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1 Generelt
1.1 Om denne vejledning Denne vejledning er en del af produktet. Tilsigtet anvendelse og korrekt håndtering af

produktet forudsætter, at vejledningen overholdes:
ƒ Læs vejledningen omhyggeligt, inden der udføres aktiviteter ved og med produktet.
ƒ Opbevar altid vejledningen tilgængeligt.
ƒ Overhold alle oplysninger om produktet og alle mærkninger på produktet.

Det originale sprog for denne vejledning er tysk. Alle andre sprog i denne vejledning er
oversættelser af den originale vejledning.

1.2 Ophavsret Ophavsretten til denne vejledning tilhører Wilo. Ingen form for indhold må:
ƒ kopieres.
ƒ distribueres.
ƒ bruges til konkurrenceformål uden forudgående tilladelse.

Wilo forbeholder sig retten til at ændre de nævnte data uden forudgående varsel og
hæfter ikke for tekniske unøjagtigheder og/eller udeladelser.

1.3 Ændringer forbeholdt Wilo forbeholder sig retten til at udføre tekniske ændringer på produktet eller enkelte
komponenter. De anvendte billeder kan afvige fra originalen og vises kun som eksem-
pler på produkterne.

1.4 Garanti- og ansvarsfraskrivelse Wilo yder ingen garanti og hæfter ikke i især følgende tilfælde:
ƒ Utilstrækkelig dimensionering som følge af mangelfulde eller forkerte oplysninger

fra bruger eller ordregiver
ƒ Manglende overholdelse af denne vejledning
ƒ Ukorrekt anvendelse
ƒ Ukorrekt opbevaring eller transport
ƒ Forkert montering eller afmontering
ƒ Mangelfuld vedligeholdelse
ƒ Uautoriseret reparation
ƒ Mangelfuldt monteringsunderlag
ƒ Kemiske, elektriske eller elektrokemiske påvirkninger
ƒ Slid

2 Sikkerhed Dette kapitel indeholder grundlæggende anvisninger, som skal overholdes i de enkelte
livsfaser. En manglende overholdelse kan medføre følgende farlige situationer:
ƒ Fare for personer som følge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske påvirkninger

samt elektromagnetiske felter
ƒ Fare for miljøet som følge af udslip af farlige stoffer
ƒ Materielle skader
ƒ Svigt af vigtige funktioner ved produktet

Ved manglende overholdelse af anvisningerne bortfalder ethvert erstatningskrav.

Overhold desuden anvisningerne og sikkerhedsforskrifterne i de øvrige kapitler!

2.1 Mærkning af sikkerhedsforskrifter I denne monterings- og driftsvejledning anvendes sikkerhedsforskrifter for ting- og
personskader. Disse sikkerhedsforskrifter vises på forskellige måder:
ƒ Sikkerhedsforskrifter vedrørende personskader begynder med et signalord og har et

dertilhørende foranstillet symbol på grå baggrund.

FARE
Faretype og -kilde!
Farens konsekvenser og anvisninger til undgåelse af faren.

ƒ Sikkerhedsforskrifter vedrørende materielle skader begynder med et signalord og vi-
ses uden symbol.

FORSIGTIG
Faretype og -kilde!
Konsekvenser eller informationer.
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Signalord
ƒ FARE! 

Manglende overholdelse medfører død eller alvorlige kvæstelser!
ƒ ADVARSEL! 

Manglende overholdelse kan medføre (meget alvorlige) kvæstelser!
ƒ FORSIGTIG! 

Manglende overholdelse kan medføre tingsskader, risiko for totalskade.
ƒ BEMÆRK! 

Nyttig oplysning vedrørende håndtering af produktet

Tekstopmærkninger

‡ Forudsætning

1. Arbejdstrin/optælling

⇒ Bemærk/anvisning

▶ Resultat

Symboler

I denne vejledning anvendes følgende symboler:

Fare for elektrisk spænding

Fare for bakteriel infektion

Fare for eksplosion

Advarsel om varme overflader

Personlige værnemidler: Bær beskyttelseshjelm

Personlige værnemidler: Bær sikkerhedssko

Personlige værnemidler: Bær beskyttelseshandsker

Personlige værnemidler: Bær åndedrætsværn

Personlige værnemidler: Bær beskyttelsesbriller

Det er forbudt at arbejde alene! Der skal være to personer til stede.

Transport med to personer

Nyttig oplysning

2.2 Personalekvalifikationer ƒ Elektrisk arbejde: faglært elektriker
Person med egnet faglig uddannelse, viden og erfaring, som er i stand til at se og
undgå farerne i forbindelse med elektricitet.
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ƒ Monterings-/afmonteringsarbejde: faglært arbejdskraft inden for VVS-området
Fastgørelse og opdriftssikring, tilslutning af kunststofrør

ƒ Vedligeholdelsesarbejder: fagkyndig person (faglært arbejdskraft inden for VVS-om-
rådet)
Farer som følge af spildevand, grundlæggende viden om løfteanlæg, krav iht.
EN 12056

ƒ Personalet er instrueret i de lokalt gældende arbejdsmiljøforskrifter.
ƒ Personalet har læst og forstået monterings- og driftsvejledningen.

2.3 Elektriske arbejder ƒ Elarbejde skal altid udføres af en elektriker.
ƒ Afbryd produktet fra strømnettet, og sørg for at sikre det mod utilsigtet gentilkob-

ling.
ƒ Overhold de lokale forskrifter ved strømtilslutning.
ƒ Overhold det lokale energiforsyningsselskabs anvisninger.
ƒ Informér personalet om, hvordan eltilslutningen udføres.
ƒ Informér personalet om mulighederne for at slukke for produktet.
ƒ Overhold de tekniske specifikationer i denne monterings- og driftsvejledning samt

på typeskiltet.
ƒ Forbind produktet til jord.
ƒ Placer styreenheder, så de er sikret mod oversvømmelse.
ƒ Udskift defekte tilslutningskabler. Kontakt kundeservice for at få yderligere op-

lysninger.

2.4 Overvågningsanordninger Følgende overvågningsanordninger skal stilles til rådighed på opstillingsstedet:

Ledningssikkerhedsafbrydere

Ledningssikkerhedsafbrydernes størrelse og koblingskarakteristik afhænger af det til-
sluttede produkts mærkestrøm. Overhold de lokale forskrifter.

Fejlstrømsrelæ (RCD)
ƒ Installér fejlstrømsrelæ (HFI) i henhold til forskrifterne fra det lokale energiforsy-

ningsselskab.
ƒ Installér et fejlstrømsrelæ (HFI), hvis personer kan komme i berøring med produktet

og ledende væsker.

2.5 Pumpning af sundhedsfarlige me-
dier Ved kontakt med sundhedsskadelige pumpemedier, er der fare for en bakteriel infek-

tion! Rengør og desinficér beholderen grundigt under afmontering og før videre brug.
Overhold følgende punkter:
ƒ Under rengøringen af beholderen skal nedenstående personlige værnemidler benyt-

tes:
– Lukkede beskyttelsesbriller
– Åndedrætsværn
– Beskyttelseshandsker

ƒ Alle personer er informeret om pumpemediet, de hertil knyttede farer samt den kor-
rekte håndtering!

2.6 Eksplosiv atmosfære i samlebe-
holderen Fækalieholdigt spildevand kan i beholderen resultere i ophobning af gas. Ved ukorrekt

installation eller vedligeholdelse kan denne ophobede gas sive ud i driftsrummet og
danne en eksplosiv atmosfære. Denne atmosfære kan antændes og føre til eksplosion.
Overhold nedenstående punkter for at forhindre en eksplosiv atmosfære:
ƒ Beholderen må ikke være beskadiget (revner, utætheder eller porøst materiale)! De-

fekte løfteanlæg skal tages ud af drift.
ƒ Alle tilslutninger til tilløb, trykrørledning, ventilation og udluftning skal tilsluttes kor-

rekt og slutte tæt!
ƒ Før ventilations- og udluftningsledningen over taget.
ƒ Når beholderen åbnes (f.eks. ved vedligeholdelsesarbejder), skal det sikres, at luften

skiftes ud!

2.7 Transport ƒ Brug nedenstående personlige værnemidler:
– Sikkerhedssko
– Beskyttelseshjelm (ved anvendelse af løfteudstyr)

ƒ De love og forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker, der
gælder på anvendelsesstedet, skal overholdes.

ƒ Hold fast i produktet på beholderen. Træk aldrig i tilslutningskablet!
ƒ Transportér produktet med to personer.
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ƒ Hvis der anvendes løfteudstyr, skal følgende punkter overholdes:
– Der må kun bruges lovmæssigt foreskrevet og godkendt løfteudstyr og anhug-

ningsgrej.
– Vælg anhugningsgrej på baggrund af de aktuelle betingelser (vejrforhold, anhug-

ningspunkt, byrde osv.).
– Kontrollér, at anhugningsgrejet sidder fast.
– Kontrollér, at løfteudstyret står sikkert.
– Tilkald om nødvendigt (f.eks. ved manglende udsyn) en ekstra person for at koor-

dinere.
– Ophold under løftet byrde er forbudt. Byrder må ikke føres hen over arbejdsplad-

ser, hvor der opholder sig personer.

2.8 Monterings-/afmonteringsar-
bejder

ƒ Brug nedenstående personlige værnemidler:
– Sikkerhedssko
– Sikkerhedshandsker mod skæreskader

ƒ De love og forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker, der
gælder på anvendelsesstedet, skal overholdes.

ƒ Afbryd produktet fra strømnettet, og sørg for at sikre det mod utilsigtet gentilkob-
ling.

ƒ Luk tilløbs- og trykledningen.
ƒ Luft tilstrækkeligt ud i lukkede rum.
ƒ Ved arbejder i lukkede rum skal der være en anden person til stede som sikkerhed.
ƒ I lukkede rum, kan der ophobe sig giftige eller kvælende gasser. Overhold beskyt-

telsesforanstaltningerne i henhold til virksomhedsreglementet, f.eks. medtagning af
gasdetektor.

ƒ Rengør produktet grundigt.
ADVARSEL! Brandfare som følge af forkert påklædning og letantændelige rengø-
ringsmidler!
Ved rengøringen af plastdele kan der forekomme statisk elektricitet. Der er brandfa-
re! Bær kun antistatisk tøj, og brug ikke letantændelige rengøringsmidler.

2.9 Under drift ƒ Åbn alle afspærringsventiler i tilløbs- og trykledningen!
ƒ Den maksimale tilløbsmængde er mindre end anlæggets maksimale pumpeydelse.
ƒ Inspektionsåbningerne må ikke åbnes!
ƒ Sørg for tilstrækkelig udluftning!

Ikke tilladte driftsbetingelser og overbelastning fører til skader på løfteanlægget. Føl-
gende anvendelsesgrænser skal nøje overholdes:
ƒ Maks. tilløb/h: 7200 l (1902 US.liq.gal)
ƒ Maks. tilløbshøjde: 5 m (16 ft)
ƒ Maks. tryk i trykrørledningen: 6 bar (87 psi)
ƒ Medietemperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) i 5 min.
ƒ Omgivende temperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

FORSIGTIG
Overtryk i beholderen!
Hvis der opstår et overtryk i beholderen, kan beholderen eksplodere. Overhold ne-
denstående punkter for at forhindre et overtryk:

• Den maksimale tilløbshøjde er 5 m (16,5 ft)

• Den maksimale tilløbsmængde skal være mindre end det maksimale flow i drifts-
punktet!

2.10 Vedligeholdelsesarbejder ƒ Vedligeholdelsesarbejder må kun udføres af fagkyndige personer (faglært arbejds-
kraft inden for VVS-området).

ƒ Brug nedenstående personlige værnemidler:
– Lukkede beskyttelsesbriller
– Sikkerhedshandsker mod skæreskader
– Sikkerhedssko

ƒ Afbryd produktet fra strømnettet, og sørg for at sikre det mod utilsigtet gentilkob-
ling.

ƒ Luk tilløbs- og trykledningen.
ƒ Brug udelukkende originale dele fra producenten. Brugen af uoriginale dele fritager

producenten for ethvert ansvar.
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ƒ Opsaml straks lækager af pumpemedier og forbrugsmidler, og bortskaf dem i hen-
hold til de lokalt gældende retningslinjer.

ƒ Rengør produktet grundigt.
ADVARSEL! Brandfare som følge af forkert påklædning og letantændelige rengø-
ringsmidler!
Ved rengøringen af plastdele kan der forekomme statisk elektricitet. Der er brandfa-
re! Bær kun antistatisk tøj, og brug ikke letantændelige rengøringsmidler.

2.11 Ejerens ansvar ƒ Stil monterings- og driftsvejledningen til rådighed på personalets eget sprog.
ƒ Sørg for, at personalet har den nødvendige uddannelse til de forskellige arbejder.
ƒ Stil personlige værnemidler til rådighed. Sørg for, at personalet bruger værnemidler-

ne.
ƒ Hold altid sikkerheds- og informationsskiltene på produktet i læsbar stand.
ƒ Orientér personalet om anlæggets funktionsmåde.
ƒ Sørg for at eliminere farer som følge af elektrisk strøm.
ƒ Afmærk og afspær arbejdsområdet.

Ved håndtering af produktet skal nedenstående punkter overholdes:
ƒ Personer under 16 år må ikke håndtere produktet.
ƒ Personer under 18 år skal være under opsyn af en fagmand!
ƒ Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner må ikke arbejde med

produktet!

3 Indsats/anvendelse
3.1 Anvendelsesformål Pumpning af fækalieholdigt spildevand:

ƒ Hvis spildevandet ikke kan tilføres kloaksystemet via et naturligt fald.
ƒ Tilbageløbssikret vandafledning, når afløbsstedet ligger under tilbageløbsniveauet.

BEMÆRK! Hvis der pumpes fedtholdigt spildevand, skal der installeres en fedtud-
skiller foran løfteanlægget!

Versionen til aggressive medier (SANI...C) egner sig til pumpning af:
ƒ svømmebassinvand med et maks. kloridindhold på 1,2 mg/l
ƒ aggressivt spildevand med en pH-værdi fra 5 til 12:

– regnvand (overhold de lokalt gældende forskrifter, f.eks. DIN 1986-100 i Tys-
kland)

– rengørings-, desinfektions-, opvaske- og vaskemidler
– kondensationsteknisk kondensat

FORSIGTIG! Pumpemediet i samlebeholderen skal have en pH-værdi mellem 5 og 12,
hverken mere eller mindre!

3.2 Ukorrekt anvendelse

FARE
Eksplosion som følge af tilførsel af eksplosive medier!
Tilførsel af let antændelige og eksplosive medier (benzin, kerosin osv.) i ren form er
forbudt. Der er livsfare som følge af eksplosion! Løfteanlægget er ikke designet til
disse medier.

Nedenstående pumpemedier må ikke tilføres:
ƒ Spildevand fra afløbsgenstande, som ligger over tilbageløbsniveauet og kan afvan-

des i frit fald.
ƒ Murbrokker, aske, affald, glas, sand, gips, cement, kalk, mørtel, fibermaterialer,

tekstiler, papirhåndklæder, vådservietter (fiberklude, fugtige toiletservietter), bleer,
pap, groft papir, kunstharpiks, tjære, køkkenaffald, fedt, olie

ƒ Affald fra slagtning, destruktion af dyrekroppe og dyrehold (gylle ...)
ƒ Giftige, aggressive og korrosive pumpemedier som tungmetaller, biocider, plantebe-

skyttelsesmidler, syrer, lud, salte, svømmebassinvand
ƒ Rengørings-, desinfektions-, opvaske- og vaskemidler i overdoserede mængder og

sådanne, der danner uforholdsmæssigt meget skum
ƒ Drikkevand

Til den tilsigtede anvendelse hører også, at denne vejledning overholdes. Enhver anven-
delse derudover anses for at være ukorrekt.
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4 Produktbeskrivelse
4.1 Konstruktion Kompakt, tilslutningsklart og fuldt neddykket dobbeltpumpe-løfteanlæg til pumpning

af fækalieholdigt spildevand.

1

2 3

4

5

678 6

Fig. 1: Oversigt

1 Samlebeholder
2 Inspektionsåbning samlebeholder
3 Tilslutning af ventilation og udluftning af samlebeholder
4 Tryktilslutning
5 Inspektionsåbning kontraventil
6 Grebslommer
7 Tilslutning af nødtømning
8 Motor

Gas- und vandtæt samlebeholder skråt indløbende opsamlingskammer og inspektions-
åbning med gennemsigtig afdækning. Indløbene kan vælges frit, niveauregistreringen
udføres med et analogt udgangssignal 4…20 mA. Tryktilslutning med påbygget kontra-
ventil med inspektionsåbning.

Drev via en overfladekølet (luft) eller selvkølende (kappestrømskøling) motor med ter-
misk motorovervågning.

Forinstalleret styreenhed til automatisk drift:

Wilo-Control MS-L
ƒ Kombinationsfejlsignal med potentialefri kontakt
ƒ Integreret og netuafhængig alarm
ƒ Justerbar tidsforsinkning

Wilo-Control EC-L
ƒ Betjening via display og symbolbaseret, alfanumerisk menu
ƒ Kombinationsfejlsignal med potentialefri kontakt
ƒ Enkeltfejlmelding med potentialefri kontakt
ƒ ModBus-interface
ƒ Integreret og netuafhængig alarm
ƒ Justerbar tidsforsinkning

4.2 Materialer ƒ Motorhus: 1.4404 (AISI 316L)
ƒ Hydraulik: PP-GF30
ƒ Pumpehjul: PP-GF30 eller 1.4408 (AISI 316)
ƒ Beholder: PE
ƒ Kontraventil: PPS

4.3 Overvågningsanordninger

Overvågning motorvikling

Motoren er udstyret med en termisk motorovervågning med bimetalfølere:
ƒ Enfasestrømsmotor: Motorovervågningen kobler automatisk. Dvs. at motoren

frakobles ved overophedning. Motoren tilkobles igen automatisk efter afkøling.
ƒ Trefasestrømsmotor: Motorovervågningen vises og nulstilles ved hjælp af den til-

sluttede styreenhed.

Alarm for høj vandstand med kombinationsfejlsignal

Hvis oversvømmelsesniveauet nås, udsendes en akustisk og en optisk alarmmeddelelse.
Der sker en tvangstilkobling af pumpen. Derudover aktiveres meldekontakten for kom-
binationsfejlsignalet. Ved hjælp af den potentialefrie kontakt kan der udløses en ek-
stern alarm (horn, sms via SmartHome-tilslutning).

Så snart vandstanden kommer under oversvømmelsesniveauet, frakobles pumpen, når
efterløbstiden er gået. Der kvitteres automatisk for alarmmeddelelsen.

4.4 Funktionsmåde Spildevandet ledes via tilløbsrøret ind i samlebeholderen, hvor det samles. Når vand-
standen når tilkoblingsniveauet, aktiveres pumpen. Det opsamlede spildevand føres ind
i den tilsluttede trykledning. Når frakoblingsniveauet nås, frakobles pumpen efter den
indstillede efterløbstid. Efter hver frakobling foretages et pumpeskift.

Når oversvømmelsesniveauet nås, tilkobles begge pumper (tvangstilkobling). Der ud-
sendes en alarm via oversvømmelses-LED'en eller displayet. Via den interne summer
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kan der desuden udsendes en akustisk alarmmeddelelse. Derudover aktiveres udgangen
for kombinationsfejlsignalet (SSM).

4.5 Drift med frekvensomformer Drift med frekvensomformer er ikke tilladt.

4.6 Typekode
Eks.: DrainLift SANI-L.17T/4C
DrainLift Produktfamilie
SANI Spildevandsløfteanlæg
L Størrelse
17 Maks. løftehøjde
T Nettilslutning:

ƒ M = 1~
ƒ T = 3~

4 Motorens og styreenhedens version:
ƒ 1 = driftstype: S3, styreenhed: Control MS-L
ƒ 2 = driftstype: S1, styreenhed: Control MS-L
ƒ 3 = driftstype: S3, styreenhed: Control EC-L
ƒ 4 = driftstype: S1, styreenhed: Control EC-L

C Version til aggressive medier

4.7 Tekniske data
Tilladt anvendelsesområde

Maks. tilløb pr. time 7200 l (1902 US.liq.gal.)

Maks. tryk i trykledningen 6 bar (87 psi)

Maks. løftehøjde Se typeskilt

Maks. flow Se typeskilt

Maks. tilløbshøjde 5 m (16,5 ft)

Medietemperatur 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) i 5
min.

Omgivende temperatur 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

Motordata

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

Effektforbrug [P1] Se typeskilt

Mærkekapacitet [P2] Se typeskilt

Mærkestrøm [IN] Se typeskilt

Hastighed [n] Se typeskilt

Tilkoblingstype Direkte

Driftstype
(i forhold til en pumpe)

ƒ SANI-L.../1...: S3 10%/60 sek.
– Driftstid: 60 s
– Tilkoblingstid: 6 sek.
– Stilstandtid: 54 sek.

ƒ SANI-L.../4...: S1

Kapslingsklasse IP68

Kabellængde til stikket 1,5 m (5 ft)

Kabellængde til styreenheden
ƒ SANI-L.../1...: 4 m (13 ft)
ƒ SANI-L.../4...: 10 m (33 ft)
ƒ SANI-L.../4C...: 10 m (33 ft)

Stik

ƒ Enfasestrøm:
– SANI-L12M...: Schuko-stik
– SANI-L16M...: CEE 32A, 2P+PE, 6h

ƒ Trefasestrøm: CEE 16A, 3P+N+PE, 6h

Tilslutninger

Tryktilslutning DN 80, PN 10

Tilløbstilslutning DN 100/150
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Tilslutning af ventilation og
udluftning af samlebeholder

75 mm (3 in)

Tilslutning af nødtømning DN 50

Mål og vægt

Bruttovolumen 122 l (32 US.liq.gal.)

Maks. nyttevolumen i forhold til
tilløbshøjden*

60 l/16 US.liq.gal. (180 mm*)/76 l/20 US.liq.gal.
(250 mm*)/91 l/24 US.liq.gal. (315 mm*)

Diagonalmål 965 mm (38 in)

Vægt 66 ... 76 kg (145,5 ... 176 lb)

DrainLift SANI-M.../1...:

Anlægget er ikke konstrueret til permanent drift! Det maksimale gennemstrøm-
ningsvolumen gælder for intermitterende drift S3!

DrainLift SANI-M.../4...:

Anlægget er konstrueret til permanent drift! Det maksimale gennemstrømningsvo-
lumen gælder for permanent drift S1!

4.8 Leveringsomfang ƒ Løfteanlæg med styreenhed og tilslutningskabel med stik
ƒ Flangestuds DN 80/100
ƒ Muffe DN 100 til tryktilslutning
ƒ HT-dobbeltmuffe 75 mm (3 in) til udluftningstilslutning
ƒ HT-dobbeltmuffe DN 50 til tømningstilslutning
ƒ Tilløbssæt med hulsav 124 mm (5 in) og pakning DN 100
ƒ Gulvfiksering
ƒ Isoleringsmåtte
ƒ 9 V batteri
ƒ Monterings- og driftsvejledning

4.9 Tilbehør

På tryksiden
ƒ Flangestuds DN 80 til tilslutning af en trykledning DN 80
ƒ Flangeafspærringsventil DN 80 af støbegods med flad tætning og monteringsmate-

riale

På tilløbssiden
ƒ Afspærringsventil DN 100/DN 150 af plast med faste rørender
ƒ Tilløbspakninger DN 100/DN 150
ƒ Tilløbssæt (pakning og sav) DN 100/DN 150

Generelt
ƒ Håndmembranpumpe med R1½-tilslutning (uden slange)
ƒ 3-vejs stophane til omstilling til manuel udsugning
ƒ Horn 230 V, 50 Hz
ƒ Blitzlampe 230 V, 50 Hz
ƒ Signallampe 230 V, 50 Hz
ƒ SmartHome-radiosender til netforbindelse med Wilo wibutler

5 Transport og opbevaring
5.1 Levering Når leverancen er modtaget, skal den omgående kontrolleres for mangler (er der beska-

digede komponenter, er leverancen komplet). Eventuelle mangler skal noteres i fragt-
papirerne! Derudover skal manglerne oplyses til transportfirmaet eller producenten al-
lerede på modtagelsesdagen. Krav, der meddeles senere, kan ikke gøres gældende.
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5.2 Transport

ADVARSEL
Hoved- og fodlæsioner som følge af manglende værnemidler!
Under arbejdet er der fare for (alvorlige) kvæstelser. Brug følgende personlige vær-
nemidler:

• Sikkerhedssko

• Hvis der anvendes løftegrej, skal der desuden bæres beskyttelseshjelm!

Undgå beskadigelse af løfteanlægget under transporten ved først at fjerne yderembal-
lagen efter ankomst til anvendelsesstedet. Emballér brugte løfteanlæg til forsendelse i
stærke og lækfrie plastsække af tilstrækkelig størrelse.
ƒ Til transporten er der placeret to grebslommer på samlebeholderen.
ƒ Træk aldrig i tilslutningskablet!
ƒ Udfør altid transporten med to personer.
ƒ Overhold forskrifterne på emballagen:

– Stødfast
– Kontroller produktets fastgørelse.
– Beskyttelse mod støv, olie og fugt.

ƒ Hvis der anvendes løfteudstyr, skal følgende punkter overholdes:
– Anvend godkendt anhugningsgrej: Transportseler.
– Fastgør anhugningsgrejet som løkke på samlebeholderen.
– Sørg for at sikre anhugningsgrejet, så det ikke kan glide.
– Under anvendelsen skal det være sikret, at løfteudstyret står stabilt.
– Tilkald om nødvendigt (f.eks. ved manglende udsyn) en ekstra person for at koor-

dinere.
– Det er ikke tilladt at opholde sig under hængende last. Byrder må ikke føres hen

over arbejdspladser, hvor der opholder sig personer.

5.3 Opbevaring

FARE
Fare som følge af sundhedsfarlige pumpemedier! Desinficér løfteanlæg-
get!
Dekontaminer løfteanlægget, inden det afmonteres og før alt yderligere arbejde! Der
er livsfare! Overhold anvisningerne i virksomhedsreglementet! Ejeren af anlægget
skal sikre, at personalet har modtaget og læst virksomhedsreglementet!

FORSIGTIG
Totalskade som følge af fugtindtrængning
Indtrængende fugt i tilslutningskabler beskadiger kabel og motor! Tilslutningskab-
lernes åbne ender må aldrig dyppes ned i væske, og de skal være vandtæt lukkede
under opbevaring.

Når et nyt løfteanlæg leveres, kan det opbevares i et år. Kontakt kundeservice, hvis du
ønsker en længere opbevaringstid.

Overhold følgende punkter ved opbevaring:
ƒ Stil løfteanlægget på et fast underlag, og sørg for at sikre det mod at vælte eller gli-

de!
ƒ Tilladt opbevaringstemperatur: -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), maks. luftfugtighed: 90 %,

ikke-kondenserende.
Vi anbefaler en frostsikker opbevaring. Opbevaringstemperatur: 5 ... 25 °C (41 ... 77
°F), relativ luftfugtighed: 40 ... 50 %.

ƒ Tøm samlebeholderen helt.
ƒ Rul tilslutningskablerne op i et bundt, og fastgør bundtet på motoren.
ƒ Sørg for at lukke åbne ender på tilslutningskabler og stik vandtæt.
ƒ Opbevar styreenheden i henhold til anvisningerne i vejledningen.
ƒ Luk alle åbne studser omhyggeligt.
ƒ Løfteanlægget må ikke opbevares i rum, hvor der udføres svejsearbejder. De gasarter

eller stråler, der forekommer, kan angribe plast- og elastomerdele.
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ƒ Beskyt løfteanlægget mod direkte sollys og varme. Ekstrem varme kan føre til skader
på plastdelene!

ƒ Elastomerdele undergår en naturlig ældning. Forespørg hos kundeservice, hvis der
ønskes opbevaring i mere end 6 måneder.

6 Installation og elektrisk til-
slutning

6.1 Personalekvalifikationer ƒ Elektrisk arbejde: faglært elektriker
Person med egnet faglig uddannelse, viden og erfaring, som er i stand til at se og
undgå farerne i forbindelse med elektricitet.

ƒ Monterings-/afmonteringsarbejde: faglært arbejdskraft inden for VVS-området
Fastgørelse og opdriftssikring, tilslutning af kunststofrør

6.2 Opstillingstyper ƒ Gulvmonteret installation inde i bygningen
ƒ Underjordisk installation i skakten uden for bygningen

6.3 Brugerens ansvar ƒ Overhold gældende sikkerhedsforskrifter og forskrifter vedrørende forebyggelse af
ulykker.

ƒ Når der anvendes løfteudstyr, skal alle forskrifter vedrørende arbejder under løftet
byrde overholdes.

ƒ Stil personlige værnemidler til rådighed. Sørg for, at personalet bruger værnemidler-
ne.

ƒ Overhold de lokale bestemmelser vedrørende afløbsinstallationer ved drift af spilde-
vandstekniske anlæg.

ƒ Bygningsværket/fundamentet skal være tilstrækkeligt solidt, så der kan etableres en
sikker og funktionel fastgørelse. Det er ejeren, der er ansvarlig for etablering af et
egnet bygningsværk/fundament!

ƒ Sørg for, at der er fri adgang til opstillingsstedet.
ƒ Udfør installationen i henhold til de lokalt gældende forskrifter.
ƒ Kontrollér, at de foreliggende planlægningsdokumenter (installationsplaner, opstil-

lingssted samt tilløbsforhold) er komplette og korrekte.
ƒ Sørg for at føre og klargøre rørledningerne i henhold til planlægningsdokumenterne.
ƒ Nettilslutningen er oversvømmelsessikker.

6.4 Installation

ADVARSEL
Hånd- og fodlæsioner som følge af manglende værnemidler!
Under arbejdet er der fare for (alvorlige) kvæstelser. Brug følgende personlige vær-
nemidler:

• Sikkerhedshandsker

• Sikkerhedssko

FORSIGTIG
Materielle skader som følge af forkert transport!
Løfteanlægget kan ikke transporteres og placeres af én person alene. Der er risiko
for materielle skader på løfteanlægget! Transporten og placeringen af løfteanlægget
på opstillingsstedet skal altid udføres af to personer.

Opstilling i bygning
ƒ Luft tilstrækkeligt ud i driftsrummet.
ƒ Overhold en fri afstand rundt om anlægget på min. 60 cm (2 ft).
ƒ I tilfælde af uheld: Etablér pumpebrønd i driftsrummet, min. dimension:

500x500x500 mm (20x20x20 in). Vælg passende pumpe. Giv mulighed for manuel
tømning.

ƒ Sørg for at trække alle tilslutningskabler i henhold til forskrifterne. Der må ikke udgå
fare (snublefare, beskadigelse under drift) fra tilslutningskablerne. Kontrollér, om
kabeltværsnit og kabellængde er tilstrækkelig til den valgte installationstype.

ƒ Den påmonterede styreenhed er ikke oversvømmelsessikker. Installér styreenheden
tilstrækkelig højt. Sørg for god adgang til betjening!
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Opstilling i skakten

FARE
Livsfare under risikofyldt enearbejde!
Arbejder i skakter og snævre rum samt arbejder med risiko for fald er farlige arbejder.
Disse arbejder må ikke udføres alene! Der skal af sikkerhedshensyn være yderligere
en person til stede.

ADVARSEL
Hovedlæsioner som følge af manglende personlige værnemidler!
Under arbejdet er der fare for (alvorlige) kvæstelser. Bær beskyttelseshjelm, hvis der
anvendes løftegrej!

FORSIGTIG
Pas på med frost!
Frost kan føre til funktionsforstyrrelser og beskadigelse. Vær opmærksom på lokale
frostdybder. Hvis anlægget eller trykafgangen ligger i frostområdet, skal anlægget
tages ud af drift i frostperioden.

Hvis løfteanlægget skal installeres i en skakt, skal nedenstående punkter overholdes:
ƒ Under arbejdet kan der ophobes giftige eller kvælende gasser. Sørg for tilstrækkelig

ventilation. Overhold beskyttelsesforanstaltningerne i henhold til virksomhedsregle-
mentet (gasmåling, medtagning af gasdetektor).

ƒ Træf omgående modforanstaltninger, hvis der ophobes giftige eller kvælende luftar-
ter!

ƒ Overhold løfteanlæggets diagonalmål.
ƒ Opstil løfteudstyr: plan flade, rent og fast underlag. Lagerplads og opstillingssted

skal kunne nås uden problemer.
ƒ Fastgør to transportremme på løfteanlægget. Sørg for at sikre transportremmene, så

de ikke kan glide! Anvend udelukkende byggeteknisk godkendt anhugningsgrej.
ƒ Hvis vejrforholdene (f.eks. isdannelse, kraftig vind) gør det umuligt at arbejde sik-

kert, skal arbejdet afbrydes.

6.4.1 Anvisninger vedrørende fastgø-
relsesmaterialet Monteringen af produktet kan udføres på forskellige bygningsværker (beton, stål osv.).

Vælg fastgørelsesmateriale, der passer til det pågældende bygningsværk. For at sikre
korrekt installation skal følgende anvisninger vedrørende fastgørelsesmaterialet
overholdes:
ƒ Undgå revner og afskalninger i bygningsmaterialet, overhold minimumafstandene

til kanten.
ƒ Sørg for fast og sikker montering, overhold den angivne borehulsdybde.
ƒ Borestøv forringer holdestyrken, blæs eller sug altid borehullet rent.
ƒ Brug kun fejlfrie komponenter (f.eks. skruer, dyvler og mørtelpatroner).

6.4.2 Anvisninger vedrørende rørføring Under drift er rørføringen udsat for forskellige tryk. Derudover kan der forekomme
trykspidser (f.eks. når kontraventilen lukkes), som alt efter driftsforhold kan være man-
ge gange højere end pumpetrykket. Disse forskellige tryk belaster rørledninger og rør-
forbindelser. For at sikre en sikker og fejlfri drift skal rørledningerne og rørforbindelser-
ne kontrolleres med henblik på nedenstående parametre og dimensioneres i henhold til
kravene:
ƒ Rørledninger er selvbærende.

Der må hverken indvirke tryk- eller trækkræfter på løfteanlægget.
ƒ Rørføringens og rørforbindelsernes trykbestandighed
ƒ Rørforbindelsernes trækstyrke (= forbindelse, der er kraftsluttende på langs)
ƒ Tilslut rørledningerne spændings- og vibrationsfrit.

6.4.3 Arbejdstrin Installationen af løfteanlægget udføres i følgende trin:
ƒ Forberedende arbejde.
ƒ Opstil løfteanlægget.
ƒ Tilslut trykledningen.
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ƒ Tilslut tilløbet.
ƒ Tilslut udluftningen.
ƒ Tilslut nødtømningen.

6.4.4 Forberedende arbejde ƒ Pak løfteanlægget ud.
ƒ Fjern sikringsmekanismen.
ƒ Kontrollér leveringsomfanget.
ƒ Kontrollér, at alle komponenter er i fejlfri stand.

FORSIGTIG! Defekte komponenter må ikke monteres! Defekte komponenter kan
føre til anlægssvigt!

ƒ Læg tilbehøret til side, og gem det til senere brug.
ƒ Forbered opstillingsstedet:

– Vandret og plan opstillingsflade!
– Tilstrækkelig plads til ekstra fri plads på mindst 60 cm (2 ft)!
– Mulighed for fastgørelse med rawlplugs.
– Rent, rengjort for grove faste stoffer
– Tørt
– Frostfrit
– Godt oplyst

6.4.5 Opstilling af løfteanlægget

11

Fig. 2: Løfteanlægget set oppefra

1 Fastgørelsesnoter til forankring i gulvet

Installér løfteanlægget vrid- og opdriftssikkert. Hertil skal løfteanlægget forankres i
gulvet.

‡ De forberedende arbejder er afsluttet.

‡ Opstillingsstedet er klargjort i henhold til planlægningsdokumenterne.

‡ Fastgørelsesmateriale, som egner sig til det eksisterende underlag, forefindes. BE-
MÆRK! Overhold anvisningerne vedrørende fastgørelsesmaterialet!

1. Placér løfteanlægget på opstillingsstedet, og juster det i forhold til rørføringen.
FORSIGTIG! Fastgør styreenheden på løfteanlægget, så den ikke kan falde ned.
Hvis styreenheden falder ned, kan den blive ødelagt!
BEMÆRK! Løfteanlægget skal være i vater!

2. Mærk op til fastgørelsesnoternes borehuller.

3. Stil løfteanlægget til side.

4. Bor huller, og rengør dem. Sæt rawlplugs i.

5. Læg en isoleringsmåtte ud, og ret den til.

6. Placér løfteanlægget på isoleringsmåtten, og ret det til.

7. Stik fastgørelsesskruen og skiven gennem fastgørelsesnoten. Skru fastgørelses-
skruen ind i rawlpluggen.

8. Fastgør løfteanlægget i gulvet.

9. Fastgør styreenheden oversvømmelsessikkert på væggen (se vejledningen til sty-
reenheden).

10.Træk tilslutningskablet i henhold til forskrifterne.

▶ Løfteanlægget er monteret vrid- og opdriftssikkert. Næste trin: Tilslut trykrørled-
ningen.
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6.4.6 Tilslutning af trykledningen
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Fig. 3: Montering af tryktilslutning

1 Løfteanlæg
2 Kontraventil med udluftningsanordning
3 Tryktilslutning
4 Afspærringsventil
5 Flangestuds
6 Muffe, fleksibel
7 Rørbøjler
8 Trykledning

Vær opmærksom på følgende ved tilslutning af trykledningen:
ƒ Udfør trykledningen i DN 80 eller DN 100!
ƒ Gennemstrømningshastighed i trykledningen: 0,7 m/s (2.3 ft/s) til 2,3 m/s (7.5 ft/s)!
ƒ Det er ikke tilladt at reducere rørdiameteren!
ƒ Alle tilslutninger skal være helt tætte!
ƒ For at undgå tilbageløb fra den offentlige samlekanal skal trykledningen udføres som

"rørsløjfe".
Rørsløjfens nederste kant skal ligge på det højeste punkt over det lokalt fastlagte
tilbageløbsniveau!

ƒ Træk trykledningen frostsikkert.
ƒ Installér afspærringsventil.

‡ Løfteanlægget er installeret korrekt.

‡ Trykledningen er installeret fagligt korrekt i henhold til planlægningsdokumenter-
ne og i lod i forhold til trykstudsen.

‡ Monteringsmateriale forefindes:
1 stk. afspærringsventil
1 stk. muffe
4 stk. rørbøjle

1. Montér afspærringsventilen på trykstudsen.

2. Montér flangestudsen på afspærringsventilen.

⇒ For at opnå en lydisoleret tilslutning af trykledning skal der mellem enden af
trykledningen og enden af flangestudsen være en afstand på 40 ... 60 mm
(1,5 ... 2,4 in)!
- Hvis afstanden er for lille, skal trykrøret afkortes.
- Hvis afstanden er for stor, skal trykrøret forlænges eller skiftes ud.

3. Sæt rørbøjler på flangestudsen.

4. Skub muffen hen over trykrøret.

5. Skub muffen hen over flangestudsen.

6. Centrér muffen mellem flangestuds og trykrør.

7. Fastgør muffen på flangestuds og trykrør med to rørbøjler på hver. Tilspændings-
moment: 5 Nm (3,7 ft·lb)!

▶ Trykledningen er sluttet til. Næste trin: Tilslut tilløbet.

6.4.7 Tilslutning af tilløbet Tilløbet kan vælges frit til at forløbe enten i de markerede flader i bagvæggen, i de to si-
devægge eller i beholderens tag.
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Fig. 4: Tilløbsflader

Vær opmærksom på følgende ved tilslutning af tilløbet:
ƒ Tilslut tilløbet i de markerede områder. Hvis tilløbet forløber uden for de markerede

områder, kan der opstå følgende problemer:
– Tilslutningen bliver utæt.
– Tilbageløb til den tilsluttede tilløbsledning.

ƒ Undgå, at væske og luft pludselig vælder ind i samlebeholderen. Træk tilløbet fagligt
korrekt.
FORSIGTIG! Væske eller luft, der pludselig vælder ind i samlebeholderen, kan re-
sultere i funktionsforstyrrelser på løfteanlægget!

ƒ For at tilløbsledningen kan løbe tom af sig selv, skal tilløbsledningen føres med fald
til løfteanlægget.

ƒ Den laveste tilslutningshøjde er 180 mm (7 in).
ƒ Alle tilslutninger skal være helt tætte!
ƒ Installér afspærringsventilen i tilløbet!

10...20 mm

0.4...0.8 in

1

1

1 1 1
2 3

3

3

4 4 4
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Fig. 5: Tilslutning af tilløbet

1 Beholdervæg
2 Hulsav til boremaskine
3 Tilløbspakning
4 Tilløbsrør
5 Rørbøjle

‡ Løfteanlægget er installeret korrekt.

‡ Tilløbsledningen er installeret korrekt frem til samlebeholderen i henhold til plan-
lægningsdokumenterne.
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‡ Monteringsmateriale forefindes:
1 stk. hulsav (DN 100 er indeholdt i leveringsomfanget)
1 stk. boremaskine
1 stk. tilløbspakning (DN 100 er indeholdt i leveringsomfanget)
1 stk. rørbøjle

1. Markér tilløbspunktet på samlebeholderen.

2. Bor hullet til tilløbet i beholdervæggen ved hjælp af en hulsav.
Når der bores huller på samlebeholderen, skal følgende punkter overholdes:
- Overhold tilløbsfladernes mål. FORSIGTIG! Hele hullet skal være inden for de
markerede tilløbsflader!
- Boremaskinens maks. hastighed: 200 o/min
- Kontrollér hullets diameter! BEMÆRK! Bor tilslutningen omhyggeligt. Hullets
diameter er afgørende for tilslutningens tæthed!
- Sørg for korrekt spånfjernelse! Hvis spånfjernelsen aftager, vil materialet for hur-
tigt blive varmet op og smelte.

⇒ Afbryd boringen, lad materialet køle af, og rengør hulsaven!

⇒ Reducér boremaskinens hastighed.

⇒ Variér fremføringstrykket under boring.

3. Afgrat og glat skærefladen.

4. Sæt tilløbspakningen ind i hullet.

5. Skub rørbøjlen på tilløbspakningen.

6. Gør tilløbspakningens indvendige flade fugtig ved hjælp af et glidemiddel.

7. Skub tilløbsrøret ind i tilløbspakningen.
Skub tilløbsrøret 10 … 20 mm (0,4 … 0,8 in) ind i samlebeholderen.

8. Forbind tilløbspakning og -rør fast ved hjælp af rørbøjlen. Tilspændingsmoment:
5 Nm (3,7 ft·lb).

▶ Tilløbet er sluttet til. Næste trin: Tilslutning af ventilation og udluftning.

6.4.8 Tilslutning af ventilation og
udluftning Tilslutningen af en ventilations- og udluftningsledning er påbudt. Derudover er ventila-

tion og udluftning absolut nødvendig for, at løfteanlægget kan fungere fejlfrit.
Overhold følgende punkter ved tilslutning af ventilations- og udluftningsledningen:
ƒ Før ventilations- og udluftningsledningen over taget.
ƒ Alle tilslutninger skal være helt tætte.

3

4

Fig. 6: Tilslutning af ventilation og udluftning
af samlebeholder

3 Tilslutning af ventilation og udluftning af samlebeholder
4 Tryktilslutning

‡ Løfteanlægget er opstillet fagligt korrekt.

‡ Ventilations- og udluftningsledningen er ført fagligt korrekt.

1. Sæt en HT-dobbeltmuffe på den åbnede ventilations- og udluftningsstuds.

2. Sæt ventilations- og udluftningsrøret ind i HT-dobbeltmuffen.

▶ Ventilation og udluftning installeres. Tilslut ved behov en håndmembranpumpe til
tilslutningen til nødtømningen.

6.4.9 Installation af en håndmembran-
pumpe

BEMÆRK
Tilslut ikke et tilløb til nødtømningen!
I forbindelse med inspektionsarbejder eller uheld pumpes samlebeholderen tom via
nødtømningen. Tilslut ikke et tilløb til nødtømningen! Ellers kan samlebeholderen
ikke tømmes i nødstilfælde!
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I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, eller hvis løfteanlægget svigter, skal samle-
beholderen pumpes tom manuelt. Hertil anbefaler vi at installere en håndmembran-
pumpe.

FORSIGTIG! Hvis løfteanlægget svigter, vil der ske et tilbageløb i tilløbet, og samle-
beholderen kan revne! Spær for tilløbet, og tøm samlebeholderen.

2 3

7

Fig. 7: Tilslutning af håndmembranpumpe

2 Inspektionsåbning samlebeholder
3 Tilslutning af ventilation og udluftning af samlebeholder
7 Tilslutning af nødtømning

Overhold følgende punkter ved installation af en håndmembranpumpe:
ƒ Vælg en installationshøjde, som giver optimale betjeningsmuligheder.
ƒ Slut håndmembranpumpen til nødtømningen (laveste punkt, nærmest komplet tøm-

ning mulig).
ƒ For at kunne åbne tømningstilslutningen kræves en hulsav 30 mm (1,3 in).
ƒ Tilslut trykledningen efter afspærringsventilen på tryksiden.

Alternativt kan tilslutningen udføres direkte på samlekanalen via en rørsløjfe.
ƒ Alle tilslutninger skal være helt tætte!
ƒ Overhold monterings- og driftsvejledningen til håndmembranpumpen!

6.5 Elektrisk tilslutning

FARE
Livsfare på grund af elektrisk strøm!
Ukorrekt adfærd under udførelse af elarbejder kan medføre død som følge af elek-
trisk stød! Elarbejder skal udføres af en elinstallatør i henhold til de lokalt gældende
forskrifter.

6.5.1 Sikring på netsiden

Ledningssikkerhedsafbrydere

Ledningssikkerhedsafbrydernes størrelse og koblingskarakteristik afhænger af det til-
sluttede produkts mærkestrøm. Overhold de lokale forskrifter.

Løfteanlæg Maks. mærkestrøm
(ved alarm for høj vand-
stand)

Sikring

Enfasestrøm

SANI-L12M... 14,4 A 16 A

SANI-L16M... 18,6 A 20 A

Trefasestrøm

SANI-L12T... 5,8 A 10 A

SANI-L16T... 7,2 A 10 A

SANI-L21T... 11 A 16 A

Fejlstrømsrelæ (RCD)
ƒ Installér fejlstrømsrelæ (HFI) i henhold til forskrifterne fra det lokale energiforsy-

ningsselskab.
ƒ Installér et fejlstrømsrelæ (HFI), hvis personer kan komme i berøring med produktet

og ledende væsker.

6.5.2 Nettilslutning ƒ Overhold anvisningerne på typeskiltet.
ƒ Forbind med jord i henhold til de lokale forskrifter.
ƒ Installér stikkontakten, så den er sikret mod oversvømmelse.
ƒ Stikkontaktens udførelse:

– Enfasestrøm:
SANI-L12M...: Schuko-stikkontakt
SANI-L16M...: CEE 32A, 2P+PE, 6h

– Trefasestrøm: CEE 16A, 3P+N+PE, 6h, rotationsfelt med uret
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6.5.3 Styreenhed Styreenheden er forsynet med ledning og stik og indstillet fra fabrikken. Træk alle til-
slutningskabler til styreenheden og nettilslutningen i henhold til de lokale forskrifter.
FORSIGTIG! Installér styreenheden, så den er sikret mod oversvømmelse!

Styreenheden stiller følgende grundfunktioner til rådighed:
ƒ Niveauafhængig styring
ƒ Motorværn
ƒ Omdrejningsretningskontrol (kun ved trefasestrøm)
ƒ Alarm for høj vandstand

Yderligere oplysninger fremgår af styreenhedens monterings- og driftsvejledning:
ƒ Den elektriske tilslutning af løfteanlægget til styreenheden
ƒ Funktionsoversigt og -beskrivelse
ƒ Indstilling af skiftepunkter

Skiftepunkter

Løfteanlæggets skiftepunkter kan tilpasses til tilløbshøjden. Derved opnås et større
nyttevolumen. Angivelserne vedrørende skiftepunkterne refererer altid til gulvet.

BEMÆRK! Hvis tilløbet ligger lavere end skiftepunktet "Pumpe TIL", sker der et til-
bageløb til tilløbsledningen!

Styreenhed Wilo-Control MS-L

På styreenhed Control MS-L indstilles skiftepunkterne ved hjælp af gemte parameter-
poster. Indstil til dette formål den nødvendige parameterpost på DIP switch 3:

Skiftepunkter

In
ds

til
lin

g
DI

P 
sw

itc
h 

3

Fa
br

ik
si

nd
st

ill
in

g/
va

lg
ba

r

Pumpe TIL: 180 mm (7 in)

Pumpe FRA: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høj vandstand: 200 mm (8 in)

ON

1 2 3

•

Pumpe TIL: 250 mm (10 in)

Pumpe FRA: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høj vandstand: 270 mm (10,5 in)

ON

1 2 3

o

Pumpe TIL: 315 mm (12,5 in)

Pumpe FRA: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høj vandstand: 335 mm (13 in)

ON

1 2 3

o

Signaturforklaring
• = fabriksindstilling, o = kan indstilles

BEMÆRK! Oplysninger om positionen for DIP switch 3 fremgår af styreenhedens
monterings- og driftsvejledning!

Styreenhed Wilo-Control EC-L

På styreenhed Control EC-L indstilles skiftepunkterne i menuen. Indstil til dette formål
de følgende værdier i de angivne menuer:

Skiftepunkter
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51

Pumpe TIL: 180 mm (7 in)

Pumpe FRA: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høj vandstand: 200 mm (8 in)

• 1,00 0,46 0,19 0,49 0,28 0,53
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Skiftepunkter
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Pumpe TIL: 250 mm (10 in)

Pumpe FRA: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høj vandstand: 270 mm (10,5 in)

o 1,00 0,69 0,19 0,73 0,28 0,75

Pumpe TIL: 315 mm (12,5 in)

Pumpe FRA: 115 mm (4,5 in)

Alarm for høj vandstand: 335 mm (13 in)

o 1,00 0,90 0,19 0,93 0,28 0,96

Signaturforklaring
• = fabriksindstilling, o = kan indstilles, skiftepunkternes måleenhed: Meter (m)

BEMÆRK! Funktionsmåde og beskrivelse af menuerne fremgår af styreenhedens
monterings- og driftsvejledning!

6.5.4 Drift med frekvensomformer Drift med frekvensomformer er ikke tilladt.

7 Ibrugtagning

ADVARSEL
Fodlæsioner som følge af manglende personlige værnemidler!
Under arbejdet er der fare for (alvorlige) kvæstelser. Brug sikkerhedssko!

BEMÆRK
Automatisk tilkobling efter strømsvigt
Produktet tændes og slukkes procesafhængigt via separate styringer. Efter strøms-
vigt kan produktet tænde automatisk.

7.1 Personalekvalifikationer ƒ Elektrisk arbejde: faglært elektriker
Person med egnet faglig uddannelse, viden og erfaring, som er i stand til at se og
undgå farerne i forbindelse med elektricitet.

ƒ Betjening/styring: Betjeningspersonal, som er instrueret i hele anlæggets funktions-
måde

7.2 Brugerens ansvar ƒ Monterings- og driftsvejledningen skal altid opbevares ved løfteanlægget eller på et
dertil beregnet sted.

ƒ Monterings- og driftsvejledningen skal stilles til rådighed på personalets eget sprog.
ƒ Det skal sikres, at hele personalet har læst og forstået monterings- og driftsvejled-

ningen.
ƒ Alle sikkerhedsanordninger og nødstop-afbrydere er aktive, og det er kontrolleret, at

de fungerer fejlfrit.
ƒ Løfteanlægget er egnet til anvendelse under de fastlagte driftsbetingelser.

7.3 Betjening

FORSIGTIG
Fejlfunktion som følge af forkert betjening af styreenheden!
Når stikket er sat i, starter styreenheden i den senest indstillede driftstype. Læs
monterings- og driftsvejledningen til styreenheden, inden stikket sættes i, for på
den måde at blive fortrolig med betjeningen af styreenheden.
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Betjeningen af løfteanlægget foregår via styreenheden. Styreenheden er forudindstillet
til løfteanlægget. Læs monterings- og driftsvejledningen til styreenheden for at få op-
lysninger vedrørende korrekt betjening af styreenheden:
ƒ Indstillinger
ƒ LED-indikatorer/LC-display
ƒ Alarmmeddelelser

7.4 Testkørsel Udfør en testkørsel, inden løfteanlægget arbejder i automatisk drift. Ved hjælp af en
testkørsel kontrolleres anlæggets fejlfrie funktion samt tæthed. For at sikre anlæggets
optimale drift kan det være nødvendigt at tilpasse pumpens efterløbstid.

‡ Løfteanlægget er installeret korrekt.

‡ Den korrekte forbindelse af tilslutningerne er kontrolleret.

1. Tænd for løfteanlægget: Sæt stikket i stikkontakten.

2. Vælg automatisk tilstand på styreenheden

3. Åbn spærrearmaturet i trykledningen.
BEMÆRK! Spærrearmaturet i tilløbet forbliver lukket!

4. Skru inspektionsdækslet af samlebeholderen.

5. Fyld samlebeholderen langsomt med vand med en slange via inspektionsåbningen.
BEMÆRK! Fejlfunktion! Vandstrålen må ikke pege direkte mod flydekontakten!

6. Løfteanlægget tænder og slukker via niveaustyringen.

⇒ Til en testkørsel skal der gennemføres mindst to komplette pumpeprocesser
for alle pumper.

⇒ Fyld trykledningen helt med vand for at kontrollere driftspunktet. Gentag
testkørslen, indtil trykledningen er helt fyldt.

7. Skru inspektionsdækslet på igen. BEMÆRK! Luk inspektionsåbningen på samle-
beholderen tæt!

8. Kontrollér alle tilslutninger med henblik på tæthed.

⇒ Når alle tilslutninger er tætte, kan løfteanlægget køre i automatisk drift.

▶ Testkørslen er afsluttet.

▶ Løfteanlægget går i drift: Lad afspærringsventilen i trykledningen stå åben.

▶ Løfteanlæg i standby-modus: Luk afspærringsventilen i trykledningen.

7.5 Efterløbstid Efterløbstiden er fra fabrikkens side indstillet til 3 sek. Efterløbstiden skal tilpasses efter
behov:
ƒ Øgning af nyttevolumenet pr. pumpning.
ƒ Mest omfattende udsugning af de bundfældelige stoffer på bunden af beholderen

ved hjælp af den integrerede dybdesugning.
ƒ Slubredrift til forhindring af trykstød.

Se monterings- og driftsvejledningen til styreenheden vedrørende indstilling af efter-
løbstiden!

FORSIGTIG! Vær opmærksom på driftstypen, når efterløbstiden ændres. Driftstypen
angiver tilkoblingsvarighed og stilstandstid!

7.6 Indstilling af udluftningsskrue Kontraventilen er udstyret med en udluftningsskrue. Til inspektionsarbejder kan kon-
traventilen åbnes via udluftningsskruen. Derved kan det resterende pumpemedium
strømme fra trykledningen til samlebeholderen. Af hensyn til kontraventilens fejlfrie
drift skal udluftningsskruen derefter indstilles tilbage i fabriksindstilling.
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Fig. 8: Udluftningsskruens position

2 Inspektionsåbning samlebeholder
3 Tilslutning af ventilation og udluftning af samlebeholder
4 Tryktilslutning
9 Udluftningsskrue

‡ Løfteanlæg i standby-modus.

1. Kontrollér fabriksindstillingen af udluftningsskruen: 28 mm (1,1 in)

2. Hvis udluftningsskruen er skruet for langt ind (> 28 mm/1,1 in), skal den skrues ud.

FORSIGTIG! Kontraventilen kan blive beskadiget, hvis udluftningsskruen er skruet
for langt ind. Derudover kan der forekomme meget kraftig støj!

8 Drift Som standard arbejder løfteanlægget i automatisk drift og tændes og slukkes via den
integrerede niveaustyring.

ADVARSEL
Risiko for forbrændinger på varme overflader!
Motorhuset kan blive meget varmt under drift. Der kan opstå forbrændinger. Lad
motoren køle ned til den omgivende temperatur efter frakobling!

‡ Ibrugtagningen er udført.

‡ Testkørslen er udført med ønsket resultat.

‡ Løfteanlæggets betjening og funktionsmåde er kendt.

‡ Trykledningen er fyldt helt op med vand.

1. Tænd for løfteanlægget: Sæt stikket i stikkontakten.

2. Vælg automatisk tilstand på styreenheden.

3. Åbn afspærringsventilen i tilløbs- og trykledningen.

▶ Løfteanlægget arbejder i automatisk drift og styres niveauafhængigt.

8.1 Anvendelsesgrænser Ikke tilladte driftsbetingelser og overbelastning fører til skader på løfteanlægget. Føl-
gende anvendelsesgrænser skal nøje overholdes:
ƒ Maks. tilløb/h: 7200 l (1902 US.liq.gal)
ƒ Maks. tilløbshøjde: 5 m (16 ft)
ƒ Maks. tryk i trykrørledningen: 6 bar (87 psi)
ƒ Medietemperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) i 5 min.
ƒ Omgivende temperatur: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

8.2 Under drift

FORSIGTIG
Materielle skader som følge af trykstød
Når der slukkes for pumpen, kan der forekomme trykstød. Disse trykstød kan beska-
dige trykledning og løfteanlæg. Øg efterløbstiden for at undgå trykstød. Ved en læn-
gere efterløbstid indstilles slubredrift, og kontraventilen lukker blødere.

BEMÆRK
Anlægsproblemer ved for lav løftehøjde
Hvis den geodætiske løftehøjde ligger under 2 m (6.5 ft), kan der opstå utæthed i
samlebeholderen. Kontraventilen lukker ikke tæt, fordi det nødvendige modtryk
mangler. Det kan ske, at løfteanlægget tændes gentagne gange (takter).
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ƒ Åbn afspærringsventilen i tilløbs- og trykledningen!
ƒ Den maksimale tilløbsmængde er mindre end anlæggets maksimale pumpeydelse.
ƒ Inspektionsåbninger på samlebeholderen og kontraventilen må ikke åbnes!
ƒ Sørg for, at samlebeholderen udluftes!

8.3 Nøddrift
8.3.1 Fejl på niveaustyringen Hvis niveaustyringen svigter, skal samlebeholderen tømmes i manuel drift. Yderligere

oplysninger vedrørende manuel drift fremgår af styreenhedens monterings- og drifts-
vejledning.

FORSIGTIG! Permanent drift er ikke tilladt! Vær opmærksom på driftstypen. Drifts-
typen angiver tilkoblingsvarighed og stilstandstid!

8.3.2 Fejl på løfteanlægget Hvis løfteanlægget svigter helt, skal spildevandet pumpes væk ved hjælp af en hånd-
membranpumpe.

1. Luk afspærringsventilen i tilløbet.

2. Luk afspærringsventilen i trykledningen.

3. Pump spildevandet ind i trykrørledningen ved hjælp af håndmembranpumpen.

8.3.3 Oversvømmelse af løfteanlægget
(uheld)

FARE
Fare som følge af sundhedsfarlige pumpemedier!
I tilfælde af uheld vil der være kontakt med det ophobede spildevand. Overhold føl-
gende punkter:

• Brug værnemidler:

⇒ Engangsbeskyttelsesdragt

⇒ Lukkede beskyttelsesbriller

⇒ Mundbind

• Det anvendte tilbehør (f.eks. håndmembranpumpe og slanger) skal rengøres
grundigt og desinficeres, når arbejderne er afsluttet.

• Desinficer løfteanlæg og driftsrum.

• Skyllevand skal ledes ud i kloaksystemet.

• Bortskaf beskyttelsestøj og rengøringsmateriale i henhold til de lokalt gældende
forskrifter.

• Overhold anvisningerne i virksomhedsreglementet! Ejeren af anlægget skal sik-
re, at personalet har modtaget og læst virksomhedsreglementet!

BEMÆRK
Drift af løfteanlægget ved havari
Styreenheden er ikke oversvømmelsessikker. For at sikre, at løfteanlægget også kan
anvendes ved oversvømmelse, skal de elektriske tilslutninger og styreenheden in-
stalleres tilstrækkelig højt!

9 Driftsstandsning/afmontering
9.1 Personalekvalifikationer ƒ Betjening/styring: Betjeningspersonal, som er instrueret i hele anlæggets funktions-

måde
ƒ Monterings-/afmonteringsarbejde: faglært arbejdskraft inden for VVS-området

Fastgørelse og opdriftssikring, tilslutning af kunststofrør
ƒ Elektrisk arbejde: faglært elektriker

Person med egnet faglig uddannelse, viden og erfaring, som er i stand til at se og
undgå farerne i forbindelse med elektricitet.

9.2 Brugerens ansvar ƒ Overhold brancheorganisationernes lokalt gældende sikkerhedsforskrifter og for-
skrifter vedrørende forebyggelse af ulykker.

ƒ Stil de nødvendige personlige værnemidler til rådighed, og sørg for, at personalet
bruger værnemidlerne.
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ƒ Sørg for at udlufte lukkede rum tilstrækkeligt.
ƒ Træf straks modforanstaltninger, hvis der ophobes giftige eller kvælende luftarter!
ƒ Ved arbejder i skakter og lukkede rum skal der være en anden person til stede som

sikkerhed.
ƒ Hvis der anvendes løftegrej, skal alle forskrifter vedrørende arbejdet med tung last

og hængende last overholdes!

9.3 Driftsstandsning 1. Luk afspærringsventilen i tilløbsledningen.

2. Sæt styreenheden i standby-modus.

3. Tøm samlebeholderen.
Tænd for løfteanlægget i manuel drift, og tøm samlebeholderen.

4. Luk afspærringsventilen i trykledningen.

5. Sluk for løfteanlægget.
Træk stikket ud af stikkontakten. FORSIGTIG! Sørg for at sikre løfteanlægget
mod utilsigtet genindkobling!

▶ Løfteanlægget er taget ud af drift.

Hvis løfteanlægget tages ud af drift i en længere periode, skal der med regelmæssige
mellemrum (hvert kvartal) udføres en funktionskørsel. FORSIGTIG! Udfør en funktions-
kørsel som beskrevet under "Testkørsel".

9.4 Afmontering

FARE
Fare som følge af sundhedsfarlige medier under afmontering!
Under afmonteringen kan der opstå kontakt med sundhedsfarlige medier. Overhold
følgende punkter:

• Bær værnemidler:

⇒ Lukkede beskyttelsesbriller

⇒ Mundbind

⇒ Beskyttelseshandsker

• Dryppede mængder skal straks opsamles.

• Overhold anvisningerne i virksomhedsreglementet! Ejeren af anlægget skal sik-
re, at personalet har modtaget og læst virksomhedsreglementet!

FARE
Fare som følge af sundhedsfarlige pumpemedier! Desinficér løfteanlæg-
get!
Dekontaminer løfteanlægget, inden det afmonteres og før alt yderligere arbejde! Der
er livsfare! Overhold anvisningerne i virksomhedsreglementet! Ejeren af anlægget
skal sikre, at personalet har modtaget og læst virksomhedsreglementet!

FARE
Livsfare på grund af elektrisk strøm!
Ukorrekt adfærd under udførelse af elarbejder kan medføre død som følge af elek-
trisk stød! Elarbejder skal udføres af en elinstallatør i henhold til de lokalt gældende
forskrifter.

FARE
Livsfare under risikofyldt enearbejde!
Arbejder i skakter og snævre rum samt arbejder med risiko for fald er farlige arbejder.
Disse arbejder må ikke udføres alene! Der skal af sikkerhedshensyn være yderligere
en person til stede.
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ADVARSEL
Risiko for forbrændinger på varme overflader!
Motorhuset kan blive meget varmt under drift. Der kan opstå forbrændinger. Lad
motoren køle ned til den omgivende temperatur efter frakobling!

‡ Løfteanlægget er taget ud af drift.

‡ Personlige værnemidler er taget på.

‡ Alle afspærringsventiler er lukkede.

1. For at tømme trykrørledningen i beholderen skal kontraventilen åbnes ved hjælp af
udluftningsanordningen.

2. Det resterende pumpemedium skal pumpes ud ved hjælp af håndmembranpum-
pen.

3. Løsn forbindelsen ved tilløbet. Træk tilløbsrøret ud af tilløbspakningen.

4. Løsn trykledningens forbindelse. Afmonter muffen.

5. Løsn forbindelsen på samlebeholderens ventilations- og udluftningstilslutning.
Træk udluftningsrøret ud af HT-muffen.

6. Afmontér håndmembranpumpens sugeledning fra nødtømningens tilslutning.
FARE! Sundhedsfare som følge af spildevand! Det resterende spildevand strøm-
mer ud af samlebeholderen via nødtømningens tilslutning. Opsaml spildevandet
i egnede beholdere, og led det ud i kloaksystemet.

7. Løsn forankringen i gulvet.

8. Træk løfteanlægget forsigtigt ud af rørføringen.

▶ Løfteanlægget er afmonteret. Rengør og desinficer løfteanlæg og driftsrum.

9.5 Rengøring og desinfektion

FARE
Fare som følge af sundhedsfarlige pumpemedier!
Desinficer løfteanlægget inden alt yderligere arbejde! Brug følgende personlige vær-
nemidler under rengøringen:

• Lukkede beskyttelsesbriller

• Åndedrætsværn

• Beskyttelseshandsker

⇒ Ovenstående udstyr er et minimumskrav; overhold anvisningerne i virk-
somhedsreglementet! Ejeren af anlægget skal sikre, at personalet har mod-
taget og læst virksomhedsreglementet!

‡ Løfteanlægget er afmonteret.

‡ Styreenheden er pakket vandtæt ind.

‡ Led spildevandet ud i kloaksystemet i henhold til de lokalt gældende forskrifter.

‡ Desinfektionsmidler er til rådighed i henhold til virksomhedsreglementet.
BEMÆRK! Producentens anvisninger vedrørende anvendelse skal overholdes
meget nøje!

1. Spul løfteanlægget oppefra og ned med rent vand.

2. Åbn inspektionsåbninger på samlebeholderen og kontraventilen og skyl dem.

3. Spul alle tilslutningsstudser indefra.

4. Skyl al snavs på gulvet ud i kloaksystemet.

5. Lad løfteanlæg tørre.

6. Luk inspektionsåbninger på samlebeholderen og kontraventilen igen.

10 Service Service må kun udføres af en sagkyndig person (f.eks. kundeservice). Overhold vedlige-
holdelsesintervallerne i henhold til EN 12056‑4:
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ƒ Hvert kvartal for erhvervsvirksomheder
ƒ Hvert halve år for flerfamiliehuse
ƒ Hvert år for enfamiliehuse

Skriv alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder ind i en protokol. Få protokollen un-
derskrevet af den fagkyndige person og ejeren.

Udfør en testkørsel, når vedligeholdelsesarbejderne er afsluttet.

11 Reservedele Reservedele bestilles via kundeservice. For at undgå opfølgende spørgsmål og fejlbe-
stillinger skal serie- og artikelnummeret altid oplyses ved bestillinger. Der tages forbe-
hold for tekniske ændringer!

12 Bortskaffelse
12.1 Beskyttelsesbeklædning Brugte værnemidler skal bortskaffes i henhold til de lokalt gældende retningslinjer.

12.2 Olie og smøremiddel Forbrugsmidler skal opsamles i dertil egnede beholdere og bortskaffes i henhold til de
lokalt gældende retningslinjer. Lækager skal straks opsamles!

12.3 Information om indsamling af
brugte el- og elektronikprodukter Med korrekt bortskaffelse og sagkyndig genanvendelse af dette produkt undgås mil-

jøskader og sundhedsfarer for den enkelte.

BEMÆRK
Forbud mod bortskaffelse som husholdningsaffald!
Inden for EU kan dette symbol forekomme på produktet, på emballagen eller i de
ledsagende dokumenter. Det betyder, at det ikke er tilladt at bortskaffe de pågæl-
dende el- og elektronikprodukter sammen med husholdningsaffald.

For at kunne behandle, genanvende og bortskaffe de pågældende udtjente produkter
korrekt skal følgende punkter overholdes:
ƒ Aflever altid disse produkter til et indsamlingssted, der er godkendt og beregnet til

formålet.
ƒ Overhold de lokalt gældende forskrifter!

Indhent oplysninger om korrekt bortskaffelse hos kommunen, på den nærmeste gen-
brugsplads eller hos den forhandler, hvor produktet blev købt. Flere oplysninger om
genanvendelse findes på www.wilo‑recycling.com.
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