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Ordliste
Forventede støjværdier
Støjemissionen, som kan forventes, angivet som
lydtryksniveau LPA i dB(A).

dele, der har været i kontakt med
pumpemediet, ikke længere udgør en fare for
miljøet og sundheden.

Sikkerhedsattest
En sikkerhedsattest er i tilfælde af en
returnering til producenten en erklæring fra
kunden om, at produktet blev tømt korrekt, så
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1 Generelt
1.1 Principper
Driftsvejledningen er en del af de serier og udførelser, der er nævnt i forsatsbladet.
Driftsvejledningen beskriver den korrekte og sikre brug i alle driftsfaser.
På typeskiltet står serien og størrelsen, de vigtigste driftsdata og serienummeret.
Serienummeret beskriver løfteudstyret entydigt og benyttes til identificering ved alle
efterfølgende handelsprocesser.
For at undgå, at garantien bortfalder, skal det nærmeste KSB-servicecenter
omgående kontaktes i tilfælde af skader.
Forventede støjværdier. (⇨ Kapitel 4.5 Side 12)

1.2 Symbolik
Tabel 1: Anvendte symboler
Symbol
✓
⊳
⇨
⇨
1.

Betydning
Forudsætninger for handlingsvejledningen
Handlingsopfordring ved sikkerhedsanvisninger
Handlingsresultat
Krydsreferencer
Handlingsvejledning i flere trin

2.
Anvisning
giver anbefalinger og vigtige anvisninger mht. håndtering af
produktet
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2 Sikkerhed
!

FARE

Alle anvisninger, der er anført i dette kapitel, beskriver faresituationer med høj
risikograd.

2.1 Markering af advarsler
Tabel 2: Advarslers kendetegn
Symbol
!

FARE

!

GIV AGT

VIGTIGT

Forklaring
FARE
Dette signalord betegner en faresituation med en høj risikograd,
der vil medføre dødsfald eller svær tilskadekomst, hvis den ikke
undgås.
GIV AGT
Dette signalord betegner en faresituation med en middel
risikograd, der kan medføre dødsfald eller svær tilskadekomst, hvis
den ikke undgås.
VIGTIGT
Dette signalord betegner en faresituation, der kan udgøre en fare
for maskinen og dens funktion, hvis den ignoreres.
Generelt farested
Dette symbol betegner sammen med et signalord farer, der kan
resultere i dødsfald eller tilskadekomst.
Farlig elektrisk spænding
Dette symbol betegner sammen med et signalord farer i
forbindelse med elektrisk spænding og giver oplysninger om
beskyttelse mod elektrisk spænding.
Maskinskader
Dette symbol betegner sammen med signalordet VIGTIGT farer for
maskinen og dens funktion.

2.2 Generelt
Driftsvejledningen indeholder grundlæggende anvisninger til opstilling, drift og
vedligeholdelse, der, hvis de overholdes, garanterer sikker håndtering af
løfteudstyret og forebygger personskader og materielle skader.
Sikkerhedsanvisningerne i samtlige kapitler skal overholdes.
Driftsvejledningen skal læses og være fuldstændig forstået af det autoriserede
fagpersonale/operatører før montering og idriftsættelse.
Indholdet i driftsvejledningen skal altid være tilgængeligt for fagpersonalet på
stedet.
Anvisninger, der er anbragt på løfteudstyret, skal overholdes og holdes i en
fuldstændig læselig tilstand. Dette gælder f.eks. for:
▪ Kendetegn for tilslutninger
▪ Typeskilt
Operatøren er ansvarlig for overholdelsen af lokale regler og love, der ikke fremgår
af driftsvejledningen.

2.3 Korrekt anvendelse
Løfteudstyr til transport af kondensat fra oliekondenserende kedler, gasdrevne
varmeanordninger, aircondition- og køleanlæg, hvor der ikke er mulighed for
afledning til afløbssystem ved hjælp af tyngdekraften.
Løfteudstyret må kun benyttes inden for de anvendelsesområder, der er beskrevet i
bilagsdokumenterne.
▪ Løfteudstyret må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand.
▪ Løfteudstyret må ikke benyttes i delvis monteret tilstand.
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▪ Løfteudstyret må kun transportere de medier, der er beskrevet i
dokumentationen til den pågældende udførelse.
▪ Løfteudstyret må aldrig anvendes uden pumpemedie.
▪ Angivelserne i dokumentationen vedrørende maksimale transportmængder skal
overholdes.
▪ Løfteudstyret må ikke drosles på sugesiden (forebyggelse af kavitationsskader).
Forebyggelse af forudsigelige fejlanvendelser
▪ Overskrid aldrig de tilladte driftsgrænser for tryk, temperatur mv., der er angivet
i dokumentationen.
▪ Alle sikkerhedsanvisninger og handlingsanvisninger i den foreliggende
driftsvejledning skal følges.

2.4 Kvalificering og uddannelse af personale
Personalet skal være i besiddelse af de tilsvarende kvalifikationer inden for montage,
betjening, vedligeholdelse og inspektion
Personalets ansvarsområde, kompetence og overvågning skal kontrolleres nøje af
operatøren ved montage, vedligeholdelse og inspektion.
Manglende indsigt hos personalet skal afhjælpes vha. uddannelse og gennem
undervisning fra uddannet fagpersonale. Uddannelse kan evt. foregå ved, at
operatøren laver en aftale med producenten/leverandøren.
Undervisning ved løfteudstyret må kun udføres under opsyn af teknisk fagpersonale.

2.5 Følger og farer når vejledningen ikke følges
▪ Hvis driftsvejledningen ikke overholdes bortfalder garantien og retten til
skadeserstatning.
▪ Ikke-overholdelse kan f.eks. resultere i følgende farer:
– Risiko for, at personer udsættes for fare gennem elektriske, termiske,
mekaniske og kemiske reaktioner, såsom eksplosion
– Ophør af vigtige funktioner ved produktet
– At de foreskrevne metoder for vedligeholdelse og istandholdelse slår fejl
– Fare for miljøet pga. udsivning af farlige stoffer

2.6 Sikkerhedsbevidst arbejde
Ud over sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning og den korrekte anvendelse
gælder følgende sikkerhedsbestemmelser:
▪ Forskrifter for forebyggelse af ulykker, sikkerheds- og driftsbestemmelser
▪ Gældende standarder, direktiver og love

2.7 Sikkerhedsanvisninger for bruger/operatør
▪ Anbring en afskærmning til varme, kolde og bevægende dele, og kontroller dens
funktion.
▪ Afskærmningen må ikke fjernes under driften.
▪ Beskyttelsesudstyr skal stilles til rådighed for og anvendes af personalet.
▪ Lækager (f.eks. fra akseltætningen) af farlige pumpemedier (f.eks. eksplosive,
giftige, varme) skal bortledes, således at der ikke opstår fare for personer og
miljøet. De gældende lovmæssige bestemmelser overholdes.
▪ Fare som følge af elektrisk strøm skal udelukkes (detaljerne herom findes i de
landespecifikke forskrifter og/eller rekvireres hos de lokale
elforsyningsselskaber).
▪ Uvedkommende (f.eks. børn) må ikke komme i nærheden af anlægget.
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2.8 Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelse, eftersyn og montering
▪ Ombygning eller ændringer af løfteudstyret er kun tilladt efter producentens
godkendelse.
▪ Der må udelukkende anvendes originale dele eller dele, der er godkendt af
producenten. Hvis der anvendes andre dele, kan ansvaret for følgerne heraf
bortfalde.
▪ Operatøren skal sørge for, at al vedligeholdelse, inspektion og montage bliver
udført af behørigt uddannet fagpersonale, der har informeret sig tilstrækkeligt
ved indgående gennemgang af driftsvejledningen.
▪ Arbejde på løfteudstyret må kun udføres ved stilstand.
▪ Løfteudstyret skal have omgivelsestemperatur.
▪ Løfteudstyret skal være trykløst og tømt.
▪ Fremgangsmåden for udtagning af drift af løfteudstyret, der er beskrevet i
driftsvejledningen, skal følges ubetinget.
▪ Løfteudstyr, der transporterer sundhedsfarlige medier, skal dekontamineres.
▪ Uvedkommende (f.eks. børn) må ikke komme i nærheden af løfteudstyret.

2.9 Utilladelige driftsmåder
Grænseværdierne, der er anført i dokumentationen, skal principielt overholdes.
Driftssikkerheden ved det leverede løfteudstyr kan kun garanteres, hvis anlægget
anvendes i overensstemmelse med formålet.
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9 af 26

3 Transport/midlertidig opbevaring/bortskaffelse

3 Transport/midlertidig opbevaring/bortskaffelse
3.1 Kontrol af leveringstilstand
1.

Når varen leveres, skal hver enkelt emballageenhed kontrolleres for
beskadigelse.

2.

Ved transportskader skal den præcise skade fastsættes, dokumenteres og straks
meddeles skriftligt til KSB og/eller leverandøren (forhandleren) og forsikringen.

3.2 Transport

OBS
Ukorrekt transport af løfteudstyret
Beskadigelse af løfteudstyret!
▷ Løfteudstyret må aldrig løftes eller transporteres i tilførselsledningen.
▷ Løfteudstyret må aldrig tabes eller udsættes for stød.

3.3 Opbevaring/konservering

OBS
Beskadigelse pga. frost, fugt, snavs, UV-stråling eller skadedyr under oplagring
Korrosion/forurening af løfteudstyret!
▷ Opbevar løfteudstyret i et tørt, mørkt rum, beskyttet mod direkte sol og frost
og så vidt muligt ved konstant luftfugtighed.
Løfteudstyret skal opbevares i et tørt, mørkt og frostsikkert rum, der er beskyttet
mod solen. Dette er også nok for konserveringen.

3.4 Bortskaffelse

ADVARSEL
Aggressivt, sundhedsfarligt og/eller varmt pumpemedie
Risiko for mennesker og miljø!
▷ Løfteudstyret skal rengøres før alt vedligeholdelses- og montagearbejde.
▷ Undgå kontakt med pumpemedie.
▷ Der skal evt. bæres sikkerhedsbeklædning, beskyttelsesbriller og
beskyttelsesmaske.
▷ Lovmæssige bestemmelser mht. bortskaffelse af sundhedsskadelige medier skal
overholdes.

FARE
Strømforsyningen er ikke afbrudt
Livsfare pga. elektriske stød!
▷ Træk løfteudstyrets strømstik ud, og sørg for at sikre det mod utilsigtet
tilkobling.
▷ Sluk for strømforsyningen til alle elektriske enheder/anlæg, der er forbundet
med løfteudstyret, og sikr den mod uforsætlig tilkobling.
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1.

Fjern løfteudstyrets tilslutninger.

2.

Tøm løfteudstyret.

3.

Skal bortskaffes iht. lokal lovgivning, eller sendes til et organiseret
bortskaffelsessted.
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4 Beskrivelse
4.1 Generel beskrivelse
▪ Automatisk kondensatløfteudstyr
Løfteudstyr til transport af kondensat fra oliekondenserende kedler, gasdrevne
varmeanordninger, aircondition- og køleanlæg, hvor der ikke er mulighed for
afledning til afløbssystem ved hjælp af tyngdekraften.

4.2 Betegnelse
Eksempel: Kondensat-Lift
Tabel 3: Forklaring til betegnelsen
Forkortelse
Kondensat-Lift

Betydning
Automatisk kondensatløfteudstyr

4.3 Typeskilt
6

1
2
3
4

s/n 15718/15
Kondensat-Lift

7
8

230V ~ , 50Hz
Hmax = 4,5m
IP20
2,3kg

0,75A - 0,08 kW
Qmax = 350 l/h
Tmax = 50 °C
Made in EU

48226998

5

9
10

Ill. 1: Typeskilt (eksempel)
1
3
5
7
9

Modelserie
Maks. transporthøjde
Vægt
Mærkeeffekt
Maksimal pumpemedie- og
omgivelsestemperatur

2
4
6
8
10

Nominel spænding/frekvens
Beskyttelsesklasse
Serienummer
Maksimal pumpemængde
Mærkestrøm

4.4 Konstruktiv opbygning
Type
▪ Kondensatopsamlingsbeholder af slagfast plast til opstilling på et jævnt underlag
eller til vægophængning
▪ Integreret kontraklap
▪ Niveaustyring via integreret svømmerafbryder
Drev
▪ Enfaset vekselstrømsmotor
▪ Termisk overbelastningsbeskyttelse
▪ 230 V - 50 Hz
▪ Beskyttelsesklasse IP20
▪ Med 1,8 m netkabel og beskyttelseskontaktstik (CEE-7/7)
Sikkerhedsafbryder/signalkontakt
▪ Maks. belastning: 250 V - 50 Hz, 5 A (ren ohmsk belastning), omformer

Kondensat-Lift
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Tilslutninger
▪ Trykstuds til 9,5 mm (3/8") slange

4.5 Forventede støjværdier
Løfteudstyret har en støjemission på < 45 dB (LpA) under drift.

4.6 Leveringsomfang
▪ Løfteudstyret er forberedt med stik og 1,8 m netkabel samt
beskyttelseskontaktstik (CEE-7/7)
▪ Signalkabel
▪ Svingningsdæmper
▪ 6 m PVC-slange
▪ 1 kabelbinder
▪ Tilløbsadapter 40/28
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5 Opstilling/montering
5.1 Sikkerhedsbestemmelser

FARE
Utilstrækkelig elinstallation
Livsfare!
▷ Elinstallationen skal svare til oprettelsesbestemmelserne iht. VDE 100 (dvs.
stikdåser med jordforbindelsesklemmer).
▷ Det elektriske net skal være udstyret med en fejlstrømssikkerhedsanordning
med maks. 30 mA.
▷ Den elektriske tilslutning må udelukkende udføres af en autoriseret elektriker.
▷ Der må kun anvendes stik og netkabler, der er blevet udleveret sammen med
løfteudstyret.

FARE
Anvendelse udendørs
Livsfare pga. elektrisk stød!
▷ Forlængerkabler skal svare kvalitativt til det medfølgende netkabel
(kabellængde 10 m).
▷ Elektriske forbindelser må ikke udsættes for fugt.

5.2 Opstilling af løfteudstyr

FARE
Forkert opstilling
Blokering af svømmerafbryderen!
Nedsat funktion og/eller beskadigelse af løfteudstyret!
▷ Løfteudstyret må kun opstilles eller ophænges i vandret position.
▷ Løfteudstyret opstilles stabilt og fastgøres omhyggeligt.
▷ Løfteudstyret opstilles sikret mod oversvømmelse og beskyttet mod fugt.
▪ Løfteudstyret opstilles så tæt som muligt på kondensatafløbet på den enhed,
hvorfra vandet skal afledes.
▪ Løfteudstyret opstilles i vandret position.
▪ I den forbindelse skal der tages højde for, at løfteudstyret står stabilt eller er
fastgjort korrekt og ikke kan vælte.

5.3 Tilslutning af løfteudstyret

ADVARSEL
Aggressivt, sundhedsfarligt og/eller varmt pumpemedie
Risiko for mennesker og miljø!
▷ Løfteudstyret skal rengøres før alt vedligeholdelses- og montagearbejde.
▷ Undgå kontakt med pumpemedie.
▷ Der skal evt. bæres sikkerhedsbeklædning, beskyttelsesbriller og
beskyttelsesmaske.
▷ Lovmæssige bestemmelser mht. bortskaffelse af sundhedsskadelige medier skal
overholdes.

Kondensat-Lift
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ADVARSEL
Forkert tilslutning af kondensattilløbsledningen og kondensatafløbsledningen
Blokering af den integrerede svømmerafbryder!
▷ Før aldrig kondensattilløbsledningen ind i kondensatopsamlingsbeholderen.
▷ Tilslut altid kondensattilløbsledningen med den medfølgende tilløbsadapter.
▷ Kondensattilløbsledningen og kondensatafløbsledningen må hverken klemmes
eller bøjes.
Tilslutning af kondensattilløbsledningen

Ill. 2: Tilløbsåbning med tilløbsadapter
Ved hjælp af tilløbsadapteren 40/28 (medfølger) kan tilløbsåbningen og anvendes til
afløbsrør (40 mm diameter).
Kondensatet skal kunne flyde uhindret gennem kondensattilløbsledningen til
løfteudstyret.
1.

Stik tilløbsadapteren i tilløbsåbningen.

2.

28 mm diameter: Stik afløbsrøret i tilløbsadapteren, og fastgør det med
kabelbindere.
40 mm diameter: Sæt afløbsrøret på tilløbsadapteren.

BEMÆRK
Almindelige, kondenserende varmeapparater er forsynet med en vandlås (sifon).
Den skal være fyldt med vand, før varmeapparatet og løfteudstyret sættes i drift.
Hvis den ikke er fyldt, kan syreholdige gasser komme ind i løfteudstyret og
ødelægge det.
Tilslutning af kondensatafløbsledning

Ill. 3: Trykstuds
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Kondensatafløbsledningen skal altid udlægges stigende.
1.

Skub PVC-slangen på løfteudstyrets trykstuds, og fastgør den med en
slangeklemme (medfølger ikke).

2.

Sæt PVC-slangen på afløbsledningen, uden knæk og løkker, og før den til
kloaksystemet.

BEMÆRK
Hvis løfteudstyret opstilles i en kælder, som ligger under tilbageløbsniveauet
(bestemmes lokalt, som regel vejniveau), skal det garanteres, at
kondensatafløbsledningen føres 25 cm til 50 cm over tilbageløbsniveauet og
derefter tilsluttes faldende til en afløbsledning. Manglende overholdelse kan i
tilfælde af et tilbageløb fra kloaksystemet resultere i en risiko for oversvømmelse af
kælderrum.

5.4 Løfteudstyret tilsluttes elnettet

FARE
Strømforsyningen er ikke afbrudt
Livsfare pga. elektriske stød!
▷ Træk løfteudstyrets strømstik ud, og sørg for at sikre det mod utilsigtet
tilkobling.
▷ Sluk for strømforsyningen til alle elektriske enheder/anlæg, der er forbundet
med løfteudstyret, og sikr den mod uforsætlig tilkobling.

ADVARSEL
Forkert nettilslutning
Beskadigelse af strømnettet, kortslutning!
▷ Overhold tekniske vilkår for tilslutning til den lokale
energiforsyningsvirksomhed.

FARE
Elektrisk tilslutning af beskadigede elektriske tilslutningsledninger
Livsfare pga. elektrisk stød!
▷ Før tilslutningen kontrolleres de elektriske tilslutningsledninger for
beskadigelse.
▷ Tilslut aldrig beskadigede tilslutningsledninger.
▷ Hvis tilslutningsledningerne er beskadigede, skal de udskiftes.

1

2

Ill. 4: Elektriske tilslutninger
1
2

Sikkerhedsafbryder/signalkontakt (ALARM) til tilslutningsledning
Nettilslutning til tilslutningsledning (STRØM)

Kondensat-Lift
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Tilslut sikkerhedsafbryderen/signalkontakten

FARE
Forkert elektrisk tilslutning
Livsfare pga. elektrisk stød!
▷ Elektrisk tilslutning må udelukkende udføres af en autoriseret elektriker.
▷ Ledere, der ikke anvendes, isoleres fra sikkerhedsafbryderen/signalkontakten.
Løfteudstyret er ud over netkablet udstyret med et ekstra signalkabel. Med dette
signalkabel kan en potentialfri kontakt anvendes efter behov til sikkerhedsafbrydelse
af den kondenserende kedel eller til styring af en ekstern alarmkoblingsenhed.

1
2
3

Ill. 5: Lederbelægning
Tabel 4: Lederbelægning
Placering
1
2
3

Betegnelse
N.O
C.
N.C

Kontakt
Sluttekontakt
Skiftekontakt
Brydekontakt

Farve
Orange
Grå
Lilla

▪ Ved tilslutning af sikkerhedsafbryderen skal driftsvejledningen for den
kondenserende kedel og ved tilslutning af alarmkontakten
alarmkoblingsenhedens vejledning følges.
▪ Ved udførelse af tilslutningen skal kondensatløfteudstyret forbindes
spændingsfrit (træk netstikket).
Tilslutning af løfteudstyret
✓

Sammenlign den aktuelle netspænding med angivelserne på typeskiltet.

✓

Strømnettet skal sikres med en fejlstrømsafbryder med adskillelse af alle faser
ved en fejlstrøm på maks. 30 mA.

1.

Sæt stikket i stikdåsen.

5.5 Prøvekørsel
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1.

Tilslut netstikket.

2.

Fyld rent vand i løfteudstyret, og kontroller, om pumpecyklussen starter, når
tilkoblingsniveauet er nået.

3.

Kontroller, om løfteudstyret stopper pumpecyklussen, så snart vandstanden når
frakoblingsniveauet.

4.

Som kontrol af alarmfunktionen fyldes anlægget med så meget rent vand, at
vandstanden når alarmniveauet, og alarmkontakten udløses.
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6.1 Tænd/sluk

FARE
Idriftsættelse med defekt beskyttelsesleder
Personskade pga. elektrisk stød!
▷ Sæt aldrig løfteudstyret i drift uden beskyttelsesleder, eller hvis
beskyttelseslederen er defekt.
Løfteudstyrets automatiske styring aktiveres, når svømmeren har nået
tilkoblingsniveauet, og deaktiveres, når den har nået frakoblingsniveauet.

6.2 Driftsområdets grænser

FARE
Overskridelse af grænseværdierne
Beskadigelse af løfteudstyret!
▷ Løfteudstyret må aldrig anvendes uden for de grænser, som er nævnt nedenfor.
Tabel 5: Driftsegenskaber
Parameter
Mediestrøm
Transporthøjde
Pumpemedietemperatur
Slidende bestanddele i
pumpemediet

Q [l/h]
H [m]
T [°C]

Værdi
≤ 350
≤ 4,5
≤ 50 °C

Løfteudstyret må ikke anvendes til transport af spildevand, brændbare og eksplosive
pumpemedier, pumpemedier med faste stoffer eller pumpemedier med slidende
bestanddele.

6.3 Udtagning af drift/konservering/oplagring
6.3.1

Foranstaltninger ved udtagning af drift

FARE
Strømforsyningen er ikke afbrudt
Livsfare pga. elektriske stød!
▷ Træk løfteudstyrets strømstik ud, og sørg for at sikre det mod utilsigtet
tilkobling.
▷ Sluk for strømforsyningen til alle elektriske enheder/anlæg, der er forbundet
med løfteudstyret, og sikr den mod uforsætlig tilkobling.

ADVARSEL
Aggressivt, sundhedsfarligt og/eller varmt pumpemedie
Risiko for mennesker og miljø!
▷ Løfteudstyret skal rengøres før alt vedligeholdelses- og montagearbejde.
▷ Undgå kontakt med pumpemedie.
▷ Der skal evt. bæres sikkerhedsbeklædning, beskyttelsesbriller og
beskyttelsesmaske.
▷ Lovmæssige bestemmelser mht. bortskaffelse af sundhedsskadelige medier skal
overholdes.
1.

Træk netstikket.

Kondensat-Lift
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2.

Sluk for strømforsyningen til alle elektriske enheder/anlæg, der er forbundet
med løfteudstyret.

3.

Adskil kondensattilløbsledningen og kondensatafløbsledningen fra
løfteudstyret.

4.

Tøm løfteudstyret.

5.

Rengør løfteudstyret under rindende vand.

6.

Lad vandet løbe ind gennemt tilløbsåbningen og skyl det omhyggeligt ud.

7.

Lad alle dele dryppe af.

8.

Løfteudstyret skal opbevares i et tørt, frostfrit og mørkt rum.

BEMÆRK
Der er ikke krav om særlige konserveringsforholdsregler.

6.4 Genoptagelse af drift

Se herom også
● Opstilling/montering [⇨ 13]
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7.1 Sikkerhedsbestemmelser

FARE
Strømforsyningen er ikke afbrudt
Livsfare pga. elektriske stød!
▷ Træk løfteudstyrets strømstik ud, og sørg for at sikre det mod utilsigtet
tilkobling.
▷ Sluk for strømforsyningen til alle elektriske enheder/anlæg, der er forbundet
med løfteudstyret, og sikr den mod uforsætlig tilkobling.

ADVARSEL
Aggressivt, sundhedsfarligt og/eller varmt pumpemedie
Risiko for mennesker og miljø!
▷ Løfteudstyret skal rengøres før alt vedligeholdelses- og montagearbejde.
▷ Undgå kontakt med pumpemedie.
▷ Der skal evt. bæres sikkerhedsbeklædning, beskyttelsesbriller og
beskyttelsesmaske.
▷ Lovmæssige bestemmelser mht. bortskaffelse af sundhedsskadelige medier skal
overholdes.

7.2 Vedligeholdelse/inspektion
Med tiden og særligt efter en længere periode med stilstand dannes der aflejringer
lokalt med et højt syreindhold, som kan angribe og ødelægge husets komponenter.
Særligt inden opvarmningsperioden i forbindelse med den generelle vedligeholdelse
af varmeanlægget skal der også foretages vedligeholdelse/inspektion af
løfteudstyret.

ADVARSEL
Aggressivt, sundhedsfarligt og/eller varmt pumpemedie
Risiko for mennesker og miljø!
▷ Løfteudstyret skal rengøres før alt vedligeholdelses- og montagearbejde.
▷ Undgå kontakt med pumpemedie.
▷ Der skal evt. bæres sikkerhedsbeklædning, beskyttelsesbriller og
beskyttelsesmaske.
▷ Lovmæssige bestemmelser mht. bortskaffelse af sundhedsskadelige medier skal
overholdes.
Rengøring af kondensattilløbstilslutninger og kondensatafløbstilslutninger
Kondensattilløbstilslutninger og kondensatafløbstilslutninger efterses 2 × årligt og
rengøres eventuelt.
Rengøring af kondensatopsamlingsbeholderen
1.

Åbn løfteudstyret.
Dette gøres ved forsigtigt at trykke de 2 klemmer på den øverste del udad.
⇨ Den øverste del kan kun tages af som en hel enhed. Svømmerafbryderen og
kondensatopsamlingsbeholderen er lige så frit tilgængelige som
opsamlingsbeholderens indvendige dele (underdelen).

2.

Svømmeren kontrolleres for urenheder og rengøres eventuelt med varmt vand
og sæbe.

3.

Kondensatopsamlingsbeholderen rengøres med varmt vand og sæbe.

Kondensat-Lift
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4.

Løfteudstyret samles igen.
For at gøre dette sættes den øverste del på kondensatopsamlingsbeholderen
igen og trykkes ned, indtil det kan høres, at den klikker på plads.

5.

Skyl løfteudstyret 2-3 gange med rent vand.
Hertil skal strømforsyningen oprettes igen, og vand fyldes på i via
tilløbsåbningen. Efter en mængde på ca. 1,5 l starter løfteudstyret automatisk
og pumper vandet ned i kloakafløbet.

6.

Foretag en prøvekørsel. (⇨ Kapitel 5.5 Side 16)

7.3 Tømning/bortskaffelse

FARE
Strømforsyningen er ikke afbrudt
Livsfare pga. elektriske stød!
▷ Træk løfteudstyrets strømstik ud, og sørg for at sikre det mod utilsigtet
tilkobling.
▷ Sluk for strømforsyningen til alle elektriske enheder/anlæg, der er forbundet
med løfteudstyret, og sikr den mod uforsætlig tilkobling.

ADVARSEL
Aggressivt, sundhedsfarligt og/eller varmt pumpemedie
Risiko for mennesker og miljø!
▷ Løfteudstyret skal rengøres før alt vedligeholdelses- og montagearbejde.
▷ Undgå kontakt med pumpemedie.
▷ Der skal evt. bæres sikkerhedsbeklædning, beskyttelsesbriller og
beskyttelsesmaske.
▷ Lovmæssige bestemmelser mht. bortskaffelse af sundhedsskadelige medier skal
overholdes.
Tømning
1.

Åbn løfteudstyret.
Dette gøres ved forsigtigt at trykke de 2 klemmer på den øverste del udad.
⇨ Den øverste del kan kun tages af som en hel enhed.

2.

Fjern kondensatet fra kondensatopsamlingsbeholderen.

Bortskaffelse
(⇨ Kapitel 3.4 Side 10)
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ADVARSEL
Ukorrekt arbejde til afhjælpning af fejl
Fare for tilskadekomst!
▷ Ved alt arbejde i forbindelse med afhjælpning af fejl skal de respektive
anvisninger i denne driftsvejledning og producentens dokumentation til
tilbehør følges.
Hvis der opstår problemer, som ikke er beskrevet i den følgende tabel, skal du
kontakte vores KSB-kundeservice.
Tabel 6: Fejlafhjælpning
Fejl
Lav pumpeeffekt

Årsag
Trykledning tilstoppet/bøjet.
Kontraklap tilsmudset.
Transporthøjde for høj
Motor kører ikke eller starter ikke Ingen spænding.
Stik ikke sat.
Løfteudstyr er blokeret af slam
eller faste stoffer.
Motor defekt
Elektronik defekt
Motor kører, løfteudstyr pumper Trykledning tilstoppet/bøjet.
ikke
Kontraklap tilsmudset.
Løfteudstyret kobler ikke
Svømmerafbryder tilsmudset.
automatisk
Mikroafbryder defekt.
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Afhjælpning
Rengør/fjern bøjning på slangen.
Rengør.
Sænk transporthøjden.
Kontroller spændingsforsyning.
Sæt stikket i.
Rengør løfteudstyr.
Udskift løfteudstyr.
Udskift løfteudstyr.
Rengør/fjern bøjning på slangen.
Rengør.
Rengør.
Udskift løfteudstyr.
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Producent:

KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Tyskland)

Hermed erklærer producenten, at produktet:

Kondensat-Lift
▪ Opfylder alle bestemmelser i følgende direktiver i den til enhver tid gyldige udgave:
– Direktiv 2004/108/EF "Elektromagnetisk kompatibilitet"
– Direktiv 2006/95/EF "Lavspænding"
Endvidere erklærer producenten, at:
▪ følgende harmoniserede, internationale standarder har fundet anvendelse:
– ISO 12100
– EN 50178
EF-overensstemmelseserklæring blev udfærdiget:
Frankenthal (Tyskland), 15.04.2015

Joachim Schullerer
Leder for produktudvikling, pumpesystemer og drev
KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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Type:
Ordrenummer/
Ordrepositionsnummer1):

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Leveringsdato:

................................................................................................................................

Anvendelsesområde:

................................................................................................................................

Pumpemedie1):

................................................................................................................................

Kryds af, hvis relevant1):

⃞
radioaktiv

⃞
eksplosiv

⃞
ætsende

⃞
giftig

⃞
sundhedsskadelig

⃞
miljøskadelig

⃞
letantændelig

⃞
harmløs

Årsag til returnering1):

................................................................................................................................

Bemærkninger:

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Produktet/tilbehøret er tømt omhyggeligt inden forsendelsen/leveringen samt rengjort både udvendigt og indvendigt.
Vi erklærer hermed, at dette produkt er fri for farlige kemikalier, biologiske og radioaktive stoffer.
For magnetkoblede pumper er den indvendige rotorenhed (løbehjul, husdæksel, lejeringskonsol, glideleje, indvendig rotor)
fjernet fra pumpen og rengjort. I tilfælde af utætheder på skillebeholderen er den udvendige rotor, lejekonsollanternen,
lækagebarrieren og lejekonsollen eller mellemstykket ligeledes blevet rengjort.
For spalterørsmotorpumper er rotoren og glidelejerne blevet fjernet fra pumpen med henblik på rengøring. I tilfælde af
utætheder i statorspalterøret er statorrummet blevet kontrolleret for indtrængen af pumpemediet, og pumpemediet er i
givet fald fjernet.
⃞
⃞

Der er ikke behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger ved den videre håndtering.
Følgende sikkerhedsforanstaltninger er nødvendige i forbindelse med skyllemedier, restvæsker og bortskaffelse:
...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
Vi forsikrer, at ovenstående angivelser er korrekte og fuldstændige, og at forsendelsen sker i overensstemmelse med de
lovmæssige bestemmelser.

....................................................................
Sted, dato og underskrift

1)

.......................................................
Adresse

.......................................................
Firmastempel

Felter, som skal udfyldes

Kondensat-Lift
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2139.8/02-DA
KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com

