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2. Allmänt 

2.1. Inledning och hälsning
Bästa kund Bäste kund,

vi är glada för att du har valt att köpa en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att bli nöjd med produk-
ten. Vi önskar att driften blir utan problem.

Detta dokument beskriver montering och underhåll av KESSEL Fekaliepumpstation Aqualift F, tillsammans med 
dess styrenhet. Drift- och underhållsbeskrivningen för styrenheten är en del av anläggningsbeskrivningen.

Vi är naturligtvis beroende av din hjälp i våra ansträngningar att hålla vår kvalitet på högsta möjliga nivå. Vi vill 
gärna höra dina förslag för förbättring av våra produkter.

Har du några frågor? Vi vill gärna höra från våra kunder.

2.2. Allmän beskrivning av produkten
KESSEL fekaliepumpstation Aqualift F, (härefter kallad fekaliepumpstationen), är avsedd för att pumpa undan 
avloppsvatten med och utan fekalier. Behållaren för avloppsvatten innehåller pump(ar) och nivågivare(na). Kompo-
nenterna är konstruerade så att de direkt kan kopplas till en KESSEL styrenhet. Fekaliepumpstationen finns i olika 
utföranden med olika behållarstorlek och olika pumpar. Vid behov finns de med avstängning i plast.

2.2.1 Modeller
Fekaliepumpstationen finns i förjande utföranden:

    

Pumpanslutning / Styrenhet

Typ Behållare 230V  400 V

Aqualift F Mono 50 Liter x x

Aqualift F Duo 120 Liter x x
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2.2.2 Typskylt
Information på fekaliepumpstationens typskylt

1 Utrustningens beteckning

2 Artikelnummer

3 Anslutningspänning och -frekvens, effektomfång

4 Maximalt pumpad volym / pumphöjd

5 Skyddsklass (IP) + driftstyp

6 Tillverkningsnummer

7 QR-kod

10 Hårdvaruversion

28 CE-märkning

[1]

Aqualift F 
Mono/Duo   

XXXXX

www.kessel.de/info

XXXXXXXXXX

 Aqualift F  Mono/Duo 

XXXXX

XXXV    XXHz    X,XA     X,XkW

XXm/h                       XXm

S3 XX% ED IP XX (XmWS/2h)

RevStd.: X.X          MM/JJ          DIN-EN 1
Ser. Nr. XXXXXXXXX

Bahnhofstraße 31
D

-85101 Lenting

Bahnhofstraße 31
D

-85101 Lenting
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2.3. Allmänt om dessa drift- och underhållsinstruktioner
Symboler och text som används i instruktionsboken.

<1> Anmärkning in text till ett nummer i en bild

[2] Hänvisning till en siffra

• Arbetssteg

- Uppräkning

Kursiv Kursiv skrift: Hänvisning till ett avsnitt / punkt i styrenhetens meny

 FÖRSIKTIGT: Varnar för faror för personer och material Underlåtenhet att följa anvisningar  
 markerade med denna symbol kan leda till allvarliga person- och materialskador.

 ANMÄRKNING: Tekniska anvisningar som det är särskilt viktigt att följa. 

2.4. Leveransomfång

11 Apparater av olika modell ([2] = Mono [3] = Duo)

12 Drift- och underhållsinstruktioner

18 Fästmaterial

22 Styrenhet med drift- och underhållsinstruktioner 

 Genomföring DN100/150 (utan bild)

  Fekaliepumpstationen är kontrollerad med avseende på funktion och täthet före leverans. Detta innebär 
att fekaliepumpstationen genast kan tas i drift efter montering.

[2] [3]
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2.4.1 Komponenter och funktionsegenskaper

14 Pump(ar) för avloppsvattnet

16 Återflödeshinder

17 Transportspärr *

18 Luftningsanslutning DN70

19 Inloppsanslutning DN100/150

31 Rengöringslock

39 Borryta inlopp

40 Anslutning handpump DN40

41 Nivågivare **

42 Lucka återflödeshinder

* Tillval 

** Sänkrör (om inte annorledes konfigurerad)

 Bilderna kan i form och karaktär skilja sig 
 från den utrustning du har.
  
 Bild av fekaliepumpstation med armatur i plast  
 Mono = [4], Duo = [5].

 För apparater av typ Aqualift F sitter anslutningen för en  
 handpump <40> på baksidan av apparaten.
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3. Säkerhet 

3.1. Avsedd användning
Fekaliepumpstationen är enbart avsedd för att pumpa undan avloppsvatten med och utan fekalier.

Det är inte tillåtet att använda fekaliepumpstationen i explosiv miljö. 

Alla

• om- eller tillbyggnader

• användning av reservdelar som inte är originaldelar 

• reparationer som utförs av personer eller företag som inte är auktoriserade av tillverkaren

• användning under andra förhållande än de som krävs i gällande riktlinjer och normer

som inte uttryckligen och skriftligen godkända av tillverkaren kan leda till att garantierna inte längre gäller.

Anvisning:

För att skydda de elektriska komponenterna i systemet från eventuella skador orsakade av spänningsspikar, är 
styrenheten försedd med en skyddskrets. Denna skyddar inte vid blixtnedslag; finns det krav på sådant skydd 
måste ägaren själv besörja motsvarande skyddsanordning. 

3.2. Val av personal och dess utbildning
Personer som monterar och/eller sköter fekaliepumpstationen skall 

• vara minst 18 år.

• vara utbildade för att använda utrustningen.

• känna till och följa de gällande tekniska reglerna och säkerhetsbestämmelserna.

Ägaren beslutar om de kvalifikationer som krävs för

• operatörer

• servicepersonal

• underhållspersonal

Ägaren måste säkerställa att enbart behörig personal arbetar med fekaliepumpstationen.

Kvalificerad personal är personer som kan utföra det nödvändiga arbetet och som känner till möjliga faror och 
vet att undvika dem genom sin utbildning och erfarenhet samt kunskap om gällande bestämmelser, normer och 
föreskrifter för förebyggande av olycksfall. 

Arbeten på elektriska komponenter får bara utföras av därtill utbildad personal som följer gällande bestämmelser, 
normer och föreskrifter för förebyggande av olycksfall i arbetet.

3.3. Organisatoriska säkerhetsåtgärder
Drift- och underhållsinstruktionerna skall alltid finnas tillgängliga vid fekaliepumpstationen
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Faror som är orsakade av produkten
3.3.1 Faror p.g.a. elektricitet och kablage

Alla spänningsförande komponenter är skyddade mot oavsiktlig beröring. Innan man öppnar någon kåpa skall 
hela apparaten, inklusive kontaktdon, och kablar göras spänningsfria. Allt arbete på elektriska komponenter får 
bara utföras av utbildad personal (se 2.2).

3.3.2 Faror p.g.a. heta ytor
 Vid drift upphettas pumparnas motorer. Man kan få brännskador om man berör pumpen. Se till att ytorna har 
svalnat innan du rör vid dem. 

3.3.3 Faror p.g.a. oljud
Vid drift kan fekaliepumpstationen orsaka högt buller. Använd vid behov lämplig skyddsutrustning och ljuddäm-
pande material.

* Pump <70 dB

3.3.4 Hälsofaror
Fekaliepumpstationen pumpar avloppsvatten som kan innehålla fekalier, vilka kan innehålla hälsovådliga ämnen. 
Se till att det inte kan bli någon kontakt mellan avloppsvattnet eller delar av fekaliepumpstationen som är neds-
mutsade av avloppsvatten och ögon, mun eller hud. Om någon kroppsdel kommer i kontakt med avloppsvattnet 
måste man genast tvätta, och i förekommande fall desinficera den.   Luften i behållaren kan vara hälsovådlig. Inn-
an man öppnar behållaren för avloppsvatten (ex. vis vid demontering av pump) skall man sörja för god luftväxling 
i utrymmet.

3.3.5 Explosionsrisk
Behållaren för avloppsvatten kan anses vara ett utrymme med explosionsrisk (EN 12050). Brännbara gaser (väte-
sulfid, metan) kan bildas p.g.a. biologiska nedbrytningsprocesser. Innan man öppnar behållaren för avloppsvatten 
(ex. vis vid demontering av pump) skall man sörja för god luftväxling i utrymmet och i behållaren. 

Om behållaren för avloppet har öppnats skall man säkerställa att inga antändningskällor finns i närheten (ex. vis 
användning av okapslad elektrisk utrustning, metallbearbetning, rökning o.s.v.).

Aqualift F Mono/Duo
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4. Montering
4.1. Förutsättningar för montering

•  Fekaliepumpstationen skall ställas på underlag med tillräcklig bärighet (jfr. vikt i fyllt tillstånd1) och jämnhet. 

•  Underlaget skall passa för fästdetaljerna (0,9 kN/skruv) som används för att förhindra att fekaliepumpstationen 
rör sig p.g.a. vibrationer. 

•  Anslutningsledningar (in- och utlopp samt luftning) måste monteras självbärande och får inte belasta 
fekaliepumpstationen.

• Tryckledningens fyllnadvolym får inte överstiga fekaliepumpstationens effektiva volym 2). 

Den effektiva volymen för fekaliepumpstationen definieras av  
brytpunkterna för TILL och FRÅN samt efterkörningstiden. 
Icke-efterlevnad kan medföra  
att avlagringar bildas i inloppsrör vilka i sin  
tur kan medföra funktionsstörningar.

Den användbara volymens beroende av inloppets placering

(Se även 6.5)

A Inlopp från sidan

B Inlopp upptill (enbart Duo)

1 TILL1

2 TILL2

3 Larm

4 FRÅN1

4.2. Montering av fekaliepumpstationen
Fekaliepumpstationen är tung och otymplig. Transport kan göras med passande utrustning (Kran, lyftvagn, etc.). 
Vid transport av fekaliepumpstationen med lyftutrustning skall man se till att den är stabilt lagd på en pall. 

Måste man bära fekaliepumpstationen rekommenderar vi att man först demonterar pumpen(arna). Om man har 
demonterat pumparna måste man kontrollera att flänsarna är täta innan man tar fekaliepumpstationen i drift.

Pumpflänsen får inte demonteras (se 7.1).

Se till att det finns tillräckligt med plats för underhållsarbete enligt gällande riktlinjer och normer3) . Vi rekommen-
derar att det finns minst 60 cm med fritt utrymme runt om.

Om så föreskrivs skall man lägga ljuddämpande mattor på ett sådant sätt att man kan placera fekaliepumpstati-
onen på dem.

 

 

 

3

2

4
1

A

B

3
2

4

1

1) Behållarens volym i kg plus 70 till 250 kg, beroende på apparatens konfigurering.
2) DIN EN 12056-4
3) DIN EN 12056-4 och DIN EN 12050-1

[6]
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4.2.1 Anslutning av inlopp
• Inloppet ansluts till koppling <19>.

Inloppet kan istället anslutas till ett borrat uttag (se  2.4.1)  
. Därvid skall man se till:

•  Att inloppet placeras över den nivågivare som styr  
pumparnas funktion. Annars kommer det bakvatten in i inloppet.  
Alternativt kan man istället anpassa brytpunktsvärdet. 

•  Inloppet får inte placeras nära nivågivaren, 
dess funktion kan påverkas av nersmutsning och det  
inströmmande avloppsvattnet.  

•  Använd borrskär och genomföring som stämmer  
överens.

• Lägg mitten på borrhålet i mitten på borrytan.

• Kanten på borrhålet får inte kratsas rent, det kan leda till att det nya hålet blir otätt.

4.2.2 Anslutning av luftningsrör
•  Luftningsröret ansluts till koppling <18>.  

(enligt DIN EN 12056-4).

Ansluningar och ringar skall vara  
ljuddämpande.

[7a]

[8a]

18

18

19

19

19

19

[7b]

18

18

[8b]
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4.2.3 Anslutning av tryckrör
Beroende på modell används armatur antingen av plast  
eller gjutjärn1) .

Plastarmatur

• Vid behov, kan man montera återflödesspärr <17> (tillval).

• Montera tryckledning <A>2) monteras enligt följande:

• lodrätt vid inloppsanslutning <20>. 

• vågrätt vid återflödesspärr.

Drag till rätt moment, se sidan 6.4.

4.2.4 Infästning i golv
Använd enbart de medlevererade bultarna <36> för montering av  
vinklarna <37> mot tanken. Andra  
bultar kan medföra att behållaren läcker.

•  Fäst vinklarna i de fyra1) positionerna på tanken  
.

•  Skruva fast vinklarna med det medlevererade fästmaterialet (7)  
i undelaget (Mon. åtdragningsmoment 0,9 kN*). 

•  Den medlevererade skruvarna är avsedda för betonggolv  
(B25, 0,9 kN åtdragningsmoment)

4.3. Montering av styrenhet
•  Styrenheten skall monteras enligt instruktionerna i monterings- och driftinstruktionerna. Därvid skall man ans-

luta pumpens(arnas) elektriska anslutningar samt tryckgivarens (alternativt andra nivågivares) anslutningar till 
styrenheten.   

Anslutningarna (Kablar, tryckledning) kan förlängas som följer: 

      Standard  kan förlängas till 

Flottör och nivågivare 5 m 15 m

Tryckgivare 5 m 15 m 

Pumpar 5 m 30 m

• Efter initialisering skall man ange parametrar som följer: 

Styrenhet KESSEL Aqualift F Standard 400V (se kapitel 8)

Styrenhet KESSEL Aqualift F Comfort 230V

- Typ Aqualift: Fekaliepumpstation F xxx l (xxx = Behållarvolym) 
- Pumptyp: Enligt leveranssedel 

[9]

[10]

20

A

17

37

36
7
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5. Idrifttagning

Undvik att torrköra avloppsvattenpumpen(arna), den tar skada av det. Slå aldrig på pumpen om behållaren för 
avloppsvatten inte är fylld åtminstone till miniminivån. 

5.1. Funktionskontroll / Idrifttagning.
5.1.1 Styrenhetens läge TILL

Om du har valt att ansluta inloppet via ett borrat hål, skall nivån för styrenhetens läge TILL kontrolleras vid behov 
justeras.

•  Se till att underkanten på inloppet befinner sig maximalt 360 mm över botten på behållaren. Om det sitter högre 
upp måste man ange det rätta måttet i menypunkt 3.1.12.

5.1.2 Pumpens efterkörningstid
Beroende på apparatens konfigurering och längd / tvärsnitt på tryckledningen, kan det vara nödvändigt att ändra 
den efterkörningstid som är inställd från fabrik.

Funktionskontroll

•  Okulärbesiktning genom öppningen i locket: Se till att ytan i behållaren för avloppsvatten efter pumpning är 
minst 1 cm <A> under ytan i sänkröret <32> (tryckgivare). Sänkröret måste luftas efter var gång som pumpen 
har varit i funktion.   

För att undvika torrkörning av pumpen, skall man alltid öka efterkörningstiden 1 steg.  

I förekommande fall ökar man värdet för efterkörningstiden och utför en ny kontroll.

•  Gör en funktionskontroll av apparaten tillsammans med 
styrutrustningen. Se vidare bruks- och  
underhållsanvisningarna för styrutrustningen.   

Idrifttagningen skall göras enligt EN 12056-4:2000  
vilket kräver en exakt kontroll av alla delar  
av apparaten samt att alla väsentliga data  
protokollförs.

[11]

A

 
32
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5.2. Inställning av efterkörningstid och gränsvärden

För anvisning om hur man använder 230V och 400 V kontrollenhet,  
vänligen läs igenom manualen som levereras med kontrollenheten

Säkerhetsbestämmelser:  När man ändrar/kontrollerar en DIP-switch måste man först bryta  
strömmen till apparaten, innan man öppnar locket.

Viss monteringsvarianter kan medföra ett behov av att ändra parameterinställningar.

Speciellt gäller det efterkörningstid och gränsvärden (TILL1 och FRÅN1) som kan behöva justeras.

Inställningarna görs med hjälp av de båda knapparna „Larm“ och „Pump“ på modell Mono och „Pump II“ på mo-
dell Duo (hädanefter båda benämnda som knapp „Pump“). Inställningarna visas med hjälp av de fyra lysdioderna.

Inställningarna sker i parameterläge, uppbyggt som en tabell.

Värdena i tabellen skiljer sig vad gäller Fekaliepumpstationer och Pumpstationer. Detta ger fyra tabeller, varvid vi 
använder de två första.

• Tabell 1.HA gäller för Fekaliepumpstation

• Tabell 1.PS gäller för Pumpstation

•  Använd DIP-switcharna för att bestämma apparattyp (fekaliepumpstation eller pumpstation) och 
även för att växla mellan tabellerna.

• Brytare 2 för val av apparat

• Brytare 3 skall alltid vara nedåt

    1. Brytare: Val av givare
      • Brytare upp: Nivågivare med flottör
      • Brytare ner: Tryckgivare som nivågivare
    2. Brytare: Fekaliepumpstation/Pumpstation
      • Brytare upp: Pumpstation
      • Brytare ner: Fekaliepumpstation
    3. Brytare: Växling mellan tabell 1 och tabell 2
      • Brytare upp: Tabell 2.HA el. Tabell 2.PS aktiv
      • Brytare ner: Tabell 1.HA el. Tabell 1.PS aktiv
    4. Brytare: Antiblockeringskörning
     • Brytare upp: Antiblockeringskörning FRÅN
     • Brytare ner: Antiblockeringskörning TILL

Installation- drift- och underhållsmanual
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Note: The "Standard" column contains the values the individual parameters contain when the control unit is delivered.

Table 1. HA (Lifting stations)
1 2 3 4 5 6 7 Unit Standard

Run-down time 0 1 2 3 4 5 6 Seconds 1
Switch-on
delay 0 1 2 3 4 5 6 Seconds 1
ON 1 140 150 160 170 180 190 200 mmH2O Mono 180 / Duo 200
OFF 1 130 135 140 145 150 155 160 mmH2O 160
LED-display POWER POWER ALARM ALARM LEVEL LEVEL PUMP

ALARM LEVEL PUMP

Tabelle 2 PS (Pumpstation)
1 2 3 4 5 6 7 Unit Standard

Run-down time 0 1 2 3 4 5 6 Seconds 1
Switch-on
delay 0 1 2 3 4 5 6 Seconds 1
ON 1 450 500 520 530 540 550 600 mmH2O 530
OFF 1 180 200 220 240 260 280 300 mmH2O 220
LED-display POWER POWER ALARM ALARM LEVEL LEVEL PUMP

ALARM LEVEL PUMP

How do I access the parameter setting mode?
Keep the "Alarm" and "Pump" keys pressed simultaneously
for 5 seconds 
→ an acoustic signal is given and the POWER LED flashes

slowly, you are in the first line  (= run-on time) 
→ the subsequent permanent flashing of the LEDs shows

which column you are in (which value is set), compare with
the above table

Note: The parameter setting mode is quit automatically after
2 minutes without a key being pressed.

Settings can be made as follows:

How can I change the line?
Keep the "Alarm" and "Pump" keys pressed simultaneously
again for 5 seconds
→ an acoustic signal sounds and the line is indicated by the

LED combination lighting up once
→ permanent flashing of the LEDs shows which column you

are in (which value is set), compare with the above table

How can I change the column (change the value)?
Press the "Alarm" key once and you will move on to the next
column (shown by changed LED signals)
→ permanent flashing of the LEDs shows which column you

are in (which value is set), compare with the above table

How do I save my setting?
Press the "Pump" key once 
→ an acoustic signal sounds (value has been changed) 
Note: Set-up mode is not quit by simply pressing the "Pump"

key

How do I leave the parameter setting mode?   
First possibility:        If the setting is to be saved: Press the

"Pump" key for 3 seconds
Second possibility:  If the setting is not to be saved: Do not

press any key for 2 minutes
→ an acoustic signal sounds and parameter setting mode has

been quit.

Example video on Youtube under the link http://youtu.be/Ud9PAK3B3a8

Aqualift F Mono/Duo
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6. Tekniska data

6.1. Allmänt
Apparatens vikt (tom), beroende på utförande 70 till 100 kg.

6.2. Pumpar

Pump SPF... 1400 1500 3000

Vikt [kg] 23 24 24

Effekt P1 1,6 kW 1,4 kW 3,2 kW

Effekt P2 1,1 kW 1,1 kW 2,7 kW

Varvtal [1/min] 1370 1415 2845

Driftspänning [V] 230V; 50 Hz 400V; 50 Hz 400V; 50 Hz

Märkspänning [A] 7,3 2,7 5,4

Pumpad mängd max. [m³/h] 38 40 47

Lyfthöjd max. [m] 7 8 16

Max. temperatur för media [°C] 40

Skyddsklassning IP68 (3m Ws/48h)

Skyddsklass I

Motorskydd extern

Kontaktdon Direktansluten

Anslutningskabel 5 m; 7 x 1,5 mm²

erforderlig säkring [A] Styrenhet

Driftstyp S3/S1

6.3. Pumpad volym

Pump
SPF..

Pumpad volym Q [m³/h] vid lyfthöjd H [m]

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 H [m]

1400 * 36 26,1 12,5 Q [m³/h]

1500 * 37,5 28,2 15,8 Q [m³/h]

3000 * 46 40,1 34,4 28,3 22 15,6 8,8 1,8 Q [m³/h]

* S3/S1 ** S3 

   

[12]
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6.4. Åtdragningsmoment för bultförband

Pump vid pumpfläns 7 Nm

Nivågivare och renoveringslucka 5 Nm

Återflödeshinder (plast) 7 Nm

6.5. Användbar volym
Den ungefärliga volymen i liter beroende av inloppets placering.

Effektiva volym ca. Liter vid inlopp [mm]

Borryta Koppling

Typ Behållare 150[mm] 200[mm] Sida Upptill

F Mono 50 Liter 25 -- 20* --

F Duo 120 Liter -- 50 55 60

* Anslutningarna för modell Mono sitter lägre än de möjliga borrytorna

Lägsta inkopplingsnivå

Lägsta nivå för inloppet <B> är  
<A>* + 5cm. Man får inte borra under denna nivå  
annars finns inget skydd mot torrkörning.

* <A> = Avstånd from behållarbotten till pumpens impeller. 

[13]
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6.6. Mått

Behållare Bredd <B> 
[mm]

Längd <L> 
[mm] 

Höjd <H> [mm]
Apparathöjd / Anslutning tryckledning

L H1 H2 H3

50 Liter 525  639 466 664 399

120 Liter 780  848 590 788 470

H1 Med avstängningskran i plast, vågrät tryckledning

H2 Med avstängningskran i plast, max. apparathöjd

H3 Utan avstängningskran, lodrät tryckledning

L

B 

H2
H1

B
120 L

50 L

L

H2
H1

[15]
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7. Underhåll
7.1. Säkerhetsanvisningar rörande underhåll

-  Sörj för tillräcklig ventilation av utrymmet innan avloppsbehållaren öppnas. Inga brandkällor i närheten och 
rökning förbjuden.

-  Se till att pumpen(arna) har svalnat till rumstemperatur.

-  In- och utloppsledningar måste vara tömda och trycklösa innan arbetet påbörjas. 

-  Nivån i avloppsbehållaren måste ligga under infästningsytorna (pumpflänsen) på pumpen (bild [18]). 

-  Starka rengöringsmedel kan skada tätningarna. All rengöring skall göras med varmt vatten och en borste.

Pumpflänsen <33> får inte demonteras

7.2. Underhåll, intervall
Underhåll av utrustningen (DIN 12056-4)

Apparaten måste underhållas med jämna mellanrum av utbildad personal. Tidsintervallen får inte överstiga: 

-  3 månader för anläggning i kommersiell miljö

-  6 månader för anläggning i flerfamiljhus

-  1 år för anläggning i enfamiljhus

Pro Wartung är ett underhållsprotokoll som visar allt utfört arbete samt väsentliga data.

Om man upptäcker fel som inte kan lösas, skall ägaren genast anmäla dessa skriftligen till den som ansvarar för 
underhållet.

7.3. Underhållsarbeten
7.3.1 Okulärbesiktning

Kontrollera att alla komponenter är hela, sitter ordentligt, är oskadade och täta.

7.3.2 Kontrollera transportspärrar
Transportspärren(arna) skall kuna röra sig upp och ner lätt och utan problem.

[16]

33
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7.3.3 Förbered apparaten för underhåll, töm den
• Stäng inlopp och säkerställ att ingen avloppsvatten kan rinna in.

• Pumpa ur apparaten, 

 -  man kan fylla på med vatten så att pump 1 startar. Stäng av vattentillförseln, pumpen går tills dess att minimi-
nivån nås.  

eller  

Varning: Risk för materialskador! Pumpen får inte köras torr. 

 -  Kör pumpen med styrenhetens manuella drift så länge att behållaren för avloppsvatten töms. 

• Bryt strömmen till systemet och säkra mot oavsiktlig återinkoppling.

• Stäng transportspärren i tryckledningen (i förekommande fall).

•  Töm tryckledningen genom att öppna urluftningen (enligt vidstående beskrivning, alla befintliga återflödeshin-
der), vattnet rinner ut i behållaren för avloppsvatten.

• Stäng urluftningen.

 

Plastarmatur

Urluftning ÖPPEN:

Handtag i läge <23>.

Urluftning STÄNGD:

Handtag i läge <24>.

• Skruva av renoveringsluckan.

• Demontera sänkröret. 

•  Säkerställ att ytan <A> i  
behållaren är under flänsen <33>  
. Vid behov, pumpa ur behållaren för avloppsvatten.  
För anslutning av handpump, se 2.5. 

23

23

A.

B.

A.

B.

24

24

[17]

[18]

A
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7.3.4 Kontrollera återflödeshinder
• Förbered apparaten för underhåll, töm den enl. 7.3.3

Plastarmatur

• Demontera och rengör båda* återflödeshinder <25>.

•  Säkerställ att transportspärren <16> är  
oskadad. Tätningen måste vara i  
perfekt skick.

• Återmontera båda* återflödeshinder.

•  Se till att luftningsanordningarna är i  
läge TILL [17].

*  Beroende på apparatmodell ett (Mono) eller två (Duo)  
Återflödeshinder.

  

7.3.5 Rengöring av pumphus
• Förbered apparaten för underhåll, töm den enl. 7.3.3

Rengör båda pumpar, därvid:

• Lossa alla fästskruvar 

Det finns två sätt att montera pumparna på  
flänsarna.  

•  Lyft ur och rengör pumpen <14>.

•  Se till att pumpen inte är skadad.

•  Rengör insidan av pumpen <27>

•  Se till att pumpens borrhåll för urluftning  
inte är igensatt.

•  Se till att pumpens tätning <29> är i  
felfritt skick. 

Innan man monterar tillbaka pumpen rekommenderar vi  
att man rengör behållaren (se 7.3.6). 

•  Återmontera pumpen. Skruvarnas åtdragningsmoment: 7 Nm

[19]

16

25

[20]

27

29

14
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7.3.6 Rengöring av behållare och nivågivare
• Rengör behållaren.

•  Rengör sänkrör och se till att det inte finns några främmande föremål i det. Om det finns andra nivågivare skall 
dessa också rengöras.

•  Återmontera renoveringsluckan och sänkrör. Åtdragningsmoment maximalt 3 Nm

7.3.7 Gör en funktionskontroll
Se beskrivning i drifts- och underhållsbeskrivningen för styrenheten.

7.4. Felsökning
Se avsnittet om felsökning i drifts- och underhållsbeskrivningen för styrenheten.

with the control unit. 

7.4.1 Felmeddelanden/avhjälpande åtgärder (från tillverkningsår 01/10)

 = lyser              = släckt                    = blinkar långsamt                      = blinkar snabbt  

68

8. Malfunctions and troubleshooting

- Acknowledge alarm and alarm key
- Check if batteries are connected
- Replace discharged batteries
- After acknowledging the signal tone, press the alarm key again
--> Switch unit continues to work without batteries
--> No protection function during power failure

- Check whether power has failed in the whole room / building
- Check fuses / check fault-current circuit breaker
- Check mains cable for fault
- Check microfuse in the switch unit
(only use fuses with the same nominal capacity and triggering characteristics).

Power failure (battery operation)

Cause: TF1, TF2, MSS
Remedy:   --> Check motor protection switch 1/2

--> Lower winding temperature switch has triggered 
--> Automatic reset when motor has cooled must be acknowledged 

using the alarm key.
--> In the case of lifting stations jumper TF2 faulty/not installed 

Replace/install jumper

Motor fault

Duo Pump 1

Duo Pump 2

Running time limit fault/ running frequency limit fault

- Running frequency limit fault: one pump starts up more often than 20 times in 3 minutes
--> Check air hose between submersible pipe/plunger and switch unit 

for water inclusions
--> Check submersible pipe/plunger for blockage
--> Check supply pipe, check pumping capacity
--> Check backwater flap

- Running time limit fault: Pump has been running for longer than 240 minutes at a time
--> Check air hose between submersible pipe/plunger and switch unit for water inclusions
--> Check submersible pipe/plunger for blockage
--> Check supply pipe, check pumping capacity
--> Check backwater flap

Duo Pump 1

Duo Pump 2

Malfunction messages / remedial measures (from model year 01/10)
= lit = off   l == flashing slowly    ❍ = flashing quickly      

Battery fault

- Kvittera larm och larmknapp
- Kontrollera om batterierna är anslutna
- Urladdade batterier ska bytas ut
- Tryck på larmknappen igen när signalen kvitterats
  --> Kontrollenheten fortsätter att arbeta utan batterier
  --> Ingen skyddsfunktion vid strömavbrott

- Kontrollera om strömavbrottet påverkar hela rummet/byggnaden
- Kontrollera säkringarna/den huvuströmbrytaren
- Kontrollera matarledningen beträffande defekter
- Kontrollera finsäkringen i kontrollenheten
  (använd endast en säkring med samma nominella värde och utlösningskarakteristik).

Orsak: TF1, TF2, MSS
Åtgärd:
 --> Kontrollera motorskyddsbrytare 1/2
 --> Den undre lindningstemperaturbrytaren har löst ut
 --> Självåterställande vid motorkylning, ska kvitteras med larmknappen.
 --> Brygga TF2 är defekt/ej installerad i pumpstationen
 Byt ut/installera bryggan

Batterifel

Nätfel (batteridrift)

Motorfel

Installation- drift- och underhållsmanual
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68

8. Malfunctions and troubleshooting

- Acknowledge alarm and alarm key
- Check if batteries are connected
- Replace discharged batteries
- After acknowledging the signal tone, press the alarm key again
--> Switch unit continues to work without batteries
--> No protection function during power failure

- Check whether power has failed in the whole room / building
- Check fuses / check fault-current circuit breaker
- Check mains cable for fault
- Check microfuse in the switch unit
(only use fuses with the same nominal capacity and triggering characteristics).

Power failure (battery operation)

Cause: TF1, TF2, MSS
Remedy:   --> Check motor protection switch 1/2

--> Lower winding temperature switch has triggered 
--> Automatic reset when motor has cooled must be acknowledged 

using the alarm key.
--> In the case of lifting stations jumper TF2 faulty/not installed 

Replace/install jumper

Motor fault

Duo Pump 1

Duo Pump 2

Running time limit fault/ running frequency limit fault

- Running frequency limit fault: one pump starts up more often than 20 times in 3 minutes
--> Check air hose between submersible pipe/plunger and switch unit 

for water inclusions
--> Check submersible pipe/plunger for blockage
--> Check supply pipe, check pumping capacity
--> Check backwater flap

- Running time limit fault: Pump has been running for longer than 240 minutes at a time
--> Check air hose between submersible pipe/plunger and switch unit for water inclusions
--> Check submersible pipe/plunger for blockage
--> Check supply pipe, check pumping capacity
--> Check backwater flap

Duo Pump 1

Duo Pump 2

Malfunction messages / remedial measures (from model year 01/10)
= lit = off   l == flashing slowly    ❍ = flashing quickly      

Battery fault

69

Duo Pump 1/2

8. Malfunctions and troubleshooting

Power contactor has exceeded 100,000 switching cycles
--> Can be acknowledged, power contactor makes another 1,000 switching cycles

before the message is repeated
--> Replace contactor --> Contact Customer Services
--> The fault "relay switching cycles" is recurring

Duo Pump 1

Duo Pump 1

Sensor fault

Duo Pump 1/2

- Drop in pressure: 
Water level has fallen by 12 mm without the pump having been running

--> Pump the submersible pipe/plunger free by hand
--> Check the air hose for leaks

Rotary field / phase fault - Rotary field fault: 
Wrong rotary field for mains connection of switch unit
--> Swap 2 phases

- Phase fault: 
Phase L1 or L2, L3 not available
--> Check connection on the switch unit, mains cable, fuses, 

check fault-current circuit breaker
--> If  L1 has failed, direction of rotary field cannot be recognised.
--> If  L1 has failed, the switch unit goes into battery-operated mode

Alarm level exceeded

Alarm level is reached by water level
--> Alarm goes out automatically when the level drops below the alarm level again
--> LED only goes out after manual acknowledgement has taken place
--> Check inlet
--> Check level measurement and switching points

Relay switching cycles

Pumpstartsfel /Driftstidsfel

- Pumpstartsfel: en pump har startat mer än 20 gånger inom 3 minuter
-->  Kontrollera om det finns vattensamlingar mellan tryckröret och kontrollenheten
--> Kontrollera tryckröret beträffande igensättning
--> Kontrollera inloppet, kontrollera matningseffekten
--> Kontrollera backventilen

- Driftstidsfel: Pumpen har varit i drift längre än 240 minuter utan stopp
-->  Kontrollera om det finns vattensamlingar mellan tryckröret/vattenlåset och kontrollen-

heten
--> Kontrollera tryckröret beträffande igensättning
--> Kontrollera inloppet, kontrollera matningseffekten
--> Kontrollera backventilen

Sensorfel
- Tryckfall:
Den uppmätta vattennivån har sjunkit 12 mm, utan att pumpen startat
--> Pumpa tryckröret fritt för hand
--> Kontrollera att luftslangen är tät

Fasföljd/fasfel 
- Fasföljdsfel:
Felaktig fasföljd vid nätanslutning av kontrollenheten
--> Byt ut två av faserna

- Fasfel:
Fas L1 eller L2, L3 saknas
-->  Kontrollera anslutningen i kontrollenheten, nätkabeln, säkringarna,  

huvudströmbrytaren
--> Vid funktionsfel i L1 kan rotationsriktningen inte registreras.
--> Vid funktionsfel i L1 kopplas kopplingsenheten om till batteridrift

Reläomkopplingar
Kontaktorn har överskridit 100 000 omkopplingar
-->  Kan kvitteras, kontaktorn gör 1 000 ytterligare omkopplingar innan ett nytt  

meddelande avges
--> Byt ut kontaktorn --> kontakta kundtjänsten
--> Felet reläomkopplingar är återkommande

Aqualift F Mono/Duo
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Duo Pump 1/2

8. Malfunctions and troubleshooting

Power contactor has exceeded 100,000 switching cycles
--> Can be acknowledged, power contactor makes another 1,000 switching cycles

before the message is repeated
--> Replace contactor --> Contact Customer Services
--> The fault "relay switching cycles" is recurring

Duo Pump 1

Duo Pump 1

Sensor fault

Duo Pump 1/2

- Drop in pressure: 
Water level has fallen by 12 mm without the pump having been running

--> Pump the submersible pipe/plunger free by hand
--> Check the air hose for leaks

Rotary field / phase fault - Rotary field fault: 
Wrong rotary field for mains connection of switch unit
--> Swap 2 phases

- Phase fault: 
Phase L1 or L2, L3 not available
--> Check connection on the switch unit, mains cable, fuses, 

check fault-current circuit breaker
--> If  L1 has failed, direction of rotary field cannot be recognised.
--> If  L1 has failed, the switch unit goes into battery-operated mode

Alarm level exceeded

Alarm level is reached by water level
--> Alarm goes out automatically when the level drops below the alarm level again
--> LED only goes out after manual acknowledgement has taken place
--> Check inlet
--> Check level measurement and switching points

Relay switching cycles

70

8. Malfunctions and troubleshooting

Duo Pump 1

Duo Pump 2

8.2.1 Irregular level states (up to 12/09)

Malfunctions of level switches can be recognised in part and
trigger a meaningful emergency control in "automatic" ope-
rating mode. If the control unit recognises an implausible
level switch state, the malfunction message "level" is indica-
ted by the red "running time/level" LED flashing and the
"malfunction" relay. The malfunction message can be dele-
ted using the "alarm reset" key when the fault has been re-
medied or when no level fault can be detected on account of
pending level signals. Generally speaking it is not possible
to distinguish between non-closing "alarm" level switches
and non-opening "on" level switches.

Irregular level states usually indicate a fault in the level
switches or wiring. Maintenance may only be carried out
by a qualified electrician.

a) Single system
No distinction can be made between a non-closing "on" level
switch and a non-opening "alarm" level switch. If "alarm"
level is pending without "on" level, a level fault is indicated.
The motor is not switched on. If the "on" level switch closes
in this state, however, the pump is switched on. Opening the
"on" level switch switches the pump off.

b) Twin system
•  Non-closing "on 1" level switch
Malfunction message follows the "on 2" level being excee-
ded. If the "alarm" level is exceeded, both pumps switch on.
If the level drops below the "on 2" level, the pumps switch off.
• Non-closing "on 2" level switch
Malfunction message follows the "alarm" level being excee-
ded. At the same time, the second pump is switched on. Both
pumps remain in operation until the level falls below "on 1"
again.
• Permanently closed "on 2" level switch
Malfunction message follows the "on 1" level not being rea-
ched. One pump switches on when the "on 1" level is ex-
ceeded, the second pump when the "alarm" level is excee-
ded.
• Permanently closed "alarm" level switch
Malfunction message follows when "alarm" level is indicated
but at least "on 2" level is not reached. A permanent "alarm"
message is then sent. The alarm message via the internal
signal sensor can be deleted by actuating the "alarm reset"
key. The "alarm" relay remains active, however, until the fault
has been eliminated. One pump is switched on when the "on
1" level is exceeded, the second pump when the "on 2" level
is exceeded. Both pumps are switched off after the level falls
below "on 1".

Relay fault

Power contactor no longer switches off
--> Disconnect switch unit from the mains
--> Replace contactor --> Contact Customer Services

Level fault

Duo Pump 1/2

Level fault (only with pressure diaphragm switch): Control cable to the switch unit is not
laid on a continual gradient
--> Check cable route, shorten any excess lengths if appropriate.

The switches ON and ALARM switch in the wrong order
--> Pressure control unit faulty, replacement necessary

Larmnivå överskriden

Vattennivån når larmnivån
--> Larmet upphör automatiskt när larmnivån överskrids igen
--> Lysdioden slocknar inte förrän den kvitterats manuellt
--> Kontrollera inloppet
--> Kontrollera nivåregistreringen och omkopplingspunkterna

Reläfel
Kontaktorn kopplas inte från längre
--> Skilj kontrollenheten från nätet
--> Byt ut kontaktorn --> kontakta kundtjänsten

Nivåfel

- Nivåfel (endast för tryckgivare):

Styrkabeln till kontrollenheten är inte dragen med konstant lutning
--> Kontrollera kabeldragningen, korta vid behov av överflödiga delar.

Omkopplarna PÅ och LARM kopplas om i fel ordning
--> Tryckgivaren är defekt, byte krävs

Installation- drift- och underhållsmanual
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8. Standard styrenhet
För anvisning om hur man använder 230V och 400 V kontrollenhet,  
vänligen läs igenom manualen som levereras med kontrollenheten

8.1. Styrenhet Standard 400V (fr. tillv.år 01/10) 

a Apparattyp

 Kontrollampa för driftsberedskap

  Kontrollampa för larmmeddelande 

  Pump (Pump 1 och pump 2 för Duo)

  Nivåvisning

Aqualift F Mono 400V

NIVEAU
LEVEL

PUMPE
PUMP

Kurzbedienungsanleitung:
Netzverbindung herstellen
    grüne Netzanzeige
    Automatikbetrieb

Niveau-Anzeige leuchtet
    Pumpniveau erreicht
Pumpen-Anzeige leuchtet
    Pumpe läuft

Unterdrücken des 
akustischen 
Alarms mit      - Taste

Ausschalten/Handbetätigen
der Pumpe mit      - Taste

�

�

�

�

�

�

�

�

Pumpe I
Pump I

Pumpe II
Pump II

Aqualift F Duo 400V

Kurzbedienungsanleitung:

Netzverbindung herstellen
grüne Netzanzeige
Automatikbetrieb

Pumpe I läuft

Pumpe II läuft

Unterdrücken des
akustischen
Alarms mit - Taste

Ausschalten/Handbetätigen
der Pumpe mit - Taste

Pumpe I-Anzeige leuchtet

Pumpe II-Anzeige leuchtet

�

�

�

�

�

�

�

�

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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8.1.1 Inkopplingsschema enkel apparat (till tillv.år 01/10)

8.1.2 Inkopplingsschema dubbel apparat (fr. tillv.år 01/10)

Installation- drift- och underhållsmanual
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9. Prestandadeklaration
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