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Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
jako producent najwyższej klasy innowacyjnych produktów z zakresu techniki odwadniania firma KESSEL oferuje komplek-
sowe rozwiązania systemowe i serwis odpowiadający potrzebom klientów. Stawiamy sobie najwyższe standardy jakościowe
i konsekwentnie stawiamy na trwałość – nie tylko podczas produkcji naszych urządzeń, lecz również w zakresie ich długo-
trwałego użytkowania dbamy o to, by stale gwarantowane było bezpieczeństwo użytkownika i jego mienia.
KESSEL Sp. z o.o.
Innowacyjna 2
55-040 Biskupice Podgórne, Polska

W razie pytań natury technicznej proszę zwrócić się do naszych fachowych partnerów serwisowych w
Państwa okolicy.
Osobę kontaktową znajdą Państwo tutaj:
http://www.kessel.pl/kontakt0/biuro/doradztwo-techniczne.html

W razie potrzeby nasz autoryzowany serwis oferuje Państwu usługi w zakresie uruchomienia, konserwa-
cji i przeglądu generalnego na całym terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii, w innych krajach na żądanie.
Informacje na temat realizacji i zamówienia patrz tutaj:
http://www.kessel.pl/kontakt0/biuro-serwis.html
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1 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji
Poniższe formy oznaczeń ułatwiają orientację:

Oznaczenie Objaśnienie

[1] Patrz rysunek 1

(5) Numer pozycji 5 na rysunku obok

... Krok postępowania na rysunku

Sprawdzić, czy aktywo-
wana została obsługa ręczna. Warunek postępowania

Nacisnąć przycisk OK. Krok postępowania

Urządzenie jest gotowe do pracy. Wynik postępowania

patrz "Bezpieczeństwo" Odniesienie do rozdz. 2

Czcionka pogrubiona Informacja szczególnie ważna lub istotna dla bezpieczeństwa

Kursywa Wariant lub informacja dodatkowa (np. obowiązuje tylko dla wariantu ATEX)

Wskazówki techniczne, których należy szczególnie przestrzegać

Używane są następujące symbole:

Symbol Znaczenie

Odłączyć urządzenie od prądu!

Przestrzegać instrukcji obsługi

Znak CE

Ostrzeżenie przed prądem elektrycznym

Symbol WEEE, produkt podlega dyrektywie RoHS

Przed rozpoczęciem użytkowania uziemić

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed zagrożeniem dla osób. Nieprzestrzeganie 
tej wskazówki może prowadzić do najcięższych 

obrażeń ciała lub śmierci.

OSTROŻNIE

Ostrzeżenie przed zagrożeniem dla osób lub rzeczy. Nie-
przestrzeganie tej wskazówki może prowadzić do ciężkich 

obrażeń ciała lub szkód materialnych.
PL
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2 Bezpieczeństwo

2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Instrukcje do tego urządzenia i części urządzenia jak również protokoły konserwacji i przekazania należy przechowywać w
pobliżu urządzenia.
Podczas instalacji, obsługi, konserwacji lub naprawy urządzenia należy przestrzegać przepisów dotyczących zapobiega-
nia wypadkom, odpowiednich norm i dyrektyw oraz przepisów miejscowych przedsiębiorstw energetycznych i dostawców
mediów.

OSTRZEŻENIE
Elementy będące pod napięciem!
Podczas prac przy przewodach i przyłączach elektrycznych należy przestrzegać, co następuje:

Podczas wszystkich prac elektrycznych przy urządzeniu zastosowanie mają krajowe przepisy bezpieczeństwa.
Urządzenie musi posiadać wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

OSTRZEŻENIE
Przestrzegać statyki budowlanej dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zabudowa w studzience dla klasy obciąże-
nia D wymaga użycia płyty odciążającej z betonu zbrojonego (wyjątek: standardowa nawierzchnia drogi).

Wymaganą klasę obciążenia i statykę należy wyznaczyć stosownie do otoczenia i warunków użytkowania.
Plan zbrojenia można nabyć dzwoniąc do lokalnego oddziału firmy KESSEL.

UWAGA
Skażona powierzchnia!
Urządzenie i otoczenie mogą być skażone drobnoustrojami.

Nie przechowywać i nie spożywać żywności w tym samym pomieszczeniu.
Unikać dotykania powierzchni, usunąć widoczny brud.
Po zakończeniu prac należy umyć ręce.

UWAGA
Odłączyć urządzenie od zasilania!

Upewnić się, że komponenty elektryczne są na czas prac odłączone od zasilania napięciem.

Przepisowe wyposażenie ochrony indywidualnej!
Podczas instalacji lub konserwacji urządzenia należy zawsze stosować sprzęt ochronny.

 

odzież ochronną
rękawice ochronne

 

obuwie ochronne
ochronę twarzy

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w studzience, należy podjąć kroki w celu zapobieżenia wypadkom (np. pomiar
stężenia gazów lub wentylacja wymuszona studzienki, pasy zabezpieczające, obecność drugiej osoby, trójnóg itp.).

WARNUNG
Zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem!
Pompy mogą uruchomić się w nieoczekiwanym momencie.

Zamontować urządzenie sterujące w zamykanej szafce zewnętrznej lub w obszarze niedostępnym publicznie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się i utonięcia!
Stopnie złazowe mogą być mokre i śliskie.

Przed wejściem odpompować wodę z urządzenia.
Zapewnić, aby do urządzenia nie dopływały ścieki.

Nie otwierać mocowania pompy (między uchwytem pompy a rurą tłoczną). Może dojść do niepożądanego efektu dźwigni
oddziałującego na króciec tłoczny i uszkodzenia rur.

Zapewnić, aby kable elektryczne oraz wszystkie inne elektryczne elementy urządzenia znajdowały się w nienagannym sta-
nie. W przypadku uszkodzenia nie wolno w żadnym wypadku włączać urządzenia, a jeśli urządzenie pracuje, należy je
natychmiast wyłączyć.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo wskutek przepięcia!

Urządzenie należy stosować wyłącznie w budynkach, w których zainstalowany jest ochronnik przepięciowy (np.
urządzenie przeciwprzepięciowe typu 2 zgodnie z VDE). Napięcie zakłócające może spowodować znaczne
uszkodzenie komponentów elektrycznych i prowadzić do awarii urządzenia.
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OSTRZEŻENIE
Gorące powierzchnie!
Silnik napędowy może podczas pracy nagrzać się do wysokiej temperatury.

Nosić rękawice ochronne.

OSTRZEŻENIE
Ryzyko transportowe / ciężar własny urządzenia!

Sprawdzić wagę urządzenia / jego komponentów (patrz "Dane techniczne", strona 7).
Zwrócić uwagą na prawidłowy sposób podnoszenia i ergonomię pracy.

OSTRZEŻENIE
Pompy mogą uruchomić się w nieoczekiwanym momencie.
Przed konserwacją lub naprawą wyłączyć urządzenie lub zasilanie w energię elektryczną.

Pompa nie może nigdy pracować na sucho lub w trybie podsysającym, wirnik Vortex z wolnym przelotem i obu-
dowa pompy muszą być zawsze zalane do minimalnej głębokości zanurzenia.
Nie wolno używać pompy, gdy przewód tłoczny nie jest podłączony.
Pompa wytwarza nadciśnienie potrzebne do tłoczenia czynnika.

2.2 Kwalifikacje personelu

Podczas eksploatacji urządzenia obowiązują odpowiednie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy (niem. Betriebs-
sicherheitsverordnung) i rozporządzenie o materiałach niebezpiecznych (niem. Gefahrstoffverordnung) lub ich krajowe odpo-
wiedniki.
Użytkownik urządzenia jest zobowiązany do:

sporządzenia oceny zagrożenia,
wyznaczenia i oznakowania odpowiednich stref zagrożenia,
przeprowadzenia instruktaży postępowania w razie niebezpieczeństwa,
zabezpieczenia przed użyciem przez osoby nieupoważnione.

Osoba 1) Dozwolone czynności przy urządzeniach KESSEL

Użytkownik Oględziny,
wymiana baterii

Osoba o odpowiednich
kwalifikacjach (zna i rozu-

mie instrukcję obsługi)

Opróżnianie, czysz-
czenie (wewnątrz),
kontrola działania,
konfiguracja urzą-
dzenia sterującego

Fachowiec (rzemieślnik,
zgodnie z instrukcją mon-

tażu i normami wykonania)

Instalacja, wymiana,
konserwacja kompo-

nentów, uruchomienie

Wykwalifikowany elektryk wg
VDE 0105 (zgodnie z przepi-

sami bezpieczeństwa elektrycz-
nego lub zgodnie z ich odpo-
wiednikami w danym kraju)

Prace przy insta-
lacji elektrycznej

1) Obsługi i montażu mogą dokonywać wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia.

2.3 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie służy do gromadzenia i automatycznego usuwania ścieków zawierających fekalia lub bez fekaliów powyżej
poziomu zalewania. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pompowania ścieków domowych. Załączona pokrywa nie
nadaje się do zabudowy w strefie ruchu drogowego (PN-EN 124).

OSTRZEŻENIE
Używanie urządzenia w atmosferze zagrożonej wybuchem (ATEX) jest niedozwolone.

Przestrzegać regionalnych przepisów komunalnych, np. maksymalnych wartości temperatury ścieków (np. 35°C).
Wszelkie przebudowy lub dobudowy wykonane bez wyraźnego i pisemnego zezwolenia producenta, użycie nieoryginalnych
części zamiennych oraz naprawy wykonane przez zakłady lub osoby nieautoryzowane przez producenta prowadzą do utraty
gwarancji.

2.4 Opis produktu

Wersje
Urządzenie jest dostępne w wariantach do różnych głębokości zabudowy. Można je nabyć w wersji z jedną lub dwoma pom-
pami.

PL
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Sterowanie
Urządzenie włącza się samoczynnie za pośrednictwem sterowania w urządzeniu sterującym. W tym celu urządzenie steru-
jące przetwarza sygnały rozpoznawania poziomu ścieków.
W tym urządzeniu do rozpoznawania poziomu stosowany jest standardowo wąż ciśnieniowy. Gdy osiągnięty zostanie zdefi-
niowany poziom napełnienia, rozpoczyna się pompowanie. Gdy poziom ścieków odpowiednio spadnie, pompowanie zostaje
zakończone.
Jeżeli podłączone są dwie pompy, są one włączane zależnie od poziomu napełnienia i pozycji urządzenia do rozpoznawania
poziomu pojedynczo lub razem.

(1) Stopnie złazowe
(2) Zawór zwrotny
(3) Strefa wiercenia otworu na rurę osło-

nową na przewody elektryczne DN 100
(4) Nasada teleskopowa
(5) Pokrywa
(6) Miejsce na otwór na przewód wentylacyjny DN 100
(7) Przyłącze przewodu tłocznego DN 50
(8) Zawór kulowy
(9) Urządzenie do rozpoznawania

poziomu (dzwon zanurzeniowy)
(10) Pompa (pompy)
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3 Dane techniczne
Zbiornik

Materiał (zbiornik
i króciec tłoczny)

PE

Otwór studzienki 600 mm

Średnica zewnętrzna 1220 mm

Średnica wewnętrzna 1000 mm

Głębokości zabudowy zbior-
nika w rozmiarze „1300”

1400 - 1850 mm

Głębokości zabudowy zbior-
nika w rozmiarze „1800”

1900 - 2350 mm

h 1
(wysokość króćca tłocz-

nego dla zbiornika
w rozmiarze „1300”)

870 mm

h 2
(wysokość króćca tłocz-

nego dla zbiornika
w rozmiarze „1800”)

1130 mm

Odporność na wodę
gruntową od krawę-

dzi spodniej zbiornika

1000 mm

Ciężar zbiornika ok. 160 kg

Ciężar orurowanej pompy 30 kg

Klasa obciążenia
(nośność pokrywy)

do 600 kg

Objętości użytkowe / poziom przełączania
Objętość użytkowa ok. 200 l

Poziom włączenia WŁ. 1 715 mm

Poziom włączenia WŁ. 2 1) 755 mm

Poziom alarmu 805 mm

Poziom wyłączenia WYŁ. 1 470 mm

Poziom wyłączenia WYŁ. 2 1) 580 mm

1) tylko w urządzeniu typu Duo
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3.1 Wąż ciśnieniowy

Długość węża ciśnieniowego*

dla zbiornika w rozmiarze „1300” 33 cm

dla zbiornika w rozmiarze „1800” 69 cm

* Długość węża ciśnieniowego mierzona od zawieszenia do dolnej krawędzi dzwonu zanurzeniowego. Zmiany pozycji
dzwonu zanurzeniowego może dokonywać tylko autoryzowany serwis KESSEL.

Przyłącza rur
Dopływ Miejsce na otwory 1)

Przyłącze prze-
wodu tłocznego [DN]

50

Rura osłonowa na
przewody elektryczne

Miejsce na otwory 2)

Odpowietrzanie Miejsce na otwory 2)

1) DN90/OD100, uszczelka załączona
2) DN100/OD110, uszczelka załączona
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4 Montaż

4.1 Transport

Przestrzegać następujących uwag dotyczących transportu:
Transport i unoszenie zbiornika urządzenia dozwolone są
tylko dźwigiem (zaczepy przedstawione na rysunku) lub
wózkiem widłowym (tylko na palecie).
Do unoszenia należy użyć obydwóch zaczepów transpor-
towych umiejscowionych przy nasadzie.
Zbiornik urządzenia wolno unosić tylko na linach konop-
nych lub taśmach materiałowych przymocowanych do
zaczepów transportowych, użycie lin stalowych lub łańcu-
chów jest niedozwolone.

4.2 Informacje ogólne na temat montażu

OSTRZEŻENIE
Przestrzegać dokumentacji załączonej do dostarczonego urządzenia sterującego.
Instalować wyłącznie urządzenia sterujące przeznaczone do użytku w połączeniu z tymi urządzeniami.

Warunki dotyczące pozycji i właściwości wykopu
Dokonać klasyfikacji podłoża pod względem przydatności techniczno-budowlanej (np. wg normy DIN 18196 lub ujednoli-
conego systemu klasyfikacji gleby USCS).
Sprawdzić, czy obecna jest napierająca woda gruntowa, stwierdzić maksymalny poziom wody gruntowej. Jeśli przekro-
czona jest odporność na wodę gruntową (patrz rozdział „Dane techniczne”), zwrócić się do autoryzowanego serwisu. W
przypadku gleb nieprzepuszczających wody zapewnić drenaż.
Zapewnić ułożenie przewodów dopływowych i odpływowych przez cały rok na głębokości nieprzemarzającej. Ustalić głę-
bokość zabudowy z uwzględnieniem minimalnego i maksymalnego przykrycia ziemią.
Ustalić obciążenie ruchem drogowym (klasa obciążenia). Ewentualnie zainstalować w miejscu instalacji pokrywy o wyż-
szej nośności i/lub płytę odciążającą. W przypadku przejezdnych powierzchni przestrzegać standardowej budowy drogi.
Unikać obciążeń przez sąsiadujące fundamenty lub boczny nacisk ziemi względnie zapobiec im przez odpowiednie roz-
wiązania budowlane.
Jako dalsze przewody odpowiednie są rury PVC-U, PP lub PE. Zasadniczo należy przestrzegać norm PN-EN 124 i PN-
EN 476.
Wykonać odcinek uspokajający o długości odpowiadającej co najmniej dziesięciokrotnej średnicy przewodu dopływo-
wego bezpośrednio przed separatorem. Wykonać przejścia z pionów kanalizacyjnych do przewodów poziomych z uży-
ciem dwóch kolan 45° i przedłużki o długości 250 mm.

4.3 Wykonanie wykopu i umieszczenie zbiornika urządzenia

Podczas wykonywania wykopu i umieszczania w nim zbiornika urządzenia należy pamiętać, aby:
Wykonać nachylenie skarpy β odpowiednio do właściwości podłoża.
Wykonać przepisowo warstwę wyrównawczą:
równa i zagęszczona warstwa tłucznia (0-16 mm) o grubości ok. 30 cm.
Przygotować wypełnienie po bokach: okrężnie dookoła warstwa tłucznia (0-16 mm) o szerokości ok. 50 cm, zagęszczana
co 30 cm.

Sąsiadujące fundamenty
Studzienka nie może znajdować się w obszarze wpływu
sąsiadujących fundamentów, tzn.
minimalna odległość a = odległość dolnej krawędzi stu-
dzienki od dolnej krawędzi fundamentu:
a = ΔH x 1,73

Poza tym płyty podłogowej w obszarze studzienki nie
wolno używać do przenoszenia obciążeń pochodzących
od budynku.

Postawić zbiornik urządzenia równo na warstwie wyrów-
nawczej i tak ustawić, aby przewód tłoczny był skiero-
wany w żądanym kierunku.
W razie potrzeby posadowić w chudym betonie.
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4.4 Montaż przewodów rurowych

4.4.1 Podłączenie przewodu tłocznego

Do podłączenia przewodu tłocznego z polietylenu dostępne
są następujące opcje:

Nałożyć załączony łącznik zaciskowy (DN50) i zamoco-
wać przez dokręcenie złączy zaciskowych.
Spawanie lustrzane bezpośrednio na króćcu tłocznym.

4.4.2 Podłączenie rur

Wykonanie otworów
Zdefiniować sposób poprowadzenia przewodu dopływo-
wego (przewodów dopływowych), rury osłonowej na prze-
wody elektryczne i przewodu wentylacyjnego. W zakresie
dostawy znajduje się uszczelka do przeprowadzenia każ-
dego z tych przewodów rurowych.
Zaznaczyć otwory, przestrzegając przy tym :

Wszystkie otwory należy wiercić powyżej poziomu
wyłączenia.
Wiercić wolno tylko na płaskich powierzchniach bez
usztywniających przetłoczeń (otaczających szare
powierzchnie).
Rurę osłonową na przewody elektryczne i przewód
wentylacyjny należy wykonywać blisko górnej krawę-
dzi zbiornika urządzenia (obszar zakreskowany).
Rurę osłonową na przewody elektryczne należy ułożyć
na całej długości ze spadkiem .
Przewód wentylacyjny należy wyprowadzić ponad
dach budynku.

Przygotować otwornicę w odpowiednim rozmiarze (patrz
rozdział Dane techniczne).
Przyłożyć prostopadle wiertarkę i wywiercić otwór z
małym naciskiem, ale wysokim momentem obrotowym.
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Usunąć wióry, ale nie gratować otworu. 
W razie potrzeby powtórzyć czynności dla pozostałych
przewodów.

Włożyć uszczelkę do przeprowadzenia przewodu
rurowego. 
Nasmarować uszczelkę od wewnątrz. 
Sfazować koniec rury. 
Wsunąć rurę na głębokość min. 5 cm. 

4.5 Włożenie pompy (pomp) i urządzenia do rozpoznawania poziomu

OSTRZEŻENIE
Pompy z orurowaniem są ciężkie i nieporęczne.

Spuszczać pompę do zbiornika urządzenia dźwi-
giem lub podnośnikiem. Skorzystać z pomocy
drugiej osoby.
Używać wyposażenia ochrony indywidualnej.
Nie dźwigać i nie nosić pompy trzymając za
przewód przyłączeniowy.

Nie otwierać mocowania pompy (między uchwytem
pompy a rurą tłoczną). Może dojść do niepożądanego
efektu dźwigni oddziałującego na króciec tłoczny i uszko-
dzenia rur.

Rozwinąć przewód przyłączeniowy i mieć w gotowości
obok zbiornika urządzenia.
Powoli spuścić pompę i ostrożnie włożyć w zawieszenie.

Ciężar własny pompy zapewnia dociskowe połączenie
cierne.
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Zawiesić koniec łańcucha (końce łańcuchów) na zainsta-
lowanych hakach mocujących w nasadzie. 
Zamocować kabel pompy śrubami hakowymi do ściany
zbiornika i/lub do nasady. Unikać w miarę możliwości
kontaktu kabla pompy ze ściekami.
Poprowadzić kabel pompy przy pomocy drutu przez rurę
osłonową na przewody elektryczne i podłączyć zgodnie z
załączoną instrukcją urządzenia sterującego.

Zawiesić dzwon zanurzeniowy na zainstalowanym zawie-
szeniu obok zaworów kulowych. 
Doprowadzić ze spadkiem wąż ciśnieniowy przez rurę
osłonową na przewody elektryczne do urządzenia steru-
jącego.
Zamknąć obydwa końce rury osłonowej na przewody
elektryczne w sposób wodoszczelny i nieprzepuszczalny
dla zapachów.

Wysokość dzwonu zanurzeniowego jest ustawiona
fabrycznie i nie wolno jej zmieniać.
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4.6 Montaż i skrócenie nasady

Włożyć płasko uszczelkę wargową. 
Nasmarować uszczelkę od wewnątrz. 
Określić ostateczną wysokość poziomu gruntu.
Zmierzyć, na ile należy wsunąć nasadę, przestrzegając
jednocześnie minimalnej głębokości włożenia (A = 10
cm). 
W razie potrzeby skrócić nasadę i sfazować krawędź, aby
nie uszkodzić rur. 
Włożyć nasadę i zamocować pierścieniem zaciskowym.
Włożyć pokrywę (służy ona jednocześnie jako ochrona na
czas budowy).

4.7 Badanie szczelności

Napełnić zbiornik urządzenia czystą wodą do górnej krawędzi nasady.
Sprawdzić, czy na zbiorniku urządzenia lub przyłączach rury widoczna jest wilgoć.

4.8 Zasypanie wykopu

PL
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OSTRZEŻENIE
Przestrzegać statyki budowlanej dla bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Zabudowa w studzience dla
klasy obciążenia D wymaga użycia płyty odciąża-
jącej z betonu zbrojonego (wyjątek: standardowa
nawierzchnia drogi).

Wymaganą klasę obciążenia i statykę należy
wyznaczyć stosownie do otoczenia i warunków
użytkowania.
Plan zbrojenia można nabyć dzwoniąc do lokal-
nego oddziału firmy KESSEL.

Aby czysto ustalić część denną, wypełnić ją dookoła
betonem chudym (patrz klin z betonu chudego (1)).
Wypełnić wykop dookoła warstwą tłucznia (średnica 0-16
mm) o szerokości min. 50 cm, fachowo zagęszczając
materiał wypełniający co 30 cm do wartości 97% Dpr
(np. za pomocą płyty wibracyjnej). Jednocześnie napeł-
nić zbiornik wodą w taki sposób, aby różnica pomiędzy
poziomem cieczy a poziomem materiału wypełniającego
nie przekraczała 30 cm.
Zachować dookoła kąt nachylenia stoku naturalnego β.
Przyporządkowanie wewnętrznego kąta tarcia φ mate-
riału wypełniającego i dopuszczalnego kąta nachylenia
stoku naturalnego β określa norma PN-EN 4124.
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5 Uruchomienie
Podczas uruchamiania przestrzegać dołączonej skróconej
instrukcji obsługi.

Po uruchomieniu / przekazaniu zaryglować pokrywę przy
pomocy dwóch załączonych śrub, aby spełnić obowiązek
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu (m. in. zabezpiecze-
nie przed dziećmi).

PL: Skrócona instrukcja obsługi
Aby zagwarantować pełną wydajność przepompowni należy dokonać ustawień w urządzeniu sterującym przepompowni.

Przepompownia dostarczana jest bez wywierconego dopływu. Poziom alarmu i objętość użytkowa zależą od umieszczenia
najgłębszego dopływu. Należy wziąć pod uwagę, że podane tutaj parametry to jedynie propozycje, które należy dopasować
do warunków panujących na miejscu. Parametry powinny zostać ustawione podczas uruchamiania przez autoryzowanego
partnera serwisowego.
Aby skonfigurować urządzenie sterujące, należy postępować następująco:

Zapewnić prawidłowe podłączenie wszystkich przyłączy elektrycznych i węża ciśnieniowego.
Podłączyć urządzenie sterujące, aby rozpocząć jego uruchomienie.
Postępować zgodnie z instrukcją na ekranie aż do pojawienia się napisu „Typ Aqualift”.
Podać typ (|3.4.20 Przepompownia specjalna|).
Potwierdzić przyciskiem OK.
Wybrać typ czujnika (|3.5.12 Pneumatyczne rozpoznawanie poziomu|).
Potwierdzić przyciskiem OK.
Przejść do menu (|3.1 Parametry|) i wprowadzić kod „1000”, a następnie dokonać ustawień podanych w tabeli.

Punkty przełączania przepompowni Aqualift XL:

Punkt menu Opis Wartość

3.1.3 Maksymalne
natężenie prądu

6,9 A

3.1.4 Minimalne natężenie prądu 0,8 A

3.1.8 Wysokość dzwonu
zanurzeniowego

440 mm

3.1.11 WŁ.1 715 mm

3.1.12 WYŁ.1 470 mm

3.1.13 Alarm 805 mm

3.1.14 WŁ.2* 755 mm

3.1.15 WYŁ.2* 580 mm

* *tylko w urządzeniach typu Duo

Ogólne wskazówki:
Przed pierwszym uruchomieniem zapewnić, aby pompa była zanurzona. Potem za każdym razem na krótko unieść pompę
(pompy), aby zapobiec tworzeniu się pęcherzyków powietrza. Ponieważ pompa nie posiada zintegrowanego odpowietrzania,
dlatego tę czynność należy powtarzać po dłuższych okresach przestoju.
Pompa pracująca w trybie S1 musi być zawsze zanurzona w wodzie.
KESSEL France SAS
6A, rue de l‘Industrie
67118 Geispolsheim
Tel.: +33 (0)3 88 65 76 00
E-mail: info@kessel.fr
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6 Konserwacja

6.1 Częstotliwość konserwacji

Konserwację należy wykonywać zgodnie z normą w następujących odstępach czasu:
co 1/4 roku dla urządzeń w zakładach
co pół roku dla urządzeń w budynkach wielorodzinnych
raz do roku dla urządzeń w domach jednorodzinnych

Kontrola wzrokowa
Użytkownik powinien kontrolować instalację raz w miesiącu poprzez obserwację dwóch cykli przełączania pod względem
przydatności do pracy i szczelności.

6.2 Uwaga dotycząca konserwacji

Konserwację musi przeprowadzić fachowiec.

OSTRZEŻENIE
Stopnie złazowe mogą być mokre. Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się i upadku.

Podczas wchodzenia do studzienki nosić kask, aby uniknąć uderzenia i zranienia głowy.

OSTRZEŻENIE
Zachować ostrożność podczas nachylania się do studzienki. W przypadku utraty równowagi grozi wpadnięcie do
studzienki.

Podczas konserwacji przestrzegać dołączonej instrukcji pompy.

Nie otwierać mocowania pompy (między uchwytem pompy a rurą tłoczną). Może dojść do niepożądanego efektu dźwigni
oddziałującego na króciec tłoczny i uszkodzenia rur.

Odkręcić pokrywę.
Opróżnić w całości zbiornik urządzenia.

OSTRZEŻENIE
Nie wchodzić i nie stać pod wiszącym ciężarem!

Kolejno wyciągnąć pompy na łańcuchu ze zbiornika urządzenia. Użyć do tego celu urządzenia do podnoszenia (np. trój-
nogu).
Sprawdzić, czy zawory odcinające lekko się otwierają i zamykają.
Zamknąć zawory odcinające.

OSTRZEŻENIE
Z przewodu tłocznego mogą wydobywać się ścieki!

Zdemontować zawór zwrotny i odkręcić pokrywę otworu rewizyjnego. Wyczyścić wszystkie komponenty w kąpieli wodnej.
Do tego celu konieczne może być zejście do studzienki, które wiąże się z osobnymi środkami ostrożności (np. pomiar stę-
żenia gazów lub wentylacja mechaniczna studzienki, pasy zabezpieczające, obecność osoby zabezpieczającej, trójnóg
itp.).
Odłączyć wąż ciśnieniowy od urządzenia sterującego, wypłukać, wyczyścić dzwon zanurzeniowy.
Zmontować ponownie wyczyszczone komponenty otworu rewizyjnego.
Wykonać konserwację pompy zgodnie z instrukcją pompy.
Włożyć z powrotem pompę (unieść ją przy tym na chwilę, aby pod pompą nie utworzyły się pęcherzyki powietrza).
Na zakończenie wykonać kontrolę działania urządzenia.

6.3 Kontrola działania

Aby upewnić się, że urządzenie jest gotowe do pracy, należy wykonać następujące czynności:
Odłączyć urządzenie sterujące od sieci.
Napełnić zbiornik urządzenia czystą wodą do poziomu alarmu.
Przywrócić napięcie sieciowe.
Potwierdzić komunikat „Przekroczenie poziomu”.
Obserwować odpompowywanie ścieków prze pompę (pompy).
Jeśli nie słychać żadnych odgłosów zakłóceń i nie pojawiają się żadne komunikaty o błędach, urządzenie jest gotowe do
pracy.
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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
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