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Değerli müşterimiz,
KESSEL birinci sınıf bir yenilikçi drenaj teknolojisi ürünleri üreticisi olarak, entegre sistem çözümleri ve müşteri odaklı hiz-
met sunmaktadır. Bunu yaparken, en yüksek kalite standartlarını belirliyor ve sadece ürünlerimizin imalatında değil, aynı
zamanda uzun vadeli işletim bakımından da daima sürdürülebilirliğe odaklanıyor ve mülkünüzün uzun vadede korunmasını
sağlamak için çabalıyoruz.
KESSEL AG
Bahnhofstraße 31
85101 Lenting, Almanya

Nitelikli yerel servis ortaklarımız, teknik sorularınız için size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
İrtibat sorumlunuzu şurada bulabilirsiniz:
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time alma, bakım veya genel muayene gibi hizmetlerle destek sunmaktadır.
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1 Bu kılavuzla ilgili notlar
Aşağıdaki yazım biçimleri kılavuz içinde gezinmenizi kolaylaştırır:

Sembol Açıklaması

(5) Yandaki resimdeki 5 numaralı konum

... Şekildeki eylem adımı

Manuel kontrolün etkinleştirildiğini kontrol
edin. Eylem ön koşulu

OK tuşuna basın. Eylem adımı

Sistem işletmeye hazırdır. Eylemin sonucu

bakınız "Güvenlik", sayfa 4 Bölüm 2’ye çapraz referans

|Bakım aralığını tanımlayın| Ekran metni

Kalın Çok önemli veya güvenlikle ilgili bilgi

İtalik Modeller veya ek bilgiler (ör. sadece ATEX modelleri için gereklidir)

Özellikle dikkat edilmesi gereken teknik bilgiler veya talimatlar.

Aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:

Simge Açıklama

Cihazı izole edin!

Kullanma talimatlarına uyun

CE işareti

Uyarı, elektrik

WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar) simgesi, RoHS kılavuzuna tabi ürün

Kullanmadan önce topraklayın

UYARI

İnsanlara yönelik bir tehlikeye karşı uyarır. Bu uyarının dikkate alın-
maması ağır yaralanmalara veya can kaybına neden olabilir.

DİKKAT

İnsanlara ve malzemelere yönelik bir tehlikeye karşı uyarır. Bu uyarının dik-
kate alınmaması ağır yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
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2 Güvenlik

2.1 Genel güvenlik notları

UYARI
Akım taşıyan parçalar
Elektrik kabloları ve bağlantıları üzerinde çalışma yaparken aşağıdaki hususlara uyun.

Elektriksel güvenlik ile ilgili ulusal yönetmelikler tüm bağlantılar ve kurulum çalışmaları için geçerlidir.
Sistem, 30 mA’yı aşmayan kaçak akım değerine sahip bir kaçak akım koruma cihazı (RCD) ile birlikte sağlanma-
lıdır.

DİKKAT
Sıcak yüzeyler!
Çalıştırma motoru, işletim sırasında yüksek sıcaklığa neden olabilir.

Koruyucu eldiven giyin.

DİKKAT
Yağlı sıvı nedeniyle kayma tehlikesi Temizlik veya tahliye sırasında zemin, yağlı sıvı ile ıslanabilir.
► Dökülen sıvıları temizleyin, uygun ayakkabı giyin.

Belirtilen kişisel koruyucu ekipman!
Sistem üzerinde kurulum, bakım ve tahliye çalışması yaparken daima kişisel koruyucu ekipman kullanın.

 

Koruyucu kıyafet
Koruyucu eldiven

 

Koruyucu ayakkabı
Yüz koruması

İşletim ve bakım talimatları ürünün yakınında saklanmalıdır.

2.2 Personelin yeterliliği

Sistemin işletimi için ilgili işletim güvenliği yönetmelikleri ve
tehlikeli maddeler talimatnamesi veya ulusal eşdeğerleri
uygulanır.
Sistem operatörü:

bir risk değerlendirmesi hazırlamalıdır
ilgili tehlike bölgelerini tanımlamalı ve sınırlarını işaretle-
melidir
güvenlik eğitimi vermelidir
izinsiz kullanıma karşı sistemin güvenliğini sağlamalıdır.

Kişi 1) Kessel sistemleri üzerinde onaylı faaliyetler

İşletme şirketi Gözle kontrol

Uzman/yetkili per-
sonel (aşinadır, işle-

tim talimatlarını anlar)

Boşaltma, temizlik
(iç), işlevsel kontrol

Yetkili uzman kişi (kuru-
lum talimatları ve işletme
standartlarına göre usta)

Bileşenlerin kuru-
lumu, değiştiril-
mesi, bakımı,
işletime alma

Genel yetkili perso-
nel (EN 1825'e uygun)

İlk işletime almadan
önce sızdırmazlık kont-

rolü, doğru tasarım
ve montaj kontrolü

Nitelikli elektrikçi (elekt-
riksel güvenlikle ilgili ulu-
sal yönetmeliklere uygun)

Elektrik tesisatı üze-
rindeki çalışma

1) İşletim ve montaj çalışması sadece 18 yaşından büyük kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.
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2.3 Kullanım amacı

Bu ürün, DIN EN 1825'e göre yağın evsel veya ticari atık
sudan ayrılmasına yönelik bir sistemdir. Yağlar, 0,95 g/
cm3’ten daha düşük bir yoğunluğa sahip, suda kısmen veya
tamamen çözünebilen veya sabunlaşabilen bitkisel kökenli
ve/veya hayvansal kökenli maddelerdir. Doğru işletim için
kurulum yeri ile ilgili gereksinimlerin yanı sıra tahliye ve
bakım çevrimlerine uyulmalıdır.
Tümü:

modifikasyonlar veya eklemeler
orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı
üretici tarafından yetkilendirilmemiş şirketler veya kişiler
tarafından gerçekleştirilen onarım çalışmaları

üreticinin açık ve yazılı onayı olmadan yapılan bu çalışma-
lar, garanti hakkının kaybedilmesine neden olabilir.

2.4 Ürün tanımı

Belirli uyarlama setleri ile sistem, daha yüksek özellikli tahliye işlemine dönüştürülebilir.
Bu sistem, pompa ve selenoid vana kontrolünün tam otomatik bir tahliye programı olarak çalıştığı ekranlı bir kontrol ünitesine
sahiptir. Elle müdahale veya vidanjör pompası gerekmez.

Konum no. Bileşen

(1) Parçalama-karıştırma pompası

(2) Durulama ve tahliye borusu için 2 yönlü
vana ve aktüatör

(3) Giriş

(4) Ekranlı kontrol ünitesi

(5) Servis erişim kapağı (giriş tarafı)

(6) Sıcak ve soğuk su için selenoid vanalar

(7) Doldurma musluğu

(8) Doğrudan tahliye borusu

(9) Servis erişim kapağı (çıkış tarafı)

(10) Çıkış

(11) Pompanın çıkartılması için kapama vanası

(12) Forklift için kaldırma noktaları (her iki
tarafta)
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3 Teknik veriler

3.1 Boyutlar ve ağırlıklar

Dış boyutları

NS DN DÇ a (mm) l (mm) b (mm) b1 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) h4 (mm)

2 100 110 1500 1735 680 860 985 1055 1435 1765

3 100 110 1500 1735 680 860 985 1055 1435 1765

4 100 110 1880 2115 680 860 985 1055 1435 1765

7 150 160 1910 2145 940 1130 1185 1255 1655 1890

10 150 160 2590 2820 940 1130 1185 1255 1655 1890

Hacimler/kütle

Alan/NS 2 3 4 7 10

Tortu tutucu (l) 200 300 400 700 1000

Atık su içeriği (I) 400 300 400 650 900

Yağ depolama (l) 100 120 160 280 400

Toplam hacim (I) 600 600 800 1350 1900

Soğuk su gereksinimleri (l olarak
statik seviyeye kadar)

505 505 645 1225 1660

%100 yağ katmanı kalınlığı (mm) 140 170 170 210 210

Boş ağırlık (kg) 155,5 156,5 169,5 220 260

Elektrik bağlantı değerleri

Veriler Değer

Kontrol ünitesi voltajı 400 V

Şebeke frekansı 50 Hz

Bağlantı tipi Doğrudan bağlantı

Güç P1 3,6 kW

Güç P2 3 kW

Nominal akım 6,2 A

Kontrol ünitesi koruma sınıfı IP 54

Koruma sınıfı (pompa) IP 55

Gerekli sigorta koruması C 16A

Koruma sınıfı I

Gerekli kaçak akım cihazı (RCD) türü 30 mA
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Veriler Değer

Maks. pompalama yüksekliği 17 m

Maks. pompalama kapasitesi 60 m3/h

(Kalıcı) taşınan maddenin sıcaklığı maks. 40 °C

Sıkma torku

Tanım / kullanım Tork Nm Anahtar boyutu

Kapı menteşesi vidası A2 parlak 6x40 4,5 ±0,5 T30

PT vidası KB60x30 WN 1411 4,5 ±0,5 T30

PT vidası 100x30 A2 7 T50

Bağlantı kelepçesi (doldurma musluğu) 3 ISK 10 mm

Boru kelepçesi Ç=120 8-10 Soket 13mm

Boru kelepçesi Ç=84 8-10 Soket 13mm

Elektrik bağlantı değerleri

Veriler Kablo türü Koru-
malı

Bağlantı türü Kablo
uzunluğu

maks.
uzun-
luk

Uzatma

Uzaktan
kumanda

LIYCY 3x0,34 mm² Evet Kontrol hattı 15 m 100 m Uzatma kullanmayın - değiş-
tirin

Uzaktan
kumanda

H05VV-F 3x1,0 mm² Schuko topraklı
emniyet prizi

1,25 m 100 m Uzatma yapmayın - NYM
3x1,5 mm² veya Ölflex Clas-
sic 110 ile değiştirin

Kontrol üni-
tesi Auto Mix &
Pump

takılı kablo yok hayır 40 m Maks. uzunlukta NYM 5x2,5
mm² ile kurulum (kontrol üni-
tesine bağlıdır* tüm sistem -
nominal güç)

Doldurma mus-
luğu

1"

Selenoid vana 1"

Olası
basınç hattı
bağlantıları

DN 65, soket
kaynaklı bağ-
lantı,
Plasson kaplini
PN 10,
2 vidalı kelepçeli
örgülü hortum

Storz-B kaplinli 2 1/2"

* Kontrol ünitesi

Gereksinimler, hesaplama esası
Sistemin tahliye parametreleri bu değerlere göre hesaplanmıştır:

Vidanjörün pompalama kapasitesi (giriş kapasitesi) 10 l/sn = 36 m³/sa
Soğuk/sıcak su beslemesi DN 25 ile 1 l/sn
Oda sıcaklığı en az +15° C
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4 Kurulum

4.1 Taşıma bilgileri

Pompa ve borular kurulum çalışmasını kolaylaştırmak için sökülebilir. Pompa ve borular yeniden takıldıktan sonra bir sız-
dırmazlık kontrolü yapılmalıdır.

Forkliftle taşıma! Pompa forkliftle taşınırken, pompa ve tank arasındaki bağlantıda bulunan kaynak dikişleri üzerine ağır
yük uygulanmasını önlemek için durulama borusu ve tank bağlantısının boru kelepçelerinden ayrılmalıdır.

4.2 Uygun bir kurulum yeri seçme

Ayırıcı sistemlerinin işletimi için ön koşullar:
Odanın havalandırma ve hava tahliyesi iyi olmalıdır.
Alan düz ve yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır (bakınız "Teknik veriler", sayfa 6 ).
Oda sıcaklığı en az 15 °C olmalıdır.
Entegre süzgeçli sızdırmaz zemin kaplaması olmalıdır.
Sıcak ve soğuk su bağlantıları mevcut olmalıdır.
Kontrol kapaklarının temizlik çalışması için kolayca açılabilmesi amacıyla oda yüksekliği yağ ayırıcıdan en az 60 cm daha
yüksek olmalıdır.
Yağ ayırıcının önünde en az 1 m’lik boş çalışma alanı olmalıdır.
Giriş en az 1 m’lik durgunlaştırma bölümüne sahip olmalıdır (eğim 1:50). Çalışma alanındaki iniş borularından durgunlaş-
tırma bölümüne geçiş 45°’lik 2 adet dirsekle donatılmalıdır.
Giriş borusu yatay olarak 10 m’den uzunsa, hava tahliyesi ayrı olarak yapılmalıdır.
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4.3 Boruların kurulumu

Doldurma musluğunun takılması
Klipsleri bağlantı kelepçesinden çekip çıkarın.
Doldurma musluğu borusunu bağlantı kelepçesinden
çekip çıkarın.
Doldurma musluğu borusunu önceden monte edilmiş
conta ile birlikte boru geçişi açıklığına takın.
Doldurma musluğu borusunu, bağlantı kelepçesiyle
yerine sabitlenebilecek şekilde kaydırın.
Klipsleri bağlantı kelepçesine takın.
Doldurma musluğu işletmeye hazırdır.

Ana tesisat borusu/tahliye borusu bağlantısı
Doğrudan tahliye borusunun ucundaki boru kelepçelerini
sökün.
Müşteri tarafından sağlanan ana tesisat borusunu
(HDPE) doğrudan tahliye borusuna bağlayın.

Girişi ve çıkışı bağlama
Girişin ve çıkışın çalışma alanındaki drenaj sistemine
bağlanması.
Bağlantılar birbiriyle değiştirilebiliyorsa vidalar (1) ve
contalarla (2) birlikte bunları sökün ve uygun şekilde
değiştirin. Contaların (3) yeterince yağlandığından
emin olun.
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4.4 Kontrol ünitesinin kurulumu

UYARI
Sistemi enerji kaynaklarından ayırın! Kabloların ve elektrikli bileşenlerin çalışma sırasında güç kaynağından ayrıldı-
ğından emin olun.

Kontrol ünitesi sadece açma kapatma şalteri KAPALI konumdaysa açılabilir.
Hazne kapağındaki vidaları sökün ve hazne kapağını kaldırın.
Hazneyi belirtilen yere monte edin; bunu yapmak için haznenin köşelerindeki dört sabitleme noktasının tümünü kullanın.
Ortam koşullarını dikkate alın.

4.5 Selenoid vanaların kurulumu

Doldurma musluğu için besleme borularını bulun (ç = 1").
Su beslemesini kapatın.
Boruyu boylu boyunca kesin, her iki taraftaki vida dişlerini
kesin.
Birleştirici tapanın vidasını gevşetin. 
Birleştirici tapayı çekip çıkarın. 
Selenoid vanayı boruya takın, yerine sıkı bir şekilde takıl-
dığını kontrol edin. 
Birleştirici tapayı tekrar çıkarılması için yerine takın.
Selenoid vanalar normalde kapalıdır.
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4.6 Elektrik bağlantılarını kurma

(a) Şebeke (400 V AC 50 Hz)

(b) Pompa (400 V AC 50 Hz)

(c) Aktüatör (230 V AC 50 Hz maks. 200 VA maks. 1.2 A)

(d) Sıcak su selenoid vanası (230 V AC, 50 Hz, akım verilmediğinde kapalıdır)

(e) Soğuk su selenoid vanası (230 V AC, 50 Hz, akım verilmediğinde kapalıdır)

(f) Potansiyelsiz kontak

(g) Köprü

(h) SonicControl sensörü (isteğe bağlı)

(i) Uzaktan kumanda bağlantısı (aksesuar)

Kontrol ünitesinin bağlanması
Kontrol ünitesini takmak için uygun bir konum seçin.
Bağlantıları (pompa, selenoid vanalar, aktüatör, şebeke
kablosu) bağlantı şemasına uygun şekilde yapın.
Bir işlev testi yapın (bakınız "İşlev testi", sayfa 15).
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4.7 Aksesuar parçalarını monte etme

Storz-B kaplinini bağlama
Storz-B kaplinini müşteri tarafından sağlanan ana tesisat borusuna/tahliye borusuna bağlayın.
Storz-B kaplini binanın dışında uzak bir yere yerleştirilecekse bunun için KESSEL tahliye haznesi (aksesuar) kullanılabilir.

4.7.1 Uzaktan kumandanın kurulumu

Uygun konuma delikler açın (aralarındaki uzunluk = 168
mm).
Tapaları ve vidaları 3-4 mm’lik vida çıkıntılarının başına
(1) takın.
Uzaktan kumandayı sağlanan açıklıklara (2) asın.
Elektrik bağlantılarını bağlantı şemasında gösterildiği gibi
yapın (bakınız "Elektrik bağlantılarını kurma", sayfa 11).

4.7.2 Diğer bağlantı seçenekleri

TeleControl GSM modemi
TeleControl modemini (ürün no. 28792) ilgili kurulum talimatlarında açıklandığı gibi monte edin 434-033.
USB bağlantısını dışarı çekme
Baskı devre kartının üzerindeki USB bağlantısına haznede delik açmadan erişmek için KESSEL’den kontrol ünitesinin haz-
nesine takılması için kablo ve birleştiriciler ile birlikte bir USB hazne soketi sipariş edilebilir (ürün no. 28785).
Potansiyelsiz kontak (isteğe bağlı aksesuar)
Gerekirse potansiyelsiz kontak olarak sinyal üreticiler veya başka aksesuarlar bağlanabilir (42 V 0,5 A). Bunlar için aşağıdaki
bağlantı uçları kullanılabilir:

Uyarı (olay görüntülenir - ör. röle işletim çevrimleri aşıldı)
Arıza (kritik hata - ör. elektrik bağlantısında veya güvenlik sistemlerinde)

Bir uyarı olayında sistemin işletim güvenilirliği genellikle acil risk altında değildir; ancak sistemde vakit kaybetmeden bir
uzman tarafından bakım çalışması yapılmalı veya kontrol edilmelidir. Bir arıza durumunda sistemin çalışması doğrudan
bozulabilir, doğrudan eylem gereklidir. Servis teknisyeni veya acil destek hizmetleri ile iletişime geçin.
Aksesuar parçasını seçin (ör. uyarı lambası Ürün No. 97715) ve gereken yere takın. Kontrol ünitesini aşağıdaki şekilde bağ-
layın:

Bağlantıyı bağlantı şemasında gösterildiği gibi yapın.
Kabloyu, kontrol ünitesinin sağ alt tarafından dışarı çıkarın. Mevcut kör tapaları lastik kablo rakoruyla değiştirin.
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5 İşletime alma
İşletime alma için hazırlanma

Gerekirse su beslemesini ayarlayın.
Zaten gerçekleştirilmediyse ayırıcıyı statik seviyeye kadar (çıkış yüksekliği) soğuk suyla doldurun.
Genel bir muayene yapın (ilk işletime alma sırasında ve daha sonra her 5 yılda bir yapılmalıdır).

kontrol ünitesini çalıştırın.
Güç kaynağını bağlayın.
Açma kapatma şalterini “ON” (açık) konumuna getirin.
Kontrol ünitesi otomatik olarak çalışır.
Kontrol ünitesi ilk işletime alma sırasında başlatılır.

5.1 Kontrol ünitesinin başlatılması

Başlatma sırasında aşağıdaki giriş beklenir:
|Language| (Dil)
|Date / Time| (Tarih/Saat)
|Nominal size | (Nominal boyut)
|Standard | (Standart)
|Number of pumps| (Pompa sayısı)

Dil
► OK tuşuna basın.
► Dili seçmek için imleç tuşlarını kullanın ve OK tuşu ile

onaylayın.
|Date/Time| menüsü görüntülenir.

Tarih / Saat
► Tarih ve saat menüsünde ilgili yanıp sönen rakamı ayarla-

yın ve OK tuşu ile onaylayın.
|Nominal size| menüsü görüntülenir.

(1) Ok düğmeleri, OK, ESC
(2) Ekran
(3) Güç LED’i
(4) Düğme, alarmı onaylayın
(5) Alarm LED’i
(6) Manuel işletim düğmesi

Nominal boyut
► Uygun nominal boyutu seçin ve OK tuşu ile onaylayın.

Seçim, tahliye işlemindeki program çalışma zamanlarını etkiler.

|Standard| menüsü görüntülenir.
Standard
► Uygulama ve ürün için uygun standardı seçin (burada: EN 1825) ve OK tuşu ile onaylayın.
|Number of pumps| menüsü görüntülenir.

Pompa sayısı
► Menüden |1 pump| (1 pompa) seçeneğini seçin ve OK tuşu ile onaylayın.

Başlatma tamamlanmıştır.

Kontrol ünitesindeki ayarları yapma
Tahliye programında önceden ayarlanmış doldurma sürelerini ve karıştırma işlemi süresini gereksinimlerinize göre ayarla-
yın (aşağıdaki tabloya bakın).
Varsa kontrol ünitesindeki aksesuarları etkinleştirin (ör. uzaktan kumanda, SonicControl).
Bakım tarihini ayarlayın.
Elektrikli aksesuarların işlevsel kapasitelerini kontrol edin.
Bir işlev testi yapın, aşağıya bakın.
Doldurma işleminin otomatik olarak kapatılması gerekiyorsa bu, otomatik su doldurma cihazı KESSEL EasyFill (Ürün No.
919010) kullanılarak yapılabilir.

Lejyonellanın önlenmesi
Tesisatın lejyonellaya karşı düzenli olarak yıkanıp yıkanmaması gerektiğini kontrol edin. Evet ise, ilgili borunun uzunlu-
ğunu belirleyin.
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Kontrol ünitesinde | Settings | (Ayarlar) - | Parameter | (Parametre) kısmına gidin (Şifre 1000). Daha sonra
| Legionella flushing interval | (Lejyonella için yıkama aralığı) menü ögesinde gün biriminde yıkama
sıklığını girin (06:0’dan hemen önce sabah). Ön ayarlı değer 0’dır.
Boru uzunluğu için gerekirse yıkama süresini ayarlayın: menünün aynı bölümünde | Cold/hot legionella
flushing| (Lejyonella için sıcak/soğuk yıkama) menü ögesini seçin. 10 saniye olarak önceden ayarlanmıştır.

5.2 tahliye süreleri

B Saniye biriminde çalışma süresiA Fonksiyon Konum
geçiş

vanası NS2 NS3 NS4 NS7 NS10

Pump Sıcak
su

vanası

Soğuk
su

vanası

Not

1 Kısmi
boşaltma

Boşaltma 23 23 30 51 71 açık kapalı kapalı Su seviyesini
1/3 azaltın

2 Karıştırma Yıkama 143 143 190 321 451 açık kapalı kapalı

3 Boşaltma Boşaltma 60 60 80 135 190 açık kapalı kapalı pompa,
boşaltana

kadar çalışır

4 Doldurma Yıkama 120 120 160 270 380 kapalı açık kapalı yaklaşık 25 cm
dolum seviyesi

5 Karıştırma Yıkama 135 135 180 304 428 açık kapalı kapalı

6 Boşaltma Boşaltma 15 15 20 34 48 açık kapalı kapalı pompa,
boşaltana

kadar çalışır

7 Doldurma Yıkama 120 120 160 270 380 kapalı açık kapalı yaklaşık 25 cm
dolum seviyesi

8 Yıkama Yıkama 135 135 180 304 428 açık kapalı kapalı

9 Boşaltma Boşaltma 15 15 20 34 48 açık kapalı kapalı pompa,
boşaltana

kadar çalışır

10 Doldurma Yıkama 120 120 160 270 380 kapalı açık kapalı yaklaşık 25 cm
dolum seviyesi

11 Yıkama Yıkama 135 135 180 304 428 açık kapalı kapalı

12 Boşaltma Boşaltma 15 15 20 34 48 açık açık kapalı pompa,
boşaltana

kadar çalışır

13 Doldurma Doldurma 505 505 645 1225 650 kapalı kapalı açık çıkış düzeneği
açılana kadar
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5.3 İşlev testi

Parçalama-karıştırma pompası işlev testi
Pompa vanası için kapama vanasının açık olduğundan (tamamen dışarıya çekildiğinden ve sabitlendiğinden emin olun).
Gerekirse kontrol ünitesindeki açma kapatma şalterini “AÇIK” konuma getirin.
Kontrol ünitesi çalışır.
Hata mesajı görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
Pompayı manuel işletim modunda çalıştırın ve aşağıdakilere dikkat edin:

Pompa, gürültüsüz ve kesintisiz bir şekilde çalışıyor.
Pompa doğru yönde çalışıyor (pompa üzerindeki ok yönünde).

Kontrol ünitesinde |Manual operation| (manuel işletim) menüsündeki |Partially fill valve| (kısmi dol-
durma vanası) ve |Fill valve| (doldurma vanası) program adımları ile çalıştırılmışlarsa selenoid vanaları açın.
Herhangi bir sorun meydana gelmezse sistem işletime almaya ve/veya genel muayeneye hazırdır. Sorun meydana
gelirse Bakım bölümde açıklandığı gibi devam edin (bakınız "Bakım", sayfa 18).

Boru bağlantılarının sızdırmazlığı
İşletime almadan önce tüm çalışma alanı bağlantılarında bir sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır. Önceden monte edilmiş bağ-
lantılar fabrikada bir sızdırmazlık kontrolünden geçmiştir ve sadece bağlantılar montaj işlemini kolaylaştırmak için sökül-
müşse yeniden kontrol edilmeleri gerekir.
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6 Tahliye

Tahliye etme
Kısmi boşaltma

Vidanjörün emme hortumunu Storz-B kaplinine bağlayın.

| Start automatic operation | (otomatik işletimi başlat)
menüsünü açmak için START/STOP (Çalıştır/Durdur)
düğmesine basın ve ardından OK tuşu ile onaylayın. 
| Partly empty | (Kısmi boşaltma) program adımı otomatik
olarak başlar. Bu işlem tamamlandığında aşağıdaki prog-
ram adımı, aşağıya bakın, otomatik olarak yürütülür. 

Karıştırma
| Mix | (Karıştırma) program adımı otomatik olarak yürütü-
lür.
Ayırıcı içeriği yeterince homojen olana kadar bekleyin. Bu
işlemin süresi nominal boyuta bağlıdır. Aşağıdaki tabloda
gösterilen süreler referans değerler olarak alınabilir.

Pompa kapalı
| Empty | (Boşaltma) program adımı yürütülür.

Ayrıcının nominal
boyutu

Karıştırma işleminin süresi (saniye
biriminde)

NS 2 140

NS 4 225

NS 7 345

NS 10 450

16 / 26 016-190_02



Doldurma ve karıştırma programı tekrarı
| Fill | (Doldurma) program adımı yürütülür ve ardından
daha önce yürütülen adımlar (2-4 arasında) üç kez tekrar-
lanır.

Not! Program adımı 13 | Fill | (Doldurma) başlar başlamaz
vidanjörün emme hortumu Storz B kaplininden ayrılmalı-
dır. Vidanjörün emme hortumu çok geç çıkartılırsa tahliye
aracına temiz su pompalanır.

Tahliye prosedürü tamamlanmıştır.
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7 Bakım

7.1 Genel muayene aralığı

Bu sistem üzerinde DIN EN 1825'e göre her 5 yılda bir (sızdırmazlık kontrolü de dahil) bir genel muayene yapılmalıdır.

7.2 Bakım aralıkları ve çalışmaları

Sisteme yılda bir kez yetkili personel / uzman tarafından bakım yapılmalıdır.
Bakım sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır:

Tahliye işlemini gerçekleştirin.
Tankın içini kontrol edin.
Tankın içini (özellikle giriş ve çıkış noktalarını) bir yüksek basınçlı temizlik cihazı kullanarak temizleyin.
Tankı tekrar boşaltın.
Kalıntıları ve birikintileri çıkarmak için bir tutucu ve kazıyıcı kullanın.
Boru bağlantılarının sızdırmazlığını kontrol edin.
Gerekirse sistemin dışını temizleyin.
Bakımı kayıt defterine kaydedin.

7.2.1 Parçalama-karıştırma pompasının bakımının yapılması/değiştirilmesi

DUYURU
Sistemi enerji kaynaklarından ayırın!

Elektrikli bileşenlerin çalışma sırasında elektrik
güç kaynağından ayrıldığından emin olun.

Herhangi bir gürültü ve/veya anormal pompa çalışması
durumunda aşağıdaki adımları takip edin:

Kapama vanasını kapatın.
Koruyucu kapağı çekip çıkarın. 
Kapama vanasının destek çatalını, operatöre doğru
aşağı çevirin. 
Vana anahtarını sonuna kadar takın. 
Vana anahtarını saat yönünde 90° çevirin. 

3 vidanın (2) tamamını sökün.
Pompa haznesini (1) çıkarın.
Kesim plakasını (4) sökün.
Radyal pervaneyi (3) sökün.
Hareketli parçalara sıkışan tüm nesneleri çıkarın.
Bileşenlerin sorunsuz çalıştığını ve hasar görmediğini
kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Pompayı tekrar ters sırada monte edin.
Vana anahtarını çekip çıkararak kapama vanasını yeni-
den açın.
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7.3 Sorun giderme

Arıza yardımı (ekrandaki mesajlar)

Arıza Nedeni Eylem(ler)

Döner alan hatası Şebeke bağlantısı için yanlış döner
alan

Döner alanı doğru şekilde bağlayın.

Aktüatör vanası hatası Aktüatör vanası sınır anahtarlarına ula-
şılamıyor.

Sınır anahtarlarının bağlantılarını kont-
rol edin, vanayı tıkanıklığa karşı kontrol
edin.

Motor koruması şalteri devreye girmiş. Motor koruması şalterini yeniden açın.

Pompa için akım değeri doğru ayarlan-
mamış

|Number of pumps| (pompa
sayısı) menüsündeki ayarı yapın.

Motor akımı, arızalı veya tıkalı pompa
nedeniyle çok yüksek.

Pompa bakımını yapın.

Motor koruması

Faz arızası nedeniyle akım artışı Voltajı, faz arızasına karşı kontrol edin.

Faz hatası Fazlardan biri artık kullanılabilir değil. Kontrol ünitesindeki şebeke bağlantısını
kontrol edin, kaçak akım cihazını test
edin.

Röle işletim çevrimleri Güç kontaktörü 100.000 işletim çevri-
minden fazla çalışmış.

Mesaj onaylanabilir. Mesaj, 1.000 işletim
çevriminden sonra yeniden görüntülenir.
Güç kontaktörünü müşteri hizmetlerine
değiştirtin.

Sıcaklık hatası Sargı sıcaklık şalteri devreye girmiş. Motor soğuduğunda kendini sıfırlar.
Hata mesajını alarm düğmesiyle onay-
layın, başka sıcaklık hatası mesajları
verilirse lütfen Müşteri Hizmetleriyle ileti-
şime geçin.

Yetersiz akım Minimum pompa akımına ulaşılamı-
yor. (Kontrol ünitesinden motora giden
kablo kopmuş veya zarar görmüş ola-
bilir).

Kabloyu kontrol edin ve gerekirse değiş-
tirin.
Arızalıysa pompayı değiştirin.

Aşırı akım Maksimum pompa akımı aşılmış. (ör.
tıkanma nedeniyle)

Tıkanıklığı giderin (güvenlik talimatlarına
uyun) Arızalıysa pompayı değiştirin.

Röle hatası Güç kontaktörü artık devreye girmiyor Kontrol ünitesinin voltaj beslemesini
kapatın ve güç kontaktörünü Müşteri
Hizmetlerine değiştirtin.
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Sorun giderme (pompa)

Arıza Nedeni Eylem(ler)

Motor koruması şalteri devreye girmiş. Pompayı kapatıp soğumasını bekleyin
ve daha sonra tekrar deneyin.

Motor tıkanmış Tıkanıklığı giderin / pompanın bakımını
yapın (güvenlik talimatlarına uyun)

Motor ağır dönüyor Voltajı, faz arızasına karşı kontrol edin.

Güç kaynağında arıza: bir veya iki faz
eksik veya akımda yüksek dalgalanma
var

Pompa kapasitesi düştü Tıkanıklığı giderin / pompanın bakımını
yapın (güvenlik talimatlarına uyun)

Pompa çalışmıyor, güç çok düşük

Hatalı pompa dönüş yönü Döner alanı doğru şekilde bağlayın.
Saat yönünün tersine çalışmanın etkin-
leştirilmediğinden emin olun (sadece
ilgili kontrol ünitesinin bulunduğu sistem-
lerde).

Gürültü ve olağan dışı ses Motor / pompa bileşenleri tıkanmış Tıkanıklığı giderin / pompanın bakımını
yapın (güvenlik talimatlarına uyun)

Hata Nedeni Çözüm önlemleri

Atık su borularında sızıntı Yerine sıkıca oturduğunu ve contaları kont-
rol edin, gerekirse değiştirin.

Hava tahliye borusu yok, çapraz kesit çok
küçük

Çalışma alanındaki donanımı yenileyin.

Sistem parçaları sızdırıyor Sızıntıyı ortadan kaldırın.

Koku kirliliği

Hava dolaşımı yapılmayan kapalı oda. Havalandırma seçenekleri, zorunlu hava
tahliyesi yerleştirin.
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8 Yapılandırma menüsüne genel bakış
AutoMix ve Pump menü metinleri

0 Sistem bilgisi

1 Bilgiler 1.1 Çalışma saati 1.1.1 Toplam çalışma süresi

1.1.2 Pompa çalışma süresi

1.1.3 Pompa çalışıyor

1.1.4 Güç kesintisi

1.2 Kayıt defteri

1.3 Kontrol tipi

1.4 Bakım tarihi 1.4.1 Son ayırıcı bakımı

1.4.2 Sonraki ayrıcı bakımı

1.5 Geçerli ölçüm değerleri 1.5.1 Döner alan

1.6 Parametre 1.6.1 Temizlik+parçalama

1.6.2 Kısmi doldurma vanası

1.6.3 Doldurma vanası

1.6.4 Açma gecikmesi

1.6.5 Lejyonella için yıkama aralığı

1.6.6 Lejyonella için yıkama, soğuk

1.6.7 Lejyonella için yıkama, sıcak

1.6.30 Uzaktan kumanda erişimi

1.7 Ölçüm verileri 1.7.1 Belirlenen son katman kalınlığı
ve sıcaklık

1.7.2 Daha önce belirlenen katman
kalınlığı ve sıcaklık

1.7.3 Daha önce belirlenen katman
kalınlığı ve sıcaklık

1.7.4 ...

1.8 Boşaltma 1.8.1 Son boşaltma

2 Bakım 2.1 Manuel işletim 2.1.1 Temizlik+parçalama

2.1.2 Kısmi doldurma vanası

2.1.3 Doldurma vanası

Erişim kodu: 1000 2.2 Otomatik işletim

2.3 SDS 2.3.1 Pompa 1’i test edin

2.3.2 Kısmi doldurma vanasını test
edin

2.3.3 Doldurma vanasını test edin

2.3.4 Pompa 2’yi test edin

2.4 Bakım tarihi 2.3.1 Son ayırıcı bakımı

2.3.2 Sonraki ayrıcı bakımı

2.5 Uzaktan Kumanda Erişimi 2.5.1 Erişim süresi

2.5.2 Devre dışı bırak

3 Ayarlar 3.1 Parametre 3.1.1 Tahliye

3.1.2 Kısmi doldurma vanası

3.1.3 Doldurma vanası

3.1.4 Açma gecikmesi

3.1.5 Lejyonella için yıkama, soğuk

3.1.6 Lejyonella için yıkama, soğuk
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3.1.7 Lejyonella için yıkama, sıcak

3.1.30 Uzaktan kumanda erişimi

3.2 Profil belleği 3.2.1 Parametreyi kaydet

3.2.2 Parametre yükle

3.3 Tarih/Saat

3.4 Pompa sayısı 3.4.1 1 pompa 4-6,4 A

3.4.2 2 pompa 4-6,4 A

3.4.3 1 pompa 6,5-8 A

3.4.4 2 pompa 6,5-8 A

3.6 Nominal boyut 3.6.1 NS2

3.6.2 NS3

3.6.3 NS4

3.6.4 NS7

3.6.5 NS10

3.7 İletişim 3.7.1 GSM Modemi

3.7.2 RS485

3.7.3 Modbus

3.7.4 Uzaktan Kumanda

3.7.5

3.8 Dil 3.8.1 Deutsch

3.8.2 English

3.8.3 Français

3.8.4 Italiano

3.8.5 Nederlands

3.8.6 Polski

3.9 Uzman modu 3.9.1 Açma gecikmesi

3.9.2 Maks. çalışma süresi

3.9.3 İletkenlik

3.9.4 Yoğunluk

3.9.5 Etkinleştir

3.9.6 SNR

3.9.7 Gürültü

3.9.8 Alarm sensörü kuru

3.10 Sıfırlama

3.11 SonicControl

3.12 SonicControl Kalibrasyonu 3.12.1 Dolu tankla kalibrasyon

3.12.2 Kalibrasyon yok

3.12.3 Uzman modunda kalibrasyon
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9 Fabrika onayı, testler

9.1 Sistem pasaportu
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Genel muayene
Ayırıcı sisteminin sahibi-operatörü, DIN EN 1825 / DIN 4040-100’ün yanı sıra geçerli yasal prensiplere göre sistemi işletime
almadan önce sızdırmazlık kontrolü ile genel muayeneye tabi tutmak ve bunu her 5 yılda bir tekrarlamakla yükümlüdür. Bu
kontrol sadece bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir. Bağımsız bir uzman tarafından gerçekleştirilecek genel muayene için
size fiyat teklifi göndermekten memnuniyet duyarız.
Bakım gereksinimleri
Sizin için sisteminizin kalitesini ve işlevsel kapasitesini mümkün olan en iyi standartlarda tutmak, özellikle bu durum garanti
koşulları için bir ön koşul olduğunda son derece önemlidir. Bakımı KESSEL’e yaptırmışsanız sisteminizin güncellenmeye ve
bakımının yapılmaya devam edileceğini garanti ederiz.
Bakım sözleşmesi veya genel muayene için bir fiyat teklifi almak ister misiniz? Lütfen bu sayfayı kopyalayın, doldurun ve
dienstleistung@kessel.de adresine gönderin veya www.kessel.de/service/dienstleistungen adresindeki istek formunu doldu-
run.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen +49 (0) 8456/27-462 numaralı telefondan Servis departmanımızı arayın.
Ayırıcı sistemleri için genel muayene veya bakım sözleşmesi fiyat teklifi
Lütfen bana aşağıdakiler için bağlayıcı olmayan bir fiyat teklifi gönderin 
Bakım □ Genel muayene □. (Lütfen uygun yeri işaretleyin)

Gönderen
Adı:_____________________________________
Adresi: ____________________________________
Posta kodu/İlçe/İl:___________________________
İletişim bilgileri:__________________________
Telefon no.:____________________________________
E-posta:______________________________________

Fiyat teklifini alan
Adı:______________________________________
Adresi: ____________________________________
Posta kodu/İlçe/İl:___________________________
İletişim bilgileri:___________________________
Telefon no.:____________________________________
E-posta:________________________________________

Bina
Adı:________________________________________
Adresi: _______________________________________
Posta kodu/İlçe/İl:___________________________

İletişim bilgileri:______________________________
Telefon no.:____________________________________
E-posta:________________________________________
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Registrieren Sie Ihr Produkt online, um von einer schnelleren Hilfe zu profitieren!
http://www.kessel.de/service/produktregistrierung.html
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