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Cienījamais klient!
Kā augstākās klases inovatīvu drenāžas tehnoloģijas produktu ražotājs KESSEL piedāvā integrētus sistēmu risinājumus
un uz klientu orientētu servisu. Tādējādi mēs nosakām visaugstākos kvalitātes standartus un stingri koncentrējamies uz
ilgtspēju – ne tikai attiecībā uz izstrādājumu ražošanu, bet arī attiecībā uz to ilgtermiņa darbību, un mēs cenšamies nodrošināt, ka Jūs un Jūsu īpašums tiek aizsargāti ilgtermiņā.
Jūsu KESSEL AG
Bahnhofstraße 31
85101 Lenting, Vācija
Mūsu vietējie kvalificētie servisa partneri labprāt palīdzēs jums tehniskos jautājumos.
Savu partneri-kontaktpersonu varat atrast šeit:
www.kessel.de/kundendienst

Vajadzības gadījumā mūsu rūpnīcas klientu apkalpošanas dienests nodrošina atbalstu saistībā ar tādiem
pakalpojumiem kā nodošana ekspluatācijā, apkope vai vispārēja pārbaude visā DACH reģionā un citās
valstīs pēc pieprasījuma.
Informāciju par apstrādi un pasūtīšanu skatiet šeit:
http://www.kessel.de/service/kundenservice.html

2 / 20

Tehniskā kamera LW 1000 / uzstādīšanas
un ekspluatācijas instrukcijas

010-701

1

Rokasgrāmatas piezīmes
Simbols

Skaidrojums

[1]

Skatīt 1. attēlu

(5)

Pozīcija Nr. 5 no blakus esošā attēla

...
Pārbaudiet, vai ir aktivizēta manuālā darbība.
Nospiediet Labi.
Sistēma ir gatava darbam.

LV

Rokasgrāmatas lasīšanu atvieglo šādi apzīmējumi:

Darbība attēlā
Darbības priekšnoteikums
Darbība
Darbības rezultāts

skatīt "Drošība", lapas 4

Savstarpēja norāde uz 2. nodaļu

Treknraksts

Īpaši svarīga vai ar drošību saistīta informācija

Slīpraksts

Varianti vai papildu informācija (piem., attiecas tikai uz ATEX variantiem)
Tehniskā informācija vai norādījumi, kam jāpievērš īpaša uzmanība.

Tiek izmantoti šādi simboli:
Ikona

Nozīme
Izolējiet ierīci!

Ievērojiet lietošanas instrukciju
CE marķējums
Brīdinājums, elektrība

BRĪDINĀJUMS

UZMANĪBU

010-701

Brīdina par bīstamību cilvēkiem. Šī brīdinājuma ignorēšana
var izraisīt ļoti smagas traumas vai nāvi.
Brīdina par apdraudējumu cilvēkiem un iespējamiem
materiālajiem zaudējumiem. Šī brīdinājuma ignorēšana
var radīt nopietnus ievainojumus un materiālus zaudējumus.
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2

Drošība

2.1

Vispārīgas piezīmes par drošību

LV

UZMANĪBU
Saspiešanas risks. Sistēma un tās komponenti ir smagi un dažos gadījumos neparocīgi.
Celšanas vai transportēšanas laikā izmantojiet piemērotu pacēlējmehānismu. Sistēmu drīkst pārvietot tikai tad, ja
tā ir pareizi nostiprināta uz paliktņiem. Transportēšanai jāizmanto autokrāvējs.
Pārvietošana ar celtni ir atļauta tikai tām sistēmām, kas aprīkotas ar transportēšanas cilpu (īpaša izvēles konstrukcija).
Izmantojiet transportēšanas aprīkojumu un individuālos aizsardzības līdzekļus.
IEVĒRĪBAI
Bīstama atmosfēra!
Kameras sistēmā darba laikā pastāv bīstamas atmosfēras risks.
Nodrošiniet, lai sistēma būtu labi vēdināta.
Ja nepieciešams, izmantojiet drošības aprīkojumu, piemēram, daudzgāzu signālierīci.
IEVĒRĪBAI
Piesārņota virsma!
Sistēma un tuvējā apkārtne var būt piesārņota ar patogēniem.
Neglabājiet un nelietojiet šajā telpā pārtiku.
Nepieskarieties virsmai, notīriet redzamos netīrumus.
Kad darbs ir pabeigts, nomazgājiet rokas.
UZMANĪBU
Ņemiet vērā satiksmes drošības strukturālos aprēķinus. Uzstādot kameru D klases slodzei, ir nepieciešama slodzes
sadales plāksne, kas izgatavota no dzelzsbetona (izņēmums: nav obligāti standarta ceļu būvniecībā).
Nosakiet nepieciešamo slodzes klasi un strukturālos aprēķinus atbilstoši vides/lietošanas nosacījumiem.
Pieprasiet atbilstošu stiprinājumu rasējumus, zvanot uz KESSEL palīdzības dienesta tālruni.
2.2

Personāls - kvalifikācija

Sistēmas ekspluatācijai piemēro attiecīgos ekspluatācijas drošības noteikumus un noteikumus attiecībā uz bīstamām vielām
vai līdzvērtīgus konkrētās valsts tiesību aktus.
Sistēmas operatoram ir jāveic šādi pienākumi:
jāsagatavo riska novērtējums;
jāidentificē un jānorobežo attiecīgās bīstamās zonas;
jāveic drošības apmācības;
jānodrošina, lai sistēmu neizmantotu nepilnvarotas personas.
Persona 1)
Ekspluatējošais uzņēmums
Kompetents eksperts/inspektors (pārzina, saprot ekspluatācijas instrukcijas)

Apstiprinātās darbības ar KESSEL sistēmām
Vizuālā pārbaude, pārbaude
Iztukšošana, tīrīšana (iekšpusē), funkcionālā pārbaude

Kompetenta un kvalificēta persona (specializēts amatnieks, saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām un izpildes standartiem)

Komponentu uzstādīšana, nomaiņa, apkope,
nodošana ekspluatācijā

1) Ekspluatācijas un montāžas darbus drīkst veikt tikai 18 gadu vecumu sasniegušas personas.
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2.3

Paredzētais lietojums

Vēlāka KESSEL kameras sistēmu paplašināšana jāveic KESSEL rūpnīcas klientu apkalpošanas dienestam.
Visi pārveidojumi vai pievienojumi, kas tiek veikti bez ražotāja nepārprotamas un rakstiskas atļaujas, neoriģinālu rezerves
daļu izmantošana un remonts, ko veic ražotāja neapstiprināti uzņēmumi vai personas, būs iemesls garantijas zaudēšanai.
Izstrādājuma stabilitāte tiek garantēta tikai tā pašsvaram, transportēšanai un aprakstītajai uzstādīšanai saskaņā ar paredzēto lietojumu (piemēram, slodzes klase, ceļa konstrukcija, nostiprināšanas zīmējums, konstrukcijas lietojums saskaņā
ar apstiprinājumu).
Jāizvairās no papildu slodzēm, ko rada viena vai slokšņu pamatne vai citi ārēji triecieni. Ja tas ir sagaidāms, var būt jāveic
īpaši pasākumi.
2.4

Izstrādājuma apraksts

Kameras sistēmai ir modulāra konstrukcija, un tā ir piemērota dažādu sūkņu un pacelšanas staciju izvietošanai.
Katrs starplikas gredzens (ar vidusdaļu un konusu) ir aprīkots ar vismaz vienu piekļuves pakāpienu. Starpliku gredzeni ir
savienojami bez instrumentu palīdzības.
Augšējās daļu augstums ir pastāvīgi regulējams, un tās var aprīkot ar dažādiem vākiem.
Ūdensnecaurlaidības prasības var izpildīt, uzstādot blīvējuma loksni.
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Kameras sistēma ir paredzēta izmantošanai tikai kā stāvoša ūdens kamera vai dažādu KESSEL sūknēšanas un pacelšanas
staciju korpuss. Būvbedres priekšnosacījumiem un sekojošajiem aizbēršanas darbiem jāatbilst specifikācijām, kas norādītas
nodaļā 4.1 (skatīt "Izvēlieties piemērotu uzstādīšanas vietu", lapas 11).
Kameras sistēmu nedrīkst izmantot sprādzienbīstamā vidē.

Konstrukcija

LV

2.4.1

Nav attēlā
Ietvertais pakāpiens (preces nr. 860109)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Augstums [cm] 3)

Augšējā daļa ar vāku
LW 800, K3 klase
Augšējā daļa ar vāku
LW 800, A/L15 klase
Augšējā daļa ar vāku
LW 800, K3 klase, flīzējams
Augšējā daļa ar vāku
LW 800, K3 klase, ar ūdensnecaurlaidīgu atloku
Kameras moduļa LW 1000 blīvējums
Kameras moduļa WU pagarinājuma daļa
B klases vāks, pelēkais čuguns / D klases vāks, pelēkais čuguns, ieskrūvēts
Augšdaļas 1) d: 600 mm
Augšdaļu fiksācijas gredzena d: 600 mm
Kameras moduļa blīvējums
Kameras konuss
LW 600 piekļuves kameras modulis
Vidusdaļas blīvējums 2)
Vidusdaļa 250 mm, kameras modulim LW 1000
Vidusdaļa 500 mm, kameras modulim LW 1000
Savienotājskrūvju komplekts, 10 gab.
Pamatdaļa (tehniskais modulis), versija atkarībā no pielietojuma mērķa.
Var sastāvēt no vairākiem komponentiem. Savienojuma elementi un blīves ir konstruēti identiski.
Kameras konuss
LW 800 piekļuves kameras modulis
Kameras moduļa LW 1000 blīvējums
Augšdaļu fiksācijas gredzena d: 800 mm
Cauruļu atveru blīvējums, DN 70
Cauruļu atveru blīvējums, DN 100

Preces Nr.
8740181
8740177

LV

Vienums Apzīmējums

8740175
400

8740176
680375
680378
860118/860136

392

361/343

680569
680276
680374
680431

297/250
547/500

680125
680370
680371
680373

361/342

680430
680375
680568
850116
850117

1) Pastāvīgi regulējams augstums
2) Noņemiet hermētisko iepakojumu tikai tieši pirms montāžas un uzstādīšanas!
3) Gala kopējais augstums pēc uzstādīšanas
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2.5

Kā tas darbojas

LV

Pumpfix

Aqualift F
(spiedvads ir novietots virs stāvoša
ūdens līmeņa)

Ecolift XL
(spiedvads ir novietots virs stāvoša
ūdens līmeņa)
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Sūknēšanas stacija Aqualift S

Sūknēšanas stacija Aqualift F/S
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3

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

LV

Maksimālais uzstādīšanas
dziļums
Minimālā kameras konstrukcija (bez tehniskā moduļa
(pamata daļa))
Vidusdaļas augstums
(augsts/zems)
Noturība pret gruntsūdeņiem no pamatdaļas apakšējās malas
Izmēri
Piekļuves pakāpienu atstatums
Piekļuves pakāpienu
nestspēja

5m
skat. blakusesošo zīmējumu

50/25 cm
3m

skatīt "Konstrukcija", lapas 6
25 cm
atbilst EN 13598-2

Materiāls
polimērs

PE (kamera un konuss), PP
(augšdaļa) un PTO/PA (piekļuves pakāpieni)

Blīvējumi

Elastomērs 55 Šora A cietība
SBR 50+/- IRHD
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4

Uzstādīšana

4.1

Izvēlieties piemērotu uzstādīšanas vietu

Substrātam (pamatdaļas balstam (tehniskajam modulim)) un pildmateriālam kameras sānos jābūt tālāk aprakstītajām īpašībām:
Aizseguma slānis:
sablīvēto akmens šķembu slānis aptuveni 30 cm augstumā.
Ja nepieciešams, nostipriniet pamatdaļu ar vieglo betonu.
Pildmateriāls sānos: gredzenveida, visapkārt aptuveni 50 cm, akmens šķembas (0–16 mm), sablīvēts ik pēc 30 cm 1.
Ja kamera tiek uzstādīta ēkas iekšpusē, ir jāpievērš uzmanība, lai tiktu ievērotas strukturālās prasības (skatīt "Rēķināšanās ar pamatu un grīdas plātnes ietekmi", lapas 18).
Pārbaudiet kameras dziļumu:
pārliecinieties, ka samontētie kameras elementi atbilst būvbedres dziļumam.
Ja tiek izmantota ūdensdroša pagarinājuma daļa (6) (skatīt "Konstrukcija", lapas 6), pārliecinieties, ka tā ir novietota norādītajā augstumā.
Augšdaļas var novietot ūdensnecaurlaidīgajā pagarinājuma daļā, kuras augstumu var pastāvīgi regulēt par 25 cm.
Ja uz vietas ir nepieciešami spiedvadi, tie ir jāprojektē saskaņā ar PN 6.3.
Ja spiedvads tiek novietots virs stāvoša ūdens līmeņa (skatīt "Aqualift F", lapas 8 un skatīt "Ecolift XL", lapas 8), nodrošiniet, lai tas neaizsaltu.
Nodrošiniet, lai kameras elementi un blīves nebūtu netīri.
Savienojumi starp kameras elementiem 1 ir paredzēti kā vienreizlietojami stiprinājumi. Kad šādi savienojumi ir izveidoti,
tos vairs nevar atvienot. Augšdaļas var demontēt jebkurā laikā.
Kameras elementi ir jāmontē no apakšas uz augšu.
Kameras sistēma ir paredzēta maksimāli 0,3 bāru ūdens spiedienam.
4.2

Pamatdaļas iestatīšana

Izrociet būvbedri.
Skatiet būvbedres slīpuma leņķi (skatīt "Att. X").
Pielīdziniet pamatdaļu horizontāli būvbedrē.
Nelielas novirzes tiek pamanītas tieši dziļo kameru augšpusē.
Pamatdaļas pamatnei (būvbedres apakšai) pilnībā jāsaskaras ar visu pamatdaļas virsmu.
Izmantojiet vieglo betonu, lai nostiprinātu pamatdaļas sānu ( skatīt "Būvbedres aizrakšana", lapas 18).
Informācija transportēšanai ar celtni
Vienmēr izmantojiet 4 kravas āķus.
Maksimālā nestspēja ar 4 kravas āķiem: 200 kg.
Izmantojiet skavu ar 16 mm bultskrūves diametru.
Celtņa ķēdei vai slīdelementam līdz atsevišķajam slodzes
punktam jābūt vismaz 1 m garam (A).
Neatstājiet kravas piekārtas celtnim ilgāk par vienu
stundu.

4.3

Cauruļu pievienošana

Informāciju par izmantošanu kā stāvoša ūdens kameru skatiet nodaļā 4.4.

1

savienojuma skrūves starp pamatdaļu, vidusdaļu(-ām) un konusu, kā arī piekļuves pakāpieniem
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Kameras elementu kompozīcija (skatīt "Konstrukcija", lapas 6).

4.3.1

Pumpfix Duo

Pievienojiet ieeju (1).

LV

Pievienojiet izeju (2).

4.3.2
(A)

Ecolift XL
Spiedvada novietošana
virs stāvoša ūdens līmeņa

Pievienojiet ieeju (1).
Pievienojiet izeju (2).
Pievienojiet spiedvadu.

Spiedvada ievadīšana tieši kanalizācijas caurulē
Kanalizācijas
caurule

L1 [cm]

L2 [cm]

DN100

20

35

DN125

21,5

33,5

DN150

24

28,5

DN200

32,5

22,5
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4.3.3

Sūknēšanas stacija Aqualift F — sausā uzstādīšana

Pievienojiet ieeju (1).

LV

Pievienojiet spiedvadu (2).

4.3.4

Sūknēšanas stacija Aqualift S — slapjā uzstādīšana

Pievienojiet ieeju (1).
Pievienojiet spiedvadu (2).
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4.3.5

Sūknēšanas stacija Aqualift F/S — slapjā uzstādīšana

Pievienojiet ieeju (1).

LV

Pievienojiet spiedvadu (2).

4.4

Kameras sistēmas montāža un uzstādīšana

Noņemiet blīvējumu no hermētiskā iepakojuma tikai tieši
pirms montāžas un uzstādīšanas!
Novietojiet blīvi (1) bez smērvielas uz pamatdaļas (vai
vidusdaļas) ligzdas gropes.
Ar gumijas āmuru iesitiet blīvi ligzdas gropē četros vienādā attālumā esošos punktos ap malu: (A), (B), (C), (D).
Pilnībā iesitiet blīvi ligzdas gropē.
Pārliecinieties, ka blīve nav ne izliekta, ne izstiepta.

Kamerā var ievietot dažādus kabeļus, izmantojot papildu
kabeļu stiprinājumu komplektu (preces nr. 28076).
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Viegli ieeļļojiet blīves (2) augšpusi.
Uzstādiet vidusdaļu vai konusu tam paredzētajā vietā.
Pārliecinieties, ka tas ir izlīdzināts saskaņā ar kodējumu.

(1)

Blīvējuma sistēma A

(2)

Blīvējuma sistēma N

LV

Kodējums:
Izgriezums (1) augšējā elementā jāuzstāda uz apakšējā
elementa tapas (3).
Nodrošiniet, lai piekļuves pakāpieni būtu izlīdzināti viens
virs otra.

Savienojuma skrūvju ieskrūvēšana
Izmantojiet knaibles, lai saspiestu kopā abas savienojošās virsmas.
Iesitiet savienojošo skrūvi (1) vietā un vēlreiz atlaidiet
knaibles.
Ievietojiet blīvi nākamajam kameras elementam, kā
aprakstīts iepriekš, utt.
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Ūdensnecaurlaidīga pagarinājuma ievietošana (pēc izvēles)
Ievietojiet ūdensnecaurlaidīgo pagarinājumu (3).

LV

Ievietojiet blīvi (2) ūdensnecaurlaidīgajā pagarinājumā
(3).

Uzstādiet augšdaļu
(A)

Ieeja 800 m

(B)

Ieeja 600 m

Uzstādiet ieeļļoto blīvi (1) konusā.
Ievietojiet augšdaļu (2).
Ja nepieciešams, saīsiniet augšdaļu, kā aprakstīts tālāk.

Augšdaļas pielīdzināšana
Kessel augšdaļu slīpumu parasti var regulēt. Lai pielāgotos
esošajiem apstākļiem, 600 mm tvertnes platuma (A) augšdaļu var noliekt par 5°, bet 800 mm tvertnes platuma (B)
augšdaļu var noliekt par 3°.
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Augšdaļas saīsināšana (pēc izvēles)
Atzīmējiet augšdaļu (1) visapkārt tā, lai tā vismaz 10 cm
projicētos ūdensnecaurlaidīgajā pagarinājumā (2).
Ar finierzāģi (15°) nozāģējiet pārpalikumu.

LV

Nogludiniet malas.

Flīžu līmēšana uz vāka
Uzklājiet flīžu līmi (uz MS polimēra bāzes) uz flīzēm, izvēlieties līmes daudzumu un biezumu atkarībā no flīžu biezuma.
Tomēr neblīvējiet flīzi visā pilnībā, lai līme varētu nožūt. Aizpildiet flīžu šuves ne ātrāk kā pēc 24 stundām (elastīgais
cementa šķīdums), un ievērojiet ražotāja norādījumus.
IEVĒRĪBAI
Smaga svara dēļ pastāv saspiešanas un apdraudējuma risks.
Augšdaļu vāki ir ļoti smagi. Uzstādiet/demontējiet tos tikai ar piemērotu pacēlējmehānismu.
Vienmēr uzstādiet augšdaļu kamerai bez vāka.
4.5

Elektrisko kabeļu izvietošana

Piestipriniet kabeļa stiprinājumus (1) (pēc izvēles) pie vērtību punktiem (2).
Izmantojot fiksācijas skrūves, lai tos nostiprinātu tiem
paredzētajā vietā.
Nodrošiniet, lai fiksācijas skrūves nebūtu garākas par
16 mm.
Kameras sienā var rasties sūce.
Kabeļa ejas izveidei var izmantot atbilstošu urbi.
Vidusdaļas augstums [cm]

Maksimālais diametrs

250

DN100

500

DN150

Konuss

DN200

Cauruļu atveru blīvējums

Preces Nr.

DN50 (Ø 50)

850114

DN70 (Ø 75)

850116

DN100 (Ø 110)

850117

DN125 (Ø 125)

850118

DN150 (Ø 160)

850119

4.6

Ventilācijas caurules pievienošana

Novietojot ventilācijas cauruli, atstājiet pietiekami daudz vietas vēlākiem aprīkošanas un apkopes darbiem.
Visiem sistēmas komponentiem (sūkņiem, stāvoša ūdens vārstiem un cauruļvadiem) ir jābūt viegli pieejamiem.
Izvietojiet ventilācijas cauruli virs stāvoša ūdens līmeņa, izmantojot cauruļu atveres blīvējumu.
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Uzstādīšana konusā (A)
Caurlaidei izmantojiet vērtību virsmu (1).

LV

Uzstādīšana vidusdaļā (B)
Izvēlieties ejai piemērotu vērtību punktu (2).

4.7

Būvbedres aizrakšana
UZMANĪBU
Ņemiet vērā satiksmes drošības strukturālos aprēķinus. Uzstādot kameru D klases slodzei, ir nepieciešama slodzes
sadales plāksne, kas izgatavota no dzelzsbetona (izņēmums: nav obligāti standarta ceļu būvniecībā).
Nosakiet nepieciešamo slodzes klasi un strukturālos aprēķinus atbilstoši vides/lietošanas nosacījumiem.
Pieprasiet atbilstošu stiprinājumu rasējumus, zvanot uz KESSEL palīdzības dienesta tālruni.

Piepildiet būvbedri ar akmens šķembām (0–16 mm diametrā), vismaz 50 cm visapkārt; novietojiet slāņos, kas nepārsniedz 30 cm, un kārtīgi sablīvējiet katru pildmateriāla slāni līdz 97 % Dpr (piemēram, izmantojot vibroplāksni).
Visu laiku jāievēro būvbedres nepieciešamais slīpuma leņķis β.
Pildmateriāla iekšējās berzes leņķa φ un pieļaujamā būvbedres slīpuma leņķa β noteikšana jāveic saskaņā ar EN 4124.
4.7.1

Rēķināšanās ar pamatu un grīdas plātnes ietekmi

Ja kamera jānovieto tā, lai tā vēlāk atrastos ēkā vai tās
tuvumā, jāņem vērā tālāk minētie papildu priekšnosacījumi.
Blakusesošie pamati
Kameru nedrīkst uzstādīt vietā, kur tā varētu ietekmēt blakusesošos pamatus, t. i.
minimālais attālums a = attālums starp kameras apakšmalu
un pamatu apakšmalu:
A = ΔH x 1,73
Turklāt pie kameras esošo grīdas plātni nedrīkst izmantot,
lai veiktu ēkas satiksmes slodzes aprēķinu.

Skarošā grīdas plātne
Zem grīdas plātnes ir jāiekļauj aptuveni 5 cm biezs polistirola slānis ar aptuveni 20 cm papildu dziļumu, lai novērstu
betona plātnes nosēšanos, kamerā radot lielu vertikālu slodzi.
Pretējā gadījumā kamerai var būt staba efekts.
Kameras konstrukcijai jābūt veidotai tā, lai polistirola slānis
atrastos vienā līmenī ar regulējamā augstuma augšējo daļu.
(1)
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5 cm polistirola slānis
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Ja konuss atrodas grīdas plātnes pārejas zonā, atdalīšana
jāveic ar kustīgu savienojumu t = 5 cm, un polistirola slānis
jāuzstāda virs kameras zonas, kā aprakstīts iepriekš.
5 cm polistirola slānis

(2)

Grīdas plāksne

LV

(1)
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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

