten bedrijf wordt genomen, voer dan
met regelmatige intervallen (eens per kwartaal) een functionele loop uit. VOORZICH-
TIG! Voer de functionele loop uit zoals beschreven onder "Testloop".

9.4 Demontage

GEVAAR
Gevaar door media die schadelijk zijn voor de gezondheid tijdens het de-
monteren!
Tijdens het demonteren kan er contact met media die schadelijk zijn voor de ge-
zondheid ontstaan. Houd rekening met de volgende punten:

• Draag een beschermingsuitrusting:

⇒ gesloten veiligheidsbril

⇒ Mondbescherming

⇒ Veiligheidshandschoenen

• Gemorste druppels onmiddellijk opnemen.

• Neem de informatie in het interne reglement in acht! De eindgebruiker moet
waarborgen dat het personeel het interne reglement krijgt en heeft gelezen!

GEVAAR
Gevaar door gezondheidsschadelijke media! Opvoerinstallatie desinfec-
teren!
Ontsmet het de opvoerinstallatie na de demontage en voor alle andere werkzaam-
heden. Er bestaat risico op dodelijk letsel! Neem de informatie in het interne regle-
ment in acht! De eindgebruiker moet waarborgen dat het personeel het interne re-
glement krijgt en heeft gelezen!

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische stroom!
Het niet juist handelen bij werkzaamheden aan elektrische installaties kan overlijden
door een elektrische schok tot gevolg hebben! Werkzaamheden aan elektrische in-
stallaties moeten conform lokale voorschriften en door een elektromonteur worden
uitgevoerd.
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GEVAAR
Levensgevaar door het gevaarlijke alleen werken!
Werkzaamheden in putten en nauwe ruimten, en werkzaamheden waarbij valgevaar
bestaat, zijn gevaarlijke werkzaamheden. Deze werkzaamheden mogen niet alleen
worden uitgevoerd! Er moet voor de veiligheid een tweede persoon aanwezig zijn.

WAARSCHUWING
Gevaar voor verbranding aan hete oppervlakken!
Het motorhuis kan tijdens het bedrijf heet worden. Er bestaat gevaar voor brand-
wonden. Laat de motor na het uitschakelen afkoelen tot de omgevingstemperatuur!

‡ Opvoerinstallatie buiten bedrijf gesteld.

‡ Beschermingsmiddelen worden gebruikt.

‡ Alle afsluiters gesloten.

1. Als u de persleiding in het reservoir wilt leegmaken, opent u de terugslagklep via de
beluchter.

2. Pomp het resterende medium af met de handmembraanpomp.

3. Koppel de verbinding aan de toevoer los. Trek de toevoerbuis uit de toeloopman-
chet.

4. Koppel de verbinding van de persleiding los. Demonteer de manchet.

5. Ontkoppel de verbinding bij de be- en ontluchtingsaansluiting van het verzamelre-
servoir. Trek de ontluchting uit de HT-sok.

6. Demonteer de zuigleiding van de handmembraanpomp van de aansluiting van de
noodleging.
GEVAAR! Gevaar voor de gezondheid door afvalwater! Via de aansluiting van de
noodleging stroomt het resterende afvalwater uit het verzamelreservoir. Vang
het afvalwater op in geschikte reservoirs en voer het af naar het riool.

7. Maak de bodemverankering los.

8. Trek de opvoerinstallatie voorzichtig uit het leidingssysteem.

▶ Opvoerinstallatie is gedemonteerd. Opvoerinstallatie en bedrijfsruimte reinigen en
desinfecteren.

9.5 Reinigen en desinfecteren

GEVAAR
Gevaar door gezondheidsschadelijke media!
Desinfecteer de opvoerinstallatie voor alle verdere werkzaamheden! Draag tijdens de
reinigingswerkzaamheden de volgende beschermingsuitrusting:

• Gesloten veiligheidsbril

• Ademmasker

• Veiligheidshandschoenen

⇒ De genoemde uitrusting is minimaal vereist, neem de informatie in het in-
terne reglement in acht! De eindgebruiker moet waarborgen dat het perso-
neel het interne reglement krijgt en heeft gelezen!

‡ Opvoerinstallatie is gedemonteerd.

‡ Schakeltoestel waterdicht verpakt.

‡ Voer het spoelwater conform de lokale voorschriften in de afvoer af.

‡ Volgens het interne reglement staat een ontsmettingsmiddel ter beschikking.
LET OP! De gebruiksinstructies van de fabrikant moeten strikt worden opge-
volgd!

1. Opvoerinstallatie met schoon water van boven naar beneden schoonspuiten.
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2. Open de revisieopening van het verzamelreservoir en de terugslagklep en spoel de-
ze uit.

3. Spuit alle aansluitstukken van binnen schoon.

4. Spoel alle vervuilingsresten op de vloer in het riool.

5. Laat de opvoerinstallatie drogen.

6. Sluit de revisieopening van het verzamelreservoir en de terugslagklep weer.

10 Onderhoud Laat het onderhoud alleen door een vakkundig persoon (bijv. servicedienst) uitvoeren.
Plan de onderhoudsintervallen conform EN 12056-4 in:
ƒ ¼ jaar bij bedrijven
ƒ ½ jaar bij appartementencomplexen
ƒ 1 jaar bij eengezinswoningen

Houd een protocol bij van alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Laat dit pro-
tocol door een vakkundig persoon en de eindgebruiker ondertekenen.

Voer na afloop van de onderhoudswerkzaamheden een testloop uit.

11 Reserveonderdelen De bestelling van reserveonderdelen verloopt via de servicedienst. Om latere vragen of
verkeerde bestellingen te voorkomen, moet altijd het serie- of artikelnummer worden
opgegeven. Technische wijzigingen voorbehouden!

12 Afvoeren
12.1 Beschermende kleding Gedragen beschermingskleding moet conform de lokaal geldende richtlijnen worden

afgevoerd.

12.2 Oliën en smeermiddelen De bedrijfsstoffen moeten in geschikte reservoirs worden opgevangen en conform de
lokaal geldende richtlijnen worden afgevoerd. Gemorste druppels onmiddellijk opne-
men!

12.3 Informatie over het verzamelen
van gebruikte elektrische en elek-
tronische producten

Door dit product op de voorgeschreven wijze af te voeren en correct te recyclen, wor-
den milieuschade en persoonlijke gezondheidsrisico's voorkomen.

LET OP
Afvoer via het huisvuil is verboden!
In de Europese Unie kan dit symbool op het product, de verpakking of op de bijbe-
horende documenten staan. Het betekent dat de betreffende elektrische en elektro-
nische producten niet via het huisvuil afgevoerd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recycling en afvoer van de betreffende afgedankte pro-
ducten dienen de volgende punten in acht te worden genomen:
ƒ Geef deze producten alleen af bij de daarvoor bedoelde, gecertificeerde inzamelpun-

ten.
ƒ Neem de lokale voorschriften in acht!

Vraag naar informatie over de correcte afvoer bij de gemeente, de plaatselijke afvalver-
werkingsplaats of bij de verkoper van het product. Meer informatie over recycling is te
vinden op www.wilo‑recycling.com.
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