Monteringsanvisning for
LPS eXtreme kvernpumpesystemer
• for graveentreprenør
• for rørlegger
• for el.installatør
• for bruker

01.07.2010

Teknisk informasjon
Kvernpumpen - Motor: 1Hkr, 230 VAC, 1-fas 50 hz.Vekt: 40 kg
Isolert tank - Materiale: Polyetylen. Dimensjon; Ø830 mm, høyde: 1 200 mm, vekt: 66 kg
GRAVEENTREPRENØR
• LPS kvernpumpe er dimensjonert for å ta imot avløpsvannet fra
ett hus/hytte.
• Tanken (5) skal plasseres slik at alt avløp renner med selvfall inn
i tanken. Tanken kan enten graves ned ellers plasseres f.eks
under en veranda. Det må tas hensyn til 1,5 meter fri høyde over
tanken. Plasser tanken slik at overflatevann etc. ikke oversvømmer tanken /lokket. Graves tanken ned skal den plasseres på et
avrettet fundament av pukk og i et område hvor det er mulig
å drenere vekk fuktighet. Tanken skal vatres opp og omfylles med
pukk.
• 40 mm stikkledning (6) for trykkavløp kobles til med elektromuffe eller egent rørkupling. Benyttes det 40 mm rør med
varmekabel skal røret avmantles slik at det blir 1,5 m fri varmekabel som føres inn i trekkerør og kobles til kaldkabel i kumtopp.
Monteringsanvisning for rettskjøt skal anvendes.
• Det skal legges 110 mm selvfallsrør (4) for avløp fra hus/hytte til
tanken.
• Det skal legges kabeltrekkerør fra hus/hytte til tanken (3).
• 50 mm dreneringsrør er til for å tømme tanktoppen for event.
overflatevann. Utløpet må anordnes slik at drenerigsfunksjonen
ivaretas hele året.
• Spyl vann gjennom selvfallsrøret. Evnentuelle fremmedlegemer
som kommer ned i kummen fjernes. Dette for å hindre at
spiker/treklosser etc skal havne kvernpumpa.

RØRLEGGER
• Kontroller at 40 mm stikkledning (6) er tilkoblet med elektromuffe eller egnet rørkupling. Benyttes det 40 mm rør med
varmekabel skal røret avmantles slik at det blir 1,5 m fri varmekabel som føres inn i trekkerør og kobles til kaldkabel i kumtopp.
Monteringsanvisning for rettskjøt skal anvendes.
• Kontroller at 110 mm selvfallsrør (4) for avløp fra hus/hytte
til tank er tilkoblet.
• Kontroller at kabeltrekkerør er tilkoblet (3).
• Kontroller at 50 mm dreneringsrør for å tømme tanktopp er
forsvarlig anordnet (11).
• Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i kummen / selvfallsrøret som kan komme i kvernpumpen. Påse at selvfallsrøret er
spylt rent og ikke inneholder fremmedlegemer som kan sette
seg i kvernpumpen.
• Fjern pumpens emballasje og monter rørsett med kulekran
og tilbakeslagsventil (10). Kulekran er i åpen stilling når ratt står
i strømmningsretning. Pumpen festes til tank med 6 stk medfølgende skruer.
• Igangkjøring av LPS
• Kontroller at kulekran (10) er i åpen posisjon og at alle rør
eventuelt andre ventiler er åpne.
• Kontroller at bryter på styreskap står i posisjon PÅ.
• Fyll rent vann i kummen til pumpen starter.

EL.INSTALLATØR
• Styreskap med summer (1) monteres innvendig og slik at summer kan oppfattes ved alarm. Det skal være egen sikringskurs
for pumpe (230 VAC – 1000 watt) og egen kurs for alarm
(summer). Koblingsskjema finnes inne i styreskap.
• Bryter/termostat (2) styrer varmekabelen i stikkledningen
(40/68 mm m/selvregulerende kabel 10 w/m) samt varmekabel
for frostsikring av tank (5). (6 m selvregulerende varmekabel
10 w/m). Still termostatfunksjon på for eksempel +3 grader.
Se egen monteringsanvisning for T-kobling av varmekabel /
kaldkabel. Koblingsskjema for termostat ligger i esken for
termostat / føler.
• Bryter på styreskap skal alltid stå i posisjon PÅ. (for å tømme
pumpekummen hvis for eksempel en toalett lekker).
• Varmekabel på stikkledning/tank skal alltid stå på. (pumpen
kan bli ødelagt hvis man pumper mot frossent rør/stengt ventil).
• Tape fast varmekabler til rørsett/kulekran (10).

• Skru ut sikringene for pumpa. Fyll i rent vann til alarmen går.
Steng vannet og sett i sikringene. Pumpen skal nå starte og
pumpe til minimumsnivå. Alarmen skal gå av.
Anlegget er klart tilbruk.

BRUKER
• Det er installert kvernpumpe for deres gråvann/sortvann
Utover dusjvann og vann fra kjøkken må det i avløpet kun ha
det som har passert fordøyelsessystemet. Skarpe gjenstander
som korker, grus, glass og lignende kan skade og i verste fall
stoppe kvernpumpen (se do-regler).
• La bryteren på styreskapet (1) alltid stå i posisjon PÅ.
Termostaten (2) for varmekabel og frostisolering av kum må
i frostperioden alltid stå på.
• Hjerte med Do-regler klistres opp på godt synlig sted.
• Ved alarm (summer) må bruk av WC og vann stoppes/
begrenses til et minimum. Før du kontakter din servicepartner
sjekk at sikringene til pumpe, summer og varmekabel er intakte
og at bryter på styreskap står i posisjon PÅ.
• Pumpen nullstilles ved å vri bryter på styreskap (1) til 0, og
deretter tilbake til PÅ.

8

1
2
7
3
4

5
6

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

Styreskap for LPS kvernpumpestasjon med summer.
Termostat for varmekabel i stikkledning/rundt tank.
50 mm kabeltrekkerør.
110 mm selvfall fra hus/hytte.
Isolert tank.
Stikkledning 40/68 mm Permaflex.
Tilkobling hovedrør.

Lufting over tak.
Trykkutjevningsklokke.
Rørsett med kulekran/tilbakeslagsventil.
50 mm overvannsrør.
Isolert, låsbart lokk.
Forankringsplate (tilbehør).
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50 mm kabeltrekkerør
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50 mm drensrør

PFSP 2 x 1,5/1,5 mm2

PR 2 x 1,5/1,5 mm2

PR 2 x 1,5/1,5 mm2

PFXP 6G 1,5 mm2

PR 2 x 1,5/1,5 mm2
110 mm selvfall
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PFSP 2 x 1,5/1,5 mm2 (føler)
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Ø 830 mm

Opplandske Rørsystemer AS
Liavegen 65, N-2647 Sør-Fron
Tel: (+47) 61 29 52 40 Fax: (+47) 61 29 52 41
post@rorsystemer.no
www.rorsystemer.no

Alle opplysninger i denne brosjyren/monteringsanvisning
er baser på tekniske data kjent ved trykktidspunktet.
Vi tar derfor forbehold om endringer av produkter
og spesifikasjoner som kan ha kommet i ettertid.
Forbehold om trykkfeil.

www.dialecta.no - Tlf 61 29 21 80

Montering og tilkobling skal utføres av autorisert personell!

