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Woordenlijst

Woordenlijst
Afscheider
Apparaat voor fysische scheiding van de beide
fasen van een tweefasenstroming, bijv. voor het
scheiden van vaste deeltjes of vloeistrofdruppels
uit stromende gassen.

Afvalwater
Water dat door gebruik is veranderd, bijv.
huishoudelijk afvalwater.

gebruikt. Ze kunnen kortstondig boven de
vloeistof gebruikt worden tot het minimumniveau
van het te verpompen medium is bereikt.

EN 752
Europese norm voor rioleringssystemen buiten
gebouwen.. Geldt voor rioleringssystemen die
hoofdzakelijk als vrijvervalrioleringssystemen
worden gebruikt.

Explosieveilig

ATEX
De aanduiding ATEX is de afkorting van het
Franse "Atmosphère explosible" en staat voor de
twee richtlijnen van de Europese Unie (EU) op het
gebied van de explosiebeveiliging: ATEXproductrichtlijn 2014/34/EU (ook ATEX 95
genoemd) en ATEX-bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG
(ook ATEX 137 genoemd).

Beluchting met compressor
De luchtcompressor wordt extra in het
meetsysteem geïntroduceerd voor de
pneumatische niveaumeting. Condensaat kan
worden afgevoerd.

Beveiligd tegen ontbranding van lichtontvlambare gassen/atmosferen.

Pneumatische niveaumeting (stuwdruk)
Bepaling van het niveau in het reservoir door
middel van ingebouwde druksensor in het
schakelapparaat.

Pompstation
Bouwwerk en uitrusting voor het verpompen van
afwalwater onder druk in combinatie met
vrijverval- of met drukriolering.

Regenwater

Bodemkwaliteit G1
Met bodemtype G1 worden onsamenhangende
bodems met de classificatie GE, GW, GI, SE, SW, SI
volgens DIN 18196 aangeduid.

Water uit natuurlijke neerslag dat niet door
gebruik is verontreinigd.

Terugloop
Decontaminatieverklaring
Een decontaminatieverklaring is een verklaring
van de klant in geval van een retourzending dat
het product volgens de voorschriften is afgetapt
zodat de onderdelen die in contact zijn gekomen
met verpompte media geen gevaar meer vormen
voor het milieu en de gezondheid.

Terugpersen van afvalwater uit het riool in de
aangesloten leidingen van het drainagesysteem
van het perceel.

Teruglooplus
Het gedeelte van de persleiding van een
pompstation dat zich boven het terugloopniveau
bevindt.

DIN 1986-3 en -30
Duitse norm waarin de technische regels voor
bedrijf, onderhoud en service van
rioleringsinstallaties in gebouwen en op percelen
zijn vastgelegd.

Hoogste niveau tot waar het terugpersende
afvalwater in een rioleringsinstallatie kan stijgen.

Verdichting (opvullen van de bouwput)

Directe start
2334.84/11-NL

Terugloopniveau

Bij lage vermogens (in de regel tot 4 kW) wordt de
draaistroommotor rechtstreeks op de netspanning
aangesloten.

Verdichting is een vermindering van het aantal
poriën in de bodem door mechanische inwerking.

Verdichtingsgraad Dpr (proctordichtheid)
Dompelmotorpomp
Klokpompen zijn overstroombare, nietzelfaanzuigende blokaggregaten. Normaliter
worden de pompen volledig ondergedompeld

Pompstation CK

Referentiewaarde voor de beoordeling van de op
de bouwplaats bereikte bodemdichtheid.
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Vorstvrije diepte
Vast te leggen maat vanaf het maaiveld tot de
bovenkant van een leiding of een riool. Een
afdeklaag van 800 mm is meestal voldoende.

Vrijvervalriool

2334.84/11-NL

Rioleringssysteem waarbij de afwatering onder
invloed van zwaartekracht plaatsvindt.
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1 Algemeen

1 Algemeen
1.1 Basisprincipes
Dit bedrijfsvoorschrift is van toepassing op de series en uitvoeringen die op de
titelpagina worden genoemd.
Het bedrijfsvoorschrift beschrijft het correcte en veilige gebruik in alle bedrijfsfasen.
Op het typeplaatje staan de serie en de grootte evenals de belangrijkste
bedrijfsgegevens. Met het fabrieks-/serienummer wordt de installatie eenduidig
beschreven en deze nummers dienen voor identificatie bij alle verdere
bedrijfsprocessen.
Ten behoeve van het behoud van de garantieclaims moet, in geval van schade,
onmiddellijk de dichtstbijzijnde KSB-service worden ingelicht.

1.2 Doelgroep
Doelgroep van dit bedrijfsvoorschrift is technisch geschoold vakpersoneel.
(ð Hoofdstuk 2.3, Pagina 10)

1.3 Bijbehorende documentatie
Tabel 1: Overzicht van bijbehorende documentatie
Document

Inhoudsopgave

Leveringsdocumentatie

Bedrijfsvoorschriften en overige documentatie
voor toebehoren en geïntegreerde
machineonderdelen,
bedrijfsvoorschrift dompelmotorpomp en
besturing

Voor toebehoren en/of geïntegreerde machineonderdelen de bijbehorende
documenten van de desbetreffende fabrikant in acht nemen.

1.4 Symbolen
Tabel 2: Gebruikte symbolen
Symbool

Betekenis

✓

Voorwaarde voor de gebruiksaanwijzing

⊳

Noodzakelijke handeling bij veiligheidsvoorschriften

⇨

Resultaat van de handeling

⇨

Kruisverwijzingen

1.

Gebruiksaanwijzing met meerdere stappen

2.

2334.84/11-NL

Aanwijzing
doet aanbevelingen en geeft belangrijke aanwijzingen voor de
omgang met het product.

Pompstation CK
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1 Algemeen

1.5 Aanduiding van waarschuwingsinstructies
Tabel 3: Kenmerken van waarschuwingsinstructies
Symbool
!

!

GEVAAR

WAARSCHUWING

LET OP

Verklaring
GEVAAR
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan met een hoog risiconiveau,
dat - indien dit niet wordt vermeden - ernstig of zelfs dodelijk
letsel tot gevolg zal hebben.
WAARSCHUWING
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan met een gemiddeld
risiconiveau, dat - indien dit niet wordt vermeden - ernstig of zelfs
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.
LET OP
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan, waarvan het niet opvolgen
tot gevaar voor de machine en het functioneren daarvan kan
leiden.
Explosiebeveiliging
Dit symbool geeft informatie ter bescherming tegen het ontstaan
van explosies in explosiegevaarlijke omgevingen volgens de EUrichtlijn 2014/34/EU (ATEX).
Algemeen gevaarpunt
Dit symbool duidt in combinatie met een signaalwoord gevaren
aan in verband met (dodelijk) letsel.
Gevaarlijke elektrische spanning
Dit symbool duidt in combinatie met een signaalwoord gevaren
aan in verband met elektrische spanning en geeft informatie ter
bescherming tegen elektrische spanning.

2334.84/11-NL

Schade aan de machine
Dit symbool duidt in combinatie met het signaalwoord LET OP
gevaren aan voor de machine en de werking ervan.
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2 Veiligheid
!

GEVAAR

Alle in dit hoofdstuk vermelde aanwijzingen duiden op een gevaar met een hoge
risicograad.
Naast de hier beschreven algemeen geldende veiligheidsinformatie moet ook de in
de volgende hoofdstukken beschreven handelingsspecifieke veiligheidsinformatie in
acht worden genomen.

2.1 Algemeen
▪ Het bedrijfsvoorschrift bevat belangrijke aanwijzingen voor opstelling, bedrijf en
onderhoud, waarvan de inachtneming een veilige omgang met het apparaat
garandeert, alsmede persoonlijk letsel en materiële schade vermijdt.
▪ De veiligheidsvoorschriften van alle hoofdstukken in acht nemen.
▪ Het bedrijfsvoorschrift moet vóór montage en inbedrijfname door de
verantwoordelijke vakkundige medewerkers / het vakkundige personeel / de
gebruiker worden gelezen en begrepen.
▪ De inhoud van het bedrijfsvoorschrift moet ter plaatse continu beschikbaar zijn
voor de vakkundige medewerkers.
▪ Instructies en aanduidingen die direct op het product zijn aangebracht, moeten
in acht worden genomen en moeten altijd volledig leesbaar zijn. Dat geldt
bijvoorbeeld voor:
– Draairichtingspijl
– Aanduidingen voor aansluitingen
– Typeplaatje
▪ De gebruiker is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de plaatselijke
voorschriften waarmee in dit bedrijfsvoorschrift geen rekening is gehouden.

2.2 Correct gebruik
▪ De installatie mag uitsluitend in toepassingsgebieden worden gebruikt die in de
bijbehorende documenten zijn beschreven.
▪ De installatie alleen in technisch onberispelijke toestand gebruiken.
▪ De installatie niet in gedeeltelijk gemonteerde toestand gebruiken.
▪ De installatie mag uitsluitend de media verpompen die in de documentatie van
de desbetreffende uitvoering zijn beschreven.
▪ De installatie nooit zonder te verpompen medium laten draaien.
▪ Andere bedrijfsmodi, voor zover niet in de documentatie genoemd, met de
fabrikant overleggen.
2.2.1 Voorkoming van voorzienbaar verkeerd gebruik
▪ Nooit de in het gegevensblad of in de documentatie vermelde toegestane
toepassingsgebieden en toepassingsgrenzen met betrekking tot druk,
temperatuur, etc. overschrijden.
▪ Nooit afsluiters aan perszijde tot boven het toegestane bereik openen.

2334.84/11-NL

– Overschrijding van de in het gegevensblad of in de documentatie vermelde
maximumcapaciteiten
– Mogelijke cavitatieschade
▪ Alle veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen in dit bedrijfsvoorschrift
opvolgen.

Pompstation CK
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2.3 Kwalificatie en opleiding personeel
▪ Het personeel moet voor montage, bediening, onderhoud en inspectie over de
betreffende vakbekwaamheid beschikken.
▪ De gebruiker moet verantwoordelijkheid, bevoegdheid en toezicht van het
personeel strikt geregeld hebben bij transport, montage, bediening, onderhoud
en inspectie.
▪ Gebrek aan kennis bij het personeel moet door scholing en instructie door
voldoende opgeleid vakpersoneel worden verholpen. Indien noodzakelijk kan de
scholing in opdracht van de fabrikant/leverancier door de gebruiker
plaatsvinden.
▪ Scholing bij het pompstation alleen onder toezicht van technisch vakpersoneel
uitvoeren.

2.4 Gevolgen en gevaren bij het niet-opvolgen van de voorschriften
▪ Het niet-opvolgen van deze gebruikshandleiding leidt tot verlies van
garantieclaims en schadevergoedingsclaims.
▪ Het niet-opvolgen kan bijv. de volgende gevaren tot gevolg hebben:
– Gevaren voor personen door elektrische, thermische, mechanische en
chemische invloeden, alsmede explosies
– Het niet-functioneren van belangrijke functies van het product
– Het niet-opvolgen van de voorgeschreven methodes voor service en
onderhoud
– Het in gevaar brengen van het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen

2.5 Veiligheidsbewust werken
Naast de veiligheidsvoorschriften die in dit bedrijfsvoorschrift vermeld staan, alsmede
de toepassing conform de voorschriften gelden nog de volgende
veiligheidsvoorschriften:
▪ Arbeids-, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften
▪ Explosieveiligheidsvoorschriften
▪ Veiligheidsvoorschriften voor de omgang met gevaarlijke stoffen
▪ Geldende normen, richtlijnen en wetten

2.6 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker/het bedieningspersoneel
▪ Beschermingsinrichtingen op locatie (bijv. bescherming tegen aanraken) voor
hete, koude en bewegende delen aanbrengen en de werking hiervan
controleren.
▪ Beschermingsinrichtingen (bijv. bescherming tegen aanraken) tijdens bedrijf niet
verwijderen.
▪ Beschermende uitrusting voor personeel ter beschikking stellen en gebruiken.

▪ Gevaar door elektrische spanning uitsluiten (voor bijzonderheden kunnen de
specifieke voorschriften voor het land en/of van de plaatselijke energiebedrijven
worden geraadpleegd).
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2334.84/11-NL

▪ Lekkages (bijv. van de asafdichting) van gevaarlijke te verpompen media (bijv.
explosief, giftig, heet) zodanig afvoeren dat er geen gevaar voor personen en
het milieu ontstaat. De hiervoor geldende wettelijke bepalingen in acht nemen.

2 Veiligheid

2.7 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud, inspectie en montage
▪ Ombouwwerkzaamheden of wijzigingen aan de installatie zijn alleen na
toestemming van de fabrikant toegestaan.
▪ Uitsluitend originele onderdelen of door de fabrikant goedgekeurde onderdelen
gebruiken. Door het gebruik van andere onderdelen kan de aansprakelijkheid
voor de daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.
▪ De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle onderhouds-, inspectie- en
montagewerkzaamheden worden uitgevoerd door geautoriseerd en
gekwalificeerd vakpersoneel, dat zich door uitvoerige bestudering van het
bedrijfsvoorschrift voldoende heeft geïnformeerd.
▪ Werkzaamheden aan de installatie alleen tijdens stilstand uitvoeren.
▪ Het pomphuis moet de omgevingstemperatuur hebben aangenomen.
▪ Het pomphuis moet drukloos en afgetapt zijn.
▪ De handelwijze voor de buitenbedrijfstelling van de installatie die beschreven
staat in het bedrijfsvoorschrift, absoluut in acht nemen.
▪ Installaties die media verpompen die schadelijk zijn voor de gezondheid,
ontsmetten.
▪ Direct na beëindiging van de werkzaamheden moeten alle beveiligings- en
beschermingsvoorzieningen weer aangebracht resp. functioneel worden
gemaakt. Vóór het opnieuw in bedrijf nemen moeten de punten die vermeld
staan voor de inbedrijfname in acht worden genomen.
▪ Onbevoegden (bijv. kinderen) uit de buurt van de installatie houden.

2.8 Veiligheidsvoorschriften voor het afdalen in pompputten

GEVAAR
Vorming van vonken die als ontstekingsbron kunnen fungeren
Explosie van de installatie!
▷ Brandbare gassen uit de pompput verwijderen.

GEVAAR
Vorming van levensgevaarlijke gassen
Levensgevaar!
▷ Altijd de onderstaande veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
▷ Veiligheidsvoorschriften in acht nemen. (ð Hoofdstuk 7.2, Pagina 31)
Korte samenvatting van de arbeidsvoorschriften:
▪ Putopening beveiligen en werkgebied afzetten.
▪ Gassen die schadelijk zijn voor de gezondheid en brandbare gassen uit de
pompput verwijderen (bijv. met ventilatoren).

2334.84/11-NL

▪ Alleen in de pompput afdalen in aanwezigheid van een betrouwbare persoon
die zich buiten de pompput bevindt en die toezicht houdt.
▪ Bij het afdalen in de pompput veiligheidsgordel, veiligheidslijnen en
ademhalingsapparatuur gebruiken.
▪ Hulpmiddelen (bijv. hijswerktuigen) moeten zich in goede en betrouwbare staat
bevinden.

GEVAAR
Werken in de pompput zonder inachtneming van de veiligheidsvoorschriften
Gevaar voor personen!
▷ Altijd de "Regeln für Sicherheit und Gesundheit BGR 117-1" in acht nemen.

Pompstation CK
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Bijzondere gevaren bij het afdalen, o.a.
▪ door biologische processen, bijv. gisting, rotting
▪ door de vorming van een explosieve atmosfeer
▪ door zuurstofgebrek
▪ door gevaarlijke stoffen die door de huid opgenomen of die ingeademd worden
▪ door elektrische bedrijfsmiddelen
▪ door bewegende of vast ingebouwde onderdelen
▪ door psychische belastingen (krappe ruimtes)

2.9 Ontoelaatbare bedrijfssituaties
De grenswaarden die in de documentatie staan vermeld, in geen geval overschrijden.

2334.84/11-NL

De bedrijfsveiligheid van de geleverde installatie is alleen gegarandeerd bij een
correct gebruik.
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3 Transport/opslag/afvoer
3.1 Leveringstoestand controleren
1. Bij de goederenoverdracht elke verpakkingseenheid op beschadiging
controleren.
2. In geval van transportschade de omvang van de schade nauwkeurig bepalen,
documenteren en onmiddellijk schriftelijk aan KSB of de leverende dealer en de
verzekeringsmaatschappij rapporteren.

3.2 Transporteren

AANWIJZING
Bij de aflaadplaats moet er een voldoende verharde en weerbestendige
toegangsweg zijn waarop vrachtwagens ook kunnen keren. Indien de vrachtwagen
vast komt te zitten, zijn de extra kosten voor rekening van de opdrachtgever van de
bouw.
De pompput wordt in twee colli geleverd. (ð Hoofdstuk 4.9, Pagina 20)

LET OP
Verkeerd transport
Beschadiging van de pompput!
▷ De pompput zo transporteren dat er geen ontoelaatbare belasting optreedt.
▷ Voor het transport draadgaasbanden of hennepkabels gebruiken (geen
draadkabels of kettingen).
▷ Let op nokken en uitstekende delen van de pompput.
▷ Rollen of slepen over de grond is niet toegestaan.

GEVAAR
Omvallen van de pompput
Letselgevaar door vallende installatie!
▷ Plaatselijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht nemen.
▷ Gewichtsgegevens, zwaartepunt en aanslagpunten in acht nemen.
▷ Geschikte en goedgekeurde transportmiddelen gebruiken, bijv. een kraan,
vorkheftruck of pallettruck.
▷ Pompput zoals afgebeeld aanslaan en transporteren.
Tabel 4: Gewichten pompstation

Totaalgewicht
2334.84/11-NL

Pompstation

Enkel pompstation
[kg]

Dubbel pompstation
[kg]

Ama-Porter / Amarex N

Ama-Porter / Amarex N

302 tot 323

352 tot 415

ca. 170

ca. 188

Tabel 5: Gewichten van de putafdekking, compleet
Putafdekking
Klasse A 15

Gewicht
[kg]
92

Afb. 1: Transport pompput

Pompstation CK
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3.3 Opslag/conservering

LET OP
Beschadiging door vorst, vocht, vuil, UV-straling of ongedierte tijdens de opslag
Corrosie/verontreiniging van de pompput!
▷ De pompput vorstvrij, niet in de open lucht opslaan.
▷ Afgesloten openingen van de pomput pas tijdens de opstelling vrijmaken.
Het in acht nemen van de omgevingsvoorwaarden tijdens de opslag staat borg voor
de functie van de pompput, ook na langere opslag.
De pompput moet in een droge, beschutte, vorstvrije ruimte bij een zo constant
mogelijke luchtvochtigheid worden opgeslagen.

3.4 Retourzending
1. Pompput op de juiste wijze aftappen.
2. De pompput of ingebouwde onderdelen altijd goed spoelen en reinigen, met
name bij schadelijke, explosieve, hete of andere risicovolle verpompte media.
3. Als er media zijn verpompt waarvan de restanten bij het in aanraking komen
met de luchtvochtigheid tot corrosieschade leiden of bij contact met zuurstof
ontvlammen, moet het aggregaat bovendien worden geneutraliseerd, en om te
drogen met een watervrij inert gas worden doorgeblazen.
4. Bij de pompput of de ingebouwde onderdelen moet altijd een volledig
ingevulde verklaring van geen bezwaar worden bijgevoegd.
(ð Hoofdstuk 9, Pagina 42)
Toegepaste veiligheids- en ontsmettingsmaatregelen altijd vermelden.

AANWIJZING
Desgewenst kan via het internet een decontaminatieverklaring op het volgende
adres worden gedownload: www.ksb.com/GRAS-Cert

3.5 Afvoer

WAARSCHUWING
Te verpompen media en hulpstoffen of bedrijfsstoffen die heet zijn en/of een
gevaar voor de gezondheid opleveren
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Spoelmedium en eventueel restmedium opvangen en afvoeren.
▷ Indien nodig beschermende kleding en veiligheidsmasker dragen.
▷ Wettelijke bepalingen met betrekking tot het afvoeren van media die
schadelijk voor de gezondheid zijn, in acht nemen.

2. Pompmaterialen en -producten scheiden, bijv. op:
- metaal
- kunststof
- elektronisch afval
- vetten en smeermiddelen
3. Volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren of inleveren bij een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.
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1. Installatie demonteren.
Vetten en smeermiddelen bij de demontage opvangen.

3 Transport/opslag/afvoer

Elektrische of elektronische apparaten die van het hiernaast afgebeelde symbool zijn
voorzien, mogen aan het einde van de levensduur niet via het huisvuil worden
afgevoerd.
Neem voor teruggave contact op met de betreffende plaatselijke
verwijderingspartner.

2334.84/11-NL

Als het oude elektrische of elektronische apparaat persoonsgegevens bevat, is de
gebruiker zelf verantwoordelijk voor het wissen van die gegevens voordat de
apparaten worden teruggegeven.

Pompstation CK
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4 Beschrijving
4.1 Algemene beschrijving
▪ Pompstation

4.2 Productinformatie conform verordening nr. 1907/2006 (REACH)
Informatie conform Europese chemicaliënverordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH),
zie http://www.ksb.com/reach.

4.3 Aanduiding
Pompstation CK
Voorbeeld: pompstation CK E NF 50-1.1 DP.ex
Tabel 6: Toelichting bij aanduiding
Specificatie

Betekenis

CK

Pompstation compact, kunststof

E

Stationstype

AF

E

Enkel station

D

Dubbel station

Pompserie

50

AF

Amarex met vrijstroomwaaier

PF

Ama-Porter met vrijstroomwaaier

Pompgrootte / drukuitgang
50

DN 50

65

DN 65

-1

Kengetal waaier

.1

Productgeneratie

D

Directe start

P

Vulstandmeting / sensorsysteem

.ex

P

Stuwdruk

L

Beluchtingssysteem

.ex

Met explosiebeveiliging

-1)

Zonder explosiebeveiliging
Ama-Porter CK-pompstation
Voorbeeld: pompstation CK E PF 50-1 E

Specificatie

Betekenis

CK

Pompstation compact, kunststof

E

E

Enkel pompstation

D

Dubbel pompstation

PF

Pomp met vrijstroomwaaier

50

Pompgrootte
50

Ama-Porter 5__

65

Ama-Porter 6__

-1

Kengetal waaier

E

Motoruitvoering

1)

Zonder opgave
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Tabel 7: Toelichting bij aanduiding

4 Beschrijving

Specificatie

Betekenis

E

E

Eenfase-wisselstroommotor

D

Draaistroommotor
Schakelapparaat Level Control Basic 2
Voorbeeld: BC1 400 DPNO 040

Tabel 8: Toelichting bij aanduiding
Specificatie

Betekenis

LevelControl

Serie

BC

Type

1

400

BC

Basic Compact (kunststof behuizing)

BS

Basic schakelkast (plaatstalen behuizing)

Aantal pompen
1

Enkele installatie

2

Dubbele installatie

Spanning, aantal draden
400

D

400 V, 4-draads aansluiting / 5-draads aansluiting

Startwijze
D

P

N

O

Directe start

Sensoren
P

Pneumatische niveaumeting (stuwdruk) 3 m

L

Beluchtingssysteem 2 m

ATEX
N

Zonder ATEX-functies

E

Met ATEX-functies

Montagevarianten
O

Standaard

Nominale stroom
040

4,0 A

063

6,3 A

100

10 A

2334.84/11-NL
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4.4 Typeplaatje
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Deutschland

1
2
9971XXXX98/000200
3

Serien-Nr.: 2019w10

Afb. 2: Typeplaatje CK-pompschacht (voorbeeld)
1

Serie/pompgrootte

3

Serienr.: productiejaar/
kalenderweek

2

Opdrachtnummer

4.5 Constructie
Bouwwijze
▪ Kant-en-klaar enkel pompstation of dubbel pompstation
▪ 1 of 2 dompelpompen
▪ Compacte constructie
▪ Uitvoering van de pompschacht conform DIN 1986-100 en EN 752 / EN 476
▪ Pompput van polyethyleen
▪ Leidingen
▪ Klemverbinding voor vervolgleiding van polyethyleen met hoge dichtheid (PEHD)
▪ Geïntegreerd kogelterugslagventiel met spoelaansluitmogelijkheid en
kogelkraan
Opstelling
▪ Ondervloeropstelling (inbouw in de grond)
Waaiervorm

2334.84/11-NL

▪ Vrijstroomwaaier

18 van 44

Pompstation CK

4 Beschrijving

4.6 Constructie en werking
1

5

6

2

3

4

Afb. 3: Tekening van CK-pompput
Uitvoering

Componenten
1

Afdekplaat met frame
klasse A 15

2

Klemverbinding voor persaansluiting

3

Pompput
opsteldelen en leiding compleet gemonteerd

4

Sensorsysteem
set dompelkelken
meetklokset
Set vlotterschakelaars

5

Ketting(en)

6

Schakelapparaat

7

Dompelpomp(en)
Amarex N F met explosiebeveiliging
Amarex N F zonder explosiebeveiliging
Ama-Porter zonder explosiebeveiliging

Werking Het CK-pompstation verzamelt het toegevoerde afvalwater in een kunststof
reservoir. Vanaf een ingesteld waterniveau voert de installatie het afvalwater af naar
de riolering.

4.7 Pompput en putafdekking
Pompput Pompput van polyethyleen, beveiligd tegen opdrijven en grondwaterdicht met
bezinkselvrije verzamelruimte en gevormde transportogen aan de buitenzijde.

2334.84/11-NL

De constructie van de put komt overeen met belastingsklasse A 15.
Putdiameter

1000 mm

Putdiepte

1700 mm met verlenging van de put tot 2500 mm
mogelijk

Toevoer

6 toevoermoffen, DN 150,
verschillend in hoogte geplaatst en afgesloten

Persleidingaansluiting

DN 50/DN 65, klemverbinding

Ontluchting en kabeltoevoer

2 toevoermoffen DN 100, afgesloten (tegenover
elkaar liggend)

Putafdekking Putafdekking zonder ventilatie volgens EN 124/DIN 1229.
Klasse A 15

Pompstation CK

begaanbaar (voor voetgangers en fietsers)
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4.8 Te verpompen media

WAARSCHUWING
Niet-toegestane media verpompt
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Alleen toegestane te verpompen media in de openbare riolering lozen.
▷ Materialen van pomp/installatie op geschiktheid controleren.
Toegestane Volgens DIN 1986-3 mag het volgende in het rioolstelsel worden geloosd:
te verpompen media door huishoudelijk gebruik vervuild water en regenwater, indien afvoer op een
andere wijze niet mogelijk is. 2)
Niet-toegestane Niet geloosd mogen o.a. worden:
te verpompen media vaste stoffen, vezelstoffen, teer, zand, cement, as, grof papier, papieren
handdoekjes, karton, puin, vuilnis, slachtafval, vetten, oliën.
alle boven het terugloopniveau liggende rioleringstoestellen (EN 12 056-1).
afvalwater met schadelijke stoffen (DIN 1986-100), bijv. vethoudend afvalwater van
gaarkeukens.
De lozing mag uitsluitend via een vetafscheider volgens DIN 4040-1 geschieden.

4.9 Leveringsomvang
Levering van de afzonderlijke componenten zoals besteld.
Het volledige pompstation wordt in twee colli geleverd:
Een pallet met:
▪ Kant-en-klare put CK, opsteldelen en leiding compleet gemonteerd
Een pallet met:
▪ Afdekplaat met oplegring
▪ Doos per pomp
▪ Doos met houder per pomp
▪ Doos met schakelkast
Deze onderdelen ter plaatse samenbouwen.

AANWIJZING
Het bij het gebruiksvoorschrift gevoegde tweede typeplaatje dient goed zichtbaar
aan de buitenkant van de pompput (bijv. op de schakelkast) te worden
aangebracht.

4.10 Afmetingen en gewichten
Gegevens over afmetingen zijn vermeld op de maattekening van de installatie.
Voor de gewichten zie de tabel Gewichten.

Toebehoren voor het kant-en-klare pompstation kan via onze verkooporganisatie
worden besteld.

2)

Ander afvalwater (bijv. industrieel afvalwater) mag niet onbehandeld in de plaatselijke riolering worden geloosd.
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4.11 Toebehoren

4 Beschrijving

Put

Toebehoren
Spoelaansluiting G 1 1/2-Storz C, AlMgSi/1.4401
Spoelaansluiting PERROT, 1 1/2/50, StTZN
te combineren met vacuümbreker
Vacuümbreker G 1/DN 25, JM 1030+Z/POM
(voorkomt het leegzuigen van pompputten wanneer de persleiding onder afschot is
gemonteerd)
Pompputverlenging
400 mm polyethyleen (max. 2 putverlengingen mogelijk)
Langere ketting voor pomp(en) en kraansleutelverlenging nodig!
Vereffeningsring, 100 mm, beton,
DIN 4034-AR 625 x 100 (max. 3 vereffeningsringen mogelijk)
Kraansleutelverlenging voor kogelkraan, 1.4301, DN 40/DN 50
Bij inbouwdiepte 1700 mm, verlenging 600 mm, CK-pompput zonder putverlenging
Bij inbouwdiepte 2100 mm, verlenging 1000 mm, CK-pompput met een
putverlenging
Bij inbouwdiepte 2500 mm, verlenging 1400 mm, CK-pompput met twee
putverlengingen

Besturing Om een onberispelijke werking van het CK-pompstation te garanderen, adviseren wij
u door KSB goedgekeurde schakelkasten te gebruiken.

2334.84/11-NL

In het keuzeprogramma kunnen de basisfuncties van de schakel- en
alarmschakelapparatuur met extra voorzieningen worden uitgebreid.
Alle schakel- en alarmschakelapparatuur dient beveiligd tegen overstromingen in
een geventileerde ruimte te worden aangebracht. Ze zijn niet explosieveilig en
mogen daarom uitsluitend buiten de explosiegevaarlijke omgeving worden gebruikt.

Pompstation CK
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5 Opstelling/Inbouw
5.1 Algemeen
Het pompstation wordt buiten een gebouw in het vrije veld geïnstalleerd.
Het is geschikt voor wegen van klasse A 15 (EN 124, groep 1, verkeerslast 5 kN/m2).
Voor de montage dient de onderstaande afbeelding als voorbeeld te worden
gebruikt.

AANWIJZING
Pompstations mogen niet in de buurt van woon- en slaapruimtes worden ingezet.

1

2

5

3

6

4

7

Afb. 4: Opstelling van de put
1

Oppervlak

2

Persleiding

3

Potentiaalvereffening

4

Beddinglaag

5

Ontluchtingsleiding

6

Toevoerleiding

7

Bodem van de bouwput

AANWIJZING
Bouwwerkzaamheden uitvoeren met inachtneming van de Duitse
arbeidsvoorschriften BGV C 22.

5.2 Uitgraven van de bouwput

Afb. 5: Uitgraven van de bouwput
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De bouwput moet volgens de voorschriften van DIN 4124/DIN 18 300 en VOB worden
uitgegraven. Daarbij dient vooral gelet te worden op de grondsoort van het talud
(bermglooiing, eventuele bebouwing enz.). Op de bodem van de bouwput dient
rondom een werkruimte van ten minste 50 cm te worden aangehouden. De bouwput
moet tijdens de werkzaamheden droog zijn.

5 Opstelling/Inbouw

5.3 Put in bouwput plaatsen
De ondergrond van de bouwput moet voldoende draagvermogen hebben, vereiste
verdichtingsgraad Dpr 98 %. Op de vlakke bodem van de bouwput moet horizontaal
een ca. 300 mm dikke beddinglaag (vulzand) worden aangebracht en worden
verdicht met inachtneming van de norm DIN EN 1610/DWA-A 139.

Afb. 6: Beddinglaag 300 mm mineraalmengsel 0/45, 50 mm ondergrond van vlak
zand
De put met een geschikt hijswerktuig (bijv. dragline of kraan) in de bouwput laten
zakken en uitlijnen. (ð Hoofdstuk 3.2, Pagina 13)
De kant-en-klare put zodanig inbouwen dat de putafdekking evenwijdig aan het
grondoppervlak loopt.

Afb. 7: Put in bouwput plaatsen

2334.84/11-NL

Afb. 8: Persleiding aansluiten
Met putverlenging (als toebehoren verkrijgbaar) of max. drie in de handel
verkrijgbare oplegringen DIN 4034 - AR 625x100 is een hoogteaanpassing aan het
terrein tot max. 2,50 m inbouwdiepte mogelijk.
CK-putten zijn tot de onderkant van de putafdekking waterdicht.

Pompstation CK
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max.
2500 mm

Afb. 9: Putafdekking aan het terrein aanpassen

5.4 Leidingen aansluiten

LET OP
Leiding onder spanning
Ontoelaatbare belastingen bij de kunststof put!
▷ Leiding spanningsvrij aansluiten, er mogen geen krachten en momenten op de
kunststof put worden uitgeoefend.
Leidingen moeten vorstvrij worden gelegd.

5.5 Persleiding monteren
De persleidingsaansluiting van de persleiding geschiedt met een PE-buisklemverbinding (in leveringsomvang inbegrepen). De juiste standaardafmetingen
komen voor PE-HD-buizen overeen met DIN 8074, buistype 5 voor een nominale druk
PN 10.
Klemverbinding DN 50 - Rp 2 PE-HD 63
Klemverbinding DN 65 - Rp 2 1/2 PE-HD 75
De klemverbinding is gereed voor montage.
Ter beveiliging tegen eventuele terugloop uit het riool dient de persleiding met een
bocht te worden uitgevoerd, waarvan de onderkant boven het hoogste punt van het
plaatselijke terugloopniveau moet liggen.
Nadat de montage is afgerond, een druktest aan de persleiding uitvoeren.

WAARSCHUWING
Overdruk in de persleiding
Letselgevaar door wegspuitende vloeistof bij een ondichte leiding!
▷ Indien nodig beschermende kleding en veiligheidsmasker dragen.

5.6 Toevoerleiding DN 150 voor PVC KG-leiding

Ø 178

Ø 161

▪ De gekozen toevoeraansluiting moet worden geopend door deze open te zagen.
▪ Toevoerleiding schoonmaken.
▪ De meegeleverde O-ring (412) droog op het afgeschuinde uiteinde (5 mm, 30°)
van de toevoerbuis schuiven.

Afb. 10: Toevoermof

▪ Daarna de toevoerbuis voorzichtig tot aan de aanslag van de O-ring in de
toevoermof schuiven.
▪ Het uiteinde van de leiding moet ca. 50 mm in het reservoir uitkomen.
Voor een extra toevoeraansluiting wordt een extra ronde afdichtring
meegeleverd.
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6 verschillend in hoogte geplaatste toevoermoffen DN 150 zorgen voor variabele
aansluitmogelijkheden.
Alle toevoermoffen zijn bij levering van de kunststof pompput afgesloten.

412

5 Opstelling/Inbouw

Ø 109.5

5.7 Ontluchtingsaansluiting DN 150 voor PVC-KG-buis
De gekozen ontluchtingsaansluiting DN 100 openen door de kopse kant af te zagen.
De ontluchtingsleiding met behulp van in de handel verkrijgbare
verbindingsonderdelen aansluiten en licht dalend naar het reservoir toe leggen.
Ze kan gelijktijdig als lege kabelleiding voor motoraansluit- en stuurleidingen
worden gebruikt.

Afb. 11: Ontluchtingsstop

LET OP
Leiding te schuin geplaatst
Een trekveer kan slechts met moeite of zelfs helemaal niet worden doorgehaald!
▷ Leiding met een bocht van max. 30° leggen.

5.8 Opvullen van de bouwput
Opvullen van de bouwput

▪ Leidingen aansluiten, bedding en opvullen van de vrije ruimte bij de leiding
vakkundig uitvoeren.
▪ Ter beveiliging van de kunststof put dient een omhulling van vulzand van
ca. 500 mm te worden aangebracht. Vulzand met een korrelgrootte van max.
8 mm gebruiken.
▪ Vrije ruimten in de bouwput opvullen met inachtneming van DIN EN 1610/
DIN 4124/DIN 18 300 en VOB evenals ATV-DVWK-A 127.

AANWIJZING
Vrije ruimten direct bij de tank zorgvuldig met behulp van een schep opvullen en
met de hand verdichten.
Het overige gedeelte van de put kan met grondmateriaal kwaliteit G1 worden
gevuld.
Korrelgrootte <16 mm.

2334.84/11-NL

Afb. 12: De bouwput laag voor laag opvullen en opvulmassa verdichten
Opvulmassa in bouwput
verdichten

LET OP
Onvoldoende verdichting van de opvulmassa
Daling van de bodem rondom de put!
▷ Verdichting volgens onderstaande tabel uitvoeren.

Pompstation CK
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Put

Vereiste verdichtingsgraad
van de omhulling van
vulzand

Basisput

Dpr 95 %

Basisput met putverlenging

Dpr 97 %

De opvulmassa laag voor laag in dikte tot 300 mm aanbrengen en gelijkmatig
verdichten. Verdichting volgens EN 1610/DWA-A 139.
De put steeds op vervormingen en andere symptomen van een ongelijkmatige
belasting en inbouwfouten controleren.

LET OP
Eenzijdige drukbelasting op de put vanaf de buitenkant bij het opvullen van de
bouwput
Beschadiging van de put!
▷ De bouwput vóór het opvullen met water vullen.
▷ Vrije ruimte direct naast de tank niet opvullen met stenen, losse stenen of
grove kiezelsteen.

AANWIJZING
De werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van DIN 18 300, pagina 10, 3.11.

Inbouw bij hoog Bouwen van een betonsokkel bij opstelling van het CK-pompstation in het
grondwaterpeil grondwater

AANWIJZING
▷ In gebieden met een hoog grondwaterpeil, bijv. bij uiterwaarden en oevers van
meren, of bij onvaste bodem (bijv. klei, veen of zand) raden wij aan, de put van
buiten laag voor laag met beton op te vullen. Bij gebruik van een
bronbemalingsinstallatie dient deze pas na het opvullen en verdichten van de
bouwput te worden uitgeschakeld.

1
2
100

3

Afb. 13: Bouwen van een betonsokkel bij een hoog grondwaterpeil
1

Betonsokkel, ter plaatse gestort beton C20/25, dikte ca. 450 mm (min. 1 m3)

2

Laag zand of fijne kiezel, dikte ca. 150 mm

3

Onderste beddinglaag, constructiebeton, dikte ca. 100 mm

5.9 Putverlenging
De pompput biedt de mogelijkheid van verlenging (toebehoren).
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150

450

500

5 Opstelling/Inbouw

De inbouw van de putverlenging vereist bodemkwaliteit G1 en een
verdichtingsgraad van 97 % Dpr.

AANWIJZING
Bodemkwaliteit en verdichtingsgraad moeten absoluut aan de gestelde eisen
voldoen.

5.10 Dompelkelk/meetklok aanbrengen

826

826

719.2
719.2

59-12
69-17

Afb. 14: Set dompelkelken (99-2) - meetklokset (99-3)
Maten en schakelpunten (ð Hoofdstuk 8.4, Pagina 39)
Ophangen van de dompelkelk/meetklok
Afhankelijk van de uitvoering moet de kabelwartel (826) volgens afmeting L
(ð Hoofdstuk 8.4, Pagina 39) strak worden vastgezet bij de luchtslang (719.2).
Aanbrengen van de klok in de houder (732.2).

LET OP
Luchtwervelingen bij de dompelkelk/meetklok
Installatie schakelt niet bij de ingestelde schakelpunten!
▷ Ervoor zorgen dat de dompelkelk (69-17) niet in de buurt van de toevoer
hangt.
Eventueel de houder verplaatsen.

5.11 Luchtslang aanbrengen

LET OP
Waterzakvorming in de luchtslang door condenswater

2334.84/11-NL

Installatie schakelt niet bij de ingestelde schakelpunten!
▷ De slang over het gehele verloop continu oplopend naar de schakelkast leggen.

LET OP
Water in de luchtslang
Installatie schakelt niet bij de ingestelde schakelpunten!
▷ Water in de luchtslang leidt tot verschuivingen van de schakelpunten.
▷ Bevriezend water in de luchtslang kan tot uitval van het schakelsysteem leiden.

Pompstation CK
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De meegeleverde slanglengte van 10 m moet, afhankelijk van de plaatselijke
omstandigheden, worden ingekort.
Een verlenging is niet toegestaan.
Langere luchtslangen zijn op aanvraag leverbaar.

5.12 Potentiaalvereffening

GEVAAR
Vorming van vonken die als ontstekingsbron kunnen fungeren
Explosie van de installatie
▷ Potentiaalvereffening tot stand brengen.
Potentiaalvereffening tot stand brengen
Potentiaalaansluiting Potentiaalvereffening bij de leiding volgens DIN VDE 0165 met 6 mm2 Cu.
De aansluitklem (zie de afbeeldingen hiernaast) met een enkele draad 6 mm2 Cu
verbinden met de plaatselijke potentiaalvereffening.
De pomp volgens EN 50 014 of DIN VDE 0170/0171 uitvoeren met 4 mm2 Cu.
1
Controleren of de potentiaalvereffeningsleiding schoon en goed open is.
Nummer

Verklaring

1

Aansluiting voor de plaatselijke potentiaalvereffening

Potentiaalvereffening op de pomp: zie bedrijfsvoorschrift van de pomp.
Afb. 15:
Potentiaalvereffening
aansluiten

5.13 Pomp(en) inbouwen
Let op voldoende stabiliteit van de pomp(en)!

Pompaggregaat
voorbereiden

▪ Klauw 732 met bout (914.35) en ring (550.35) met een boutaanhaalmoment van
17 Nm op de persflens bevestigen.
▪ Ketting/hijskabel op het pompaggregaat aanbrengen.

Inbouw van de pomp

▪ Pomp van bovenaf over de beugel plaatsen en langzaam laten zakken.
▪ Na het neerlaten van de pomp wordt deze automatisch op de voetbocht met
flens bevestigd.
De pomp is bedrijfsklaar op de persleiding aangesloten.

AANWIJZING
Erop letten dat er in de pompput voldoende vrije kabellengte overblijft zodat de
pomp er tijdens onderhoudswerkzaamheden veilig uit getrokken kan worden.

5.14 Elektrisch aansluiten

GEVAAR
Werkzaamheden aan de elektrische aansluiting door ongekwalificeerd personeel
▷ Het elektrisch aansluiten mag uitsluitend door een elektrotechnicus worden
uitgevoerd.
▷ Voorschriften IEC 60364 en bij explosiebeveiliging EN 60079 in acht nemen.

GEVAAR
Onbeveiligde putopening
Personen of voorwerpen kunnen in de put vallen!
▷ Opening van de put afdekken met de putafdekking.
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Levensgevaar door elektrische schok!

5 Opstelling/Inbouw

GEVAAR
Hefwerktuig niet in onberispelijke toestand
Wegglijden van het pompaggregaat/de putafdekking!
▷ Alleen geschikte hef- en aanslagmiddelen gebruiken.
▷ Ervoor zorgen dat de hefuitrusting zich in een onberispelijke toestand bevindt.

AANWIJZING
Na voltooiing van de montagewerkzaamheden moet de putafdekking worden
geplaatst.
Bliksembeveiliging
▪ Elektrische installaties moeten tegen overspanning worden beschermd (verplicht
sinds 14-12-2018) (zie DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015,
aangepast) en DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, gewijzigd)). Met
iedere bijkomende wijziging aan bestaande bijlagen is een aanpassing van de
overspanning-beveiligingsvoorziening conform VDE verplicht.
▪ De maximale kabellengte tussen de overspanningsbeveiliging (meestal type 1,
interne bliksembeveiling) in het voedingspunt van het gebouw en het te
beschermen apparaat mag niet meer dan 10 m bedragen. Bij langere
kabellengten moeten extra overspanningsbeveiligingen (type 2) in de al
aangesloten onderverdeling of direct in het te beschermen apparaat worden
geplaatst.
▪ Sensorkabels die door de grenzen van individuele bliksembeveiligingszones
dringen, moeten met een geschikte extra overspanningsbeveiliging worden
beveiligd (bijvoorbeeld bij gebruik van een dompelvoeler van 4-20 mA).
▪ Het wordt aanbevolen om schakelapparaten in buitenopstelling (bijvoorbeeld
buitenzuil of buitenschakelkast) altijd met een overspanningsbeveiliging type 1
(bliksembeveiliging) uit te rusten, omdat over het algemeen bij dit
schakelapparaat geen overeenkomstig beschermde voeding in het gebouw
voorafgaat.
▪ Het bliksembeveiligingsconcept moet door de gebruiker of in diens opdracht
door een geschikte leverancier ter beschikking worden gesteld. Op aanvraag
kunnen overspanningsbeveiligingen voor de schakelapparaten worden
aangeboden.
Verdere informatie over de elektrische aansluiting

2334.84/11-NL

De meegeleverde bedrijfsvoorschriften van de dompelpompen en besturing in acht
nemen. De bedrijfsvoorschriften zijn bij de afzonderlijke componenten gevoegd.
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6 Inbedrijfname/buitenbedrijfstelling
De meegeleverde bedrijfsvoorschriften van de dompelpompen en besturing in acht
nemen. De bedrijfsvoorschriften zijn bij de afzonderlijke componenten gevoegd.
1. Inbedrijfstelling volgens de bedrijfsvoorschriften van de dompelpompen en
besturing uitvoeren.
2. Vlotterschakelaar / niveauschakelaar instellen. (ð Hoofdstuk 8.4.4, Pagina 40)

6.1 Grenzen van het bedrijfsgebied
6.1.1 Maximale bedrijfsdruk

LET OP
Overschrijding van de toegestane bedrijfsdruk
Beschadiging van verbindingen, afdichtingen, aansluitingen!
▷ De max. bedrijfsdruk van 6 bar mag niet worden overschreden.
Deze waarde komt overeen met de maximale opvoerhoogte van de
ingebouwde pompen.
Druktest van persleiding en appendages

LET OP
Maximale druk bij de druktest overschreden
Beschadiging van de ingebouwde onderdelen!
▷ Put van de druktest uitsluiten, bijv. door in de grond ingebouwde schuif buiten
het pompstation te sluiten.

6.1.2 Temperatuur van te verpompen vloeistof

2334.84/11-NL

Max. temperatuur van te verpompen medium: 40 °C.
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7 Service/onderhoud
GEVAAR
Installatie bij het openen van de pompput niet spanningsvrij geschakeld
Levensgevaar!
▷ Voor het openen van de pompput moet de installatie spanningsvrij worden
geschakeld.

GEVAAR
Verblijf van personen in de pompput bij bedrijf/aanraken van onder spanning
staande onderdelen
Levensgevaar door elektrische schok!
▷ Nooit de stroomvoorziening tot stand brengen, als zich personen in de
pompput bevinden.

7.1 Algemene aanwijzingen
Pompstations en bijbehorende componenten moeten minstens één keer per jaar
worden gecontroleerd en onderhouden.
Voor onderhoudswerkzaamheden aan de pomp moet de pomp uit de put worden
getrokken.

AANWIJZING
Door het opstellen van een onderhoudsschema kunnen met een minimum aan
onderhoudskosten kostbare reparaties worden vermeden en kan een storingsvrij en
betrouwbaar bedrijf worden bereikt.

7.2 Afdalen in de put

GEVAAR
Vorming van vonken die als ontstekingsbron kunnen fungeren
Explosie van de installatie!
▷ Brandbare gassen uit de pompput verwijderen.

GEVAAR
Te lang verblijf in de put
Levensgevaar!

2334.84/11-NL

▷ Personen mogen slechts incidenteel en gedurende korte tijd afdalen in putten
van opvoerinstallaties, mits ze een veiligheidsgordel dragen, de geldende
ongevalpreventievoorschriften in acht nemen en gebruikmaken van de juiste
hulpmiddelen.

GEVAAR
Vorming van levensgevaarlijke gassen
Levensgevaar!
▷ Altijd de onderstaande veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
▷ Algemene aanwijzingen in acht nemen. (ð Hoofdstuk 2.8, Pagina 11)
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GEVAAR
Onbeveiligde putopening
Personen of voorwerpen kunnen in de put vallen!
▷ De putopening met geschikte maatregelen beveiligen/afdekken.
In vuilwaterpompstations moet rekening worden gehouden met (brandbare) gassen
die schadelijk zijn voor de gezondheid. Als er voor reparatiewerkzaamheden in de
installatie moet worden afgedaald, is grote voorzichtigheid geboden.

Gassen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich op de bodem van de put verzamelen.

Niet in de put afdalen voordat alle gassen verwijderd zijn.

GEVAAR
Stoffen in de put die gevaarlijk zijn voor de gezondheid
Levensgevaar!
▷ Installaties moeten worden ontsmet voordat er personen in afdalen.

Bij het afdalen in de pompput een veiligheidsgordel dragen. Altijd samen werken
met iemand die toezicht houdt.

7.3 Service/inspectie
Volgens DIN 1986-3 moeten rioleringsinstallaties zodanig worden onderhouden en
bedrijfsgereed worden gehouden dat aangevoerd vuilwater volgens voorschrift kan
worden afgevoerd en dat veranderingen tijdig worden onderkend en verholpen.

De binnenruimte van de put moet regelmatig worden gecontroleerd op afzettingen,
met name in de buurt van het sensorsysteem en, indien nodig, worden gereinigd.

7.4 Inspectiecontract
Voor inspectiewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden wordt de KSBinspectieovereenkomst aanbevolen. Meer details zijn verkrijgbaar bij de
pomppartners.
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De bedrijfsgeschiktheid van rioleringsinstallaties moet maandelijks door de gebruiker
worden gecontroleerd, door ten minste twee schakelcycli te observeren.

7 Service/onderhoud

7.5 Eigen controle door gebruiker
De gebruiker moet ervoor zorgen dat het complete pompstation regelmatig wordt
gecontroleerd door gekwalificeerd en vakkundig personeel.
Voor elk pompstation moet een bedrijfshandboek worden bijgehouden waarin de
resultaten van de eigen controles moeten worden opgenomen (zie
Bedrijfshandboek).

7.6 Checklist voor eigen controle door de gebruiker
Pos.

Controles

OK

1

Pompbak controleren, evt. vreemde voorwerpen verwijderen

2

Dompel-/meetklok controleren en, indien nodig, reinigen

3

Werking van de pomp(en) controleren door naar handbedrijf te
schakelen
Pompen op rustige loop/geluiden controleren

4

Stroomopname controleren (indien ampèremeter is ingebouwd)

5

Bedrijfsuren controleren (indien bedrijfsurenteller is ingebouwd)

6

Goede werking van alarm- en veiligheidsvoorzieningen controleren

7

Hijsketting (kabel) en bevestiging op de pomp op beschadiging
controleren

8

Controleren of de putafdekking met frame en evt. vereffeningsringen in
goede staat zijn en goed vastzitten

9

Terugslagkleppen en schuifafsluiters op goede werking en afdichting
controleren

10

Pompbak spoelen en reinigen

11

Potentiaalvereffening op goede werking controleren

Gebrek/
omschrijving

Datum/
paraaf

Wij adviseren de eigen controles met de onderstaande intervallen uit te voeren:
Pompinstallaties voor woningen

Pos. 1 - 11: jaarlijks

Gemeentelijke pompstations

Pos. 1 - 8: maandelijks
Pos. 9 - 11: jaarlijks

7.7 Maatregelen bij gebreken en storingen
Ondanks vakkundig onderhoud kunnen er storingen optreden.
Wanneer er gebreken of storingen worden geconstateerd die verband houden met
de technische inrichting van het pompstation, dient u direct contact op te nemen
met de dichtstbijzijnde KSB-serviceafdeling.

7.8 Aanwijzingen met betrekking tot reparatiewerkzaamheden

GEVAAR
Vorming van vonken die als ontstekingsbron kunnen fungeren
Explosie van de installatie!

2334.84/11-NL

▷ Brandbare gassen uit de pompput verwijderen.

GEVAAR
Leidingdelen/appendages vóór aanvang van de werkzaamheden niet drukloos en
afgetapt
Letselgevaar!
▷ Algemene aanwijzingen in acht nemen. (ð Hoofdstuk 2.8, Pagina 11)
▷ Leiding voorzichtig aftappen.

Pompstation CK
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7.9 Spoelaansluiting

2334.84/11-NL

De spoelaansluiting biedt de mogelijkheid om de persleiding schoon te spoelen. Deze
bevindt zich in de kunststof put op de persleiding en is met een draadplug (731.3)
afgesloten.
De drukspoeling kan worden uitgevoerd met water van een externe bron of met
lucht.
Vóór het spoelen moet de pomp worden uitgeschakeld en de kogelkraan in de
persleiding worden gesloten, omdat anders de inhoud van de totale persleiding via
de spoelaansluiting wegloopt.
Kogelkraan pas opendraaien wanneer in de spoelleiding een voordruk van min. 3 bar
aanwezig is.
Na het spoelen moet de kogelkraag worden dichtgedraaid.
Pas opendraaien wanneer de spoelaansluiting met de draadplug is afgesloten.
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8 Bijbehorende documentatie
8.1 Overzichtstekening put

Persleiding enkel station DN 50/DN 65

Persleiding dubbel station DN 50/DN 65

2334.84/11-NL

*) alleen DN 65
Tabel 9: Onderdelenlijst
Onderdee Bestaande uit
lnr.

Onderdeelaanduiding

132

Putverlenging, compleet

Aantal
Enkel station

Dubbel station

1

1

132

Putverlenging

(1)

(1)

59-18

Haak

(1)

(1)

411.2

Afdichtring

(2)

(2)

901.1

Zeskantbouten

(2)

(2)

Pompstation CK
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Onderdeelaanduiding

Aantal
Enkel station

Dubbel station

920.2

Ringmoer

(2)

(2)

160

160

Deksel

1

1

89-9

89-9

Frame

1

1

185

185

Vloerplaat

1

1

571

571

Beugel

1

2

Reservoir compleet

1

1

591
591

Reservoir

(1)

(1)

59-18

Haak

(1)

(1)

411.2

Afdichtring

(2)

(2)

412

O-ring

(2)

(2)

901.1

Zeskantbouten

(2)

(2)

920.2

Ringmoer

(2)

(2)

719.2

719.2

Luchtslang

1

1

721

721

Klemverbinding

1

1

Klauw compleet (recht)

1

2

732.1

732.2

732

Klauw

(1)

(2)

550.35

Ring

(1)

(2)

914.35

Binnenzeskantbout

(1)

(2)

732.2

Klauw (dompelkelk/meetklok)

1

1

Ketting compleet

1

2

885
885

Ketting

(1)

(2)

59-17

Harpsluiting

(1)

(2)

59-18

Haak

(1)

(2)

99-3.2

Set dompelkelken

(1)

Kabelwartel

719.2

Luchtslang

1

1

69-17

Dompelklok

(1)

(1)

Meetklokset

1

-

826

Kabelwartel

(1)

-

719.2

Luchtslang

(1)

-

59-12

Membraan

(1)

-

1

1

71-9.1

Leidingenset compleet DN 50/65
710.1

Persleiding

(1)

(2)

71-15.1

Verbindingsbuis

(1)

(1)

723

Flens

(1)

(2)

731.1

Dubbele nippel

(1)

(2)

731.2

T-boog

(1)

-

731.3

Plug

(1)

(1)

731.4

L-schroefverbinding

-

(2)

731.5

Kruisstuk

-

(1)

731.6

Kniestuk

-

(1)

731.7 3)

Verloopnippel

-

(1)

742

Terugslagklep

1

2

81-29

Aardingsklem

(2)

(2)

71-9.2

Leidingenset compleet DN 50/65

1

1

400.1

Vlakke pakking

(1)

(1)

400.2

Pakking

(1)

(1)

550.1/2

Stelring

(2)

(2)

71-15.1

Verbindingsbuis

(1)

(1)

71-15.2

Verbindingsbuis

(1)

(1)

alleen bij DN 65
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Onderdee Bestaande uit
lnr.

Onderdeelaanduiding

Aantal
Enkel station

Dubbel station

743

Kogelkraan

1

1

81-29

Aardingsklem

(1)

(1)

920.1

Contramoer

(2)

(2)

719.1

719.1

Slang

1

1

733

733

Slangklem

2

2

824

824

Potentiaalvereffening

(1)

(1)

72-1

1

2

72-1

Flensbocht compleet
Flensbocht

(1)

(2)

550.3

Ring

(2)

(4)

901.2

Zeskantbout

(2)

(4)

1

2

99.3.1

Toebehorenset flens
400.40

Pakking

(1)

(2)

550.40

Ring

(4)

(8)

920.40

Zeskantmoer

(4)

(8)

901.40

Zeskantbout

(4)

(8)

8.2 Afmetingen
8.2.1 Putafmetingen
2

400

D
2100 *)

545
100
850

Ø1000

max. 2500

Ø600

S

945
1345

6

100

1650
1250

Ø600

400

Ø600

100

1

CK-E...

1700 *)

3
4
5

S

Ø1136

950

550

D

2334:146/4

CK-D...

2334.84/11-NL

Afb. 16: Putmaten
1

Standaard

2

Met putverlenging

3

Twee pompaansluitingen DN 100
(tegenoverliggend) voor
ontluchting en kabeltoevoer
passend bij de KG-leiding

4

Zes toevoermoffen DN 150 voor
PVC KG-leiding

5

Persleidingaansluiting

6

Afdekking klasse A15

S

Spoelaansluiting en vacuümbreker

D

Persleidingaansluiting

*)

Extra drie vereffeningsringen
DIN 4034 - AR 625 x 100 mogelijk
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Tabel 10: D = persleidingaansluiting incl. klemverbinding
Leidingen

Spoelaansluiting S

Persleidingaansluiting D

DN 50 CK-E

Rp 2

PE-HD 63

DN 50 CK-D

Rp 2

PE-HD 63

DN 65 CK-E

Rp 2

PE-HD 75

DN 65 CK-D

Rp 2

PE-HD 75

8.3 Inbouwaanwijzingen

1

2

3

4

2

5
6

UG1290510

Afb. 17: Inbouwvoorbeeld
1 Ontluchting via het dak

4 Terugloopniveau

2 Teruglooplus met ondersteuning tot
boven terugloopniveau leiden

5 Vrijvervalriool

3 Gasdicht afsluiten

6 Plug voor mof, drukdicht tot 0,5 bar

Voor een vorstveilige aanleg van de persleiding buiten het gebouw met teruglooplus
worden de volgende alternatieven aanbevolen:
▪ In de glooiing
▪ Onder een beplante aarden wal
▪ In een verwarmbare schakelkast in buitenopstelling
▪ In bijgebouwen

In gebieden met een hoog grondwaterpeil of in geval van een bodem van klei wordt
aanbevolen de vrije ruimte aan de buitenkant van de kunststof put laag voor laag
met beton (min. 1 m3) op te vullen.
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Bij de aansluiting de plaatselijk geldende voorschriften en DIN 1986-100, EN 476 en
EN 742 in acht nemen.
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8.4 Schakelpunten

GEVAAR
Schakelpunten en parameters niet correct ingesteld
Explosiebeveiliging en goede werking niet gewaarborgd!
▷ Voor de explosiebeveiliging en de goede werking van de installatie is het
absoluut noodzakelijk dat de schakelpunten en parameters goed zijn ingesteld.

8.4.1 Stuwdruk open systeem
Stuwdruk open systeem
met en zonder ATEX

Amarex N F
50-172
Ama-Porter 5..

Aantal pompen

Amarex N F
50-222

Ama-Porter 6..

1

2

1

2

1

2

150

150

170

170

200

200

(3-3-4-1) Pompen uit [mm]

250

250

270

270

300

300

(3-3-4-2) Pompen aan [mm]

400

400

400

400

400

400

(3-3-4-3) Pieklast aan [mm]

450

500

450

500

450

500

(3-3-4-4) Hoog water [mm]

500

600

500

600

500

600

4)

4)

4)

4)

4)

4)

H 200

H 200

H 220

H 220

H 250

H 250

min. uitschakelniveau
In te stellen parameters

L

3

)

(3-3-5-3) Nalooptijd [s]
(3-4-4-1) Niveau van de klok [mm]

H

In te stellen slanglengte L, zie afbeelding links
DN 50 [mm]

625

625

605

605

-

-

DN 65 [mm]

-

-

-

-

590

590

Afb. 18: Stuwdruk open
systeem

GEVAAR
Nalooptijd niet correct ingesteld
Explosiegevaar!
▷ Pomp moet zonder toevoer bij niveau 50 mm onder de klok worden
uitgeschakeld.

8.4.2 Stuwdruk gesloten systeem
Stuwdruk meetklokset
met en zonder ATEX
Aantal pompen

Amarex N F
50-222

Ama-Porter 6..

1

2

1

2

1

2

150

150

170

170

200

200

(3-3-4-1) Pompen uit [mm]

250

250

270

270

300

300

(3-3-4-2) Pompen aan [mm]

400

400

400

400

400

400

(3-3-4-3) Pieklast aan [mm]

450

500

450

500

450

500

(3-3-4-4) Hoog water [mm]

500

600

500

600

500

600

5)

5)

5)

5)

5)

5)

H 220

H 220

H 240

H 240

H 270

H 270

min. uitschakelniveau
In te stellen parameters

L

4

2334.84/11-NL

Amarex N F 50-172
Ama-Porter 5..

)

(3-3-5-3) Nalooptijd [s]

H

(3-4-4-1) Niveau van de klok
[mm]

In te stellen slanglengte L, zie afbeelding links

Afb. 19: Stuwdruk gesloten
systeem

4)
5)

DN 50 [mm]

605

605

585

585

-

-

DN 65 [mm]

-

-

-

-

570

570

Instelling nalooptijd: pomp wordt zonder toevoer bij niveau 50 mm onder de bovenkant van de klok uitgeschakeld
Instelling nalooptijd: pomp wordt zonder toevoer bij niveau 70 mm onder de bovenkant van de klok uitgeschakeld
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GEVAAR
Nalooptijd niet correct ingesteld
Explosiegevaar!
▷ Pomp moet zonder toevoer bij niveau 70 mm onder de klok worden
uitgeschakeld.

8.4.3 Beluchting
Stuwdruk met beluchting
met en zonder ATEX

Amarex N F 50-172
Amarex N F 50-222

Ama-Porter 6..

Ama-Porter 5..
Aantal pompen

1

2

1

2

200

200

200

200

(3-3-4-1) Pompen uit [mm]

200

200

200

200

(3-3-4-2) Pompen aan [mm]

400

400

400

400

(3-3-4-3) Pieklast aan [mm]

450

500

450

500

(3-3-4-4) Hoog water [mm]

500

600

500

600

0

0

0

0

H 100

H 100

H 100

H 100

min. uitschakelniveau

L

In te stellen parameters

(3-3-5-3) Nalooptijd [s]

H

(3-4-4-1) Niveau van de klok [mm]

In te stellen slanglengte L zie afbeelding links

Afb. 20: Beluchting

DN 50 [mm]

725

745

-

-

DN 65 [mm]

-

-

740

705

Op aanvraag extra instelbare parameters
Vooringestelde parameters wijzigen, zie bedrijfsvoorschrift Schakelkast.
In te stellen parameters
(3-3-5-1) Inschakelvertraging [s]

3

Inschakelvertraging na stroomuitval

(3-6-2) Verzamelstoringsmelding

Alarmen en
waarschuwingen

Aansturing storingsmeldingsrelais

(3-6-1-1) Type melding

Alarm

Effect ext. alarm

(3-6-1-2) Aansturing van de pompen

Alle pompen uit

Effect ext. alarm

(3-6-1-3) Bevestiging

Automatisch

Wijze van bevestiging ext. alarm

(3-7-1) Functioneel bedrijf aan/uit

Uit

Functioneel bedrijf aan/uit

(3-7-2) Duur van functioneel bedrijf [s]

3

Inschakelduur na max. stilstandtijd

(3-7-3) Stilstandtijd [h]

168

Max. toegest. stilstandtijd

(3-8-1) Fabrieksinstellingen

Nee

Resetten naar fabrieksinstellingen

(3-8-3) Service-interval [h]

0

Bedrijfsuren tot melding "Onderhoud
uitvoeren"

(4-2-1-2) Pomptype

Gebruikt pomptype (alleen ter info)

Bij de inbedrijfname moet de volgende instelling op de LevelControl Basic 2 worden
uitgevoerd:
Vlotterschakelaar
Voor de schakelpunten Basislast aan en Pompen uit wordt een vlotterschakelaar
gebruikt.
Gebruikte vlotterschakelaar: standaardkabel Opti 1
Parametrering
(3-4-2) Meetmethode
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8.4.4 Vlotterschakelaar

8 Bijbehorende documentatie

Niveauschakelaar
Voor de schakelpunten Basislast aan en Pompen uit worden twee digitale
niveauschakelaars gebruikt.
Gebruikte niveauschakelaar: Régule Eco EC931
Parametrering
(3-4-2) Meetmethode

1 = digitale niveauschakelaars

Hoogwateralarm Vlotterschakelaar KR 1 Ex (met ATEX)
Vlotterschakelaar Opti 1 (zonder ATEX)

2334.84/11-NL

Bij toepassing van een pneumatische niveaumeting (stuwdruk) of een
beluchtingssysteem kan voor de veiligheid een hoogwatervlotter worden gebruikt,
zonder dat er andere parameters ingesteld hoeven te worden. ATEX opvolgen!
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9 Decontaminatieverklaring

9 Decontaminatieverklaring
Type:

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

Opdrachtnummer/
Opdrachtpositienummer6):

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

Leverdatum:

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

Toepassingsgebied:

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

Te verpompen medium :

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

6)

Aanvinken wat van toepassing is6):

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

corrosief

brandbevorderend

ontvlambaar

explosief

gevaarlijk voor de
gezondheid

R
⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

schadelijk voor de
gezondheid

giftig

radioactief

gevaarlijk voor het
milieu

niet schadelijk

Reden van de retourzending6):

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

Opmerkingen:

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

Het product/toebehoren is vóór verzending/beschikbaarstelling zorgvuldig afgetapt en van buiten en van binnen gereinigd.
Hierbij verklaren wij dat dit product vrij is van gevaarlijke chemicaliën, biologische en radioactieve stoffen.
Bij magneetgekoppelde pompen is de binnenrotoreenheid (waaier, huisdeksel, lagerringdrager, glijlager, binnenrotor) uit de
pomp verwijderd en gereinigd. Bij lekkage van de spleetbus worden de buitenrotor, het lantaarnstuk, de lekkagebarrière en
lagerstoel resp. het tussenstuk eveneens gereinigd.
Bij pompen met buismotoren is de rotor en het glijlager uit de pomp verwijderd, om te worden gereinigd. Bij lekkage van de
statorspleetbuis is de statorruimte op het binnendringen van het te verpompen medium gecontroleerd en is dit, indien nodig,
verwijderd.
⃞

Bij de verdere behandeling zijn geen speciale veiligheidsmaatregelen vereist.

⃞

De volgende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot spoelmedia, restvloeistoffen en het afvoeren zijn vereist:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

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

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

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

Plaats, datum en handtekening

Adres

Firmastempel

6)

Verplichte velden
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Wij verklaren dat de bovengenoemde gegevens juist en volledig zijn en dat de verzending plaatsvindt volgens de wettelijke
voorschriften.

Trefwoordenindex
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