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FLENSLIFT S230

VLR/NWT - MONO/DUO

Technische gebruikershandleiding
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1. Algemeen 
 
1.1 Gebruik 
Fecaliënvrij vuil water dat tot onder het terugslagniveau daalt en niet via het natuurlijk 
verval naar de riolering afgevoerd kan worden moet in overeenstemming met DIN 1986 via 
een hefinstallatie voor afvalwater verwijderd worden. 
 
1.2 Beschrijving van de installatie 
De Flenslift S - pompinstallatie voor vuil water is een hefinstallatie wiens vermogen 
in verhouding tot de noodzakelijke plaats onovertroffen is. Door het gebruik van 
hoogwaardige, duurzaam bestendige en tegen ernstige slagen beschermde kunststoffen 
evenals absoluut corrosievrije staalsoorten is de hefinstallatie bestand zowel tegen 
normaal in het huishouden voorkomende zuren en loogsoorten als tegen koud en heet 
water (tot 95°C). Bovendien onderscheidt de Flenslift S - pompinstallatie zich door zijn 
eenvoudige montage. 
 
De Flenslift S - pompinstallatie is in de volgende varianten verkrijgbaar: 
  

1. Voor montage in de bodemplaat: 
(bestel-nr. 28500 / 28550 / 28530 evenals 28502 / 28503 / 28504 in combinatie met 
83050, 83051, 83052, 83053, 83054, 83054, 83055 en 83060, 83061). 
De installatie bestaat uit een pompreservoir met geïntegreerde persdichtingflens, 
een telescopisch opzetstuk en een afdekplaat met gegleufde rooster (categorie A) 
en, naar keuze, met een oppervlaktewaterdichte afdekplaat categorie A. 

 
2. Voor diepe montage in de bodemplaat: 

(bestel-nr. 28502 / 28503 / 28504 in combinatie met 83012AS/BS voor T = 595-720 
mm of 83031 AS/BS voor T = 750-875 mm). 
De levering van de installatie bestaat uit het pompreservoir, een tussenstuk, een 
telescopisch opzetstuk en een gegleufde rooster, naar keuze in categorie A of B. 
 
Beide versies zijn verkrijgbaar met: 

� 1 pomp met vlotterschakelaar 
� 1 pomp met sonde-niveau-schakeling 
� 2 pompen met sonde-niveau-schakeling 

 
3. Als dubbele pompinstallatie voor bovengrondse installatie: 

(bestel-nr. 28540/28541) 
De Flenslift S - DUO pompinstallatie bestaat uit het pompreservoir en een 
reukdichte afdekking. De sturing van beide pompen gebeurt via een sonde-niveau-
schakeling. De pompen zijn afwisselend in bedrijf, bij een hoge toevoer van vuil 
water of wanneer één van beide pompen uitvalt wordt de tweede pomp automatisch 
bijgeschakeld. 
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2. Montage 
 
Voordat de Flenslift S - pompinstallatie gemonteerd wordt moeten alle delen 
op transportschade gecontroleerd worden. 
 
2.1 Montage in de bodemplaat: 
Het pompreservoir moet horizontaal uitgelijnd worden. Indien nodig, zijdelingse 
toevoerleidingen aanbrengen. Daarvoor kunnen de effen vlakken van het reservoir, 
eventueel ook het tussen- of opzetstuk, met de zaagklok 50100 geboord worden. 
Op het tussenstuk max. �: DN 100. Op het opzetstuk max. �= DN 50. Daarna in de 
boring de passende elastomeren dichting aanbrengen en de toevoerleiding inschuiven 
(afb. 1/2). 
 
OPGEPAST: De toevoerleidingen niet in de buurt van de vlotter of van het 
automatische sondeniveau aanbrengen, omdat anders h et gevaar bestaat dat de 
pomp constant schakelt. 
 
Voor de aansluiting van de elektrische leidingen moet door de opdrachtgever een lege 
kabelbuis voorzien worden (afb. 3). De lege buis kan in de in het tussenstuk voorziene 
kabeldoorvoer, maar ook op eender welke plaats gemonteerd worden door gaten in het 
reservoir te boren (afb. 1/2). 
De meegeleverde profiel-lipdichting in de groef van het tussenstuk leggen, invetten en het 
opzetstuk monteren. Door het telescopische opzetstuk kan de Flenslift S 
traploos aan de bestaande inbouwdiepte aangepast worden. Hellende bodems tot max. 5° 
kunnen gecompenseerd worden. Het is mogelijk om de afdekking, bijvoorbeeld op het 
tegelraster, uit te lijnen (afb. 4). 
 

    
      afb. 1        afb. 2         afb. 3          afb. 4 
 
OPGEPAST: Na de definitieve uitlijning moeten in de  zone van de kabeldoorvoer 
evenals daar waar bijkomende toevoerleidingen aange bracht werden, in het 
opzetstuk uitsparingen aangebracht worden. 
 

 
        afb. 5 
 
Wanneer een oppervlaktewaterdichte afdekplaat gebruikt wordt, is een ontluchtingsleiding 
DN 50 noodzakelijk. 
Het reservoir na de aansluiting van alle buisleidingen in het betonbed gieten. 
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2. Montage 
 
Montage van afdekkingen met oppervlak naar keuze: 
Bi de afdekkingen met oppervlak naar keuze bestaat de mogelijkheid dat de 
opdrachtgever tegels of natuursteen in de afdekking legt en op deze wijze het bodembeleg 
van de ruimte in kwestie aanpast. Om de tegels te leggen zijn producten geschikt, zoals 
producten van PCI, Schomburg, Deitermann. Om een probleemloze verwerking en 
hechting te bereiken raden wij de volgende procedure aan: 
 
Leggen van tegels: 

a) De afdekplaat coaten, bijvoorbeeld met PCI-oppervlaktegrond 303. Na de 
afkoeltijd de tegels leggen, bijvoorbeeld met PCI-Flexmortel. Dit is vooral geschikt 
bij dunnere tegels omdat op deze wijze het plamuurwerk op de noodzakelijke 
hoogte uitgevoerd kan worden. 
b) De tegels leggen, bijvoorbeeld met PCI-Silcoferm S (zelfklevende silicone). 
Hierdoor kan juist voor dikkere tegels een dunne kleeflaag gerealiseerd worden. 

 
Leggen van natuursteen (marmol, graniet, agglomeraa tmarmer): 

a) De afdekplaat coaten, bijvoorbeeld met PCI-oppervlaktegrond 303, 
natuursteenplaten leggen, bijvoorbeeld met PCI-Carralit. 
b) Natuursteenplaten leggen, bijvoorbeeld met PCI-Carraferm (speciale 
natuursteensilicone). Toepassingen analoog voor 1. 

 
2.2 Flenslift S voor diepe montage in de bodemplaat 
(met verlengstuk Art.Nr. 83070) 
Naargelang de montagediepte kunnen één of twee verlengstukken tussen opzet- en 
tussenstuk gebruikt worden. De betreffende dichtingen moeten op correcte wijze ingevet 
worden. 
Als alternatief kan met tussenstukken en met het opzetten van de schacht LW 400 de 
diepe montage uitgevoerd worden. Hierbij kan een afdichting in het WU-beton ook in de 
hoogte versteld worden (op aanvraag). 
Toevoerleidingen in het tussenstuk kunnen hier met eender welke nominale breedte 
aangebracht worden. Er moet echter eveneens rekening gehouden worden dat de werking 
van de sonde-niveausturing niet in gedrang gebracht mag worden. Wanneer een 
oppervlaktewaterdichte afdekplaat gebruikt wordt, is een ontluchtingsleiding DN 50 
noodzakelijk! 
 
2.3 Flenslift S-Duo pompinstallatie voor bovengrondse installatie 
(bestel.nr. 28450/28541) 
de uitvoering voor de vrije opstelling wordt bedrijfsklaar geleverd en moet enkel nog op de 
door de opdrachtgever gelegde leidingen voor afvoerwater aangesloten worden. 

 
Om de werking van de installatie te verzekeren moet 
een ontluchtingsleiding (DN 50 voor normaal bedrijf, DN 
70 in aansluiting op een vetafscheider) geïnstalleerd 
worden. Het reservoir met de meegeleverde 4 
bevestigingselementen op de bodem vastschroeven. 
Deze dienen eveneens voor de geluidsisolatie. 
 
 
 

afb.6 
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2. Montage 
 
2.4 Montage van de pomp: 
Om transportschade te vermijden worden de pompen afzonderlijk verpakt en moeten zij 
voor de inbedrijfstelling - zoals in hoofdstuk 3.2 beschreven - gemonteerd worden. 
 
2.5 Instelling van de sturing van de sonde: 
De loopmoer op de schroefverbinding van de sondebevestiging losdraaien en de sonde in 
de gewenste hoogte instellen. De minimum afstand van de top van de sonde tot de bodem 
van het reservoir moet 50 mm bedragen. 
 
2.6 Montage in drukkend water: 
Wanneer de montage in drukkend water nodig is, dan kan de Flenslift S 
eenvoudig en zonder problemen afgedicht worden. Hiervoor wordt tussen de tegenflens uit 
kunststof (bestel-nr. 83018) en de op het grondlichaam geïntegreerde persdichtingflens 
een dichtingbaan ingeklemd en met de bijgevoegde schroeven vastgeschroefd. Als 
dichtingbaan kan elke door de opdrachtgever gebruikte dichtingfolie gebruikt worden. Bij 
de montage in een waterdichte bak biedt men bovendien een passende dichtingbaan 
uit natuurrubber NK/SBR (� 800 mm, bestel-nr. 83109) aan waarbij de boringen voor het 
vastschroeven reeds gestanst zijn. Bij diep gemonteerde pompinstallaties (zie hoofdstuk 2.2) 
biedt men een passende flens uit roestvrij staal (bestel-nr. 83021) met bijhorende 
dichtingbaan uit NK/SBR (bestel-nr. 83022) aan. Wanneer de waterdichte betonbak, 
bijvoorbeeld voor aansluiting van toevoerleidingen, lege kabelbuizen, enz., doorbroken 
moet worden dan moeten deze doorboringen ook waterdicht uitgevoerd worden. 
 

                   
afb. 7           afb. 8 
 
Preßdichtunsflansch  = Persdichtingflens 
Dichtungsbahn   = Dichtingbaan 
Gegenflansch   = Tegenflens  
Dichtungsset   = Dichtingset 
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2. Montage 
 
2.7 Montagevoorstel 
 

afb. 11 
 

1. Flenslift S-N WT - pompinstallatie voor vuil water met Tronic besturing
2. Persdichtingflens 
3. Telescopisch opzetstuk 

 
Rückstauebene   = Terugstroomniveau 
Bitumenpappe   = Bitumenpap 
Zulauf    = Toevoer 
Kiesschüttung   = Gestorte kiezel 
Feuchtigkeitsabdichtung = Vochtigheidsafdichting 
Dehnungsfuge   = Uitzettingsvoeg 
Betonunterbau   = Betononderbouw 
Fliesen geklebt   = Tegels gekleefd 
4 cm Zementstrich  = 4 cm cementestrik 
Dämmung   = Demping 
20 cm Betonboden  = 20 cm betonbodem 
Druckleitung   = Drukleiding 
Massstab in cm   = Schaalverdeling in cm 
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3. Reiniging en onderhoud 
 
3.1 Demontage: 
Door de snelsluiting los te draaien kan de pomp snel en zonder werktuigen uitgenomen 
worden. De terugslagklep in de drukbuis van het reservoir verhindert dat afvalwater dat 
zich nog in de afvoerleiding bevindt naar de installatie terugstroomt. 

 
        afb. 12 
3.2 Montage: 
Voor de nieuwe montage alle dichtingvlakken reinigen. De lipdichting in de afvoer invetten. 
De pomp met beide groeven in de bodem van de behuizing op de geleiding in het 
reservoir plaatsen en naar voren schuiven tot de drukbuis van de pomp in de afvoer van 
het reservoir ingevoerd kan worden (afb. 13). De snelsluiting vergrendelen. 
Bij de Flenslift S-Duo pompinstallatie wordt op dezelfde wijze te werk gegaan, met het enige 
verschil dat de binnenliggende groef op de geleidingsrail geplaatst wordt. 
De kabel met de stekker door de lege kabelbuis met behulp van een trekdraad intrekken 
en op de contactdoos aansluiten. 
Bij de uitvoering met speciale sturing (Tronic en Duo) ook de sondeleiding door de lege 
kabelbuis trekken. Het reservoir met water vullen en de werking van de vlotterschakelaar 
en/of van de speciale sturing controleren. De gegleufde rooster of de afdekplaat inleggen. 

 
Bij de uitvoering met speciale sturing (Tronic en Duo) 
ook de sondeleiding door de lege kabelbuis trekken. 
Het reservoir met water vullen en de werking van de 
vlotterschakelaar en/of van de speciale sturing 
controleren. De gegleufde rooster of de afdekplaat 
inleggen. 
 
 
 
 

afb. 13 
 
3.3 Onderhoud: 
OPGEPAST:  Voor alle werken aan de pomp de NETSTEKKER UITTREKKEN! 
De pomp minstens 2x per jaar aan de buitenkant reinigen en de inloopopening zuiver 
maken en/of met zuiver water spoelen. 
Daarvoor de aanzuigkorf vastschroeven, het aanzuigdeksel afnemen en de ruimte van het 
schoepenwiel reinigen. De vlotterschakelaar evenals de niveausondes eveneens 
regelmatig van vuil ontdoen om de werking van de niveauschakeling te verzekeren. De 
pompen nooit zelf openen (enkel door een vakman), omdat bij een onvakkundige 
interventie de dichting van de pomp beschadigd zou kunnen worden en olie in het 
afvoerwater zou kunnen komen.
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3. Reiniging en onderhoud 
 
3.4 Onderhoud van de geïntegreerde terugslagkleppen : 
De pomp uitnemen. Na de demontage van de bevestiging van de pomp (beide kruis-
gleufschroeven losdraaien, zie afb. 12) kan de terugslagklep uitgenomen en gereinigd 
worden. 
Op deze wijze is ook een vrije toegang voor de reiniging van de drukleiding mogelijk. 
OPGEPAST: Tijdens de montage verzekeren dat de klep met de pijl naar beneden 
gemonteerd wordt. 
 
OPGEPAST: 
De Flenslift S-pompinstallatie voor vuil water, mag gebruikt worden voor het 
transport van normaal in het huishouden voorkomend afvalwater volgens DIN 1986, maar 
niet voor fecaliën of fecaliënhoudende afvalwater, en evenmin voor brandbare of 
explosieve vloeistoffen. 
 
Dompelmotorpompen bevatten voor de smering en koeling olie die bij beschadiging van 
de pomp kan ontsnappen en het transportmedium kan verontreinigen! 
Voordat u uw Flenslift S dompelpomp in bedrijf neemt moet u door een vakman 
laten controleren of een van de opgesomde veiligheidsmaatregelen aanwezig is: Aarding, 
op nul zetten, scheidingstransformator of lekstroomschakeling; deze moeten aan de 
plaatselijke EVU-voorschriften voldoen en perfect werken. 
(EVU = “Energie-Versorgungs-Unternehmen”) 
 
De elektrische steekinrichting moet tegen natheid b eschermd worden! 
 
Bij overstromingsgevaar de steekinrichting in een t egen overstromingen beveiligd 
bereik monteren. 
 
OPGEPAST: 
Het gebruik van de pompen in zwembaden en tuinvijvers evenals diens veiligheidszone is 
enkel toegelaten wanneer deze volgens VDE 0100 § 49d gemaakt zijn. Vraag om 
informatie aan uw elektrische vakman.
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4. Technische gegevens 
 
4.1. Maattekeningen 
 

 
 

 
 

1. Pompinstallatie voor vuil water Flenslift S voor bovengrondse installatie (28500) 

2. Pompinstallatie voor vuil water Flenslift S-Tronic voor ondergrondse installatie 
(28550) 

3. Pompinstallatie voor vuil water Flenslift S-Duo voor ondergrondse installatie (28530) 

4. Pompinstallatie voor vuil water Flenslift S-Duo voor bovengrondse installatie (28540) 

5. Pompinstallatie voor vuil water Flenslift S-Duo voor bovengrondse installatie (28541) 
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4. Technical Data 
 
4.2 Vermogensschema Flenslift S - pompinstallatie voor vuil water
 
Transporthoeveel
heid Q (m³/h) 

0 2,0 3,0 4,0 5,1 6,0 6,8 7,5 8 

Transporthoogte 
H (mWS) 

7,5 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 

 
 
 

 
 
 
 
Stroom-

aard 
Spanning Stroom Motorvermogen 

P1 / P2 
Toerental Motor-

veiligheid 
Stekker 

Wissel-
stroom 

230 V 2,12 A 430 W / 320 W 2800 min -1 In motor 
ingebouwd 

Veiligheids-
stekker 

(kabel van 
5m) 
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5. Hulp bij storingen 
 
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 
De pomp loopt niet � Geen netspanning 

� Zekering defect 
� Netleiding beschadigd 
� Vlotterschakelaar defect 
 
 
 
 
� Ontluchtingsboring verstopt 

Netspanning controleren 
Zekering vervangen 
Reparatie uitsluitend  door 
Pompinstallaties BV
vlotterschakelaar volledig 
(met deksel) vervangen of 
reparatie door 
Pompinstallaties BV
Ontluchtingsboring reinigen 

Loopwiel geblokkeerd Verontreinigingen, vaste en 
grove stoffen hebben zich 
tussen het loopwiel en de 
zuigflens vastgezet. 

Reiniging van de pomp (zie 
hoofdstuk 3) 

Verminderd 
transportvermogen 

� Aanzuigkorf verstopt 
 
� Slijtage van de aanzuigflens 
� Slijtage van het loopwiel 

Reiniging van de pomp (zie 
hoofdstuk 3) 
Aanzuigflens vervangen 
Loopwiel vervangen 
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6. Reservedelen 
 

 
 
 
Pos. Benaming Bestel-nr. Hoeveel-

heid: 
28500 

Hoeveel-
heid: 

28550 

Hoeveel-
heid: 

28530 

Hoeveel-
heid: 

 28540 

Hoeveel-
heid: 

28541 
1a Pomp 500 W met vlotter 28501a 1     
1b Pomp 500 W zonder 

vlotter 
28552a  1 2 2 2 

2 Loopwiel 099-005 1 1 2 2 2 
3 Aanzuigdeksel 099-015 1 1 2 2 2 
4 Aanzuigkorf 099-007 1 1 2 2 2 
5 Zeskantschroef M 6x12 099-058 1 1 2 2 2 
6 Tandveerring 6,4 vorm J 099-084 1 1 2 2 2 
7 Vlotterschakelaar 

compl. 
28012 1     

8 Eenhandafsluiting 157-014 1 1 2 2 2 
9 Schakelapparaat voor 

automatisch niveau 
20100  1    

10 Schakelapparaat voor 
duo hefinstallatie 

20400   1 1 1 

11 Sonde 2-voudig    127-034 127-034 127-037 
12 Sonde 3-voudig/4-

voudig 
  127-033 127-047 127-047 127-036 

13 Sondebevestiging 127-008  1 2 2 2 
14 Pompaansluiting 190-014 1 1 2 2 2 
15 Moer R 1 ½ ″ 157-011 1 1 1 1 1 
16 Terugslagklep 134-039 1 1 2 2 2 
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7. Garantie 
 
1. Indien een levering of een dienst problemen vertoont, zal Pompinstallaties BV volgens uw 
uw keuze het probleem verhelpen door een bijkomende levering of door de levering van een
toestel zonder schade. Indien de bijkomende levering twee maal ontoereikend is om het
probleem op te lossen of indien het probleem niet opgelost kan worden, heeft de klant / de 
opdrachtgever het recht zich aan het contract te onttrekken of zijn betaling overeenkomstig 
te vertragen. Het vaststellen van duidelijke schade moet meteen gebeuren, bij niet meteen 
zichtbare schade moet dit meteen na het ontdekken van de schade schriftelijk gemeld 
worden. Voor bijkomend herstel of bijkomende leveringen staat fabrikant in dezelfde mate 
borg als voor het oorspronkelijke voorwerp van het contract. Voor nieuwe leveringen 
begint de garantietermijn opnieuw te lopen, maar dit enkel voor de omvang van de nieuwe 
levering. 
 
Voor pas herstelde voorwerpen biedt Pompinstallaties BV een garantie.  
De garantietermijn bedraagt 24 maanden vanaf de levering aan onze partner. §§377.378 
van het Duitse Handelswetboek zijn verder van toepassing.  
 
2. Pompinstallaties BV wil benadrukken dat slijtage geen tekortkoming van het product is. 
Hetzelfde geldt voor fouten die optreden door foutief onderhoud. 
 
Stand 01.01.2002 
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Alles voor het afvoeren van water  

 

 
 
 
 

 
 

� Terugstuwbeveiliging, Inspectiestuk �  Vetafscheider 
�  Afvoerput uit kunststof en gietijzer  �  Olie/Benzine- en   

      Coalescentieafscheider 
�  Minerale olie afsluiter �  Schachtsystemen 
�  Opvoerinstallaties, pompstations, 

schakel- en alarmunits 
�  Aanleg van installaties, individuele 

concepten 
�  Regenwaterinstallaties  
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