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1.

GRINDER
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ALLMÄNT
Läs denna dokumentation noggrant innan installationen utförs. Installation och funktion ska vara i enlighet
med de gällande säkerhetsföreskrifterna för det land där produkten installeras. Samtliga ingrepp ska utföras
fackmässigt och endast av kvalificerad teknisk personal (avsnitt 6.1) som uppfyller de tekniska krav som
indikeras av gällande standard. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs medför det förutom att det orsakar en
personfara och skadar utrustningarna, att garantin upphör att gälla.
Förvara denna manual väl så att den går att anlita i framtiden även efter den första installationen.

Pumpen får inte användas utanför gränsvärdena för kapacitet, tryck, rotationshastighet och temperatur som anges på
märkplåten med eldata eller i denna manual. Värdena för eltillförseln som anges på märkplåten med eldata måste följas till
punkt och pricka.

Dessa pumpar får inte användas i simbassänger, dammar, kar där det vistas personer
eller för pumpning av kolväten (bensin, dieselolja, förbränningsoljor, lösningsmedel osv)
enligt de gällande säkerhetsföreskrifterna om förebyggande av olycksfall.
OBS: En märkplåt med samma tekniska data som den som är fastnitad på motorkåpan, förvaras i en plastficka som är fäst vid
elkabeln. Den levereras på detta sätt för att den ska kunna fästas på eltavlan. Detta för att kunna särskilja pumptypen och dess
egenskaper utan att pumpen behöver dras fram från installationsplatsen.

2.

TILLÄMPNINGAR
DRENAG

Nedsänkbar pump
med pumphjul med
spel på skiva av
obrännbart gummi.

3.

FEKA

GRINDER

Nedsänkbar
pump med
tillbakadraget
pumphjul med
virvelrörelse.

Nedsänkbar
pump med
hackare.

PUMPBARA VÄTSKOR

Passagemått för fasta partiklar:
Grundvatten:
Regnvatten:
Klart avloppsvatten:
Oklart avloppsvatten:
Orenat vatten med fasta partiklar och långa fibrer:
Källvatten:
Å- eller sjövatten:
Vatten med sandinnehåll:

DRENAG
12
i
i
i

i
i
i

FEKA
38
i
i
i
i

i
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4.
TEKNISKA DATA OCH BEGRÄNSNINGAR BETRÄFFANDE TILLÄMPNING
från 0°C till 55°C
 Vätskans temperaturområde:
 Spänningstillförsel:
 1 x 220-240 V 50Hz
 1 x 230 V 60Hz
(se märkplåt över eldata)
 3 x 230 V 50/60Hz
 3 x 400 V 50/60Hz











4.1
N.

DRENAG
FEKA
enfas
trefas
enfas
trefas
33
33
30
30
Kapacitet (m³/h):
sid. 104
Max. pumphöjd - Hmax (m):
Se märkplåt över eldata
Förbrukad effekt:
IP68
Motorns skyddsklass:
F
Skyddsgrad:
+55°C
Max. omgivningstemperatur:
-10°C +40°C
Förvaringstemperatur:
2” F GAS
Anslutningar DNM:
10 m
Max. nedsänkningsdjup:
bullernivån
är
i
enlighet
med
EU-direktiv
89/392 och följande ändringar.
Bullernivå:
Material
DELAR

1
4
7
10
16

PUMPKROPP
PUMPHJUL
ROTORAXEL
MOTORHÖLJE
MEKANISK TÄTNING

42
77
120
147
148
--

INSUGNINGSFILTER
SKYDDSKÅPA
HANDTAG
HACKARE, ROTERANDE DEL
HACKARE, FAST DEL
SKRUVAR

DRENAG

FEKA

GRINDER
enfas
trefas
9
9

GRINDER

GJUTJÄRN 200 - UNI ISO 185
GJUTJÄRN 200 - UNI ISO 185
ROSTFRITT STÅL AISI 416 X12CrS13 UNI 6900/71
GJUTJÄRN 200 - UNI ISO 185
KISELKARBID
KOL / KERAMIK
KISELKARBID
ROSTFRITT STÅL AISI 304
X5CrNi 1810-UNI 6900/71
--GJUTJÄRN 200 - UNI ISO 185
ROSTFRITT STÅL AISI 304 X5CrNi 1810-UNI 6900/71
--HÄRDAT ROSTFRITT STÅL
--HÄRDAT ROSTFRITT STÅL
ROSTFRITT STÅL AISI 304 X5CrNi 1810-UNI 6900/71

5.
HANTERING
5.1.
Förvaring
Samtliga pumpar ska förvaras på en övertäckt och torr plats där det inte förekommer vibrationer och damm; de levereras i sitt
originalemballage där de ska förvaras ända fram till installationen.
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5.2.
Transport
Undvik att utsätta produkterna för onödiga stötar och kollisioner.
Lyft och transport av en elpump i originalemballaget ska ske med hjälp av truckar och den pall som levereras som standard.
Elpumparna är utrustade med ett handtag för transporten som också är användbart när de ska firas ned i brunnar eller djupa
schakt med hjälp av en vajer eller en kedja.

ANVÄND INTE ELKABELN FÖR ATT FLYTTA ELPUMPEN.

5.3.
Dimensioner och vikter
Klistermärket på emballaget anger elpumpens totala vikt. De utvändiga måtten anges på sid. 99.
6.
6.1.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Kvalificerad teknisk personal

Installationen ska utföras av behörig och kvalificerad personal som uppfyller de
tekniska krav som indikeras av gällande standard.
Med kvalificerad personal menas de personer som på grund av sin bakgrund, erfarenhet, utbildning och
kunskap om gällande normer, föreskrifter för förebyggande av olycksfall i arbetet och serviceförhållanden har
auktoriserats av den som ansvarar för anläggningens säkerhet att utföra nödvändiga arbeten och är kapabel att
lokalisera och undvika möjliga faror. (Definition av teknisk personal enligt IEC 364).

6.2.
Säkerhet
Användning är endast tillåten om det för elsystemet vidtagits säkerhetsåtgärder enligt gällande standard för det land där
produkten installeras.

6.3.

Ansvar

Tillverkaren ansvarar inte för pumparnas goda funktion eller eventuella skador om de ändras
och/eller inte används inom det rekommenderade driftsområdet eller utan hjälp av våra eltavlor
för styrning och skydd som beskrivs följande.
Tillverkaren frånsäger sig vidare allt ansvar för oriktigheter i denna handbok om det beror på
tryckfel eller kopiering. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra ändringar på produkten
som visar sig vara nödvändiga eller lämpliga utan att för den skull ändra dess betydande
egenskaper.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

INSTALLATION
Kontrollera att brunnarnas min. dimensioner är i överensstämmelse med installationsritningarna på sid. 99-100101 runnen ska dimensioneras efter vätskemängden så att inte motorn utsätts för överdrivet många igångsättningar
(max 30/timme - max 30/timme för GRINDER 1400 M ).
Inrätta brunnen så att eventuella fasta partiklar i vätskan flödar mot elpumpens insugningsöppning. Detta minskar
risken för avlagringar och bottensatser som är svåra att suga upp. Den ingående vätskestrålen ska inte kollidera
med pumpens utlopp.
Respektera alltid uppfordringsledningens diameter (2” eller större) då en mindre diameter förutom att skada
pumpen orsakar en sänkt kapacitet som medför tilltäppning vid pumpning av mättade vätskor.
För att minska återflödet till ett minimum är det lämpligt att montera en backventil i uppfordringsledningen som är
avsedd för mättade vätskor. Om pumpen används för dränering ska uppfordringsledningen stiga över samlarröret
för att sedan åter gå ner och mynna i samlarröret.
Vid portabla installationer med elpumpar FEKA och GRINDER
rekommenderas det att använda en Stödskivesats (fås på beställning Fig. 1) för att undvika att pumpen sjunker ner i marken vid drift, på grund
av insuget. Satsen består av en stödskiva av stål (C), tre avståndspelare
(A) och tre skruvar M8x55 (B) för fastsättning vid pumpfötterna. Ordna
hur som helst ett fast stödplan så gott det går.
(Fig. 1)
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Vid fasta installationer rekommenderas det att använda en lyftanordning
DSD2 (fås på beställning - fig. 2) för att underlätta elpumpens underhåll.
Om den förs in mellan elpumpens uppfordringsöppning och
uppfordringsledning behöver inte uppfordringsledningen nedmonteras
vid underhåll. Anordningen DSD2 består av 5 delar plus en del som inte
levereras (3/4” rör):
A. Bygel för fastsättning av rör
B. 3/4” rör (levereras ej)
C. Löpare
D. Pelare för rör
E. Stödfot
F. Skruv M10X35
Stödfoten placeras i botten på behållaren och sätts fast med
expansionsbultar med lämplig dimension. Rörets bygel placeras på den
övre delen av brunnen och förs in i änden på de två 3/4” rören (levereras
ej), som används som glidanordning. De två rören ansluter bygeln till
stödfoten. Skruva fast löparen på elpumpens uppfordringsöppning och
fäst den med låsskruven M10X35.
(Fig. 2)
Vidare måste flottörerna placeras noggrant: startkommandot ska ske innan vätskenivån når
brunnslocket. Stoppkommandot ska ske innan vätskenivån går under elpumpens övre del (se ritningar
på sid. 99 - Ref. A - min. nivå för konstant drift). Flottören får aldrig vila på brunnsbotten och inte
heller slå emot ett eventuellt brunnslock. Vidare ska det kontrolleras att flottören inte hindras av
utstickande delar eller andra hinder i brunnen.

Vid konstant drift måste pumpen var helt nedsänkt i den vätska som ska
pumpas.
7.8.

8.

Var speciellt uppmärksam vid installation och underhåll av pumpen GRINDER då det vid
insugningslocket i närheten av insugningsöppningen finns en hackare som är mycket vass och kan ge
allvarliga skador om händerna kommer i kontakt med den under driftsfasen.
För aldrig in händerna under pumpen när denna är ansluten till elnätet.

ELANSLUTNING
VARNING: FÖLJ GÄLLANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

8.1.

Elanslutningen ska endast utföras av specialiserad och kvalificerad personal (se avsnitt
6.1) i enlighet med de gällande säkerhetsföreskrifterna för det land där produkten
installeras.

8.2.

Kontrollera att:
 systemet är korrekt;
 nätspänningen är i överensstämmelse med den som anges på märkplåten med eldata;
 DET GÅR ATT UTFÖRA EN BRA JORDANSLUTNING BÅDE VIA.
Kontrollera noggrant att skydden är korrekt installerade:
 Det rekommenderas att förse de fasta pumpstationerna med en automatisk brytare som utlöser vid en
lägre ström än 30mA.
 Pumpen ska inte användas utan skydd mot kortslutning och lämpligt motorskydd.
För en korrekt installation beroende på den pumptyp som installeras, ska en av följande eltavlor användas
(levereras på beställning):

8.3.

8.4.

ED 3 M
Manöverpanel för automatiskt skydd och automatisk funktion med hjälp av flottör/flottörer för enfasiga elpumpar av typ
DRENAG 1400 M och FEKA 1400 M. Levereras komplett utrustad med frånskiljare på elledningen. Innehåller kondensator,
automatisk termomagnetisk brytare för skydd mot överbelastningar och kortslutningar med manuell återställning,
överhettningsskydd med manuell återställning som ska anslutas till motorns ledare KK, kopplingsplinten för anslutning av
elpumpen samt av flottören/flottörerna. Komplett med klämmor för anslutning av en larmflottör och klämmor för att mata ett
ljud- och ljuslarm på avstånd som signalerar ingreppet. Försedd med tryckknapp för MANUELL funktion. Inbyggd
transformator som är komplett utrustad med skydd mot överbelastningar och kortslutningar. Den återställs automatiskt genom
att spänningen slås ifrån under tre minuter.
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ED 3 M Hs
Manöverpanel för automatiskt skydd och automatisk funktion med hjälp av flottör/flottörer för enfasiga elpumpar av typ
GRINDER 1400 M. Levereras komplett utrustad med frånskiljare på elledningen. Innehåller kondensatorer (en används för
ökningen av det statiska momentet under startfasen), automatisk termomagnetisk brytare för skydd mot överbelastningar och
kortslutningar med manuell återställning, överhettningsskydd med manuell återställning som ska anslutas till motorns ledare
KK, kopplingsplinten för anslutning av elpumpen samt av flottören/flottörerna. Komplett med klämmor för anslutning av en
larmflottör och klämmor för att mata ett ljud- och ljuslarm på avstånd som signalerar ingreppet. Försedd med tryckknapp för
MANUELL funktion. Inbyggd transformator som är komplett utrustad med skydd mot överbelastningar och kortslutningar.
Den återställs automatiskt genom att spänningen slås ifrån under tre minuter.
ED 2,5 T
Eltavla för skydd och automatisk funktion via flottör/er för trefaspumpar av typ DRENAG 1800 T , FEKA 1800 T och
GRINDER 1800 T. Den levereras komplett med huvudströmbrytare för matningsledningen med handtag, dörr och hänglås.
Den omfattar automatisk termomagnetisk brytare för skydd mot överbelastningar och kortslutningar med manuell återställning
och röd signallampa. Den termomagnetiska brytaren med manuell återställning ska anslutas till trådar KK som kommer från
motorn. Vidare finns ett skydd mot utebliven fas vid manuell återställning, en kopplingsplint för anslutning av elpumpen och
flottören/erna. Eltavlan levereras komplett med klämmor för anslutning av en larmflottör och klämmor för att på avstånd mata
ett ljud- eller ljuslarm som signalerar att ett larm utlöst. Eltavlan är utrustad med en omkopplare med funktionen MANUELL 0 - AUTOMATISK. Den invändiga transformatorn levereras komplett med skydd mot överbelastningar och kortslutningar.
Spänningstillförseln avbryts i tre minuter.
E2D 6 M
Manöverpanel för automatiskt skydd och automatisk funktion med hjälp av flottörer för enfasiga elpumpar av typ DRENAG
1400 M och FEKA 1400 M som är installerade i par. Levereras komplett utrustad med frånskiljare på elledningen. Innehåller
kondensatorer, automatiska termomagnetiska brytare för skydd mot överbelastningar och kortslutningar med manuell
återställning, överhettningsskydd med manuell återställning som ska anslutas till motorns ledare KK, kopplingsplinten för
anslutning av elpumparna samt av flottörerna. Komplett med klämmor för anslutning av en larmflottör och klämmor för att
installera ett ljud- och ljuslarm på avstånd som signalerar ingreppet. Försedd med tryckknapp för MANUELL funktion för
varje elpump. Vid automatisk funktion sker det en automatisk omkastning av de två pumparnas startordning vid varje start och
aktivering av en av de två pumparna om den andra går sönder. Förberedd för samtidig funktion av de två pumparna genom
styrning av flottörerna. Inbyggd transformator som är komplett utrustad med skydd mot överbelastningar och kortslutningar.
Den återställs automatiskt genom att spänningen slås ifrån manuellt under tre minuter.
E2D 5 T
Eltavla för skydd och automatisk funktion via flottör/er för trefaspumpar av typ DRENAG 1800 T, FEKA 1800 T och
GRINDER 1800 T i parinstallation. Den levereras komplett med huvudströmbrytare för matningsledningen med handtag, dörr
och hänglås. Den omfattar automatiska termomagnetiska brytare för skydd mot överbelastningar och kortslutningar med
manuell återställning och röda signallampor samt termomagnetiska brytare med manuell återställning som ska anslutas till
trådar KK som kommer från motorn. Vidare finns ett skydd mot utebliven fas vid manuell återställning, en kopplingsplint för
anslutning av elpumparna och flottörerna. Eltavlan levereras komplett med klämmor för anslutning av en larmflottör och
klämmor för att mata ett fjärrplacerat ljud- eller ljuslarm som signalerar att ett larm utlösts. Eltavlan är utrustad med en
omkopplare med funktionen MANUELL - 0 - AUTOMATISK. När båda omkopplarna är inställda för automatisk drift erhålls
en automatisk inversion av pumparnas startföljd vid varje igångsättning. Dessutom aktiveras den ena pumpen automatiskt om
den andra skulle haverera. Systemet är vidare förberett för samtidig drift av båda pumparna med flottörstyrning. Den invändiga
transformatorn levereras komplett med skydd mot överbelastningar och kortslutningar med automatisk återställning.
Spänningstillförseln avbryts i tre minuter.
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Vid installation av elpumpar utan våra eltavlor ska en eltavla för styrning och skydd installeras i enlighet med
indikeringarna om identifiering av ledare som anges på märkplåten som är placerad i änden av pumpens elkabel
(visas även i fig. 3 - 4).
Tillverkaren ansvarar inte för elpumparnas korrekta funktion om de används utan våra eltavlor för
styrning och skydd.

8.5.

VIT

VIT

GRÅ

GRÅ

BRUN

SVART

SVART

(Fig. 3)

M 3~

BRUN

(Fig. 4)
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Skydda samtliga elanslutningar från fukt.
Anslutning av pumpen till eventuell elektronisk apparatur mot torrdrift ska utföras enligt ritningarna i
respektive bruks- och underhållsanvisning.
VARNING: EVENTUELLA KOPPLINGAR SKA HELST UTFÖRAS MED KABELSNITT
ENLIGT TABELL 8.1.
Tabell 8.1
Drenag 1400 M - Feka 1400 M

Grinder 1400 M

upp till 30 m kabel 5 faser + jord med ett snitt på minst 1,5 mm2
upp till 50 m kabel 5 faser + jord med ett snitt på minst 2,5 mm2
upp till 80 m kabel 5 faser + jord med ett snitt på minst 4 mm2

upp till 25 m kabel 5 faser + jord med ett snitt på minst 1,5 mm2
upp till 40 m kabel 5 faser + jord med ett snitt på minst 2,5 mm2
upp till 60 m kabel 5 faser + jord med ett snitt på minst 4 mm2

Drenag 1800 T - Feka 1800 T - Grinder 1800 T
upp till 60 m kabel 5 faser + jord med ett snitt på minst 1,5 mm2
upp till 100 m kabel 5 faser + jord med ett snitt på minst 2,5 mm2
upp till 160 m kabel 5 faser + jord med ett snitt på minst 4 mm2

9.

KONTROLL AV ROTATIONSRIKTNING (för trefasmotorer)
Rotationsriktningen ska kontrolleras varje gång det utförs en ny installation.
Kontrollen utförs enligt följande (Fig. 5):
1. Placera pumpen på en plan yta;
2. Starta pumpen och stanna den omedelbart;
3. Kontrollera noggrant startbackslaget sett från motorsidan. Rotationsriktningen är korrekt om

skyddskåpan rör sig som i ritningen (moturs).
4. Om rotationsriktningen är omvänd mot den indikerade ska spänningen brytas och två av
(FIG. 5)
matningsledningens faser kopplas om (före en eventuell styrenhet).
Om ovanstående inte går att utföra på grund av att pumpen redan är installerad ska kontrollen utföras enligt följande:
1. Starta pumpen och kontrollera vattentillförseln.
2. Stanna pumpen, bryt spänningen och koppla om två av matningsledningens faser (före en eventuell styrenhet).
3. Återstarta pumpen och kontrollera åter vattentillförseln.
4. Stanna pumpen.

En korrekt rotationsriktning motsvaras av större vattentillförsel.
Vid enfasmotorer är det inte nödvändigt att kontrollera rotationsriktningen.
10.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Underhåll av elpumpen ska utföras av specialiserad och kvalificerad personal som uppfyller de krav som
indikeras av gällande standard

Tack vare den mekaniska tätningen i oljekammaren och de livstidssmorda lagren som inte kräver underhåll garanterar
elpumparna DRENAG, FEKA, GRINDER en kontinuerlig och konstant funktion med minimalt med ingrepp. En viss nötning
av den mekaniska tätningen går inte att undvika och ökas på vid pumpning av vatten som innehåller sand eller andra slipande
partiklar. Det rekommenderas därför att utföra regelbundna nivåkontroller av tätningsoljan vid skivorna och slitaget på de
hydrauliska delarna.
10.1.
Kontroll och byte av pumphjul
10.1.1
Drenag
Skruva loss de tre skruvarna (136), ta bort filterlocket (92) och dra ut filtret (42) från insugningslocket (35). Skruva loss
skruvarna (93). Ta bort insugningslocket (35). Om pumphjulet (4) är utslitet ska pumpen placeras vertikalt med pumphjulet
vänt uppåt så att tätningsoljan inte rinner ut. Skruva loss skruvarna med invändig sexkant (71) och ta hand om plastbrickan
(43) och pumphjulets låsbricka (63). Nedmontera pumphjulet (4) med en därtill avsedd utdragare och ta hand om fliken (17).
Byt ut pumphjulet och utför monteringen i omvänd ordning mot nedmonteringen. Dra åt skruvarna (71) med en lämplig
låsvätska.
10.1.2
Feka
Skruva loss skruvarna (93), använd en skruvmejsel för att häva upp pumpkroppen (1) och ta bort insugningslocket (35). Om
pumphjulet (4) är utslitet ska pumpen placeras vertikalt med pumphjulet vänt uppåt så att tätningsoljan inte rinner ut. Skruva
loss skruvarna med invändig sexkant (71) (använd eventuellt en brännare för att värma upp delen och underlätta proceduren),
ta hand om plastbrickan (43) och pumphjulets låsbricka (63). Nedmontera pumphjulet (4) med en därtill avsedd utdragare och
ta hand om fliken (17). Byt ut pumphjulet och utför monteringen i omvänd ordning mot nedmonteringen. Dra åt skruvarna
(71) med en lämplig låsvätska.
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10.1.3
Grinder
Skruva loss de tre skruvarna (62) på hackarens fasta del (148) och lossa den från dess säte. Använd eventuellt en skruvmejsel.
Placera pumpen vertikalt med pumphjulet vänt uppåt så att tätningsoljan inte rinner ut. Blockera pumphjulet (4) genom att föra
in en skruvmejsel i pumpens uppfordringsöppning mellan pumphjulet och insugningslocket (35). Skruva loss skruven med
invändig sexkant (71) (använd eventuellt en brännare för att värma upp delen och underlätta proceduren), ta hand om
plastbrickan (43) och dra ut hackarens roterande del från dess säte (147). Skruva loss de tre skruvarna (93) och dra ut
insugningslocket (35). Om pumphjulet (4) är utslitet ska det tas bort från sitt säte på motoraxeln (7) med hjälp av en därtill
avsedd utdragare och fliken (17) ska tas om hand. Byt ut pumphjulet och utför monteringen i omvänd ordning mot
nedmonteringen. Dra åt skruvarna (71) med en lämplig låsvätska.
10.2.
Kontroll och byte av hackare för elpumpar Grinder.
Om du märker en gradvis minskning av vattentillförseln på grund av att insugningsöppningen förmodligen har satt igen ska
hackaren kontrolleras och eventuellt bytas ut. Detta gäller både den roterande och fasta delen då en minskad
hackningskapacitet kan bero på dessa delar.
En eventuell kontroll av hackaren kan utföras regelbundet i samband med det fastställda underhållsintervallet för
nivåkontroll av tätningsolja.
10.3.
Kontroll och byte av tätningsolja
10.3.1
Kontroll av tätningsolja
För elpumpens goda funktion är det nödvändigt att kontrollera oljan var 2000:e driftstimme medan ett byte ska ske minst en
gång om året. Kontrollen utförs genom att pumpen placeras vertikalt och den därtill avsedda pluggen (64) skruvas loss.
Kontrollera att oljenivån är precis under hålet. Fyll eventuellt på.
10.3.2
Byte av tätningsolja
Skruva loss pluggen (64), töm oljekammaren med elpumpen i horisontellt läge (hålet vänt nedåt) och samla upp oljan i en
behållare. Om oljan innehåller vattenpartiklar eller slipande partiklar (ex. sand) rekommenderas det att kontrollera den
mekaniska tätningen (16) och eventuellt byta ut den.

Använd olja ska kasseras enligt gällande föreskrifter
Placera elpumpen vertikalt och fyll på med hydraulolja som är föga skumbildande genom det därtill avsedda hålet.
Oljemängden är cirka 0,3 kg för DRENAG och GRINDER och cirka 0,4 kg för FEKA.

VARNING: den täta kammaren får aldrig fylls på helt, utan bara upp till hålet så att
det finns plats kvar för oljans eventuella värmeutvidgning.
10.4.
Kontroll och byte av mekanisk tätning
10.4.1
Kontroll av mekanisk tätning
Utför en kontroll enligt avsnitt 10.3. ”Byte av tätningsolja”.
10.4.2
Byte av mekanisk tätning
När pumphjulet nedmonterats (4) ska fjädern och centreringsskivan för den mekaniska tätningens roterande del (16) tas bort.
Använd två skruvmejslar för att påverka pumpkroppen och dra ut axelns (7) roterande del (16). Var försiktig så att inte
glidytorna skadas. Upprepa proceduren för att dra ut den mekaniska tätningens fasta del (16) genom att peta på dess yttre
omkrets.
Monteringen av den nya mekaniska tätningen utförs enligt följande: pumpkroppens säte som omfattar den mekaniska
tätningens fasta del (16) ska rengöras från rester, beläggningar, oxideringar osv. För in den mekaniska tätningens fasta del,
komplett med tätning, i pumpkroppens säte (1) med hjälp av en plastbelagd dyna. Dynan ska vara perfekt i linje med delen.
För att återmontera den mekaniska tätningens roterande del (16) ska den därtill avsedda koniska kolvbulten träs över
rotoraxelns ände. Trä den mekaniska tätningens roterande del på den koniska kolvbulten och använd en därtill avsedd rörmuff
för att med kraft tvinga den på plats på axeln. Kontrollera alltid att båda täningsytorna är helt rena innan denna procedur
utförs. Montera fjädern och centreringsskivan.
10.5.
Återställning av spel
Efter ett ökat antal driftstimmar kan det för elpumpar av typ DRENAG och GRINDER visa sig vara nödvändigt att justera
spelet mellan pumphjulet (4) och insugningslocket (35). Detta utförs enligt följande:
10.5.1
Drenag
Skruva loss de tre skruvarna (136), ta bort filterlocket (92) och insugningsfiltret (42). Lossa de tre M8-skruvarna (93) och
skruva loss de tre M6-skruvarna (135) cirka 4 varv. Kontrollera att insugningslocket (35) stödjs mot pumphjulet (4). Skruva
åter åt de tre M6-skruvarna (135) tills de rör vid pumpkroppen (1) och dra sedan åt dem ytterligare ett varv medurs för att
ställa in rätt avstånd mellan pumphjulet (4) och insugningslocket (35). Skruva åter åt de tre M8-skruvarna (93), sätt tillbaka
insugningsfiltret (42) och filterlocket (92) och blockera med M8-skruvarna (136).
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10.5.2
Grinder
Lossa de tre M8-skruvarna (93) och skruva loss de tre M6-skruvarna (135) cirka 4 varv. Kontrollera att insugningslocket (35)
stödjs mot pumphjulet (4). Skruva sedan åter åt de tre M6-skruvarna (135) tills de rör vid pumpkroppen (1) och dra sedan åt
dem ytterligare ett varv medurs för att ställa in rätt avstånd mellan pumphjulet (4) och insugningslocket (35). Skruva åter åt de
tre M8-skruvarna (93).
11.
ÄNDRINGAR OCH RESERVDELAR

Tillverkaren ansvarar inte för icke auktoriserade ändringar. Använd endast originalreservdelar
vid reparationer och tillbehör som är godkända av tillverkaren så att fullständig säkerhet kan
garanteras för maskinerna och de anläggningar där de monteras.
12.

FELSÖKNING OCH LÖSNING PÅ PROBLEM
(anlita även det instruktionshäfte som bifogas den beställda eltavlan)

PROBLEM

KONTROLLER (möjliga orsaker)

ÅTGÄRD

1. Motorn startar inte och A. Kontrollera att motorn är under spänning.
ger inte ifrån sig något B. Den termomagnetiska brytaren på eltavlan
ljud.
eller den automatiska differentialbrytaren B. Kontrollera isoleringen på elpumpens
på elcentralen har utlöst.
kablar, elpumpen eller flottörerna. Återställ
den termomagnetiska brytaren inuti eltavlan
eller differentialbrytaren på elcentralen.
C. Kontrollera flottörens/ernas kontakt/er (om C. Byt ut flottören/erna om den/de har avbrott;
de/den finns) och om den/de kan röra sig
frigör flottören/erna från eventuella hinder.
fritt.
2. Motorn startar inte men A. Kontrollera att spänningstillförseln stämmer
ger ifrån sig ljud.
överens med den på märkplåten.
B. Kontrollera att anslutningarna har utförts B. Rätta till eventuella fel efter att ha kopplat
korrekt.
från spänningen.
C. Kontrollera att samtliga faser finns (för C. Om så inte är fallet ska den fas som saknas
trefasversioner).
återställas.
D. Rotoraxeln är blockerad.
D. Leta efter möjliga hinder för pumpen eller
motorn. Ta bort hindret.
3. Motorn har svårt att A. Kontrollera spänningen som kan vara
rotera.
otillräcklig.
B. Kontrollera eventuella interferenser mellan B. Försök att åtgärda orsaken till inteferensen.
rörliga och fasta delar.
4. Pumpen pumpar inte.
A. Insugningsöppningen (galler, hackare osv) A. Ta bort hindren.
eller uppfordringsledningarna är igensatta.
B. Pumphjulet är utslitet eller igensatt.
B. Byt ut pumphjulet eller ta bort hindret.
C. Den önskade pumphöjden ligger över C. Försök att avlägsna belastningsförlusterna
pumpens egenskaper.
så mycket som möjlig.
5. Pumpen
har
en A. Kontrollera
att
insugningsoch A. Ta bort eventuella hinder.
otillräcklig kapacitet.
uppfordringsledningarna är fria från hinder.
B. Kontrollera att trefaspumparna roterar i rätt B. Koppla om de två trådarna på
riktning.
matningsledningen (före en eventuell
eltavla för styrning) efter att ha kopplat från
spänningen.
C. Kontrollera att upfordringsledningen har C. Byt eventuellt ut uppfordringsledningen
tillräcklig diameter.
mot en med större diameter.
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DIMENSIONI-DIMENSIONS-ABMESSUNGEN-AFMETINGEN- DIMENSIONES- DIMENSIONER- ȽȺȻȺɊɂɌɇɕȿ ɊȺɁɆȿɊɕ- BOYUTLAR- DIMENSIUNI- ǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ-

Eh%Z`^$
DRENAG

A

B

C

livello
minimo
per
funziona
mento
continuo
livello
minimo
residuo in
funziona
mento
manuale
dimensione

minima
base del
pozzetto

D

dimensione

minima
altezza del
pozzetto

14.

niveau
minimum
pour
fonctionne
ment
continu
niveau
minimum
résiduaire
en
fonctionne
ment
manuel
dimension
minimum
base du
puisard

FEKA

minimum
level for
continuous
duty

Mindesthöhe
für
Dauerbetrieb

minimumpeil
voor

minimum
residual
level in
manual
operation

verbleibende
Mindesthöhe
bei
Handbetrieb

minimumrestp
eil bij
handbediening

minimum
dimension
of borehole
base

Mindestabmess
ungen Schacht-

Basis

continuwerking

minimum
afmeting
rioolputbasis

nivel
mínimo
para el
funciona
miento
continuo
nivel
mínimo
residual
en
funciona
miento
manual
dimensió
n mínima
base del
pozo

GRINDER

RU

TR

RO

GR

••

min. nivå
för konstant
drift

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɥɹ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ

Devamlı
çalıúma için
asgari
seviye

Nivel minim
pentru
functionarea
continua

İȜȐȤȚıĲȘ
ıĲȐșμȘ ȖȚĮ
ıȣȞİȤȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

mb;&ng.D`
=`.D`_`O^

min.
resterande
nivå vid
manuell
drift

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵ
ɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɥɹ

El ile
çalıúma
modunda
kalan asgari
seviye

Nivel minim
rezidual la
functionarea
manuala

İȜȐȤȚıĲȘ
ȣʌȠȜİȚμμĮĲȚ
-țȒ ıĲȐșμȘ
ıİ
ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

mb;&ng.D`
iZ,.`
jg;h_`O,

brunnens
min.
basmått

Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ

Kuyu
tabanının
asgari
ölçüsü

Dimensiune
minima
baza put

İȜȐȤȚıĲȘ
įȚȐıĲĮıȘ
ıĲȘ ȕȐıȘ
ĲȠȣ
ĳȡİĮĲȓȠȣ
İȜȐȤȚıĲȘ
įȚȐıĲĮıȘ
ıĲȠ ȪȥȠȢ
ĲȠȣ
ĳȡİĮĲȓȠȣ

mb;&E%hZ`
=p,^$k;N%Z^

ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ ɜ ɪɭɱɧɨɦ

ɪɟɠɢɦɟ

ɪɚɡɦɟɪɵ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɤɨɥɨɞɰɚ

Dimensiune
Kuyu
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ
brunnens
dimensió
minimum
minima
yüksekli÷i
ɜɵɫɨɬɚ
min.
n mínima
afmeting
Höhe
inaltime put
asgari
ɤɨɥɨɞɰɚ
höjdmått
rioolputhoogte altura del
ölçüsü
pozo
/
diepte
ESEMPI DI INSTALLAZIONE / EXEMPLES D’INSTALLATION / EXAMPLES OF INSTALLATION/INSTALLIERUNGSBEISPIELE
INSTALLATIEVOORBEELDEN / EJEMPLOS DE INSTALACION / EXEMPEL PÅ INSTALLATION/ ɉɊɂɆȿɊɕ ɆɈɇɌȺɀȺ
GENEL MONTAJ FORMLARI / EXEMPLE DE INSTALARE / ȆǹȇǹǻǼǿīȂǹȉǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ / -h\=._%0`&
dimension
minimum
hauteur du
puisard

minimum
borehole
height

Mindestabmess
ungen Schacht-

Dimensioni minime coperchio pozzetto per impianti previsti con DSD2
(vista in pianta).
Dimensions minimum couvercle puisard pour installations prévues avec
DSD2 (vue en plan).
Minimum dimensions of borehole cover for systems provided with DSD2
(layout view).
Mindestabmessungen des Schachtdeckels für mit DSD2 vorgesehene
Anlagen (Ansicht von oben).
Minimumafmetingen rioolputdeksel voor installaties voorzien van DSD2
(zicht op tekening).
Dimensiones mínimas de la tapa del pozo para instalaciones previstas con
DSD2 (vista en plano).
Min. dimensioner för brunnslock för anläggningar som är utrustade med
DSD2 (planvy).
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɤɪɵɲɤɢ ɤɨɥɨɞɰɚ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɯ
DSD2 (ɨɛɳɢɣ ɜɢɞ).
DSD2 tipi kaldırma tertibatı ile donatılan tesislerde kuyu kapa÷ının asgari
boyutları (plan görünüúü).
Dimensiuni minime capac put pentru instalatiile prevazute cu DSD2 (vedere
in plan).
ǼȜȐȤȚıĲİȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ıĲȠ țĮʌȐțȚ ĲȠȣ ĳȡİĮĲȓȠȣ ȖȚĮ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ DSD2 (ıĲȘȞ țȐĲȠȥȘ).
DSD2P`k'hd`kCd2=p,^$o%LS^mb;&Ehh%Z`

lL=%8^%,£h,`^$

mb;&E%hZ`
=p,^$g^O^

Impianto fisso con 1 elettropompa tipo Drenag 1800 T o Feka 1800 T o Grinder 1800 T, completa di quadro ED 2,5 T, con
un galleggiante controllo livello MIN/MAX e 1 galleggiante di allarme
Installation fixe avec 1 électropompe type Drenag 1800 T ou Feka 1800 T o Grinder 1800 T, avec coffret ED 2,5 T, avec
un interrupteur à flotteur de contrôle de niveau MIN/MAX et 1 interrupteur à flotteur d’alarme
Fixed system with 1 electropump type Drenag 1800 T or Feka 1800 T or Grinder 1800 T, complete with panel ED 2,5 T,
with one MIN/MAX level control float and one alarm float.
Feste Anlage mit 1 Elektropumpe DRENAG 1800 T oder FEKA 1800 T oder GRINDER 1800 T, komplett mit
Schalttafel ED 2,5 T, mit einem Schwimmer zur Kontrolle des MIN/MAX-Standes = 1 Alarm-Schwimmer
Vaste installatie met 1 electropomp type Drenag 1800 T of Feka 1800 T of Grinder 1800 T, compleet met paneel ED 2,5
T, met één drijver voor MIN/MAX-peilcontrole en 1 alarmdrijver.
Instalación fija con 1 electrobomba tipo Drenag 1800 T o Feka 1800 T o Grinder 1800 T, con cuadro ED 2,5 T, con un
flotador de control de nivel MIN/MAX y 1 flotador de alarma
Fast anläggning med 1 elpump av typ Drenag 1800 T, Feka 1800 T eller Grinder 1800 T, komplett med eltavla ED 2,5 T,
flottör för kontroll av MIN/MAX nivå och 1 larmflottör.
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ 1 ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɨɦ ɬɢɩɚ Drenag 1800 T ɢɥɢ Feka 1800 T ɢɥɢ Grinder 1800 T, ɨɫɧɚɳɟɧɧɚɹ ɷɥ.
ɳɢɬɨɦ ED 2,5 T ɫ ɩɨɩɥɚɜɤɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɇɂɇ./ɆȺɄɋ. ɭɪɨɜɧɹ ɢ 1 ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦ ɩɨɩɥɚɜɤɨɦ.
ED 2,5 T tipi elektrik panosu, MIN/MAX seviye flatörü ve 1 tane alarm flatörü ile donatılmıú 1 tane Drenag 1800 T, Feka
1800 T veya Grinder 1800 T tipi pompanın bulundu÷u sabit tesis.
Instalatie fixa cu 1 electropompa tip Drenag 1800 T sau Feka 1800 T sau Grinder 1800 T, dotata cu tablou ED 2,5 T, cu
plutitor de control nivel MIN/MAX si 1 plutitor de alarma
ȈĲĮșİȡȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ μİ 1 ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȘ ĮȞĲȜȓĮ ĲȪʌȠȣ Drenag 1800 T Ȓ Feka 1800 T Ȓ Grinder 1800 T, țȠμʌȜȑ μİ
ʌȓȞĮțĮ ED 2,5 T, μİ ȑȞĮ ĳȜȠĲȑȡ İȜȑȖȤȠȣ Ǽȁǹȋ/ȂǼī ıĲȐșμȘȢ țĮȚ 1 ȑȞĮ ĳȜȠĲȑȡ ıȣȞĮȖİȡμȠȪ.

7g^,l^`%\AGrinder 1800 Tg&Feka 1800 Tg&Drenag 1800
TQgb^$£`lhp%,=d\l8J`P`l.,%0lphc
|=$gLa$gNgmHY&mb;&ng.D`^^l,%Y=a$gNP`AED 2,5 TQgb^$£`
ED 2,5 T

DRENAG 1800 T
FEKA 1800 T
GRINDER 1800 T
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Impianto fisso con 1 elettropompa Drenag 1400 M o 1 Feka 1400 M con dispositivo DSD2 completo di
quadro elettrico ED 3 M con due galleggianti controllo livello minimo e massimo più un galleggiante di
allarme.
Installation fixe avec 1 électropompe Drenag 1400 M ou 1 Feka 1400 M avec dispositif DSD2 avec coffret
électrique ED 3 M avec deux interrupteurs à flotteur de contrôle de niveau minimum et maximum plus un
interrupteur à flotteur d’alarme.
Fixed system with 1 electropump type Drenag 1400 M or Feka 1400 M with DSD2 device, complete with
electric panel ED 3 M with two minimum and maximum level control floats and one alarm float.
Feste Anlage mit 1 Elektropumpe DRENAG 1400 M oder 1 FEKA 1400 M mit Vorrichtung DSD2, komplett
mit Schalttafel ED 3 M, mit zwei Schwimmern zur Kontrolle des Mindest- und Höchststandes plus einem
Alarm-Schwimmer.
Vaste installatie met 1 electropomp Drenag 1400 M of 1 Feka 1400 M met DSD2-mechanisme compleet met
schakelpaneel ED 3 M en twee drijvers voor controle van het minimum- en maximumpeil plus een
alarmdrijver.
Instalación fija con 1 electrobomba Drenag 1400 M o 1 Feka 1400 M con dispositivo DSD2 con cuadro
eléctrico ED 3 M con dos flotadores de control del nivel mínimo y máximo máx un flotador de alarma.
Fast anläggning med 1 elpump Drenag 1400 M eller 1 Feka 1400 M med en lyftanordning DSD2 och
komplett med eltavla ED 3 M, två flottörer för kontroll av min. och max. nivå och en larmflottör.
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ 1 ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɨɦ Drenag 1400 M ɢɥɢ 1 Feka 1400 M, ɨɫɧɚɳɟɧɧɚɹ ɩɨɞɴɟɦɧɵɦ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ DSD2 ɢ ɷɥ. ɳɢɬɨɦ ED 3 M ɫ ɞɜɭɦɹ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɇɂɇ./ɆȺɄɋ. ɭɪɨɜɧɹ ɢ 1
ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦ ɩɨɩɥɚɜɤɨɦ.
DSD2 tipi kaldırma tertibatı, ED 3 M tipi elektrik panosu, iki tane MIN/MAX seviye flatörü ve 1 tane alarm
flatörü ile donatılmıú bir tane Drenag 1400 M veya Feka 1400 M tipi pompanın bulundu÷u sabit tesis.
Instalatie fixa cu 1 electropompa Drenag 1400 M sau 1 Feka 1400 M cu dispozitiv DSD2 dotat cu tablou ED
3 M cu doua plutitoare de control nivel minim si maxim plus un plutitor de alarma.
ȈĲĮșİȡȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ μİ 1 ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȘ ĮȞĲȜȓĮ Drenag 1400 M Ȓ 1 Feka 1400 M μİ įȚȐĲĮȟȘ DSD2
țȠμʌȜȑ μİ ȘȜİțĲȡȚțȩ ʌȓȞĮțĮ ED 3 M μİ įȪȠ ĳȜȠĲȑȡ İȜȑȖȤȠȣ İȜȐȤȚıĲȘȢ țĮȚ μȑȖȚıĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ıȣȞ ȑȞĮ ĳȜȠĲȑȡ
ıȣȞĮȖİȡμȠȪ.

ED 3 MQgb^$£`7g^,l^`%\DSD2C%d2P`AFeka 1400 M g&Drenag 1400
MQgb^$£`lhp%,=d\l8J`P`l.,%0lphc
|=$gLa$gNgmHY&mb;&ng.D`^$l,%Y=^£h`$gNP`


ED3 M Hs









GRINDER 1400 M
DSD2




Impianto fisso con 1 elettropompa Grinder 1400 M con dispositivo DSD2 completo di quadro elettrico ED 3
M Hs con due galleggianti controllo livello minimo e massimo più un galleggiante di allarme.
Installation fixe avec 1 électropompe Grinder 1400 M avec dispositif DSD2 avec coffret électrique ED 3 M
Hs avec deux interrupteurs à flotteur de contrôle de niveau minimum et maximum plus un interrupteur à
flotteur d’alarme.
Fixed system with 1 electropump type Grinder 1400 M with DSD2 device, complete with electric panel ED 3
M Hs with two minimum and maximum level control floats and one alarm float.
Feste Anlage mit 1 Elektropumpe GRINDER 1400 M mit Vorrichtung DSD2, komplett mit Schalttafel ED 3
M Hs, mit zwei Schwimmern zur Kontrolle des Mindest- und Höchststandes plus einem Alarm-Schwimmer.
Vaste installatie met 1 electropomp Grinder 1400 M met DSD2-mechanisme compleet met schakelpaneel ED
3 M Hs en twee drijvers voor controle van het minimum- en maximumpeil plus een alarmdrijver.
Instalación fija con 1 electrobombaGrinder 1400 M con dispositivo DSD2 con cuadro eléctrico ED 3 M Hs
con dos flotadores de control del nivel mínimo y máximo, más un flotador de alarma.
Fast anläggning med 1 elpump 1400 M med anordning DSD2, komplett med eltavla TD 1,5 M Hs, två
flottörer för kontroll av min. och max. nivå och en larmflottör.
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ 1 ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɨɦ Grinder 1400 M, ɨɫɧɚɳɟɧɧɚɹ ɩɨɞɴɟɦɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ DSD2
ɢ ɷɥ. ɳɢɬɨɦ ED 3 M Hs ɫ ɞɜɭɦɹ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɇɂɇ./ɆȺɄɋ. ɭɪɨɜɧɹ ɢ 1 ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦ
ɩɨɩɥɚɜɤɨɦ.
DSD2 tipi kaldırma tertibatı, ED 3 M Hs tipi elektrik panosu, iki tane MIN/MAX seviye flatörü ve 1 tane
alarm flatörü ile donatılmıú bir tane Grinder 1400 M tipi pompanın bulundu÷u sabit tesis.
Instalatie fixa cu 1 electropompa Grinder 1400 M cu dispozitiv DSD2 dotat cu tablou electric ED 3 M Hs cu
doua plutitoare de control nivel minim si maxim plus un plutitor de alarma.
ȈĲĮșİȡȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ μİ 1 ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲȘ ĮȞĲȜȓĮ Grinder 1400 M μİ įȚȐĲĮȟȘ DSD2 țȠμʌȜȑ μİ ȘȜİțĲȡȚțȩ
ʌȓȞĮțĮ ED 3 M Hs μİ įȪȠ ĳȜȠĲȑȡ İȜȑȖȤȠȣ İȜȐȤȚıĲȘȢ țĮȚ μȑȖȚıĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ıȣȞ ȑȞĮ ĳȜȠĲȑȡ ıȣȞĮȖİȡμȠȪ.

£h`$gNP`AED 3 M HsQgb^$£`7g^,l^`%\DSD2C%d2P`AGrinder 1400 Qgb^$£`lhp%,=d\l8J`P`l.,%0lphc
;5$g|=$gLa$gNgmHY&mb;&ng.D`^^l,%Y=













Impianto fisso con 2 elettropompe Drenag 1400 M o Feka 1400 M completo di quadro elettrico E2D
6 M con due galleggianti controllo livello minimo/ massimo più un galleggiante di allarme.
Installation fixe avec 2 électropompes Drenag 1400 M ou Feka 1400 M avec coffret électrique E2D 6
M avec deux interrupteurs à flotteur de contrôle de niveau minimum/maximum plus un interrupteur à
flotteur d’alarme.
Fixed system with 2 electropumps type Drenag 1400 M or Feka 1400 M complete with electric panel
E2D 6 M with two minimum/ maximum level control floats and one alarm float.
Feste Anlage mit 2 Elektropumpen DRENAG 1400 M oder FEKA 1400 M komplett mit Schalttafel
E2D 6 M, mit zwei Schwimmern zur Kontrolle des Mindest- und Höchststandes plus einem AlarmSchwimmer.
Vaste installatie met 2 electropompen Drenag 1400 M of Feka 1400 M compleet met schakelpaneel
E2D 6 M en twee drijvers voor controle van het minimum/maximumpeil plus een alarmdrijver.
Instalación fija con 2 electrobombas Drenag 1400 M o Feka 1400 M con cuadro eléctrico E2D 6M
con dos flotadores de control del nivel mínimo/máximo máx un flotador de alarma.
Fast anläggning med 2 elpumpar Drenag 1400 M eller Feka 1400 M komplett med eltavla E2D 6 M,
två flottörer för kontroll av min. / max. nivå och en larmflottör.
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ 2 ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɚɦɢ Drenag 1400 M ɢɥɢ Feka 1400 M, ɨɫɧɚɳɟɧɧɚɹ ɷɥ.
ɳɢɬɨɦ E2D 6 M ɫ ɞɜɭɦɹ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɇɂɇ./ɆȺɄɋ. ɭɪɨɜɧɹ ɢ 1 ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦ
ɩɨɩɥɚɜɤɨɦ.
E2D6 M tipi elektrik panosu, iki tane MIN/MAX seviye flatörü ve bir tane alarm flatörü ile
donatılmıú 2 tane Drenag 1400 M veya Feka 1400 M tipi pompanın bulundu÷u sabit tesis.
Instalatie fixa cu 2 electropompe Drenag 1400 M sau Feka 1400 M dotata cu tablou electric E2D 6
M cu doua plutitoare de control nivel minim/maxim plus un plutitor de alarma.
ȈĲĮșİȡȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ μİ 2 ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲİȢ ĮȞĲȜȓİȢDrenag 1400 M Ȓ Feka 1400 M țȠμʌȜȑ μİ
ȘȜİțĲȡȚțȩ ʌȓȞĮțĮ E2D 6 M μİ įȪȠ ĳȜȠĲȑȡ İȜȑȖȤȠȣ İȜȐȤȚıĲȘȢ țĮȚ μȑȖȚıĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ıȣȞ ȑȞĮ ĳȜȠĲȑȡ
ıȣȞĮȖİȡμȠȪ.
AE2D 6 MQgb^$£`7g^,l^`%\AFeka 1400 M g&Drenag 1400
MQgb^$£`lhp%,=d\/%8J`P`l.,%0lphc
|=$gLa$gNgmHY&mb;&ng.D`^$l,%Y=^£h`$gNP`
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Impianto fisso con 2 elettropompe Drenag 1400 M o Feka 1400 M completo di quadro elettrico
E2D6 M con 3 galleggianti controllo livello minimo/ massimo più un galleggiante di allarme.
Installation fixe avec 2 électropompes Drenag 1400 M ou Feka 1400 M avec coffret électrique E2D6
M avec 3 interrupteurs à flotteur de contrôle de niveau minimum/maximum plus un interrupteur à
flotteur d’alarme.
Fixed system with 2 electropumps type Drenag 1400 M or Feka 1400 M complete with electric panel
E2D6 M with 3 minimum/ maximum level control floats and one alarm float.
Feste Anlage mit 2 Elektropumpen DRENAG 1400 M oder FEKA 1400 M komplett mit Schalttafel
E2D6 M, mit 3 Schwimmern zur Kontrolle des Mindest- und Höchststandes plus einem AlarmSchwimmer.
Vaste installatie met 2 electropompen Drenag 1400 M of Feka 1400 M compleet met schakelpaneel
E2D6 M en 3 drijvers voor controle van het minimum/maximumpeil plus een alarmdrijver.
Instalación fija con 2 electrobombas Drenag 1400 M o Feka 1400 M con cuadro eléctrico E2D6 M
con 3 flotadores de control del nivel mínimo/máximo máx un flotador de alarma.
Fast anläggning med 2 elpumpar Drenag 1400 M eller Feka 1400 M komplett med eltavla E2D6 M, 3
flottörer för kontroll av min. / max. nivå och en larmflottör.
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ 2 ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɚɦɢ Drenag 1400 M ɢɥɢ Feka 1400 M, ɨɫɧɚɳɟɧɧɚɹ ɷɥ.
ɳɢɬɨɦ E2D6 M ɫ 3 ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɇɂɇ./ɆȺɄɋ. ɭɪɨɜɧɹ ɢ 1 ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦ ɩɨɩɥɚɜɤɨɦ.
E2D6 M tipi elektrik panosu, 3 tane MIN/MAX seviye flatörü ve bir tane alarm flatörü ile donatılmıú
2 tane Drenag 1400 M veya Feka 1400 M tipi pompanın bulundu÷u sabit tesis.
Instalatie fixa cu 2 electropompe Drenag 1400 M sau Feka 1400 M dotata cu tablou electric E2D6 M
cu 3 plutitoare de control nivel minim/maxim plus un plutitor de alarma.
ȈĲĮșİȡȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ μİ 2 ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲİȢ ĮȞĲȜȓİȢDrenag 1400 M Ȓ Feka 1400 M țȠμʌȜȑ μİ
ȘȜİțĲȡȚțȩ ʌȓȞĮțĮ E2D6 M μİ 3 ĳȜȠĲȑȡ İȜȑȖȤȠȣ İȜȐȤȚıĲȘȢ țĮȚ μȑȖȚıĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ıȣȞ ȑȞĮ ĳȜȠĲȑȡ
ıȣȞĮȖİȡμȠȪ.
P`AE2D6 MQgb^$£`7g^,l^`%\AFeka 1400 M g&Drenag 1400 MQgb^$£`lhp%,=d\/%8J`P`l.,%0lphc
;5$g|=$gLa$gNgmHY&mb;&ng.D`^$l,%Y=^/%`$gN
Impianto fisso con 2 elettropompe Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T completo di quadro
elettrico E2D5 T con due galleggianti controllo livello minimo/ massimo più un galleggiante di allarme.
Installation fixe avec 2 électropompes Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T avec coffret électrique
E2D5 T avec deux interrupteurs à flotteur de contrôle de niveau minimum/maximum plus un interrupteur à
flotteur d’alarme.
Fixed system with 2 electropumps type Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T complete with
electric panel E2D5 T with two minimum/ maximum level control floats and one alarm float.
Feste Anlage mit 2 Elektropumpen Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T komplett mit Schalttafel
E2D5 T, mit zwei Schwimmern zur Kontrolle des Mindest- und Höchststandes plus einem AlarmSchwimmer.
Vaste installatie met 2 electropompen Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T compleet met
schakelpaneel E2D5 T en twee drijvers voor controle van het minimum/maximumpeil plus een alarmdrijver.
Instalación fija con 2 electrobombas Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T con cuadro eléctrico
E2D5 T con dos flotadores de control del nivel mínimo/máximo máx un flotador de alarma.
Fast anläggning med 2 elpumpar Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T komplett med eltavla E2D5
T, två flottörer för kontroll av min. / max. nivå och en larmflottör.
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ 2 ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɚɦɢ Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T, ɨɫɧɚɳɟɧɧɚɹ
ɷɥ. ɳɢɬɨɦ E2D5 T ɫ ɞɜɭɦɹ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɇɂɇ./ɆȺɄɋ. ɭɪɨɜɧɹ ɢ 1 ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦ ɩɨɩɥɚɜɤɨɦ.
E2D5 T tipi elektrik panosu, iki tane MIN/MAX seviye flatörü ve bir tane alarm flatörü ile donatılmıú 2 tane
Drenag 1800 T veya Feka 1800 T, GRINDER 1800 T tipi pompanın bulundu÷u sabit tesis.
Instalatie fixa cu 2 electropompe Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T dotata cu tablou electric
E2D5 T cu doua plutitoare de control nivel minim/maxim plus un plutitor de alarma.
ȈĲĮșİȡȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ μİ 2 ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲİȢ ĮȞĲȜȓİȢ Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T țȠμʌȜȑ
μİ ȘȜİțĲȡȚțȩ ʌȓȞĮțĮ E2D5 T μİ įȪȠ ĳȜȠĲȑȡ İȜȑȖȤȠȣ İȜȐȤȚıĲȘȢ țĮȚ μȑȖȚıĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ıȣȞ ȑȞĮ ĳȜȠĲȑȡ
ıȣȞĮȖİȡμȠȪ.

Qgb^$£`7g^,l^`%\AGrinder 1800 TAFeka 1800 TADrenag 1800 TQgb^$£`lhp%,=d\/%8J`P`l.,%0lphc
;5$g|=$gLa$gNgmHY&mb;&ng.D`^^l,%Y=£h`$gNP`AE2D5 T













Impianto fisso con 2 elettropompe Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T completo di
quadro elettrico E2D5 T con 3 galleggianti controllo livello minimo/ massimo più un galleggiante di
allarme.
Installation fixe avec 2 électropompes Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T avec coffret
électrique E2D5 T avec 3 interrupteurs à flotteur de contrôle de niveau minimum/maximum plus un
interrupteur à flotteur d’alarme.
Fixed system with 2 electropumps type Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T complete
with electric panel E2D5 T with 3 minimum/ maximum level control floats and one alarm float.
Feste Anlage mit 2 Elektropumpen Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T komplett mit
Schalttafel E2D5 T, mit 3 Schwimmern zur Kontrolle des Mindest- und Höchststandes plus einem
Alarm-Schwimmer.
Vaste installatie met 2 electropompen Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T compleet met
schakelpaneel E2D5 T en 3 drijvers voor controle van het minimum/maximumpeil plus een
alarmdrijver.
Instalación fija con 2 electrobombas Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T con cuadro
eléctrico E2D5 T con 3 flotadores de control del nivel mínimo/máximo máx un flotador de alarma.
Fast anläggning med 2 elpumpar Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T komplett med
eltavla E2D5 T, 3 flottörer för kontroll av min. / max. nivå och en larmflottör.
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫ 2 ɷɥɟɤɬɪɨɧɚɫɨɫɚɦɢ Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T
ɨɫɧɚɳɟɧɧɚɹ ɷɥ. ɳɢɬɨɦ E2D5 T ɫ 3 ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ɇɂɇ./ɆȺɄɋ. ɭɪɨɜɧɹ ɢ 1 ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦ
ɩɨɩɥɚɜɤɨɦ.
E2D5 T tipi elektrik panosu, 3 tane MIN/MAX seviye flatörü ve bir tane alarm flatörü ile donatılmıú
2 tane Drenag 1800 T veya Feka 1800 T, GRINDER 1800 T tipi pompanın bulundu÷u sabit tesis.
Instalatie fixa cu 2 electropompe Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T c dotata cu tablou
electric E2D5 T cu 3 plutitoare de control nivel minim/maxim plus un plutitor de alarma.
ȈĲĮșİȡȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ μİ 2 ȘȜİțĲȡȠțȓȞȘĲİȢ ĮȞĲȜȓİȢ Drenag 1800 T, Feka 1800 T, GRINDER 1800T
țȠμʌȜȑ μİ ȘȜİțĲȡȚțȩ ʌȓȞĮțĮ E2D5 T μİ 3 ĳȜȠĲȑȡ İȜȑȖȤȠȣ İȜȐȤȚıĲȘȢ țĮȚ μȑȖȚıĲȘȢ ıĲȐșμȘȢ ıȣȞ ȑȞĮ
ĳȜȠĲȑȡ ıȣȞĮȖİȡμȠȪ.
Qgb^$£`7g^,l^`%\AGrinder 1800 TAFeka 1800 TADrenag 1800 TQgb^$£`lhp%,=d\/%8J`P`l.,%0lphc
;5$g|=$gLa$gNgmHY&mb;&ng.D`^^l,%Y=/%`$gNP`AE2D5 T
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