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1 Yleistä
1.1 Näitä ohjeita koskien Tämä ohje on kiinteä osa tuotteen toimitusta. Tämän ohjeen noudattaminen on

edellytyksenä tuotteen tarkoituksenmukaiselle käytölle ja oikealle käsittelylle:
ƒ Lue ohje huolellisesti ennen kaikkia tuotteeseen kohdistuvia toimenpiteitä.
ƒ Pidä ohje aina helposti saatavilla.
ƒ Huomioi kaikki tuotteen tiedot ja merkinnät.

Alkuperäisen käyttöohjeen kieli on saksa. Kaikki muunkieliset asennus- ja käyttöohjeet
ovat alkuperäisen asennus- ja käyttöohjeen käännöksiä.

1.2 Tekijänoikeus Tekijänoikeuden tähän ohjeeseen omistaa Wilo. Minkäänlaista sisältöä ei saa:
ƒ monistaa,
ƒ jakaa,
ƒ hyödyntää luvatta kilpailutarkoituksiin.

Wilo pidättää itsellään oikeuden muuttaa mainittuja tietoja ilman ilmoitusta eikä vastaa
teknisistä epätarkkuuksista ja/tai puutteista.

1.3 Oikeus muutoksiin Wilo pidättää itsellään kaikki oikeudet tuotteiden tai yksittäisten osien teknisiin
muutoksiin. Käytetyt kuvat saattavat poiketa alkuperäisestä, ja niitä käytetäänkin
ainoastaan esimerkinomaisina esityksinä tuotteesta.

1.4 Takuusitoumus- ja
vastuuvapautus Wilo ei ota kantaakseen takuuta tai vastuuta seuraavissa tapauksissa:

ƒ Riittämätön kokoonpano ylläpitäjän tai toimeksiantajan puutteellisten tai väärien
tietojen vuoksi

ƒ Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen
ƒ Määräystenvastainen käyttö
ƒ Vääränlainen varastointi tai kuljetus
ƒ Virheellinen asennus tai purkaminen
ƒ Puutteellinen huolto
ƒ Kielletty korjaus
ƒ Puutteellinen rakennuspohja
ƒ Kemialliset, sähköiset tai sähkökemialliset vaikutukset
ƒ Kuluminen

2 Turvallisuus Tämä luku sisältää tärkeitä ohjeita yksittäisistä käyttövaiheista. Näiden ohjeiden
laiminlyönti voi aiheuttaa seuraavia vaaratilanteita:
ƒ Henkilövaara sähkön, mekaanisten toimintojen tai bakteerien vaikutuksen sekä

sähkömagneettisten kenttien vuoksi
ƒ Ympäristövaara vaarallisten aineiden vuotamisen johdosta
ƒ Aineelliset vahingot
ƒ Tuotteen tärkeät toiminnot eivät toimi

Ohjeiden laiminlyönti aiheuttaa vahingonkorvausvaateiden raukeamisen.

Noudata lisäksi muiden kappaleiden ohjeita ja turvallisuusohjeita!

2.1 Turvallisuusohjeiden merkintä Tässä asennus- ja käyttöohjeessa annetaan ohjeita ja turvallisuusohjeita esine- ja
henkilövahinkojen välttämiseksi. Nämä turvallisuusohjeet näytetään eri tavoin:
ƒ Turvallisuusohjeet henkilövahinkojen estämiseksi alkavat huomiosanalla, niissä on

vastaava symboli ja ne näkyvät harmaina.

VAARA
Vaaran tyyppi ja lähde!
Vaaran vaikutukset ja ohjeet vaaran välttämiseksi.

ƒ Turvallisuusohjeet aineellisten vahinkojen estämiseksi alkavat huomiosanalla, mutta
niissä ei ole symbolia.

HUOMIO
Vaaran tyyppi ja lähde!
Vaikutukset tai tiedot.
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Huomiosanat
ƒ VAARA! 

Noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai erittäin vakaviin vammoihin!
ƒ VAROITUS! 

Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa (erittäin) vakavia vammoja!
ƒ HUOMIO! 

Noudattamatta jättäminen voi johtaa omaisuusvahinkoihin ja laitteen
rikkoutumiseen korjauskelvottomaksi.

ƒ HUOMAUTUS! 
Tuotteen käyttöön liittyvä hyödyllinen huomautus

Tekstimerkit

‡ Edellytys

1. Työvaihe/luettelo

⇒ Huomautus/ohje

▶ Tulos

Symbolit

Tässä ohjeessa käytetään seuraavia symboleita:

Sähköjännitteen vaara

Bakteeri-infektion vaara

Räjähdysvaara

Varoitus kuumista pinnoista

Henkilönsuojaimet: Käytä suojakypärää

Henkilönsuojaimet: Käytä suojajalkineita

Henkilönsuojaimet: Käytä suojakäsineitä

Henkilönsuojaimet: Käytä suusuojusta

Henkilönsuojaimet: Käytä suojalaseja

Yksin työskentely kielletty! Toisen henkilön on oltava läsnä.

Kuljetus kahden henkilön voimin

Hyödyllinen huomautus

2.2 Henkilöstön pätevyys ƒ Sähkötyöt: sähköalan ammattilaiset
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Henkilö, jolla on asiaan kuuluva ammatillinen koulutus, tiedot ja kokemus ja joka
tunnistaa sähköön liittyvät vaarat ja osaa välttää ne.

ƒ Asennus- ja purkutyöt: saniteettilaitteiden järjestelmätekniikan koulutetut
ammattilaiset
Kiinnitys ja kellumisen esto, muoviputkien liitäntä

ƒ Huoltotyöt: Ammattilainen (saniteettilaitteiden järjestelmätekniikan koulutetut
ammattilaiset)
Jäteveden aiheuttamat vaarat, perustiedot pumppaamoista, standardin EN 12056
vaatimukset

ƒ Henkilöstö on perehdytetty voimassa oleviin paikallisiin tapaturmantorjuntaa
koskeviin määräyksiin.

ƒ Henkilöstö on lukenut ja ymmärtänyt asennus- ja käyttöohjeet.

2.3 Sähkötyöt ƒ Anna sähkötyöt sähköalan ammattilaisen tehtäväksi.
ƒ Tuote on irrotettava sähköverkosta ja varmistettava niin, että sitä ei kytketä

asiattomasti uudelleen päälle.
ƒ Noudata virtaliitäntää tehdessäsi paikallisia määräyksiä.
ƒ Noudata paikallisen sähköyhtiön ohjeita.
ƒ Henkilöstölle on opetettava sähköliitännän malli.
ƒ Henkilöstön on oltava perillä siitä, miten tuotteesta voidaan katkaista virta.
ƒ Noudata tässä asennus- ja käyttöohjeessa sekä tyyppikilvessä mainittuja teknisiä

tietoja.
ƒ Maadoita tuote.
ƒ Asenna säätölaitteet siten, että ne eivät joudu veden alle.
ƒ Viallinen liitäntäkaapeli on vaihdettava. Pyydä neuvoja asiakaspalvelusta.

2.4 Valvontalaitteet Seuraavien valvontalaitteiden hankinnasta vastaa asiakas:

Katkaisin

Katkaisimen koko ja kytkentäominaisuudet riippuvat liitetyn tuotteen nimellisvirrasta.
Noudata paikallisia määräyksiä.

Vikavirtasuojakytkin (RCD)
ƒ Asenna vikavirtasuojakytkin (RCD) paikallisten sähköyhtiöiden määräysten

mukaisesti.
ƒ Jos henkilöt voivat joutua kosketuksiin tuotteen ja johtavien nesteiden kanssa, on

asennettava vikavirtasuojakytkin (RCD).

2.5 Terveydelle haitallisten aineiden
pumppaus Kosketuksessa terveydelle haitallisten aineiden kanssa on olemassa

bakteeritulehduksen vaara! Irrotettu säiliö on puhdistettava ja desinfioitava
perusteellisesti ennen käytön jatkamista. Varmista seuraavat seikat:
ƒ Säiliötä puhdistettaessa on käytettävä seuraavia suojavarusteita:

– Suljetut suojalasit
– Hengityssuoja
– Suojakäsineet

ƒ Kaikille työntekijöille on kerrottava aineesta, siihen liittyvistä vaaroista ja
oikeanlaisista käsittelytavoista!

2.6 Kokoomasäiliöön muodostuva
räjähdysvaarallinen tila Ulostepitoinen jätevesi voi aiheuttaa kaasukertymiä säiliössä. Kaasukertymät voivat

päästä epäasianmukaisesti tehtyjen asennus- tai huoltotöiden myötä käyttötilaan ja
muodostaa siellä räjähdysvarallisen tilan. Tila voi syttyä palamaan, ja siinä voi syntyä
räjähdys. Räjähdysvaarallisen tilan välttämiseksi ota huomioon seuraavat seikat:
ƒ Säiliössä ei saa olla mitään vaurioita (säröjä, vuotoja, haurastunutta materiaalia)!

Viallista pumppaamoa ei saa käyttää.
ƒ Kaikki tulovirtaus-, paineputki- sekä ilmaus- ja ilmanpoistojohdot on liitettävä

määräysten mukaisesti, ja liitäntöjen on oltava tiiviitä!
ƒ Ilmantäyttö- ja ilmanpoistoputki vedetään katon kautta.
ƒ Säiliötä avattaessa (esim. huoltotöitä varten) on huolehdittava riittävästä ilman

vaihtumisesta!

2.7 Kuljetus ƒ Käytä seuraavia suojavarusteita:
– turvajalkineet
– Suojakypärä (käytettäessä nostovälineitä)

ƒ Noudata käyttökohteessa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä työturvallisuudesta ja
onnettomuuksien ehkäisemisestä.
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ƒ Tartu tuotetta säiliöstä. Älä koskaan vedä liitäntäkaapelista!
ƒ Kuljeta tuotetta kahden henkilön voimin.
ƒ Nostovälineitä käytettäessä on huomioitava seuraavat seikat:

– Käytä vain lain vaatimukset täyttäviä ja sallittuja nostolaitteita ja
kiinnityslaitteita.

– Valitse kiinnityslaitteet olosuhteiden mukaan (sää, kiinnityskohta, kuorma jne.).
– Tarkasta, että kiinnityslaite on tiukasti paikallaan.
– Varmista, että nostolaite pysyy vakaasti paikallaan.
– Toisen henkilön on osallistuttava tarvittaessa koordinointiin (esim. näkyvyyden

estyessä).
– Henkilöiden oleskelu liikkuvien kuormien alapuolella on kielletty. Kuormia ei saa

siirtää työpisteiden yläpuolelle, jos niissä oleskelee ihmisiä.

2.8 Asennus/purkaminen ƒ Käytä seuraavia suojavarusteita:
– turvajalkineet
– Viiltosuojatut suojakäsineet

ƒ Noudata käyttökohteessa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä työturvallisuudesta ja
onnettomuuksien ehkäisemisestä.

ƒ Tuote on irrotettava sähköverkosta ja varmistettava niin, että sitä ei kytketä
asiattomasti uudelleen päälle.

ƒ Sulje tulovirtaus- ja paineputki.
ƒ Huolehdi suljettujen tilojen riittävästä tuuletuksesta.
ƒ Suljettuihin tiloihin liittyvien työtehtävien yhteydessä paikalla tulee olla varmuuden

vuoksi vielä toisen henkilön.
ƒ Suljetuissa tiloissa tai rakennuksissa voi kerääntyä myrkyllisiä tai tukahduttavia

kaasuja. Noudata käyttömääräysten mukaisia suojatoimenpiteitä, esim. ota mukaan
kaasuvaroitin.

ƒ Puhdista tuote huolellisesti.
VAROITUS! Vääränlaisen vaatetuksen ja herkästi syttyvien puhdistusaineiden
aiheuttama palovaara!
Muoviosia puhdistettaessa voi syntyä staattista varausta. Palovaara! Käytä vain
antistaattisia vaatteita, älä käytä herkästi syttyviä puhdistusaineita.

2.9 Käytön aikana ƒ Avaa kaikki tulovirtaus- ja paineputken sulkuventtiilit!
ƒ Suurin mahdollinen tulovirtaus on pienempi kuin järjestelmän suurin virtaama.
ƒ Tarkastusaukkoja ei saa avata!
ƒ Varmista, että ilma pääsee poistumaan!

Luvattomat käyttötavat ja ylikuormittaminen vaurioittavat pumppaamoa. Seuraavia
käyttörajoja ei saa missään tapauksessa ylittää:
ƒ Suurin tulovirtaus/h: 7 200 l (1 902 US.liq.gal.)
ƒ Suurin tulovirtauskorkeus: 5 m (16 ft)
ƒ Maks. paine paineputkessa: 6 bar (87 psi)
ƒ Aineen lämpötila: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) 5 min ajan
ƒ Ympäristölämpötila: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

HUOMIO
Ylipaine säiliössä!
Jos säiliöön muodostuu ylipainetta, se voi haljeta. Ylipaine voidaan estää
noudattamalla seuraavia kohtia:

• Suurin tulovirtauskorkeus on 5 m (16,5 ft)

• Tulovirtauksen maksimimäärän tulee olla pienempi kuin maksimivirtaama
toimintapisteessä!

2.10 Huoltotyöt ƒ Huoltotyöt on annettava vain alan ammattilaisten tehtäviksi (saniteettilaitteiden
järjestelmätekniikan koulutetut ammattilaiset).

ƒ Käytä seuraavia suojavarusteita:
– Suljetut suojalasit
– Viiltosuojatut suojakäsineet
– turvajalkineet

ƒ Tuote on irrotettava sähköverkosta ja varmistettava niin, että sitä ei kytketä
asiattomasti uudelleen päälle.

ƒ Sulje tulovirtaus- ja paineputki.
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ƒ Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia. Muiden kuin alkuperäisosien
käyttäminen vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta.

ƒ Aineen ja käyttöaineen vuodot on korjattava välittömästi, ja aineet on hävitettävä
paikallisten direktiivien mukaan.

ƒ Puhdista tuote huolellisesti.
VAROITUS! Vääränlaisen vaatetuksen ja herkästi syttyvien puhdistusaineiden
aiheuttama palovaara!
Muoviosia puhdistettaessa voi syntyä staattista varausta. Palovaara! Käytä vain
antistaattisia vaatteita, älä käytä herkästi syttyviä puhdistusaineita.

2.11 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet ƒ Asennus- ja käyttöohje on toimitettava henkilöstön omalla kielellä.
ƒ Varmista, että henkilöstöllä on tarvittava koulutus suoritettavia töitä varten.
ƒ Toimita käytettäväksi suojavarusteet. Varmista, että työntekijät käyttävät

suojavarusteita.
ƒ Tuotteeseen kiinnitettyjen turvallisuus- ja huomautuskylttien on oltava aina

näkyvillä.
ƒ Perehdytä työntekijät järjestelmän toimintatapoihin.
ƒ Varmistettava, että sähkövirrasta ei aiheudu vaaroja.
ƒ Merkitse ja sulje työskentelyalue.

Tuotetta käsiteltäessä on otettava huomioon seuraavat kohdat:
ƒ Alle 16-vuotiaat henkilöt eivät saa käyttää tuotetta.
ƒ Ammattilaisen on valvottava alle 18-vuotiaita käyttäjiä!
ƒ Henkilöt, joiden fyysiset, aistimukselliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, eivät

saa käyttää tuotetta!

3 Käyttökohde/käyttö
3.1 Määräystenmukainen käyttö Ulostepitoisen jäteveden pumppaus:

ƒ Kun jätevettä ei voida johtaa luonnollisen valuman kautta viemäriverkostoon.
ƒ Padotusvarmaan vedenpoistoon, kun poistokohta on padotuskorkeuden alapuolella.

HUOMAUTUS! Jos pumpataan rasvapitoista jätevettä, pumppaamon eteen on
asennettava rasvanerottimet!

Syövyttäville pumpattaville aineille tarkoitettu malli (SANI...C) soveltuu seuraavien
aineiden pumppaukseen:
ƒ Uima-allasvesi, jonka kloridipitoisuus on enint. 1,2 mg/l
ƒ Syövyttävät jätevedet, joiden pH-arvo on 5–12:

– Sadevesi (noudata paikallisia määräyksiä, esim. DIN 1986-100)
– Puhdistus-, desinfiointi-, huuhtelu- ja pesuaineet
– Polttoarvotekniikasta tuleva kondenssivesi

HUOMIO! Kokoomasäiliössä olevan aineen pH-arvo ei saa olla alle 5 tai yli 12!

3.2 Määräystenvastainen käyttö

VAARA
Räjähdysvaara johdettaessa järjestelmään räjähtäviä aineita!
Helposti syttyvien ja räjähtävien aineiden (bensiini, kerosiini jne.) johtaminen
järjestelmään puhtaassa muodossa on kielletty. Räjähdyksen aiheuttama
hengenvaara! Pumppaamoja ei ole suunniteltu näille aineille.

Seuraavia aineita ei saa johtaa järjestelmään:
ƒ Jätevesi sellaisista tyhjennyskohteista, jotka ovat padotuskorkeuden yläpuolella ja

joiden vedenpoisto voidaan toteuttaa vapaan pudotuksen avulla.
ƒ Rakennusjätteet, tuhka, roskat, lasi, hiekka, kipsi, sementti, kalkki, laasti,

kuituaineet, tekstiilit, paperipyyhkeet, kosteuspyyhkeet (kuituliinat, kosteat WC-
paperipyyhkeet), vaipat, pahvi, karkeat paperit, keinohartsi, terva, keittiöjätteet,
rasvat, öljyt

ƒ Teurastusjätteet, eläinten ruhojen hävitys ja karjatalous (lietelanta ...)
ƒ Myrkylliset, syövyttävät ja korroosiota aiheuttavat aineet, kuten raskasmetallit,

kasvinsuojeluaineet, hapot, emäkset, suolat, uima-allasvesi
ƒ Puhdistus-, desinfiointi-, huuhtelu- ja pesuaineet yliannosteltuina määrinä ja

sellaiset, jotka muodostavat suhteettoman paljon vaahtoa
ƒ Juomavesi



fi Tuotekuvaus

10 WILO SE 2020-09

Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän ohjeen noudattaminen. Kaikki muu
käyttö on määräystenvastaista käyttöä.

4 Tuotekuvaus
4.1 Rakenne Kompakti, kytkentävalmis ja täysin upotettava kaksoispumppu-pumppaamo

ulostepitoisen jäteveden pumppaamiseen.

1

2 3

4

5

678 6

Fig. 1: Yleiskatsaus

1 Kokoomasäiliö
2 Kokoomasäiliön tarkastusaukko
3 Tuuletuksen ja ilmanpoiston liitäntä, kokoomasäiliö
4 Paineliitäntä
5 Takaiskuventtiilin tarkastusaukko
6 Kädensija
7 Hätätyhjennyksen liitäntä
8 Moottori

Kaasu- ja vesitiivis kokoomasäiliö, jossa on vinosti kapeneva keräystila ja
tarkastusaukko, jossa on läpinäkyvä kansi. Tulot ovat vapaasti valittavissa,
pinnankorkeuden mittaus tapahtuu analogisella lähtösignaalilla 4…20 mA. Paineliitäntä,
johon on asennettu tarkastusaukolla varustettu takaiskuventtiili.

Käyttö pintajäähdytteisen (ilma) tai itsejäähdyttävän (vaipan virtausjäähdytys)
moottorin kautta, jossa on terminen moottorin valvonta.

Esiasennettu säätölaite automaattikäyttöä varten:

Wilo-Control MS-L
ƒ Yleishälytys, jossa potentiaalivapaa kosketin
ƒ Integroitu ja verkosta riippumaton hälytys
ƒ Säädettävä jälkikäyntiaika

Wilo-Control EC-L
ƒ Käyttö näytön ja symbolipohjaisen, aakkosnumeerisen valikon kautta
ƒ Yleishälytys, jossa potentiaalivapaa kosketin
ƒ Yksittäishälytys, jossa potentiaalivapaa kosketin
ƒ ModBus-rajapinta
ƒ Integroitu ja verkosta riippumaton hälytys
ƒ Säädettävä jälkikäyntiaika

4.2 Materiaalit ƒ Moottorin kotelo: 1.4404 (AISI 316L)
ƒ Hydrauliikka: PP-GF30
ƒ Juoksupyörä: PP-GF30 tai 1.4408 (AISI 316)
ƒ Säiliö: PE
ƒ Takaiskuventtiili: PPS

4.3 Valvontalaitteet

Moottorin käämityksen valvonta

Moottori on varustettu bi-metalliantureilla, jotka suojaavat moottoria
ylikuumenemiselta:
ƒ 1-vaihevirtamoottori: Moottorin valvonta kytkeytyy itsestään. Moottori kytkeytyy

ylikuumenemisen yhteydessä pois päältä. Moottori kytkeytyy jäähtymisen jälkeen
automaattisesti uudestaan päälle.

ƒ 3-vaihevirtamoottori: Moottorin valvonta näkyy moottorin liitetystä säätölaitteesta,
mistä se voidaan myös nollata.

Korkean vedenpinnan hälytys koontihäiriöilmoituksella

Kun ylivuototaso on saavutettu, annetaan akustinen ja optinen hälytysilmoitus.
Tapahtuu pumpun pakkokäynnistys. Lisäksi yleishälytyksen ilmoituskontakti aktivoituu.
Potentiaalivapaan koskettimen kautta voidaan lähettää ulkoinen hälytys (sireeni,
tekstiviesti SmartHome-liitännän kautta).

Jos ylivuototaso on alittunut, pumppu sammuu jälkikäyntiajan kuluttua. Hälytysilmoitus
kuitataan automaattisesti.
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4.4 Toimintatapa Jätevesi ohjautuu tulovirtausputken kautta kokoomasäiliöön. Kun vedenpinta
saavuttaa päällekytkentätason, pumppu kytkeytyy päälle. Kerätty jätevesi johdetaan
liitettyyn paineputkeen. Kun sammutuspiste on saavutettu, pumppu sammuu säädetyn
jälkikäyntiajan jälkeen. Jokaisen sammuttamisen jälkeen pumppu vaihdetaan.

Kun ylivuototaso on saavutettu, molemmat pumput kytketään päälle
(pakkokäynnistys). Annetaan hälytys ylivuoto-LED-valon tai näytön kautta. Lisäksi
voidaan antaa akustinen hälytys sisäisellä summerilla. Lisäksi aktivoidaan lähtö
yleishälytykselle (SSM).

4.5 Käyttö taajuusmuuttajan avulla Käyttö taajuusmuuttajalla ei ole sallittua.

4.6 Tyyppiavain
Esim.: DrainLift SANI-L.17T/4C
DrainLift Tuoteperhe
SANI Viemäripumppuasema
L Rakennekoko
17 Maks. nostokorkeus
T Verkkoliitäntä:

ƒ M = 1~
ƒ T = 3~

4 Malli moottori ja säätölaite:
ƒ 1 = käyttötapa: S3, säätölaite: Control MS-L
ƒ 2 = käyttötapa: S1, säätölaite: Control MS-L
ƒ 3 = käyttötapa: S3, säätölaite: Control EC-L
ƒ 4 = käyttötapa: S1, säätölaite: Control EC-L

C Malli syövyttäville aineille

4.7 Tekniset tiedot
Sallittu käyttöalue

Suurin tulovirtaus tunnissa 7 200 l (1 902 US.liq.gal.)

Maks. paine paineputkessa 6 bar (87 psi)

Suurin nostokorkeus Katso tyyppikilpi

Maks. virtaama Katso tyyppikilpi

Maks. tulovirtauskorkeus 5 m (16,5 ft)

Aineen lämpötila 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) 5 min
ajan

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

Moottorin tiedot

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

Tehon kulutus [P1] Katso tyyppikilpi

Moottorin nimellisteho [P2] Katso tyyppikilpi

Nimellisvirta [IN] Katso tyyppikilpi

Kierrosluku [n] Katso tyyppikilpi

Käynnistystapa Suora

Käyttötapa 
(koskien pumppua)

ƒ SANI-L.../1...: S3 10%/60 s
– Jaksoaika: 60 s
– Päällekytkentäaika: 6 s
– Pysähdysaika: 54 s

ƒ SANI-L.../4...: S1

Kotelointiluokka IP68

Kaapelin pituus järjestelmästä
pistokkeeseen

1,5 m (5 ft)

Kaapelin pituus järjestelmästä
säätölaitteeseen

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

ƒ 1-vaihevirta:
– SANI-L12M...: Suojamaadoitettu pistoke
– SANI-L16M...: CEE 32 A, 2P+PE, 6 h

ƒ 3-vaihevirta: CEE 16 A, 3P+N+PE, 6 h

Liitännät

Paineliitäntä DN 80, PN 10

Tulovirtausliitäntä DN 100/150

Tuuletuksen ja ilmanpoiston
liitäntä, kokoomasäiliö

75 mm (3 in)

Hätätyhjennyksen liitäntä DN 50

Mitat ja painot

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

Maks. hyötytilavuus suhteessa
tulovirtauskorkeuteen*

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

Viistomitta 965 mm (38 in)

Paino 66 ... 76 kg (145,5 ... 176 lb)

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

Järjestelmää ei ole tarkoitettu jatkuvaan käyttöön! Maksimivirtaama koskee
ajoittaista käyttöä S3!

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

Järjestelmä on suunniteltu jatkuvaan käyttöön! Maksimivirtaama koskee jatkuvaa
käyttöä S1!

4.8 Toimituksen sisältö ƒ Pumppaamo, jossa on säätölaite ja pistokkeella varustettu liitäntäkaapeli
ƒ Laippayhde DN 80/100
ƒ Mansetti DN 100 paineliitännälle
ƒ HT-kaksoisholkki75 mm (3 in) ilmanpoistoliitännälle
ƒ HT-kaksoisholkkiDN 50 tyhjennysliitännälle
ƒ Tulovirtaussarja, jossa reikäsaha 124 mm (5 in) ja tiiviste DN 100
ƒ Pohjakiinnitys
ƒ Äänieristysmatto
ƒ 9 V akku
ƒ Asennus- ja käyttöohje

4.9 Lisävarusteet

Painepuolella
ƒ Laippayhde DN 80 paineputken DN 80 liitäntään
ƒ Laippasulkuluisti DN 80 valurautaa, mukana tasotiiviste ja asennustarvikkeet

Tulovirtauspuolella
ƒ Sulkuventtiili DN 100/DN 150 muovia, kiinteät putkenpäät
ƒ Tulovirtaustiivisteet DN 100/DN 150
ƒ Tulovirtaussarjat (tiiviste ja saha) DN 100 / DN 150

Yleistä
ƒ Käsikäyttöinen kalvopumppu R1½-liitännällä (ilman letkua)
ƒ 3-tie-sulkuventtiili SmartHome-lähetin manuaalisen imutoiminnon kytkentään
ƒ Äänimerkki 230 V, 50 Hz
ƒ Vilkkumajakka 230 V, 50 Hz
ƒ merkkivalo 230 V, 50 Hz
ƒ Langaton SmartHome-lähetin yhdistettäväksi Wilo wibutler -laitteeseen

5 Kuljetus ja varastointi
5.1 Toimitus Lähetyksen tulon jälkeen lähetys on tarkistettava välittömästi puutteiden (vauriot,

täydellisyys) varalta. Mahdolliset puutteet on merkittävä rahtiasiakirjoihin! Lisäksi
puutteet on osoitettava tulopäivänä kuljetusyritykselle tai valmistajalle. Myöhemmin
toimitettuja vaatimuksia ei voida ottaa huomioon.
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5.2 Kuljetus

VAROITUS
Suojavarusteiden käyttämättä jättämisestä aiheutuvien pää- ja
jalkavammojen vaara!
Työskentelyn aikana on (vakavien) loukkaantumisten vaara. Käytä seuraavia
suojavarusteita:

• turvajalkineet

• Jos käytetään nostovälineitä, on käytettävä myös suojakypärää!

Jotta pumppaamo ei vaurioidu kuljetuksen aikana, pakkaus poistetaan vasta
käyttöpaikassa. Pakkaa käytetty pumppaamo lähetystä varten repeytymättömään ja
riittävän suureen muovisäkkiin siten, että osat eivät voi vuotaa.
ƒ Kuljetusta varten kokoomasäiliössä on kaksi kädensijaa.
ƒ Älä koskaan vedä liitäntäkaapelista!
ƒ Kuljeta kahden henkilön voimin.
ƒ Noudata pakkauksen määräyksiä:

– Iskunkestävä.
– Varmista tuotteen kiinnitys.
– Suojaa pölyltä, öljyltä ja kosteudelta.

ƒ Nostovälineitä käytettäessä on huomioitava seuraavat seikat:
– Käytä vain hyväksyttyjä kiinnityslaitteita: Kuormaliinat.
– Kiinnitä kiinnityslaite silmukaksi kokoomasäiliöön.
– Varmista, että kiinnityslaite ei pääse liikkumaan paikoiltaan.
– Varmista nostovälineen vakaa paikallaan pysyminen käytön aikana.
– Toisen henkilön on osallistuttava tarvittaessa koordinointiin (esim. näkyvyyden

estyessä).
– Roikkuvien kuormien alapuolella ei saa olla ketään. Kuormia ei saa siirtää

työpisteiden yläpuolelle, jos niissä oleskelee ihmisiä.

5.3 Varastointi

VAARA
Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama vaara! Desinfioi
pumppaamo!
Puhdista pumppaamo purkutöiden jälkeen ja ennen muita töitä huolellisesti! Tällöin
on olemassa hengenvaara! Noudata käyttömääräysten ohjeita! Ylläpitäjän on
varmistettava, että työntekijät ovat saaneet ja lukeneet käyttömääräykset!

HUOMIO
Kosteuden aiheuttamat kokonaisvauriot
Liitäntäkaapeliin pääsevä kosteus vaurioittaa kaapelia ja moottoria! Älä koskaan
upota liitäntäkaapeleiden avoimia päitä nesteeseen, ja sulje ne vesitiiviisti
varastoinnin ajaksi.

Uusia pumppaamoja voidaan pitää varastoituina vuoden ajan. Jos varastointi kestää
kauemmin, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Huomioi varastoinnissa seuraavat seikat:
ƒ Aseta pumppaamo tukevalle alustalle ja varmista se kaatumisen ja poisliukumisen

varalta!
ƒ Sallittu varastointilämpötila: -15 ... 60 °C (5 ... 140 °F), suurin sallittu ilmankosteus:

90 %, ei tiivistymistä.
Suosittelemme varastointia pakkaselta suojatuissa tiloissa. Varastointilämpötila: 5 ...
25 °C (41 ... 77 °F), suhteellinen ilmankosteus: 40 ... 50 %.

ƒ Tyhjennä kokoomasäiliö kokonaan.
ƒ Keri liitäntäkaapeli nipuksi ja kiinnitä se moottoriin.
ƒ Sulje liitäntäkaapelien ja pistokkeiden avoimet päät vesitiiviisti.
ƒ Varastoi säätölaite ohjeen tietojen mukaisesti.
ƒ Sulje kaikki avoimet yhteet tiiviisti.



fi Asennus ja sähköliitäntä

14 WILO SE 2020-09

ƒ Pumppaamoa ei saa varastoida tiloissa, joissa suoritetaan hitsaustöitä. Muodostuvat
kaasut tai säteilyt voivat vahingoittaa muovi- ja elastomeeriosia.

ƒ Suojaa pumppaamo suoralta auringonsäteilyltä ja kuumuudelta. Äärimmäinen
kuumuus voi vaurioittaa muoviosia!

ƒ Elastomeeriosat haurastuvat luonnostaan. Jos pumppua on varastoitava yli
6 kuukauden ajan, pyydä neuvoja asiakaspalvelusta.

6 Asennus ja sähköliitäntä
6.1 Henkilöstön pätevyys ƒ Sähkötyöt: sähköalan ammattilaiset

Henkilö, jolla on asiaan kuuluva ammatillinen koulutus, tiedot ja kokemus ja joka
tunnistaa sähköön liittyvät vaarat ja osaa välttää ne.

ƒ Asennus- ja purkutyöt: saniteettilaitteiden järjestelmätekniikan koulutetut
ammattilaiset
Kiinnitys ja kellumisen esto, muoviputkien liitäntä

6.2 Asennustavat ƒ Lattian päällinen asennus rakennuksen sisällä
ƒ Asennus rakennuksen ulkopuolella olevaan lattian alaiseen kaivoon

6.3 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet ƒ Noudata paikallisia tapaturmantorjunta- ja turvamääräyksiä.
ƒ Nostovälineitä käytettäessä on noudatettava kaikkia riippuvien kuormien alla

työskentelyä koskevia määräyksiä.
ƒ Toimita käytettäväksi suojavarusteet. Varmista, että työntekijät käyttävät

suojavarusteita.
ƒ Jätevesijärjestelmien käytössä on huomioitava paikalliset määräykset

jätevesitekniikasta.
ƒ Rakenneosien ja perustojen lujuuden on oltava riittävä, jotta turvallinen ja toiminnan

kannalta tarkoituksenmukainen kiinnitys on mahdollista. Rakenteiden ja perustojen
valmistelusta ja sopivuudesta vastaa ylläpitäjä!

ƒ Varmista vapaa pääsy asennuspaikkaan.
ƒ Asennus on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti.
ƒ Tarkasta olemassa olevien suunnitteluasiakirjojen (asennuskaaviot, asennuspaikka,

tulovirtausolosuhteet) täydellisyys ja oikeellisuus.
ƒ Asenna ja valmistele putket suunnitteluasiakirjojen mukaisesti.
ƒ Verkkoliitäntä on asennettu niin, että se ei joudu veden alle.

6.4 Asennus

VAROITUS
Suojavarusteiden käyttämättä jättämisestä aiheutuvien käsi- ja
jalkavammojen vaara!
Työskentelyn aikana on (vakavien) loukkaantumisten vaara. Käytä seuraavia
suojavarusteita:

• suojakäsineet

• turvajalkineet

HUOMIO
Vääränlaisesta kuljetuksesta aiheutuvien esinevahinkojen vaara!
Pumppaamon kuljetus ja pystytys ei ole mahdollista yhden ihmisen voimin.
Pumppaamon vaurioitumisen vaara! Pumppaamo on kuljetettava ja pystytettävä aina
kahden ihmisen voimin.

Rakennukseen sijoitus
ƒ Huolehdi käyttötilan riittävästä tuuletuksesta.
ƒ Laitteiston ympärillä oltava vähintään 60 cm (2 ft) vapaata tilaa.
ƒ Vikatilanne: Käyttötilaan on asennettava pumppukaivo, jonka vähimmäismitat ovat:

500 x 500 x 500 mm (20 x 20 x 20 in). Valitse pumppu vastaavasti. Käsin tyhjennys
on oltava mahdollista.

ƒ Asenna kaikki liitäntäkaapelit määräysten mukaisesti. Liitäntäkaapeleista ei saa
aiheutua vaaroja (kompastuminen, vaurioituminen käytön aikana). Tarkasta, ovatko
kaapelin poikkipinta-ala ja pituus riittävä valitulle asennustavalle.
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ƒ Asennettu säätölaite ei kestä ylivirtausta. Säätölaite on asennettava riittävän
korkealle. Varmista, että sitä pääsee käyttämään helposti!

Asennus kaivoon

VAARA
Yksin työskentelyn aiheuttama hengenvaara!
Työskentely kaivoissa ja ahtaissa tiloissa sekä työt, joissa on olemassa
putoamisvaara, ovat vaarallisia töitä. Näitä töitä ei saa suorittaa yksin! Toisen
henkilön on oltava paikalla varmuuden vuoksi.

VAROITUS
Suojavarusteiden käyttämättä jättämisestä aiheutuvien päävammojen
vaara!
Työskentelyn aikana on (vakavien) loukkaantumisten vaara. Nostovälineitä
käytettäessä on käytettävä suojakypärää!

HUOMIO
Huomio – pakkasen vaara!
Pakkanen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita. Ota huomioon paikallinen
routasyvyys. Jos järjestelmä tai paineputki ovat jäätymiselle alttiilla alueella, ota
järjestelmä pois käytöstä pakkaskaudeksi.

Jos pumppaamo asennetaan kaivoon, on lisäksi huomioitava seuraavat seikat:
ƒ Töiden aikana voi kerääntyä myrkyllisiä tai tukahduttavia kaasuja. Varmista riittävä

tuuletus. Noudata käyttömääräysten mukaisia suojatoimenpiteitä (kaasunmittaus,
ota mukaan kaasuvaroitin).

ƒ Jos paikkaan kerääntyy myrkyllisiä tai tukahduttavia kaasuja, on huolehdittava
välittömästi vastatoimenpiteistä!

ƒ Huomioi pumppaamon diagonaalimitta.
ƒ Asenna nostoväline: tasainen pinta, puhdas, tukeva alusta. Varastointi- ja

asennuspaikkaan tulee olla vaivaton pääsy.
ƒ Kiinnitä kaksi kuljetushihnaa pumppaamoon. Varmista, että kuljetushihnat eivät

pääse liikkumaan paikoiltaan! Käytä vain rakennusteknisesti hyväksyttyjä
kiinnityslaitteita.

ƒ Jos sääolosuhteet (esim. jäänmuodostus, kova tuuli) eivät enää tee turvallista
työskentelyä mahdolliseksi, keskeytä työt.

6.4.1 Kiinnitysmateriaaleja koskeva
huomautus Tuote voidaan asentaa erilaisiin rakenteisiin (betoni, teräs jne.). Asiakkaan on

hankittava kuhunkin rakenteeseen soveltuva kiinnitysmateriaali. Ota huomioon
seuraavat oikeaa asennusta koskevat kiinnitysmateriaaliohjeet:
ƒ Vältä asennuspohjan halkeamia ja murtumia, huomioi vähimmäisetäisyydet

reunoihin.
ƒ Varmista, että asennus on luja ja turvallinen, noudata porareiän syvyydestä

annettuja ohjeita.
ƒ Porauspöly heikentää pitovoimaa, joten porausreikä täytyy aina puhaltaa tai

imuroida puhtaaksi.
ƒ Käytä ainoastaan ehjiä osia (ruuveja, tulppia, laastipatruunoita tms.).

6.4.2 Suojaputkistoa koskeva
huomautus Suojaputkistoon kohdistuu käytön aikana erilaisia paineita. Lisäksi voi esiintyä

painehuippuja (esim. takaiskuventtiilien sulkeutuessa), jotka voivat käyttöolosuhteiden
mukaan olla moninkertaiset verrattuna pumppauspaineeseen. Nämä erilaiset paineet
rasittavat putkijohtoja ja putkiliitäntöjä. Turvallisen ja asianmukaisen käytön
varmistamiseksi putkijohtojen ja putkiliitäntöjen on täytettävä seuraavat parametrit, ja
ne on mitoitettava vaatimusten mukaisesti:
ƒ Putket ovat itsekantavia.

Pumppaamoon ei saa vaikuttaa paine- tai vetovoimia.
ƒ Suojaputkiston ja putkiliitäntöjen paineenkestävyys
ƒ Putkiliitäntöjen vetolujuus (= pitkittäisvoimasulkeiset liitokset)
ƒ Putket on liitettävä siten, että niihin ei kohdistu jännitystä tai tärinää.
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6.4.3 Työvaiheet Pumppaamon asennus tapahtuu seuraavissa vaiheissa:
ƒ Valmistelevat työt
ƒ Pumppaamon pystytys
ƒ Paineputken yhdistäminen
ƒ Tulovirtauksen yhdistäminen.
ƒ Yhdistä ilmanpoistoputki.
ƒ Hätätyhjennyksen yhdistäminen

6.4.4 Valmistelutyöt ƒ Pumppaamon purkaminen pakkauksesta
ƒ Kuljetusvarmistimien poistaminen
ƒ Toimituksen sisällön tarkastaminen
ƒ Tarkista, että kaikki osat ovat moitteettomassa kunnossa.

HUOMIO! Älä asenna viallisia osia! Vialliset osat voivat aiheuttaa järjestelmään
toimintahäiriöitä!

ƒ Säilytä lisävarusteet mahdollista myöhempää käyttöä varten.
ƒ Asennuspaikan valmistelu:

– Vaakasuora ja tasainen sijoituspinta!
– Vapaata tilaa käytettävissä vähintään 60 cm (2 ft)!
– Kiinnitys tulpilla mahdollista.
– Puhdas ja puhdistettu karkeista kiintoaineista
– Kuiva
– Suojattu pakkaselta
– Hyvin valaistu

6.4.5 Pumppaamon pystytys

11

Fig. 2: Päällyskuva pumppaamosta

1 Kiinnitysurat pohjakiinnitystä varten

Asenna pumppaamo siten, että se ei pääse kiertymään eikä kellumaan. Kiinnitä sitä
varten pumppaamo lattiaan.

‡ Valmistelutyöt on saatu päätökseen.

‡ Asennuspaikka on valmisteltu suunnitteluasiakirjojen mukaisesti.

‡ Olemassa olevalle alustalle sopivat kiinnitysmateriaalit saatavilla.
HUOMAUTUS! Noudata kiinnitysmateriaaleja koskevia ohjeita!

1. Pystytä pumppaamo pystytyspaikkaan ja suorista se putkistoon nähden.
HUOMIO! Kiinnitä pumppaamon säätölaite, jotta se ei pääse putoamaan.
Säätölaitteen putoaminen voi rikkoa sen!
HUOMAUTUS! Pumppaamon tulee olla vaakasuorassa!

2. Merkitse kiinnitysurien porareiät.

3. Työnnä pumppaamo sivummalle.

4. Poraa porareiät ja puhdista ne. Aseta tulppa paikalleen.

5. Levitä ja suorista äänieristysmatto.

6. Aseta ja suorista pumppaamo äänieristysmatolle.

7. Vie kiinnitysruuvi ja aluslevy kiinnitysuran läpi. Kierrä kiinnitysruuvi tulppaan.

8. Kiinnitä pumppaamo lattiaan.

9. Kiinnitä säätölaite seinään niin, että se ei voi joutua veden alle (katso säätölaitteen
ohje).

10.Asenna liitäntäkaapeli määräysten mukaisesti.

▶ Pumppaamo asennettu niin, että se ei pääse kiertymään eikä kellumaan. Seuraava
vaihe: Yhdistä paineputki.
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6.4.6 Paineputken yhdistäminen
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Fig. 3: Paineliitännän asennus

1 Pumppaamo
2 Takaiskuventtiili ja tuuletuslaite
3 Paineliitäntä
4 Sulkuventtiili
5 Laippayhde
6 Mansetti, joustava
7 Putkikiinnikkeet
8 Paineputki

Paineputken liitännässä on otettava huomioon seuraavat seikat:
ƒ Paineputken koko DN 80 tai DN 100!
ƒ Virtausnopeus paineputkessa: 0,7–2,3 m/s (2,3–7,5 ft/s)!
ƒ Putken halkaisijan pienentäminen ei ole sallittua!
ƒ Tee kaikki liitännät kokonaan tiiviiksi!
ƒ Jotta voidaan välttää takaisinvirtaus yleisestä koontikanavasta, on paineputki

asennettava putkisilmukan muotoon.
Putkisilmukan alareunan on oltava korkeimmassa kohdassaan yli paikallisesti
määritetyn padotuskorkeuden!

ƒ Asenna paineputki siten, että se ei pääse jäätymään.
ƒ Asenna sulkuventtiili.

‡ Pumppaamo on asennettu asianmukaisesti.

‡ Paineputki on asennettu suunnitteluasiakirjojen mukaisesti ja paineyhteeseen
nähden kohtisuoraan.

‡ Asennusmateriaali on saatavilla:
1 x sulkuventtiili
1 x mansetti
4 x putkikiinnike

1. Asenna sulkuventtiili paineyhteeseen.

2. Asenna laippayhde sulkuventtiiliin.

⇒ Jotta paineputki ei siirtäisi ääntä, säilytä paineputken pään ja laippayhteen
pään välissä 40 … 60 mm (1,5 … 2,4 in) etäisyys!
- Jos etäisyys on liian pieni, lyhennä paineputkea.
- Jos etäisyys on liian suuri, jatka paineputkea tai vaihda se pidempään.

3. Työnnä putkikiinnikkeet laippayhteeseen.

4. Työnnä mansetti paineputken päälle.

5. Työnnä mansetti laippayhteen päälle.

6. Kohdista mansetti keskelle laippayhteen ja paineputken väliin.

7. Kiinnitä mansetti laippayhteeseen ja paineputkeen kumpikin kahdella
putkikiinnikkeellä. Kiristysmomentti: 5 Nm (3,7 ft·lb)!

▶ Paineputki on liitetty. Seuraava vaihe: Tulovirtauksen yhdistäminen.

6.4.7 Tulovirtauksen yhdistäminen Tulovirtaus voi tapahtua vapaasti valittavasti takaseinämän, kummankin sivuseinämän
ja säiliön katon merkityillä pinnoilla.
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Fig. 4: Tulopinnat

Tulovirtauksen liitännässä on otettava huomioon seuraavat seikat:
ƒ Liitä tulovirtaus merkityillä alueilla. Merkittyjen alueiden ulkopuolella oleva

tulovirtaus voi aiheuttaa seuraavia ongelmia:
– Liitäntä voi vuotaa.
– Imuputkeen voi tulla takaisinvirtausta.

ƒ Estä aaltomaisen tulovirtauksen ja ilmataskujen muodostuminen. Asenna
tulovirtausputki asianmukaisesti.
HUOMIO! Kokoomasäiliön aaltomainen tulovirtaus tai ilmataskut voivat aiheuttaa
pumppaamon toimintahäiriöitä!

ƒ Imuputki on vedettävä pumppaamoon nähden kaltevasti, jotta imuputki voi
tyhjentyä itsestään.

ƒ Vähimmäisliitäntäkorkeus on 180 mm (7 in).
ƒ Tee kaikki liitännät kokonaan tiiviiksi!
ƒ Asenna tulovirtausputkeen sulkuventtiili!

10...20 mm

0.4...0.8 in

1

1

1 1 1
2 3

3

3

4 4 4

5

5

1 2 3 4

Fig. 5: Tulovirtauksen yhdistäminen

1 Säiliön seinämä
2 Reikäsaha poraa varten
3 Tulovirtaustiiviste
4 Tulovirtausputki
5 Putkikiinnike

‡ Pumppaamo on asennettu asianmukaisesti.

‡ Imuputki on asennettu kokoomasäiliöön asianmukaisesti ja suunnitteluasiakirjojen
mukaisesti.
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‡ Asennusmateriaali on saatavilla:
1 x reikäsaha (DN 100 kuuluu toimituksen sisältöön)
1 x porakone
1 x tulovirtaustiiviste (DN 100 kuuluu toimituksen sisältöön)
1 x putkikiinnike

1. Merkitse tulovirtauskohta kokoomasäiliöön.

2. Poraa reikäsahalla säiliön seinään tulovirtausreikä.
Ota kokoomasäiliöön reikää poratessasi huomioon seuraavat seikat:
- Huomioi tulopintojen mitat. HUOMIO! Reiän täytyy olla kokonaan merkittyjen
tulopintojen sisällä!
- Porakoneen suurin sallittu kierrosluku: 200 1/min.
- Tarkista reiän halkaisija! HUOMAUTUS! Poraa liitäntä huolellisesti. Liitännän
tiiviys riippuu reiän halkaisijasta!
- Huolehdi, että lastuaminen tapahtuu puhtaasti! Jos lastuaminen ei tapahdu
tarpeeksi puhtaasti, säiliön materiaali lämpenee liian nopeasti ja sulaa.

⇒ Keskeytä poraus, anna materiaalin jäähtyä jonkin aikaa ja puhdista reikäsaha!

⇒ Vähennä porakoneen kierroslukua.

⇒ Vaihtele porauksen syöttöpainetta.

3. Poista leikkauspinnasta purseet ja tasoita pinta.

4. Pane tulovirtaustiiviste reikään.

5. Työnnä putkikiinnike tulovirtaustiivisteeseen.

6. Levitä tulovirtaustiivisteeseen voiteluainetta.

7. Työnnä tulovirtausputki tulovirtaustiivisteeseen.
Työnnä tulovirtausputkea 10 … 20 mm (0,4 … 0,8 in) kokoomasäiliöön.

8. Yhdistä tulovirtaustiiviste ja -putki putkikiinnikkeellä. Kiristysmomentti: 5 Nm
(3,7 ft·lb).

▶ Tulovirtaus on yhdistetty. Seuraava vaihe: Ilmantäytön ja ilmanpoiston
yhdistäminen.

6.4.8 Ilmantäytön ja ilmanpoiston
yhdistäminen Ilmantäyttö- ja ilmanpoistoputken liitäntä on pakollinen. Tämän lisäksi ilmantäyttö ja

ilmanpoisto on ehdottoman tarpeellinen, jotta pumppaamo toimii moitteettomasti.
Seuraavat kohdat on otettava huomioon ilmantäyttö- ja ilmanpoistoputken liitännässä:
ƒ Ilmantäyttö- ja ilmanpoistoputki vedetään katon kautta.
ƒ Tee kaikki liitännät kokonaan tiiviiksi.

3

4

Fig. 6: Tuuletuksen ja ilmanpoiston liitäntä,
kokoomasäiliö

3 Tuuletuksen ja ilmanpoiston liitäntä, kokoomasäiliö
4 Paineliitäntä

‡ Pumppaamo on asennettu asianmukaisesti.

‡ Ilmantäyttö- ja ilmanpoistoputken on oltava vedetty asianmukaisesti.

1. Työnnä HT-kaksoisholkki avatun tuuletus- ja ilmausyhteen päälle.

2. Työnnä ilmantäyttö- ja ilmanpoistoputki HT-kaksoisholkkiin.

▶ Ilmantäyttö ja ilmanpoisto asennettu. Liitä tarvittaessa käsikäyttöinen
kalvopumppu hätätyhjennyksen liitäntään.

6.4.9 Käsikäyttöisen kalvopumpun
asennus

HUOMAUTUS
Älä liitä tulovirtausta hätätyhjennykseen!
Tarkastustöitä varten tai vikatilanteessa kokoomasäiliö pumpataan tyhjäksi
hätätyhjennyksen kautta. Älä liitä tulovirtauksia hätätyhjennykseen!
Kokoomasäiliötä ei voida muuten tyhjentää hätätilanteessa!
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Huoltotöiden yhteydessä tai pumppaamon mennessä epäkuntoon kokoomasäiliö on
pumpattava tyhjäksi käsin. Tätä varten suositellaan käsikäyttöisen kalvopumpun
asennusta.

HUOMIO! Jos pumppaamo menee epäkuntoon, tulovirtauksessa tapahtuu
patoutumista, ja kokoomasäiliö voi haljeta! Estä tulovirtaus ja tyhjennä
kokoomasäiliö.

2 3

7

Fig. 7: Käsikäyttöisen kalvopumpun liitäntä

2 Kokoomasäiliön tarkastusaukko
3 Tuuletuksen ja ilmanpoiston liitäntä, kokoomasäiliö
7 Hätätyhjennyksen liitäntä

Huomioi käsikäyttöisen kalvopumpun asennuksessa seuraavat seikat:
ƒ Asenna pumppu sellaiseen korkeuteen, jossa sitä on helpointa käyttää.
ƒ Liitä käsikäyttöinen kalvopumppu hätätyhjennykseen (matalin kohta, lähestulkoon

täydellinen tyhjennys mahdollista).
ƒ Tyhjennysliitännän avaamiseen tarvitaan reikäsaha 30 mm (1,3 in).
ƒ Yhdistä paineputki painepuolen sulkuventtiili jälkeen.

Liitäntä voidaan tehdä myös putkisilmukkana suoraan koontikanavaan.
ƒ Tee kaikki liitännät kokonaan tiiviiksi!
ƒ Noudata käsikäyttöisen kalvopumpun käyttöohjetta!

6.5 Sähköasennus

VAARA
Hengenvaara sähkövirran johdosta!
Asiaton toiminta sähköasennuksissa aiheuttaa kuoleman sähköiskun johdosta!
Sähköalan ammattilaisen on suoritettava sähkötyöt paikallisten määräyksien
mukaan.

6.5.1 Verkonpuoleinen suojaus

Katkaisin

Katkaisimen koko ja kytkentäominaisuudet riippuvat liitetyn tuotteen nimellisvirrasta.
Noudata paikallisia määräyksiä.

Pumppaamo Maks. nimellisvirta
(korkean vedenpinnan
hälytyksessä)

Suojaus

1-vaihevirta

SANI-L12M... 14,4 A 16 A

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

3-vaihevirta

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

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

SANI-L21T... 11 A 16 A

Vikavirtasuojakytkin (RCD)
ƒ Asenna vikavirtasuojakytkin (RCD) paikallisten sähköyhtiöiden määräysten

mukaisesti.
ƒ Jos henkilöt voivat joutua kosketuksiin tuotteen ja johtavien nesteiden kanssa, on

asennettava vikavirtasuojakytkin (RCD).

6.5.2 Verkkoliitäntä ƒ Noudata tyyppikilvessä olevia tietoja.
ƒ Maadoitus on suoritettava paikallisten määräyksien mukaisesti.
ƒ Asenna pistorasia niin, että se ei joudu veden alle.
ƒ Pistorasian versio:

– 1-vaihevirta:
SANI-L12M...: Suojamaadoitettu pistorasia
SANI-L16M...: CEE 32 A, 2P+PE, 6 h

– 3-vaihevirta: CEE 16 A, 3P+N+PE, 6 h, oikealle pyörivä kiertokenttä
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6.5.3 Säätölaite Säätölaite on johdotettu valmiiksi ja säädetty tehtaalla. Kaikki säätölaitteeseen
menevät liitäntäkaapelit ja verkkoliitäntä on asennettava paikallisten määräysten
mukaisesti. HUOMIO! Asenna säätölaite niin, että se ei joudu veden alle!

Säätölaitteessa on seuraavat perustoiminnot:
ƒ Tason mukaan kytkeytyvä ohjaus
ƒ Moottorinsuoja
ƒ Pyörimissuunnan valvonta (vain 3-vaihevirtamalli)
ƒ Korkean vedenpinnan hälytys

Katso tarkat tiedot säätölaitteen asennus- ja käyttöohjeesta:
ƒ Pumppaamon sähköasennus säätölaitteeseen
ƒ Toimintojen yleiskatsaus ja kuvaus
ƒ Kytkentäpisteiden säätäminen

Kytkentäpisteet

Pumppaamon kytkentäpisteet voidaan mukauttaa tulovirtauskorkeuteen. Siten
saavutetaan suurempi hyötytilavuus. Kytkentäpisteiden tiedot viittaavat aina lattiaan.

HUOMAUTUS! Jos tulovirtaus on alempana kuin kytkentäpiste "Pumppu PÄÄLLE",
imuputkessa tapahtuu patoutuminen!

Säätölaite Wilo-Control MS-L

Säätölaitteessa Control MS-L kytkentäpisteet säädetään kiinteästi määritellyillä
parametrilausekkeilla. Tätä varten on säädettävä tarvittavat parametrilausekkeet DIP-
kytkimessä 3:

Kytkentäpisteet
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Pumppu PÄÄLLE: 180 mm (7 in)

Pumppu POIS päältä: 115 mm (4,5 in)

Korkean vedenpinnan hälytys: 200 mm (8 in)

ON

1 2 3

•

Pumppu PÄÄLLE: 250 mm (10 in)

Pumppu POIS päältä: 115 mm (4,5 in)

Korkean vedenpinnan hälytys: 270 mm (10,5 in)

ON

1 2 3

o

Pumppu PÄÄLLE: 315 mm (12,5 in)

Pumppu POIS päältä: 115 mm (4,5 in)

Korkean vedenpinnan hälytys: 335 mm (13 in)

ON

1 2 3

o

Merkkien selitykset
• = tehdasasetus, o = säädettävissä

HUOMAUTUS! Katso DIP-kytkimen 3 asento säätölaitteen asennus- ja
käyttöohjeesta!

Säätölaite Wilo-Control EC-L

Säätölaitteessa Control EC-L kytkentäpisteet säädetään valikosta. Tätä varten
seuraavia arvoja säädetään annetuissa valikoissa:
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Pumppu PÄÄLLE: 180 mm (7 in)

Pumppu POIS päältä: 115 mm (4,5 in)

Korkean vedenpinnan hälytys: 200 mm (8 in)

• 1,00 0,46 0,19 0,49 0,28 0,53

Pumppu PÄÄLLE: 250 mm (10 in)

Pumppu POIS päältä: 115 mm (4,5 in)

Korkean vedenpinnan hälytys: 270 mm (10,5 in)

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

Pumppu PÄÄLLE: 315 mm (12,5 in)

Pumppu POIS päältä: 115 mm (4,5 in)

Korkean vedenpinnan hälytys: 335 mm (13 in)

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

Merkkien selitykset
• = tehdasasetus, o = säädettävissä, kytkentäpisteiden yksikkö: Metri (m)

HUOMAUTUS! Katso toimintatavat ja valikkojen kuvaus säätölaitteen asennus- ja
käyttöohjeesta!

6.5.4 Käyttö taajuusmuuttajan avulla Käyttö taajuusmuuttajalla ei ole sallittua.

7 Käyttöönotto

VAROITUS
Suojavarusteiden käyttämättä jättämisestä aiheutuvien jalkavammojen
vaara!
Työskentelyn aikana on (vakavien) loukkaantumisten vaara. Käytä turvakenkiä!

HUOMAUTUS
Automaattinen käynnistys virtakatkoksen jälkeen
Tuote kytketään päälle ja pois erillisillä ohjauksilla prosessista riippuen. Tuote voi
aktivoitua automaattisesti virtakatkosten jälkeen.

7.1 Henkilöstön pätevyys ƒ Sähkötyöt: sähköalan ammattilaiset
Henkilö, jolla on asiaan kuuluva ammatillinen koulutus, tiedot ja kokemus ja joka
tunnistaa sähköön liittyvät vaarat ja osaa välttää ne.

ƒ Käyttö/ohjaus: Käyttöhenkilöstö, joka on saanut koulutuksen koko järjestelmän
toimintatavasta

7.2 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet ƒ Säilytä asennus- ja käyttöohjetta pumppaamon lähellä tai ohjeelle varatussa
paikassa.

ƒ Asennus- ja käyttöohje on oltava luettavissa henkilöstön omalla kielellä.
ƒ Varmista, että kaikki työntekijät ovat lukeneet ja ymmärtäneet asennus- ja

käyttöohjeen.
ƒ Kaikki turvallisuuslaitteet ja hätä-seis-kytkimet on liitetty, ja niiden virheetön

toiminta on tarkastettu.
ƒ Pumppaamo soveltuu käytettäväksi esimääritellyissä käyttöolosuhteissa.
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7.3 Käyttö

HUOMIO
Säätölaitteen virheellinen käyttö aiheuttaa toimintahäiriöitä!
Kun pistoke on työnnetty pistorasiaan, säätölaite palaa viimeksi asetettuun
käyttötapaan. Jotta säätölaitetta voidaan käyttää asianmukaisesti, lue säätölaitteen
käyttöohje ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan.

Pumppaamoa käytetään säätölaitteella. Säätölaite on säädetty valmiiksi pumppaamoa
varten. Jotta säätölaitteen käyttö on asianmukaista, lue sen käyttöohje:
ƒ Asetukset
ƒ LED-näytöt/LC-näyttö
ƒ Hälytysilmoitukset

7.4 Koekäyttö Suorita koekäyttö ennen kuin pumppaamoa käytetään automaattikäytöllä. Koekäytössä
testataan, että järjestelmä toimii asianmukaisesti ja on tiivis. Järjestelmän
optimoimiseksi voi olla tarpeen muuttaa pumpun jälkikäyntiaikaa.

‡ Pumppaamo on asennettu asianmukaisesti.

‡ Liitäntöjen oikea yhdistäminen tarkistettu.

1. Pumppaamon käynnistys: Työnnä pistoke pistorasiaan.

2. Valitse säätölaitteesta automaattitila.

3. Avaa paineputken sulkuventtiili.
HUOMAUTUS! Tulovirtauksen sulkuventtiili pysyy suljettuna!

4. Kierrä kokoomasäiliön tarkastuskansi irti.

5. Täytä kokoomasäiliö hitaasti vedellä tarkastusaukon kautta letkulla.
HUOMAUTUS! Virhetoiminto! Älä pidä vesisuihkua suoraan uimurikytkintä
kohti!

6. Pumppaamo käynnistyy ja sammuu pinnansäädön avulla.

⇒ Suorita koekäyttö tekemällä vähintään kaksi kokonaista pumppukierrosta
kaikilla pumpuilla.

⇒ Tarkasta toimintapiste täyttämällä paineputki kokonaan vedellä. Toista
koekäyttö, kunnes paineputki on kokonaan täytetty.

7. Kierrä tarkastusaukon kansi jälleen paikalleen. HUOMAUTUS! Sulje
kokoomasäiliön tarkastusaukko tiiviisti!

8. Tarkasta liitäntöjen tiiviys.

⇒ Jos kaikki liitännät ovat tiiviitä, pumppaamo voi siirtyä automaattikäyttöön.

▶ Koekäyttö on valmis.

▶ Pumppaamo siirtyy käyttöön: Jätä auki paineputken sulkuventtiili.

▶ Pumppaamo valmiustilassa: Sulje paineputken sulkuventtiili.

7.5 Jälkikäyntiaika Jälkikäyntiajaksi on tehtaalla asetettu 3 s. Jälkikäyntiaikaa voidaan mukauttaa
tarvittaessa:
ƒ Hyötytilavuuden kasvu pumppauskertaa kohti.
ƒ Säiliön pohjalle laskeutuvan sedimentin laaja poistoimu integroidulla syväimulla.
ƒ Hörpintäkäyttö paineiskujen ehkäisemiseksi.

Jälkikäyntiaika säädetään säätölaitteen asennus- ja käyttöohjeessa kuvatulla tavalla!

HUOMIO! Huomioi käyttötapa, kun muutat jälkikäyntiaikaa. Käyttötapa ilmoittaa
päällekytkentäajan ja pysähdysajan!

7.6 Tuuletusruuvin säätö Takaiskuventtiili on varustettu tuuletusruuvilla. Tarkastustöitä varten takaiskuventtiili
voidaan avata tuuletusruuvin avulla. Sen kautta loput aineesta pääsee palaamaan
paineputkesta takaisin kokoomasäiliöön. Jotta takaiskuventtiili toimisi
moitteettomasti, aseta tuuletusruuvi sitten takaisin tehdasasetukseen.
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Fig. 8: Tuuletusruuvin asento

2 Kokoomasäiliön tarkastusaukko
3 Tuuletuksen ja ilmanpoiston liitäntä, kokoomasäiliö
4 Paineliitäntä
9 Tuuletusruuvi

‡ Pumppaamo valmiustilassa.

1. Tarkista tuuletusruuvin tehdasasetus: 28 mm (1,1 in)

2. Jos tuuletusruuvi on kierretty liian pitkälle sisään (> 28 mm / 1,1 in), kierrä sitä ulos.

HUOMIO! Jos tuuletusruuvi on kierretty liian pitkälle sisään, takaiskuventtiili voi
vaurioitua. Lisäksi voi esiintyä kovaa melua!

8 Käyttö Pumppaamo toimii normaalisti automaattikäytöllä, ja se käynnistetään ja sammutetaan
pinnansäädöstä.

VAROITUS
Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara!
Moottorin kotelo voi kuumentua käytön aikana. Se voi aiheuttaa palovammoja. Anna
moottorin jäähtyä sammuttamisen jälkeen ympäristölämpötilaan!

‡ Käyttöönotto on saatu päätökseen.

‡ Koekäyttö on onnistunut.

‡ Pumppaamon käyttö ja toimintatapa ovat tuttuja.

‡ Paineputki täytetty kokonaan vedellä.

1. Pumppaamon käynnistys: Työnnä pistoke pistorasiaan.

2. Valitse säätölaitteesta automaattitila.

3. Avaa tulovirtaus- ja paineputken sulkuventtiili.

▶ Pumppaamo käy automaattikäytöllä, ja käyttö ohjautuu pinnan mukaan.

8.1 Käyttörajat Luvattomat käyttötavat ja ylikuormittaminen vaurioittavat pumppaamoa. Seuraavia
käyttörajoja ei saa missään tapauksessa ylittää:
ƒ Suurin tulovirtaus/h: 7 200 l (1 902 US.liq.gal.)
ƒ Suurin tulovirtauskorkeus: 5 m (16 ft)
ƒ Maks. paine paineputkessa: 6 bar (87 psi)
ƒ Aineen lämpötila: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F), maks. 65 °C (149 °F) 5 min ajan
ƒ Ympäristölämpötila: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)

8.2 Käytön aikana

HUOMIO
Paineiskujen aiheuttamat esinevahingot
Pumpun sammuttamisen yhteydessä voi esiintyä paineiskuja. Nämä paineiskut
voivat vaurioittaa paineputkea ja pumppaamoa. Lisää jälkikäyntiaikaa paineiskujen
välttämiseksi. Pidempi jälkikäyntiaika saa aikaan hörpintäkäytön, ja takaiskuventtiili
sulkee pehmeämmin.
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HUOMAUTUS
Liian pienen nostokorkeuden aiheuttamat järjestelmän ongelmat
Jos geodeettinen nostokorkeus on alle 2 m (6,5 ft), kokoomasäiliössä voi esiintyä
vuotoa. Takaiskuventtiili ei sulje tiiviisti, koska tarvittava vastapaine puuttuu.
Pumppaamossa voi esiintyä toistuvaa päällekytkentää (tahdistus).

ƒ Avaa tulovirtaus- ja paineputken sulkuventtiili!
ƒ Suurin mahdollinen tulovirtaus on pienempi kuin järjestelmän suurin virtaama.
ƒ Älä avaa kokoomasäiliön ja takaiskuventtiilin tarkastusaukkoja!
ƒ Varmista kokoomasäiliön tuuletus ja ilmaus!

8.3 Hätäkäyttö
8.3.1 Pinnansäädön epäkuntoon meno Jos pinnansäätö ei toimi, kokoomasäiliö on tyhjennettävä manuaalisesti. Katso kaikki

manuaalista käyttöä koskevat tiedot säätölaitteen asennus- ja käyttöohjeesta.

HUOMIO! Jatkuva käyttö ei ole sallittua! Huomioi käyttötapa. Käyttötapa ilmoittaa
päällekytkentäajan ja pysähdysajan!

8.3.2 Pumppaamon epäkuntoon meno Jos pumppaamo ei toimi lainkaan, pumppaa jätevesi pois käsikäyttöisellä
kalvopumpulla.

1. Sulje tulovirtausputken sulkuventtiili.

2. Sulje paineputken sulkuventtiili.

3. Pumppaa jätevesi käsikäyttöisellä kalvopumpulla paineputkeen.

8.3.3 Pumppaamon ylivuoto (vika)

VAARA
Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama vaara!
Vikatilanteessa tapahtuu kosketus kerätyn jäteveden kanssa. Seuraavat kohdat on
otettava huomioon:

• Käytä suojavarusteita:

⇒ kertakäyttöinen kokovartalopuku

⇒ suljetut suojalasit

⇒ Suusuojus

• Käytetyt lisävarusteet (esim. käsikäyttöinen kalvopumppu, letkut) on
puhdistettava perusteellisesti ja desinfioitava töiden jälkeen.

• Desinfioi pumppaamo ja käyttötila.

• Huuhteluvesi on johdatettava viemäristöön.

• Suojavaatteet ja puhdistusaineet on hävitettävä paikallisten määräysten
mukaisesti.

• Noudata käyttösääntöjen ohjeita! Ylläpitäjän on varmistettava, että työntekijät
ovat saaneet ja lukeneet käyttömääräykset!

HUOMAUTUS
Pumppaamon käyttö vian aikana
Säätölaite ei kestä ylivirtausta. Jotta pumppaamo toimii myös ylivuodon aikana,
sähköliitännät ja säätölaite on asennettava riittävän korkealle!

9 Käytöstä poisto / purkaminen
9.1 Henkilöstön pätevyys ƒ Käyttö/ohjaus: Käyttöhenkilöstö, joka on saanut koulutuksen koko järjestelmän

toimintatavasta
ƒ Asennus- ja purkutyöt: saniteettilaitteiden järjestelmätekniikan koulutetut

ammattilaiset
Kiinnitys ja kellumisen esto, muoviputkien liitäntä

ƒ Sähkötyöt: sähköalan ammattilaiset
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Henkilö, jolla on asiaan kuuluva ammatillinen koulutus, tiedot ja kokemus ja joka
tunnistaa sähköön liittyvät vaarat ja osaa välttää ne.

9.2 Laitteen ylläpitäjän velvollisuudet ƒ Noudata paikallisia ammattialaliittojen tapaturmantorjunta- ja turvamääräyksiä.
ƒ Toimita tarvittavat suojavarusteet ja varmista, että työntekijät käyttävät niitä.
ƒ Huolehdi suljettujen tilojen riittävästä tuuletuksesta.
ƒ Jos paikkaan kerääntyy myrkyllisiä tai tukahduttavia kaasuja, on ryhdyttävä

välittömästi vastatoimenpiteisiin!
ƒ Kaivoihin ja suljettuihin tiloihin liittyvien työtehtävien yhteydessä paikalla on oltava

varmuuden vuoksi vielä toinenkin henkilö.
ƒ Nostovälineitä käytettäessä on noudatettava kaikkia riippuvien kuormien alla ja

niiden kanssa työskentelyä koskevia määräyksiä.

9.3 Käytöstä poisto 1. Sulje imuputken sulkuventtiili.

2. Kytke säätölaite valmiustilaan.

3. Tyhjennä kokoomasäiliö.
Kytke pumppaamo manuaaliseen käyttöön ja tyhjennä kokoomasäiliö.

4. Sulje paineputken sulkuventtiili.

5. Kytke pumppaamo pois päältä.
Irrota pistoke pistorasiasta. HUOMIO! Varmista pumppaamo asiatonta
uudelleenaktivointia vastaan!

▶ Pumppaamo ei ole käytössä.

Jos pumppaamo otetaan pois käytöstä pidemmäksi aikaa, sille on tehtävä säännöllisin
välein (neljännesvuosittain) toimintakäyttö. HUOMIO! Suorita toimintakäyttö
kohdassa "Koekäyttö" kuvatulla tavalla.

9.4 Purkaminen

VAARA
Purkutöiden aikana on terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama
vaara!
Purkutöiden aikana voi joutua kosketuksiin terveydelle vaarallisten aineiden kanssa.
Seuraavat kohdat on otettava huomioon:

• Käytä suojavarusteita:

⇒ suljetut suojalasit

⇒ suusuojus

⇒ suojakäsineet

• Ulosvaluvat tipat on otettava heti talteen.

• Noudata käyttösääntöjen ohjeita! Ylläpitäjän on varmistettava, että työntekijät
ovat saaneet ja lukeneet käyttösäännöt!

VAARA
Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama vaara! Desinfioi
pumppaamo!
Puhdista pumppaamo purkutöiden jälkeen ja ennen muita töitä huolellisesti! Tällöin
on olemassa hengenvaara! Noudata käyttömääräysten ohjeita! Ylläpitäjän on
varmistettava, että työntekijät ovat saaneet ja lukeneet käyttömääräykset!

VAARA
Hengenvaara sähkövirran johdosta!
Asiaton toiminta sähköasennuksissa aiheuttaa kuoleman sähköiskun johdosta!
Sähköalan ammattilaisen on suoritettava sähkötyöt paikallisten määräyksien
mukaan.



Käytöstä poisto / purkaminen fi

Asennus- ja käyttöohje Wilo-DrainLift SANI-L 27

VAARA
Yksin työskentelyn aiheuttama hengenvaara!
Työskentely kaivoissa ja ahtaissa tiloissa sekä työt, joissa on olemassa
putoamisvaara, ovat vaarallisia töitä. Näitä töitä ei saa suorittaa yksin! Toisen
henkilön on oltava paikalla varmuuden vuoksi.

VAROITUS
Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara!
Moottorin kotelo voi kuumentua käytön aikana. Se voi aiheuttaa palovammoja. Anna
moottorin jäähtyä sammuttamisen jälkeen ympäristölämpötilaan!

‡ Pumppaamo on poistettu käytöstä.

‡ Suojavarustus on paikallaan.

‡ Kaikki sulkuventtiilit suljettu.

1. Paineputki voidaan tyhjentää säiliöön avaamalla takaiskuventtiili tuuletuslaitteesta.

2. Pumppaa loppu aine pois käsikäyttöisellä kalvopumpulla.

3. Avaa tulovirtauksen liitos. Vedä tulovirtausputki irti tulovirtaustiivisteestä.

4. Avaa paineputken liitos. Irrota mansetti.

5. Avaa liitos kokoomasäiliön tuuletus- ja ilmanpoistoliitännästä. Irrota
ilmanpoistoputki HT-holkista.

6. Pura käsikäyttöisen kalvopumpun imuputki hätätyhjennysliitännästä.
VAARA! Jäteveden aiheuttama vaara terveydelle! Loppu jätevesi virtaa
hätätyhjennysliitännän kautta pois kokoomasäiliöstä. Kerää jätevesi sopiviin
säiliöihin ja johda se viemärijärjestelmään.

7. Irrota lattia-ankkuri.

8. Vedä pumppaamo varovasti irti putkistosta.

▶ Pumppaamo on irrotettu. Puhdista ja desinfioi pumppaamo ja käyttötila.

9.5 Puhdistus ja desinfiointi

VAARA
Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama vaara!
Pumppaamo on puhdistettava huolella ennen muita töitä! Puhdistustöiden aikana on
käytettävä seuraavia suojavarusteita:

• Suljetut suojalasit

• Hengityssuoja

• Suojakäsineet

⇒ Mainittu varustelu on minimivaatimus. Noudata käyttömääräysten ohjeita!
Ylläpitäjän on varmistettava, että työntekijät ovat saaneet ja lukeneet
käyttömääräykset!

‡ Pumppaamo on irrotettu.

‡ Säätölaite on pakattu vesitiiviisti.

‡ Johda huuhteluvesi jätevesiviemäristöön paikallisten määräysten mukaisesti.

‡ Käytettävissä on käyttösäännön mukainen desinfiointiaine.
HUOMAUTUS! Noudata ehdottomasti valmistajan käyttöohjeita!

1. Suihkuta pumppaamo puhtaalla vedellä ylhäältä alas.

2. Avaa ja huuhtele kokoomasäiliön ja takaiskuventtiilin tarkastusaukko!

3. Huuhtele kaikki liitäntäyhteet sisäpuolelta.

4. Huuhtele kaikki pohjan likajäämät tyhjennysputkeen.

5. Anna pumppaamon kuivua.

6. Sulje jälleen kokoomasäiliön ja takaiskuventtiilin tarkastusaukko.
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10 Ylläpito Anna kunnossapito vain ammattilaisen (esim. asiakaspalvelun) tehtäväksi. Huollot on
tehtävä standardin EN 12056-4 mukaisin väliajoin:
ƒ 3 kuukauden välein ammattimaisessa käytössä
ƒ 6 kuukauden välein kerros- tai rivitaloissa
ƒ 1 vuoden välein omakotitaloissa

Kirjaa kaikki huolto- ja korjaustyöt pöytäkirjaan. Pöytäkirjassa tulee olla alan
ammattilaisen ja ylläpitäjän allekirjoitukset.

Suorita koekäyttö huoltotöiden päättämisen jälkeen.

11 Varaosat Varaosien tilaus tapahtuu asiakaspalvelun kautta. Jotta epäselvyyksiltä ja
virhetilauksilta vältytään, on aina ilmoitettava sarja- ja/tai tuotenumero. Oikeus
teknisiin muutoksiin pidätetään!

12 Hävittäminen
12.1 Suojavaatetus Käytetyt suojavaatteet on hävitettävä paikallisten direktiivien mukaan.

12.2 Öljyt ja voiteluaineet Käyttöaineet on kerättävä sopiviin säiliöihin ja hävitettävä paikallisten direktiivien
mukaan. Ulos valuvat tipat on otettava heti talteen!

12.3 Käytettyjen sähkö- ja
elektroniikkatuotteiden
keräystiedot

Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen ja kierrätyksen avulla voidaan välttää
vahinkoja ympäristölle ja terveydelle.

HUOMAUTUS
Tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana!
Euroopan unionin alueella tuotteessa, pakkauksessa tai niiden mukana toimitetuissa
papereissa voi olla tämä symboli. Se tarkoittaa, että kyseisiä sähkö- ja
elektroniikkatuotteita ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Huomioi seuraavat käytettyjen tuotteiden asianmukaiseen käsittelyyn, kierrätykseen ja
hävittämiseen liittyvät seikat:
ƒ Vie tämä tuote vain sille tarkoitettuun, sertifioituun keräyspisteeseen.
ƒ Noudata paikallisia määräyksiä!

Tietoa asianmukaisesta hävittämisestä saat kunnallisilta viranomaisilta,
jätehuoltolaitokselta tai kauppiaalta, jolta olet ostanut tämän tuotteen. Lisätietoja
kierrätyksestä on osoitteessa www.wilo‑recycling.com.
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