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Kære kunde,
Som førende producent af innovative produkter for dræningsteknik, tilbyder KESSEL integrerede systemløsninger og kunde-
orienteret service. Herved stræber vi efter den højeste kvalitet og fokuserer kraftigt på bæredygtighed - ikke kun ved produk-
tionen af vores produkter, men også ift. deres drift i mange år, så du og din ejendom er beskyttet på lang sigt.
Med venlig hilsen KESSEL AG
Bahnhofstraße 31
85101 Lenting, Tyskland

Vores kvalificerede lokale servicepartnere vil med glæde hjælpe dig med ethvert teknisk spørgsmål.
Find din kontaktperson på:
www.kessel.de/kundendienst

Efter behov, kan vores Fabrikskundeservice yde support med services som idriftsættelse, vedligeholdelse
eller generel inspektion gennem DACH regionen, andre lande på anmodning.
For information om håndtering og bestilling, se:
www.kessel.de/service/dienstleistungen
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1 Bemærkninger til denne manual
De følgende konventioner forenkler navigationen i denne manual:

Symbol Forklaring

[1] Se figur 1

(5) Position nummer 5 fra viste illustration

... Handlingstrin i illustration

Kontroller at manuel styring er aktiveret. Forudsætninger for arbejdet

Tryk OK. Handlingstrin

Systemet er driftsklart. Resultat af handling

på "Sikkerhed", side 4 Krydsreference til Kapitel 2

Fed skrift Særlig vigtig information eller sikkerhedsrelevant information

Kursiv Varianter eller yderligere information (f.eks. kun gældende for ATEX varianter)

Teknisk information eller instruktioner der skal observeres specielt.

De følgende symboler er anvendt:

Symbol Betydning

Isoler enhed!

Bemærk instruktioner for brugen

CE-mærkning

Advarsel, elektricitet

ADVARSEL
Advarer mod farer for personer. Manglende observering kan medføre alvorlig kvæstelse eller død.

BEMÆRK

Advarer mod farer for personer og materiel. Manglende
observering kan medføre alvorlig kvæstelse eller tingskade.
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2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsbemærkninger

Sikkerhedsregulativer, gældende sikkerhedsdirektiver samt regulativer fra lokale energi- og forsyningsselskaber skal over-
holdes under installation, drift, vedligeholdelse og systemreparation.

BEMÆRK
Afbrydelse af system fra energikilder!

Kontroller at elektriske komponenter er afbrudt fra strømforsyning under arbejdet.

ADVARSEL
Spændingsførende dele!
Ved arbejder på elektriske ledninger og tilslutninger skal følgende observeres:

Ved alle elektriske arbejder på anlægget gælder de nationale sikkerhedsforskrifter.
Anlægget skal forsynes med en fejlstrømsafbryder (RCD) med en mærkefejlstrøm på ikke over 30 mA.

Svømmekontakten er aktive, og må ikke åbnes.
Sørg for at elkablerne og alle andre installationskomponenter fungerer upåklageligt. I tilfælde af skader må systemet under
ingen omstændigheder tages i drift eller skal stoppes omgående.

ADVARSEL
Fare ved overspænding!

Anlæg må kun benyttes i bygninger, hvor der er installeret overspændingssikring (f.eks. overspændingssikring
type 2 iht. VDE). Fejlspænding kan medføre alvorlig skade på elektriske komponenter og udfald af anlægget.

FORSIGTIG
Varme overflader!
Pumperne kan blive meget varme under driften.

Brugt beskyttelseshandsker, eller lad pumpen køle af.

ADVARSEL
Transportrisiko/anlæggets egenvægt!

Vægt af anlægget/anlægskomponenter kontrolleres (på "Tekniske data", side 7).
Observer korrekt løft og arbejdsergonomi.

Foreskrevne personlige værnemidler.!
Benyt altid personlige værnemidler under installation, vedligeholdelse og bortskaffelse.

 

Beskyttelsesbeklædning
Beskyttelseshandsker

 

Sikkerhedssko
Ansigtsbeskyttelse

FORSIGTIG
Pumper kan starte uventet
Før service- eller reparation på systemet, skal systemet slukkes eller afbrydes fra strømforsyningen.

Pumpen må aldrig køre tør eller køre i hostende drift; løbehjulet og pumpehuset skal altid være oversvømmet
mindst til minimums nedsænkningsdybde.
Pumpen må aldrig bruges, når der er folk i vandet eller trykrøret ikke er tilsluttet.
Pumpen opbygger et pumpetryk/overtryk.

Drifts- og vedligeholdelsesmanual skal altid opbevares i nærheden af produktet.
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2.2 Personale - kvalifikation

De relevante driftssikkerhedsregulativer og direktiver for far-
lige stoffer er gældende for driften af systemet.
Operatøren af systemet skal:

udfærdige en risikovurdering
identificere og markere respektive farezoner,
udføre sikkerhedstræning
sikre systemet mod uautoriseret anvendelse.

Person 1) Godkendte aktiviteter på KESSEL systemer

Driftsselskab Visuel kontrol

Teknisk ekspert / inspektør (bekendt
med, forstår driftsinstruktioner)

Tømning, rengøring
(indvendig), funktions-
kontrol af styreenhed

Teknisk ekspert (specialist, i hen-
hold til installationsinstruktio-

ner og standarder for udførelse)

Installation, udskift-
ning, vedligehol-

delse af komponen-
ter, idriftsættelse

Kvalificeret elektriker (i
henhold til nationale reg-
ler for elektrisk sikkerhed)

Arbejde på elektriske
installationer, tilslut-
ning af kontrolenhed

1) Betjening og montagearbejde må kun udføres af personer der er mindst 18 år gamle.

2.3 Tilsigtet anvendelse

Systemet må kun anvendes til bortpumpning af husholdnings- og non-fækalt spildevand; men det må ikke bruges til brænd-
bare eller eksplosive væsker eller opløsningsmidler.

ADVARSEL
Brug af systemet i potentielt eksplosionstruet miljø (ATEX) er ikke tilladt.

Systemet er egnet til bortskaffelse af spildevand under vandniveau og til installation i jorden. Systemet er ikke egnet til instal-
lation i grundvandet.
Observer regionale og lokale regulativer - maksimal spildevandstemperatur (f.eks. 35°C) er ofte angivet, blandt andet.
Alle konverteringer eller tilslutninger der udføres uden udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra producenten, brugen af uoriginale
reservedele og reparationer udført af firmaer eller personer der ikke er autoriseret af producenten vil medføre tab af garanti-
dækning.
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2.4 Produktbeskrivelse

Udgaver:
Mono (med flydekontakt)

Valgfrit tilbehør
Forlænger sektion (art.-nr. 829100) til dybere installation.
Alarmsonde (konduktanssonde eller optisk niveaumåling:
art.-nr. 20222, 20223) beregnet til at udstyre systemet
med viduelle og akustiske advarselssignaler i tilfælde af
stor niveauoverskridelse (kun udgaven med "Mono med
svørmmerafbryder").

Mono
(1) Dækplade
(2) Forskårne områder til indløb, kabelføring, ventilation
(3) Tank
(4) Tilslutningsbøsning til trykrør (DN 50)
(5) Kontraklap
(6) Spildevandspumpe med svømmekontakt
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3 Tekniske data
Tekniske data for pumper

Information /
pumpetype GTF 600 GTF 1250

Vægt 6 kg 10 kg

Effekt P1 / P2 650W / 400 W 1,3 kW / 0,8 kW

Hastighed 2750 omdr 2700 omdr

Driftsspænding 230 V; 50 Hz 230 V; 50 Hz

Mærkestrøm 2,9 A 5,4 A

Maks. pum-
pekapacitet

12 m³/h 20 m³/h

Maks. pumpehøjde 8 m 11 m

Maks. tempera-
tur på pumpeme-
die (fortsætter)

40°C 40°C

Beskyttelsesklasse IP68 (3 m) IP68 (3 m)

Beskyttelsesklasse I I

Driftsform S1 S3 (50 %)

Motorbeskyttelse integreret integreret

Anbefalet sikring C16 A C16 A

Påkrævet fejlstrøm-
senhed (RCD) 30 mA 30 mA

Fig. 1: Pumpekapacitetsdiagram

Pumpekapacitet og højde af pumperne

Fig. 2: Pumpekapacitets diagram
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Tank
Data Værdier

Vægt 16 kg

Indløb [DN] 100 / 150
skal bores på stedet

Trykrørstilslutning [DN] 50 (d=63 mm) for PVC

Kabelrør skal bores på stedet
skal bores på stedet

Ventilation skal bores på stedet

Højde 830 mm

Udvendig diameter 600 mm

Dækplade / version kan gå op til 300 kg

Pumpevolumen GTF 600
GTF 1250

20 l
25 l

Svømmer kon-
taktniveau ON OFF

GTF 600 / GTF
1250 pumpe 260mm 160mm
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4 Montering

4.1 Jordudgravnig og placering af systemet

Sørg for produkt(variant) til miljøforhold (på "Bestim-
mungsgemäße Verwendung") og installationsdybde (på
"Produktbeschreibung").
Bestem dæmningsgradient (ca. 60°).
Udgrav installationsgruben. Sørg i den anledning for, at
der er et fundament på mindst 50 cm omkring soklen.
Komprimer installationsgruben med et 30 cm rent lag (1)
og udjævn.

4.2 Dybere installation

For større installationsdybder kan forlænger sektionen art.-
nr. 829100 (ekstraudstyr) bruges.

Læg tætningsringen korrekt på plads i kammeret.
Sæt forlænger sektionen i kammeret, så den flugter med
jorden.

4.3 Rørtilslutning

Tilslut indløbs-/ventilationsrøret
Bestem positionen for rørforbindelser. Rørforbindelser må
kun placeres på flade overflader. 
Vælg bor med passende hulsav (art.-nr. 500101). Udfør
boring i overensstemmelse med hulsavens instruktioner.

Sæt rørtætninger i.
Smør indløbs/ventilationsrøret med fedt, og pres det gen-
nem tætningsringene til rør.

Anlæg trykrørsforbindelse
Rens limfladerne først.

Smør PVC-lim på trykrørtilslutningsbøsningen.
Skub klæbemuffen på.
Smør PVC-lim på trykringens bøsning, og før den ind i
klæbemuffen.
Overhold brugsanvisningerne og limens tørretid!
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Anlæg en kabelpassage
Kabelrørtilslutning (variant A)

Kabelrøret skal installeres med maks. 45° bøjning.
Vælg bor med passende hulsav (art.-nr. 500101). Udfør
boring til kabelrøret efter hulsavens instruktioner.
Sæt kabelrørets tætningsring i.
Smør kabelrøret, og træk gennem tætningsringen.
Kabler/stik kan trækkes gennem kabelrøret.

... eller

Kabelfastgørelse (variant B)
Skru hul til kabelfikseringen i (M16).
Sæt kabelfiksering i kammeret, skru på plads, og lim med
PVC-lim.
Træk kablet gennem kabelfikseringen, og klem det på
plads.

4.4 Samling og montering af pumpen

Smør tætningsringen med fedt.
Monter fittings på pumpen, og spænd fast med skru-
erne.
Sæt pumpen på plads.
Slut pumpen til trykrørstilslutningen.
Lås enhåndsl-lukkemekanismen.
Træk kablet gennem kabelrøret, og træk kablet gennem
kabelfikseringen, og tilslut det
Sørg for, at der er tilstrækkelig kabel til at fjerne pumpen
under service- og vedligeholdelse.

4.5 Monter alarmsonden (ekstraudstyr, kun Mono med flydekontakt)

Alarmsonde (art.-nr. 20222, 20223)
Skru sondebeslaget på den færdigmonterede adapter.
Klips sonden fast til beslaget.
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4.6 Montering af dækplade

Placer tætningsringen i kammeret korrekt og smør med
fedt.
Sæt dækpladen på.
Spænd 3 skruer, kom korrosionsbeskyttelse på skrueho-
vederne. 

4.7 Lækagetest

Sørg for, at systemet er spændingsfrit og befriet for bygningsaffald.

Fyld rent vand i systemtanken, indtil det når op til overkanten af systemtanken (ikke forlænger sektionen).
Tjek, om der siver væske ud af indløbene, rørledningen og ventilationsrøret, hvis relevant.
Pump vandet ud.
Hvis der siver væske ud, afhjælpes årsagen.
Sørg for, at der ikke kan sive væske ud

4.8 Genopfyld udgravningsgraven.

Udgravningen skal fyldes med korrekt fyldemateriale
(grusballast med 0/16 korning, 50 cm hele vejen rundt (fx.
med vibrationsplade) til Dpr ≥ 95% for hver 30 cm
For at sikre en korrekt fastgørelse skal bundsektionen
omgives af mager beton (se kile af mager beton(1) på
figuren).
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5 Idriftsættelse
Ved idriftsættelsen observeres EN 12056-4.

5.1 Kontrol af systemet

Kontroller følgende punkter inden idriftsættelse:
Korrekt installation af pumpe(r)
Fastgørelse af alle aftagelige komponenter
Lækagetæthed på system
Strømforsyning (maks. afvigelse ± 10 %)
Korrekt tilslutning af elementer for niveaumåling
Systemet er rent og fri for aflejringer

5.2 Systemidriftsættelse

Undgå altid tørkørsel af pumper (indtrækning af luft) i længere perioder (> 30 sekunder). Pumper kan blive skadet.
Tænd aldrig pumper i manuel drift hvis systemtanken ikke er fyldt til mindst minimums niveau.

5.3 Idriftsættelse af anlæg (Mono med flydekontakt)

Ved etablering af nettilslutning er anlægget driftsklart.

Ved anlæg uden kontrolenhed anbringes netstikket i stikdåsen.
Anlægget er driftsklart.
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6 Drift

6.1 Mono (varianter med flydekontakt)

Slå til/fra
Pumpen kobles TIL og FRA via svømmekontakten.

6.2 Fejlfinding

Fejl Årsag Afhjælpning

Ingen netspænding påtrykt Kontroller netspænding

Strømafbryderen til hovedforsyningen er udløst Tænd for hovedafbryderen igen

Tilslutningskabel skadet Må kun repareres af kvalificerede elektri-
kere/servicepartnere

Svømmekontakt Kontakt Kundeservice

Pumpen kører ikke

Overophedning Dykpumpen starter automatisk igen, når tempe-
raturen er faldet .

Forkert 
niveau registreret,

niveaufejl vises

Svømmeontakt blokeret Udfør vedligeholdelse (på "Niveauerfassung")

Løbehjul blokeret Snavs, faste stoffer har sat sig fast mellem
løbehjulet og spiralhuset.

Rensepumpe (på "Pumpe", side 14)

Indsugningsfilter blokeret Rensepumpe (på "Pumpe", side 14)

Spiralhuset er slidt Udskift spiralhuset

Løbehjul slidt Udskift løbehjulet
Reduceret ydelse

Ventilationsrør blokeret Rens ventilatoråbningen
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7 Service
Ved vedligeholdelse observeres EN 12056-4.

7.1 Serviceinterval

Vedligeholdelse skal udføres iht. norm med følgende intervaller:
1/4-årligt ved anlæg i erhvervsejendomme
1/2-årligt ved anlæg i flerfamiliehuse
årligt ved anlæg i enfamiliehuse

Visuel kontrol
Anlægget kontrolleres månedsvis af bruger ved observering af to driftscyklusser for driftsevne og tæthed.

7.2 Pumpe

Service- og vedligeholdelse af pumpe og trykrør
BEMÆRK
Afbrydelse af system fra energikilder!

Kontroller at elektriske komponenter er afbrudt
fra strømforsyning under arbejdet.

Åbn dækpladen.
Åbn enhåndslukket på aftapningshanen.
Træk pumpen ud ved håndtaget, afslut med trykrøret.
Kontroller pumpedele for deformering og aflejringer, kon-
takt Lauridsen A/S serviceafdeling efter behov.
Kontroller, om bevægelige dele nemt kan fjernes.
Udfør en visuel kontrol af beslag med komponenter.
Tør flydekontakten af med en fugtig klud.

Rengøring/servicering af løbehjul
Fjern spiral.
Kontroller løbehjulet for deformationer og aflejringer.
Fjern løbehjul, og rengør med et vandbad.
Rengøring af ventilationsrør.
Monter pumpen igen i modsat rækkefølge.
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7.3 Kontraklap

FORSIGTIG
Akkumuleret spildevand løber ud!

Åbn drejelåsen.
Træk kontraventilen ud.
Rengør kontraventilen. 
Efterse komponenterne for kraftig snavs, og saml dem i
omvendt rækkefølge.
Tjek tanken for kraftig snavs, rens om nødvendigt.
Benyt ikke spidse genstande.

Service- og vedligeholdelse gennemført.
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Registrieren Sie Ihr Produkt online, um von einer schnelleren Hilfe zu profitieren!
http://www.kessel.de/service/produktregistrierung.html
KESSEL AG, Bahnhofstr. 31, 85101 Lenting, Deutschland

http://www.kessel.de/service/produktregistrierung.html

	1 Bemærkninger til denne manual
	2 Sikkerhed
	2.1 Generelle sikkerhedsbemærkninger
	2.2 Personale - kvalifikation
	2.3 Tilsigtet anvendelse
	2.4 Produktbeskrivelse

	3 Tekniske data
	4 Montering
	4.1 Jordudgravnig og placering af systemet
	4.2 Dybere installation
	4.3 Rørtilslutning
	4.4 Samling og montering af pumpen
	4.5 Monter alarmsonden (ekstraudstyr, kun Mono med flydekontakt)
	4.6 Montering af dækplade
	4.7 Lækagetest
	4.8 Genopfyld udgravningsgraven.

	5 Idriftsættelse
	5.1 Kontrol af systemet
	5.2 Systemidriftsættelse
	5.3 Idriftsættelse af anlæg (Mono med flydekontakt)

	6 Drift
	6.1 Mono (varianter med flydekontakt)
	6.2 Fejlfinding

	7 Service
	7.1 Serviceinterval
	7.2 Pumpe
	7.3 Kontraklap

	1 009-098_DOP_Pumpstation_Aquapump_Small
	2 009-098-C_DOC_Pumpstation_Aquapump_Small

