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Kære kunde,
Som førende producent af innovative produkter til afvan-
dingsteknik tilbyder KESSEL integrerede systemløsninger og
en service, der er indrettet efter kundernes behov. I den for-
bindelse stiller vi høje krav til kvaliteten og satser konsekvent
på bæredygtighed - ikke kun i forbindelse med fremstillingen
af vores produkter, men også når det gælder en lang leve-
tid på produkterne, stræber vi efter at du og din ejendom er
beskyttet permanent.
KESSEL AG
Bahnhofstraße 31
D-85101 Lenting, Tyskland

Hvis du har tekniske spørgsmål er vores kvalifice-
rede lokale servicepartnere altid klar til at hjælpe.
Du finder din kontaktperson på:
www.kessel.de/kundendienst
Efter behov kan vores fabriksservice være behjæl-
pelig med tjenesteydelser såsom idriftsætning,
vedligeholdelse eller hovedeftersyn i hele vores
hovedregion. I andre lande bedes I rette fore-
spørgsel til os.
Informationer om afvikling og bestilling findes på:
http://www.kessel.de/service/kundenservice.html
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1 Generelle oplysninger om denne
vejledning

Følgende konventioner letter orienteringen:

Visning Forklaring

(5) Positionsnummer 5 på
illustration ved siden af

... Handlingsskridt i illustration

Kontroller at hånd-
kontrolenhed er
aktiveret.

Handlingsforudsætning

Tryk OK. Handlingsskridt

Anlægget er drifts-
klart. Handlingsresultat

på "Sikker-
hed", side 4 Krydsreference til kapitel 2

|Definer Ser-
viceinterval|

Skærmtekst

Fed skrift specielt vigtig eller sikker-
hedsrelevant information

Kursiv skrift Variant eller tillægsinformation
(f.eks. gælder kun for ATEX variant)

Tekniske anvisninger,
der især skal overholdes.
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2 Sikkerhed
Følgende symboler anvendes:

Tegn Betydning

Sluk apparatet!

Følg brugsanvisningen

CE-mærkning

Advarsel elektricitet

WEEE-symbol, produkt er
underlagt RoHS-direktiv

ADVARSEL

Advarer mod en fare for personer. Mang-
lende observering af disse anvisninger,

kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

FORSIGTIG

Advarer mod en fare for personer og
materiel. Manglende observering af disse
anvisninger, kan medføre alvorlige kvæ-

stelser eller død og materielle skader.

Tegn Betydning

Produktet opfylder kravene for eks-
plosionstruet atmosfære (ATEX)
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2.1 Personalekvalifikation

For drift af anlægget gælder den respektivt gældende drifts-
sikkerhedsdirektiv og farestofdirektiv eller tilsvarende natio-
nale regler.
Bruger af anlægget er forpligtet til:

at udarbejde en fareevaluering,
fastlægge og angive respektive farezoner,
gennemføre sikerhedsundervisning,
sikre mod utilsigtet anvendelse.

Person 1) frigivne arbejder på KESSEL-anlæg

Bruger Visuel kontrol,
inspektion, udskift-

ning af batterier

Teknisk ekspert (kender,
forstår driftsanvisning)

Tømning, rengøring
(indvendigt), funktions-

prøvning, konfigura-
tion af kontrolenhed

Teknisk specialist (håndvær-
ker, iht. installationsanvis-
ning og udførelsesnormer)

Installation, udskift-
ning, vedligehol-

delse af komponen-
ter, idriftsættelse

Elektriker VDE 0105 (iht. forskrif-
ter for elektrisk sikkerhed, eller iht.

modsvarende nationale regler)

Arbejder på elek-
trisk installation

1) Betjening og montage må kun udføres af personer over 18 år.
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2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

Vejledninger for anlægget og anlæggets bestanddele samt
vedligeholdelses- og overdragelsesprotokoller skal være til
rådighed ved anlægget.
Ved installation, drift, vedligeholdelse eller reparation på
anlægget skal sikkerhedsforskrifter, relevante normer og
direktiver, samt forskrifter fra lokale energi- og forsyningssel-
skab observeres.

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 fejlstrømsafbry-
der (RCD) med en mærkefejlstrøm på ikke over
30 mA.

Kontrolenheden samt flydekontakt hhv. niveaumåling er
spændingsførende og må ikke åbnes.

Det skal sikres, at elektrisk kabel samt alle andre elektri-
ske anlægsdele er i perfekt stand. Ved skader på anlægget
må det under ingen omstændigheder tages i drift, hhv. skal
omgående tages ud af drift.

ADVARSEL
Fare ved overspænding!

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

FORSIGTIG
Varme overflader!
Drivmotor kan udvikle høje temperaturer under drif-
ten.

Benyt beskyttelseshandsker.

ADVARSEL
Transportrisiko/anlæggets egenvægt!

Vægt af anlægget/anlægskomponenter kontrolle-
res (på "Tekniske data", side 11).
Observer korrekt løft og arbejdsergonomi.
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BEMÆRK
Kontaminerede overflader!
Anlæg og omgivelser kan forurenes af kim.

Opbevar eller indtag ikke fødevarer i samme rum.
Undgå berøring af overfladen, fjern synligt snavs.
Vaks hænder efter afsluttet arbejde.

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

 

Beskyttelsesbeklædning
Beskyttelseshandsker

 

Sikkerhedssko
Ansigtsbeskyttelse

FORSIGTIG
Pumper kan starte uventet.
Inden vedligeholdelse eller reparation slukkes
anlægget eller det skilles fra strømforsyning.

Pumpen må aldrig køre tør eller i slubredrift, hjul
og pumpehus skal altid være fyldt til mindste ned-
dykningsdybde.
Pumpen må ikke benyttes hvis der opholder sig
personer i vandet eller trykrør ikke er tilsluttet.
Pumpen opbygger et transporttryk/overtryk.

D
A

328-198_01 Indbygnings- og driftsvejledning 7 / 26



D
A

2.3 Korrekt anvendelse

Anlægget skal benyttes som Mono med en pumpe for brug
ved enfamiliehuse og som Duo for brug i flerfamiliehuse,
erhvervsejendomme og offentlige institutioner.
Som transportmedie må der udelukkende benyttes hushold-
ningsvand. Hvis anlægget benyttes til fækalieholdigt spilde-
vand, skal der monteres den respektive pumpevariant (her
STZ 1000- SpildevandDykpumpe med Formaler).
Særlige betingelser for sikker drift

Opstilles uden for eksplosionstruet område
Frostfri dybde - installation af produktet udføres, så vand-
førende bestanddele ligger i frostfri dybde (lokalt define-
ret)
Belastningsklasse for trafiksikkerhed observeres

Regionale indledningsbestemmelser fra kommunen observe-
res, der foreskrives ofte bl.a. en maksimal spildevandstem-
peratur (f.eks. 35° C).
Alle ikke af producenten udtrykkeligt og skriftligt tilladte om-
eller tilbygninger, anvendelse af ikke originale dele og repa-
rationer ved ikke af producenten autoriseret firma eller per-
soner medfører bortfald af garantidækningen.

2.4 Produktbeskrivelse

Anlægget er beregnet til installation i jord, i medfølgende
bakke-modul med en åbning på 600 mm, uden for byg-
ninger. Grundvandstæthed er defineret som maks. 2,5 m.
Anlægget kan udstyres med en eller to pumper (Mono/Duo).
Opbygning ved to pumper og deres rørføring er symmetrisk.
Følgende egenskaber kan leveres som varianter:

Flydekontakt eller pneumatisk niveaumåling, resp. med
eller uden kontrolenhed
Pumpe(r) for fækaliefrit spildevand GTF 600 eller GTF
1200
Pumpe(r) for fækalieholdigt spildevand STZ 1000 (ikke
ATEX-klassificeret)
Installationsdybder T1, T2, T3
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(1) En eller to pumper
(2) Bakke-modulsystem LW 600
(3) Indløb (DN 100 ved pumpetype

KTP 500/ DN 150 ved GTF 1200)
(4) Tilslutning udluftningsledning (DN 100)
(5) Dæksel
(6) Lodret justerbar øvre sektion
(7) Tilslutning rørledning (DN 100)
(8) Kontraklap
(9) Tilslutning trykrør (DN 32)

(10) Niveaumåling (i illustration: nedsænkbar trykafbryder)
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3 Tekniske data

Angivelse / pumpetype GTF 600 GTF 1200 STZ 1000

vægt 7 kg 10 kg 10 kg

Effekt P1 / P2 500 W / 320 W 1400 W / 840 W 1200 W / 690 W

Omdrejningstal 2800 min-1 2650 min-1 2800 min-1

Driftsspænding 230 V; 50 Hz 230 V; 50 Hz 230 V; 50 Hz

Nominel strøm 2,2 A 6,2 A 5,2 A

Leveringshastighed maks. 8,5 m3/h 15,5 m3/h 11,5 m3/h

Leveringshøjde max. 8 m 9 m 10 m

Maks. temperatur
Medium 35°C 35°C 35°C

Beskyttelsesgrad IP68 (36h 3m WS) IP68 (36h 3m WS) IP68 (36h 3m WS)

Beskyttelsesklasse I I I

Motorbeskyttelse integreret integreret integreret

Tilslutningstype Beskyttelseskon-
takt/kontrolenhed

Beskyttelseskon-
takt/kontrolenhed

Beskyttelseskon-
takt/kontrolenhed

anbefalet sikring C16 A
enpolet

C16 A
enpolet

C16 A
enpolet

Driftstype S1 S3 - 50 % S3 - 50 %
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Rørtilslutninger

GTF 600 GTF 1200 /
STZ 1000

Indløb [DN] 100 150

Tilslutning trykrør [DN] 32 32

Rørledning [DN] 100 100

Udluftning [DN] 100 100

Pumpevolume

Mono-anlæg
med flydekontakt GTF 600 GTF 1200/

STZ 1000

Pumpevolume [l]
T1/T2/T3

25 30

Tændingsniveau [mm] 130 170

Afbrydelsesniveau [mm] 80 80
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GTF 600 GTF 1200 /
STZ 1000

Mono/Duo
med SDS-

kontrolenhed Mono Duo Mono Duo

Pumpe-
volume [l]
T1/T2/T3

40 40 40 40

Tændingsni-
veau [mm]

185 185/200 185 185/200

Alarmni-
veau [mm]

225 225 225 225

Afbrydelses-
niveau [mm]

145 145/160 145 145/160

3.1 Dimensioner og vægte

GTF 600 Pumpe med flydekontakt Pumpe for kontrolenhed 2 pumper for kontrolenhed

Installations-
dybde 
T i mm

Art. nr.
Klasse A/B, D

Vægt (kg*)
A/B, D

Art. nr.
Klasse A/B, D

vægt (kg*)
A/B, D

Art. nr.
Klasse A/B, D

Vægt (kg*)
A/B, D

T1 800 - 1250 825 810 B, D 123, 148 825 811 B, D 126, 151 824 811 B, D 130, 155

T2 1300 - 1750 825 820 B, D 129, 155 825 821 B, D 131, 156 824 821 B, D 133, 158

T3 1800 - 2250 825 830 B, D 136, 161 825 831 B, D 138, 163 824 831 B, D 141, 166
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GTF 1200 Pumpe med flydekontakt Pumpe for kontrolenhed 2 pumper for kontrolenhed

Installations-
dybde 
T i mm

Art. nr.
Klasse A/B, D

Vægt (kg*)
A/B, D

Art. nr.
Klasse A/B, D

Vægt (kg*)
A/B, D

Art. nr.
Klasse A/B, D

Vægt (kg*)
A/B, D

T1 800 - 1250 827 810 B, D 127, 152 827 811 B, D 130, 155 826 811 B, D 130, 155

T2 1300 - 1750 827 820 B, D 142, 159 827 821 B, D 130, 155 826 821 B, D 139, 160

T3 1800 - 2250 827 830 B, D 140, 165 827 831 B, D 142, 167 826 831 B, D 142, 167

STZ 1000 Pumpe med flydekontakt Pumpe for kontrolenhed 2 pumper for kontrolenhed

Installations-
dybde 
T i mm

Art. nr.
Klasse A/B, D

Vægt (kg*)
A/B, D

Art. nr.
Klasse A/B, D

Vægt (kg*)
A/B, D

Art. nr.
Klasse A/B, D

Vægt (kg*)
A/B, D

T1 800 - 1250 827 710 B, D 127, 152 827 711 B, D 130, 155 826 711 B, D 130, 155

T2 1300 - 1750 827 720 B, D 142, 159 827 721 B, D 130, 155 826 721 B, D 139, 160

T3 1800 - 2250 827 730 B, D 140, 165 827 731 B, D 142, 167 826 731 B, D 142, 167

* Vægt uden kontrolenhed
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4 Montering

4.1 Udgravning

FORSIGTIG
Statik for trafiksikkerhed observeres.
Bakke-modulkonstruktion for belastningsklasse D
kan kræve en lastfordelerplade, beton: 0,18 m x 2,3
m x 2,3 m (tykkelse x højde x bredde).

Påkrævet belastningsklasse og statik fastlægges
iht. omgivelser/driftsbetingelser.
Standard vejopbygning iht. direktiver for anlæg
og veje observeres.

Egnethed for produkt(varianter) for omgivelsesbetingelser
(på "Korrekt anvendelse", side 8) og installationsdybde
(på "Produktbeskrivelse", side 8) skal sikres.
Flankevinkel β fastlægges iht. DIN 4124.
Grav udgraves, min. 50 cm fri plads ved fod.
Underlag (renhedslag på 30 cm) stampes og nivelleres i
plan.

Fig. 1: Udgravning
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4.2 Bakke-modulinstallation

Bakke-modul indsættes og justeres vandret.
Bakke-modul fastgøres efter behov med mager beton.
Ved grundvand sikres bakke-modul med beton mod
afdrift.
Resterende mellemrum (på "Fig. 1: Udgravning", side 15)
fyldes i afsnit på 0/16 med fyldemateriale. Efter 30 cm
stampes til 97 % til højde på bundkant eller standard-vej-
konstruktion.

4.3 Rørtilslutning

Indløbsledning tilsluttes (observer fald, benyt evt. fatning).
Rørledning indføres.
Udluftningsledning indføres (ledning føres over tag).
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4.4 Lodret justerbar øvre sektion monteret

Lodret justerbar øvre sektion anbringes løst
Øvre sektion tilpasses jordniveau (ved pålagt rørledning
afkortes resp. f.eks. med stiksav). 
Dæksel med passende belastningsklasse monteres.
Kunststofdæksel fastgøres, for børne-/trafiksikkerhed.
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4.5 Pumpe og stigeledning tilsluttes

Tætningsring monteres på trykrørssamling. 
Stigeledning monteres på pumpens trykrørssamling.
Pumpe med stigeledning føres ned i bakke-modulet på
grebet.
Luk for enhåndslukningen.

Tilpas evt. højde på stigeledning:
Spændebånd løsnes.
Kontraklap (horisontal ledning) justeres vandret. (Forkert
montering påvirker ydelsen af kontraklap og medfører
øget slitage).
Spændebånd spændes.
Nettilslutningskabel fra pumpe trækkes gennem rørled-
ning.
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4.6 Montering af niveauåling

Anlæg, hvis niveaumåling er udført med flydekontakt,
råder ikke over kontrolenhed og alarmsensor. I dette til-
fælde ignoreres de respektive trin.

Alarmsensor monteres på følgende position:
T1 - Beskyttelsesrør clipses på vandret holder.
T2/T3 - Beskyttelsesrør clipses på stigeledning.
Alarmsensor skrues i beskyttelsesrør, ledning føres gen-
nem rørledning.

Montering af niveaumåling:
Forbindelseslængder for nedsænkbar trykafbryder observe-
res.

Trykslange føres stigende, for at undgå ophobning af
kondensvand.
Ledning(er) for niveaumåling trækkes gennem rørledning.
Rørledning tætnes luft- og vandtæt.

4.7 Kontrolenhed

Hvis til stede, anbringes og tilsluttes kontrolenhed iht.
respektive vejledning.
Montage af anlæg er afsluttet.
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5 Idriftsættelse
Ved idriftsættelsen observeres EN 12056-4.

5.1 Prøvning af anlæg

Ved spildevandsdrift må pumpen kun benyttes så der ikke
er mulighed for luftindgang i pumpehuse. Drift af pumpen
uden vand medfører øget slitage og mulig gnistdannelse.

Inden idriftsættelsen ska følgende punkter kontrolleres:
Korrekt installation af pumpen
Fastgørelse af alle aftagelige komponenter
Tæthed for anlæg
Netspænding (maks. afvigelse ± 10 %)
Tæthed for transportmedie ϱ = 1,1 kg/l (ved højere vær-
dier aftales med fabrikken)
Korrekt montering af komponenter til niveaumåling

5.2 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 Service
Ved vedligeholdelse observeres EN 12056-4.
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6.1 Funktionsprøvning - rengøring

Pumpe og stigeledning vedligeholdes
BEMÆRK
Afbrydelse af system fra energikilder!

Kontroller at elektriske komponenter er afbrudt
fra strømforsyning under arbejdet.

Åbn enhåndslukningen.
Stigeledning trækkes ud komplet med pumpe på gre-
bet.
Pumpedele kontrolleres for deformationer og aflejringer,
evt. kontaktes KESSEL-Service.
Bevægelighed for alle bevægelige dele sikres.
Alarmsensor trækkes ud.  Beskyttelsesrør clipses af,
begge rengøres evt. i vandbad.
Nedsænkbar trykafbryder trækkes ud og rengøres med
vand.
Visuel kontrol af armaturkomponenter gennemføres.
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Kontraklap vedligeholdes
Åbn enhåndslukningen på kontraklap.
Udtræk gevindtilslutning med kontraklap.

FORSIGTIG
Opsamlet spildevand løber ud!

Rengør tilslutning med gevind med kontraklap i vandbad.
Kontraventils bevægelighed kontrolleres.
Bakke-modulsysystem kontrolleres for kraftig tilsmuds-
ning, rengøres efter behov. Benyt ikke spidse genstande.

Elektriske komponenter kontrolleres
Tilslutningsledninger kontrolleres for mekaniske skader.
Isoleringsmåling af pumpe gennemføres.
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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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