
POMP
®

installaties.nl

©
 2

0
0
8
 C

o
p
y
rig

h
t b

y
 P

o
m

p
in

s
ta

lla
tie

s
 b

.v
.

JB100529-1138

TREBOR 1000B - VLC550
( MONO / DUO )

INSTALLATIEHANDLEIDING





2008 - H003

installaties.nl

www.pompinstallaties.nlinfo@pompinstallaties.nl

INSTALLATIEHANDLEIDING

Hartelijk dank voor het vertrouwen voor onze pompinstallatie(s).
Deze kwalitatieve pompinstallatie is daar waar afvalwater niet op de gebruikelijke manier kan
worden afgevoerd onmisbaar. Echter uw afvalwater zal vanaf heden vele jaren probleemloos
worden weggepompt en afgevoerd.

Deze gebruikershandleiding is bestemd voor gebruikers en installateurs met enige kennis van
de installatie en het gebruik van dergelijke pompinstallaties voor het te lozen afvalwater. Deze
handleiding is opgesteld voor het vergemakkelijken van de installatie, ingebruikname, gebruik en
onderhoud van de pompinstallatie.

Een perspompinstallatie is een toestel waarmee schoon- of vervuild rioolwater verpompt kan
worden naar hoger of verder gelegen niveaus. Deze toestellen bestaan uit een kunststof of
betonnen put, met een geschikte vuilwaterpomp, voorzien van niveausonde of vlotterschakeling
welke de pomp(en) in de installatie aan of uit schakelen afhankelijk van het vloeistofniveau in de
pompinstallatie. Deze pompinstallaties kunnen afhankelijk van het type pompinstallatie, zowel
boven de grond (vrije opstelling) als ook in de grond (aard inbouw) worden geplaatst.

Pompinstallaties worden daar toegepast waar afvalwater zich beneden peil van de hoofdriolering bevindt.
Ook worden pompinstallaties toegepast wanneer afvalwater over een grote afstand dient
te worden getransporteerd. Om dit afvalwater doch te kunnen lozen op het hoofdriool dient het
afvalwater te worden verpompt naar het hogere of verder gelegen hoofdriool.

Pompinstallaties kunnen in vele schachtdiameters worden geproduceerd. Echter een grote
schachtdiameter is makkelijker toegankelijk bij mogelijke inspecties. Tevens heeft een grote
schachtdiameter een lagere schakelcyclus (minder vaak in- en uitschakelen van de pompen).

De perspomp in de pompinstallatie kan het afvalwater onder hoge druk door een kleine diameter
persleidingen verpompen. Deze persleiding (drukriolering) bespaart veelal ruimte en aanlegtijd en
is leverbaar als een HD PVC buis en/of HDPE slang op rol.

Zorg voor een goed geopende beluchtingsleiding voor de afvoer (tijdens het instromen van afvalwater) en
toevoer (tijdens het wegpompen van het afvalwater) van verse buitenlucht. De open beluchtingsleiding is
rechtstreeks (zonder waterslot) aangesloten op de schacht van de pompinstallatie zodat deze kan "ademen".
De beluchtingsleiding kan hierdoor stankoverlast veroorzaken. Zorg ervoor dat het uiteinde van de
beluchtingsleiding op een plaats zit waar deze geen stankoverlast kan veroorzaken, noch kan worden afgesloten.
Het toepassen van een rioolbeluchter is tevens niet toegestaan. Houd de volledig vrij geopende beluchtingsleiding
zo kort als mogelijk. De noodzakelijke diameter beluchting is minimaal Ø 75 mm. Zeker bij toepassing van een
pneumatisch druksensor is een goede beluchting essentieel.

Voorwoord

Inleiding

Pompinstallatie omschrijving

Toepassingen

Schachtbehuizing

Persleidingen

Open beluchtingsleiding

Wij raden u aan deze handleiding met pakbon/ factuur goed te bewaren!

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
Installatie handleiding



2008 - H004

installaties.nl

www.pompinstallaties.nlinfo@pompinstallaties.nl

U heeft van ons verkregen een pompinstallatie van het type:

1x HDPE Putschacht (opgebouwd), compleet met GY inlegdeksel, aansluitingen en aanduidingsetiketten.
1x Besturingskast (VLC controller)
1x Openingssleutel (geborgd deksel)
1x Handleiding

Deze pompinstallatie is af fabriek getest en stekkerklaar aangeleverd.

De TREBOR 1000B - VLC550 is een HDPE pompinstallatie welke is opgebouwd uit de volgende componenten;
Een licht gewicht kunststof tankschacht Ø 1000 mm (deelbare schachtdelen) met een in hoogte verstelbaar en
kantelbaar opzetstuk (telescoop) en GY-inlegdeksel. De HDPE putschacht is voorzien van een inlaat PE Ø 160 mm,
een persaansluiting PE Ø 63/90 mm, een kabeldoorvoer aansluiting PE Ø 75 mm en een aansluiting
voor openbeluchting PE Ø 75 mm (open beluchtingsleiding met de buitenlucht).
In de putschacht zijn 1 of 2 RVS perspompen gemonteerd, elk met een eigen balkeerklep, kogelkraan, voetplaat,
RVS geleidestangen en RVS pompophaalketting. Verder is in de putschacht een enkel niveauvlotter gemonteerd
voor aansturing van de perspomp(en) en het hoogwateralarm.

- Plaats de putschacht minimaal 1600 mm diep in de zandgrond. Houd de inlaathoogte van de putschacht hierbij
tenminste voldoende diep. Daarmee bedoelt dat de onderkant van de putinlaat tenminste gelijk of lager ligt dan
het niveau (onderkant buis) van het aan te sluiten afvalwaterriool. Zo kan het afvalwater (belangrijk) ten minste
op natuurlijke manier de putschacht instromen.

- De HDPE putschacht is geschikt voor het plaatsen tot een grondwaterdruk van max. 0,5 mwk.
- Trek alle aansluitkabels (voedingskabel(s) van de perspomp en de vlotterkabel) met behulp van een flexibele
kabelbeschermingsbuis, naar de door u gekozen plaats voor de VLC Controller (pompbesturing).
Indien noodzakelijk kunt u deze kabels verlengen of inkorten.

- Zorg voor een goede open beluchtingsleiding (min. Ø 75 mm) welke een open verbinding heeft met de buitenlucht.
Plaats op het uiteinde van deze beluchtingsleiding dus GEEN rioolbeluchter om mogelijk stank te voorkomen.
Denk eraan dat het uiteinde van deze beluchtingsleiding (op locatie) mogelijk stankoverlast kan veroorzaken.

- Het afvalwaterriool dient middels een manchetmof te worden aangesloten op de HDPE putinlaat Ø 160 mm.
Indien u hierbij een excentrisch verloopstuk toepast, draai het excentrische deel dan naar bovenzijde omhoog
zoals het behoort.

- Voor het aansluiten van de persleiding naar het gemeenteriool (minimaal Ø 63 mm) of Ø 90 mm dient men daarvoor
geschikte drukhulpstukken te gebruiken. Deze drukhulpstukken dienen geschikt te zijn voor een drukklasse 1,0 mpa.
Het fout aansluiten of toepassen van deze materialen berokkend schade. Gelieve bij onduidelijkheden contact
hierover met ons op te nemen.

- Indien men al het benodigd leidingwerk van deze putschacht heeft aangesloten en ook de pompcontroller heeft
opgehangen dient de pompinstallatie te worden gevuld met water. De pompinstallatie dient gevuld te worden tot
gelijk met de bovenkant van de RVS perspomp(en).
Zorg ervoor dat de gehele installatie naar behoren en redelijk waterpas is geplaatst.

- U kunt rondom de putschacht al wat zandgrond aanbrengen.
- Plaats het telescopisch opzetstuk en breng deze gelijk met maaiveldhoogte.
Met behulp van het meegeleverd klemring kan het opzetstuk op juiste maaiveldhoogte tijdelijk worden geblokkeerd.

- Bij toepassing van een zwaar verkeersdeksel (klasse: D) dient met onder de rand van het opzetstuk
een betonnen draagbedding aan te brengen. Dit in verband met het wegzakken van de opzetrand in de zandgrond
bij een hoge / zware verkeersdruk.

- De gehele pompinstallatie kan daarna worden aangevuld met zandgrond en naar wens worden afgewerkt.

TREBOR 1000B - VLC550.

Deze pompinstallatie bestaat uit;

Product omschrijving

Plaatsing / werkzaamheden putschacht

Afwerking graafwerkzaamheden putschacht

OPMERKINGEN:

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
Installatie handleiding
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VLC Pompcontroller (pompbesturing).

OPMERKING:

- De VLC besturing is voorzien van 4 hoek bevestigingspunten aan binnenzijde van de behuizing voor montage.
Na montage van de VLC controller klikt men de meegeleverde clips in de vier hoeken en sluit men het afsluitdeksel.

Het is wenselijk deze VLC besturing daarna niet meer te doen openen.

- U plaatst de besturingskast (droog) in een afgesloten en nabij gelegen ruimte op werkhoogte tegen de wand.
- Sluit de besturingskast.
- Bij de besturingskast dient een normaal stopcontact met randaarde aanwezig te zijn (230VAC / 16A).
- Dit stopcontact dient voor de netvoeding van zowel de besturingskast alsmede de beide perspompen.
- Breng alle bekabeling naar binnen en draag er zorg voor dat hierbij geen van deze kabels en/of leiding knikt.
- Stop beide pompstekkers in de daarvoor bedoelde stopcontacten aan onderzijde van de besturingskast.
- Sluit daarna (met een draai/druk beweging) ook het stekker van het niveauvlotter aan onderzijde in de besturingskast
en controleer of deze goed is geborgt tegen uittrekken.

- Controleer of er voldoende water in de pompinstallatie staat en stop pas daarna het stekker met voedingkabel
van de pompcontroller in het stopcontact.

- De pompinstallatie start een zelfdiagnose en treed kortstondig in werking.
Daarna blijft alleen het aanduidingslampje van POWER aan.

- U heeft de pompinstallatie juist geinstalleerd.

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
Installatie handleiding
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Besturingen

Soorten afvalwater

Vetten en oliën afscheiden

Waterschade na een pompstoring

Betrouwbaarheid

Niveau regeling

Onderhoudscontract

Elke perspomp in een pompinstallatie is voorzien van een besturing.
Dit kan zijn een vlotterschakeling welke direct aan de pomp is gemonteerd of een externe besturing (controller)
welke zich elders in de directe omgeving van de pompput bevind. Een besturing is nodig om de perspomp op het
juiste waterniveau automatisch aan en uit te doen kunnen schakelen. Ook kan het besturingssysteem mogelijke
problemen opsporen en hiervan een alarmmelding geven. Het waterniveau in de pompput wordt veelal
gemeten met behulp van vlotters, pneumatische drukschakelaars en/of elektronische sensoren.

Bij de Trebor 1000B - VLC550 is bewust gekozen voor een enkel niveauvlotter.
Groot voordeel hiervan is de voor vele begrijpelijke werking en robuustheid van deze manier van pompaansturing.
Wanneer het vlotter namelijk omhoog gaat drijven schakelt de perspomp zich aan en wanneer deze omlaag
hangt schakelt de perspomp weer uit. Echter een relatief klein nadeel van de vlotterschakelaar is dat er vervuiling
kan aanhechten waardoor deze niet meer of nauwelijks nog functioneert. Enig onderhoud en inspectie van de
niveau-vlotterschakelaar is dus noodzakelijk.

De VLC pompcontroller kan optioneel nog worden voorzien van diverse accessoires zoals bijvoorbeeld een GSM module.
Hiermee kan men 24 uur mogelijke storingen doormelden via het GSM netwerk.

Afhankelijk van de te verwachten afvalwatervervuiling dient men een juiste perspomp te kiezen.
Enkele soorten watervervuilingen kunnen zijn; Schoon regenwater (dakgoot), vervuild regenwater (hellingsbaan),
chloorhoudend afvalwater (zwembad), schoon rioolwater (bad en douche), fecaliënhoudend afvalwater (toilet),
agressief rioolwater (chemische fabrieken), vethoudend afvalwater (horeca keuken), oliehoudend afvalwater etc.

Met name oliën en vetten dienen in de pompput te worden vermeden.
Vetten dienen voor de pompput te worden gescheiden door een vetafscheider (op aanvraag leverbaar).
Vetten en oliën drijven en verkleven op het wateroppervlak en zullen zich dus niet doen laten verpompen.
Ze blijven veelal in de pompinstallatie aanwezig. Het aanhechten van deze vetten en oliën aan bijvoorbeeld
vlotterschakelaars doen deze slecht laten functioneren.

Tevens dient men zich te beraden hoeveel waterschade men kan oplopen indien de pompinstallatie
niet of niet meer functioneert. Wanneer een pompinstallatie bijvoorbeeld is voorzien van een enkele perspomp
zal de gehele pompinstallatie tijdens een storing aan deze enige perspomp geheel niets meer verpompen.
Het gehele pompsysteem is daardoor direct volledig uitgevallen. Mocht een dergelijke pompinstallatie in een horeca
gelegenheid zijn geplaats zijn de mogelijk aangesloten afvoerpunten en toiletten plots niet meer bruikbaar.
Ook het mogelijk verpompen van regenwater is plots niet meer mogelijk.

Wanneer een pompinstallatie is voorzien van 2 perspompen is het gelijktijdig uitvallen van beide perspompen
normaliter ondenkbaar. Een pompsysteem welke is voorzien van dubbele pompen is echter zeer betrouwbaar.

Een pompput moet juist worden ingeregeld om schade aan pompen en of andere componenten
van het pompsysteem te voorkomen. De perspomp(en) dient op het juiste niveau te worden in- en uitgeschakeld.
Het inschakelniveau van de perspomp bevindt zich altijd ruim onder het niveau van de putinlaat. Het uitschakelniveau
van de perspomp bevindt zich ruim boven de bodem van de pompput en wel tenminste zo hoog dat droogdraaien
en droogstand van de perspomp wordt vermeden. Een perspomp welke droog draait zal namelijk onvoldoende koelen
en daardoor mogelijk verbranden. De inschakelniveau's van onze pompinstallaties zijn reeds af fabriek ingeregeld.

Een pompinstallatie is voorzien van mechanische onderdelen welke relatief weinig onderhoud vergen.
Echter om schade aan de pompinstallatie te voorkomen is het doch noodzakelijk de installatie regelmatig algemeen
te laten inspecteren op mogelijke vervuilingen en juist functioneren. Wanneer men een perspomp uit het water haalt
is het noodzaak de voedingspanning uit te zetten. Laat de perspomp na inspectie langzaam en rechtop terug in het
water zakken. Zorg ervoor dat vlotters schoon en vrij kunnen bewegen. Indien u het onderhoud wilt uitbesteden kan
de fabrikant u hiervoor een deskundig onderhoudscontract aanbieden.

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
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Veiligheidsinstructies.

A.   Gebruik de pompinstallatie alleen voor de daarvoor bestemde toepassing.
Een andere toepassing van de installatie kan de werking negatief beïnvloeden en/of schade aanrichten.

B.   Loop nooit onder een opgehesen pompput door!
Tijdens werkzaamheden dienen altijd de daarvoor geldende veiligheidsregels in acht te worden genomen.

C.   Verzeker u ervan, dat de pompinstallatie stevig vast staat.
Een onstabiele ondergrond kan de pompinstallatie doen kantelen.

D.   Ga nooit in een pompinstallatie als u alleen bent.
Indien de pompinstallatie geïnspecteerd wordt, dient dit altijd door minimaal 2 personen te gebeuren.

Tevens dient er vooraf een gasmeting te worden uitgevoerd en dient er te plaatse ademapparatuur aanwezig te zijn.

E.   Gebruik alleen gecertificeerd hijsmateriaal.
Ontgecertificeerd hijsmateriaal kan ondeuglijk zijn.

F.   Houd putdeksels gesloten. Putdeksels mogen alleen geopend worden voor inspectie en onderhoud.
Putdeksels mogen nooit onbewaakt geopend worden achtergelaten. Voorkom dat het putdeksel onnodig
en in ongewenste situaties zeer gevaarlijk open staat en hierdoor ongelukken veroorzaakt door invallen.

G.   Draag veiligheidsschoenen en veiligheidsbril.

H.   Pompen mogen nooit vervoerd of opgetild worden door middel van de voedingskabel.
De voedingskabel kan hierdoor breken of ernstige vervolg schade aanrichten aan personen of de pompinstallatie.
Gebruik voor het optillen van de perspomp(en) altijd het aanwezige handvat of hijsketting.

I.    Bij beschadiging aan de bekabeling of overige kabels dienen deze direct vakkundig te worden vervangen.
Beschadigde kabels niet repareren maar volledig vervangen. Dergelijke reparaties dienen uitgevoerd te worden
door een gekwalificeerd persoon. Gebruik voor de reparatie van kabels alleen een kabel zoals vermeld in de
gebruikershandleiding van de perspomp.

J.   Voor veiligheidsinstructies met betrekking tot rand assessoires van de pompinstallatie;
zie de daarvoor meegeleverde extra gebruikershandleiding(en).
Deze dienen bij de optionele assessoires meegeleverd te zijn.

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
Installatie handleiding
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Transport en opslag

Plaatsen en in bedrijf stellen

Opslag van pompen en pompinstallaties dient bij voorkeur trillingvrij te gebeuren en op een vlakke
ondergrond. De pompinstallaties mogen alleen verplaatst worden aan de daarvoor bestemde
hijspunten. Vermijd tijdens transport het stoten tegen de pompinstallatie. Dit kan nadelige
gevolgen hebben voor de levensduur van de pompinstallatie. Ook dient ervoor gezorgd te worden,
dat de pompinstallatie tijdens vervoer niet kan verschuiven. Indien noodzakelijk dient de
pompinstallatie vergrendeld te worden vervoerd.

Controleer altijd of juist geleverd is volgens de overeenkomst of pakbon.
Bij alle handelingen betreffende plaatsing en installatie, dienen de geldende veiligheidsnormen in
acht genomen te worden. De installateur dient bij plaatsing in de grond op de hoogte te zijn van de
bodemsituatie ter plaatse en afhankelijk van de bodemgesteldheid de nodige voorzieningen te
treffen. Dit ter preventie van de constructie van het geleverde product, i.v.m. inbouwdiepte,
verkeersbelasting, het opdrijven, wegzakken en grondwaterstand van de te plaatsen
pompinstallatie. De pompinstallatie dient rondom in gestabiliseerd zand te worden geplaatst.

A.   Controleer of de kabels van de pomp(en), vlotters, niveausonde en mogelijk
hoogwatervlotter vocht en stofvrij buiten de pompput hangen. Vermijd te allen tijde contact
van de nog niet aangesloten bekabeling met water!

B.   Er dient voldoende kabellengte voor de pomp(en), vlotters, niveausonde en het
hoogwatervlotter in de pompput voorzien te worden, zodat het altijd mogelijk is de
pomp(en) via de geleidestangen omhoog te halen t.b.v. onderhoud, reparatie, vervanging
en / of inspectie.

C.   Controleer de voedingspanning.

D.   Controleer de aangebrachte bekabeling van de pomp(en), vlotters, niveausonde en het
hoogwatervlotter op mogelijke beschadigingen.

E.   Controleer de bevestiging en het functioneren van de pomp(en), vlotters(s) en/of niveausonde.

F.   Controleer de draairichting van de perspomp(en) bij 3-fase voeding (380/400V~).

G.   Vergeet niet de putschacht te beluchting doormiddel van een aan te leggen open beluchtingbuis.

LOOP NOOIT ONDER EEN OPGEHESEN POMPINSTALLATIE DOOR!

Werkzaamheden aan de elektrische installatie dienen te geschieden door gekwalificeerd personeel.

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
Installatie handleiding
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Inregelen, inspectie en eindcontrole

A.   De meegeleverde schakelkast dient op een definitieve plaats te zijn opgehangen
en/of in geval van buitenopstelling te zijn ingegraven.

B.   De voedingskabel van de schakelkast dient te zijn aangesloten op het daarvoor bestemde stopcontact.

C.   Wanneer de schakelkast verder dan 5 meter van de pompput wordt geplaatst, dient men
werkschakelaars te gebruiken. Deze dienen ervoor om bij calamiteiten en onderhoud de
pompinstallatie uit te kunnen schakelen. Het eventueel verlengen van kabels dient
uitgevoerd te worden d.m.v. vloeistofdichte kabelverbindingen.

D.   Kabels van de pomp(en), vlotters of niveausensor moeten vanuit de pompput middels een
voldoende ruime mantelbuis in de schakelkast worden ingevoerd en aangesloten op de
in de daarvoor bestemde contacten.

E.   Indien de afstand tussen de pompinstallatie en de schakelkast groter is dan de lengte van
de kabels van de pomp(en), vlotter(s) of niveausonde, dienen deze middels een lasdoos of
krimpmof met giethars verlengd te worden.

F.   De pompinstallatie moet op zijn definitieve plaats zijn ingegraven.

G.   Pomp(en) moeten via het geleidesysteem in de put zijn geplaatst. Indien er losse
verhoging / opzetstukken bij de pompinstallatie zijn meegeleverd dient het geleidesysteem
boven in het laatste opzetstuk te eindigen en te zijn bevestigd aan de bijgeleverde
geleidestang houder. De geleidestang houder eindigt (is tastbaar) net onder het putdeksel.

H.   Geleidestangen dienen op de daarvoor bestemde plaats te zijn bevestigd.

I.    Bij gebruik van een niveausonde dient deze in een beschermde buis te worden geplaatst,
welke aan de onderzijde is afgeschuind en is voorzien van voldoende perforatie over een
lengte van ongeveer 75 cm.

J.   LET OP!
Als tijdens graafwerkzaamheden de vlotter- en/of pompkabels niet direct op de schakelkast
kunnen worden aangesloten, dan dient men deze boven in de put te bevestigen en zich zeker
te stellen dat de kabels vocht- en stofvrij worden afgedekt totdat definitieve installatie volgt.
Bij toepassing van opzetstukken dient de bekabeling bij voorkeur door een sparing in het
bovenste opzetstuk te zijn doorgevoerd. Dit om te voorkomen dat er water in de kabels
loopt, waardoor kortsluiting kan ontstaan of mogelijk andere schade aan de elektrische
apparatuur.

LET OP:
Bij verlenging van het 3-adrig niveauvlotter kabel dient men de aderkleuren evenredig te verlengen.
Een foutief verlengd niveauvlotter kabel zal de werking van de pompinstallatie verstoren.

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
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Onderhoud en lediging

Bij alle inspectiehandelingen, betreffende onderhoud en lediging, dienen een aantal
voorzorgmaatregelen en de geldende veiligheidsnormen in acht te worden genomen.
Let hierbij vooral op dat de volledige pompinstallatie van het voedingsnet is afgesloten.

A.   Het toepassen van mechanische reinigingsmiddelen is niet toegestaan!
Om beschadigingen van een mogelijk inwendige beschermlaag te
voorkomen bij het ledigen dient men geen harde of scherpe materialen te gebruiken.
De zuigslang moet voorzien zijn van een zachte rand. Nadat de pompinstallatie is
leeggezogen en een verdere schoonmaak noodzakelijk is, dient dit met behulp van
schoon water te geschieden en indien nodig met een hogedruk reiniger of zachte borstel.

B.   Het is niet toegestaan om onderdelen uit de installatie te verwijderen.

C.   Beschadigingen en of gebreken die bij controle en/of onderhoud worden geconstateerd,
dienen direct te worden hersteld. Kleine reparaties kunnen zelf worden uitgevoerd.
Gecompliceerde reparaties dienen te worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur.

D.   Pomp(en) mogen alleen gedemonteerd worden door gespecialiseerd personeel.

E.   Pomp(en) onderhoud: (zie onderhoudinstructies van de geleverde pomp(en).

F.   Uitgetilde pomp(en) dienen langzaam terug in het water te worden ondergedompeld.
Wacht alvorens het inschakelen van de pomp(en) totdat alle luchtbellen uit de
langzaam opnieuw ondergedompelde pomp(en) zijn verdwenen.

G.   Pomp(en) mogen nooit droogdraaien! De pomp(en) koelen zichzelf d.m.v. het te
verpompen afvalwater.

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
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Onderhoudscontract.

Sluit op uw pompinstallatie een onderhoudscontract af.
Dit kan onnodige kosten door achterstallig onderhoud voorkomen! Het is tevens raadzaam
de pompinstallatie met mogelijk bijbehorende schakelkast te laten controleren door onze servicedienst.
Indien gekozen wordt voor een inbedrijfstelling en of eindcontrole zullen genoemde punten voor “inregelen,
inspectie en eindcontrole” door onze monteur worden uitgevoerd.

•    Voor het optimaal functioneren van de pompinstallatie biedt men de mogelijkheid
van een onderhoudscontract. Een perfect functioneren van de pompinstallatie en ter
voorkoming van onverwachte dure reparaties maken van een onderhoudscontract een
onmisbare aanvulling op de pompinstallatie.

•    Controle, doormeten en indien nodig het opnieuw inregelen van de installatie door
deskundige servicemonteurs.

•    Preventieve reiniging van de pompinstallatie voorkomt calamiteiten en verstoppingen.

•    Een pomp die doordraait met bijvoorbeeld een versleten lager of mechanische
as - afdichting kan een aanzienlijke kostenpost betekenen. Met een onderhoudscontract
worden slijtage en onregelmatigheden in een vroeg stadium herkend en verholpen. Bij dit
preventieve onderhoud hoeft meestal slechts een enkel onderdeel vervangen te worden.

•    Ook extra voorrijkosten worden voorkomen.

•    Meest efficiënte werking door optimaal functioneren van de pompinstallatie.

•    Een onderhoudscontract geeft in noodgevallen, 7 dagen per week recht op
24 uur service.

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
Installatie handleiding



2008 - H012

installaties.nl

www.pompinstallaties.nlinfo@pompinstallaties.nl

GARANTIEBEPALINGEN DOMPELPOMPEN

1.   De garantiewaarborg loopt gedurende 1 jaar vanaf de verkoopdatum en te rekenen ten
laatste vanaf 3 maanden na de fabricagedatum. De garantie is niet van toepassing op
onderdelen, die door hun geaardheid aan slijtage onderhevig zijn. Zoals; mechanische
as - afdichting en lagers.

2.   De garantie is beperkt tot fabricagefouten. De garantie is beperkt tot het vervangen van
defecte onderdelen in onze werkplaats, inclusief de arbeidskosten.

3.   De schade veroorzaakt door het verkeerd gebruik evenals de schade veroorzaakt
ingevolge een slecht functionerende installatie, vallen buiten de garantie evenals buiten de
verantwoordelijkheid van de verkoper. Het is uitdrukkelijk bedongen, dat de verkoper tot
geen enkele schadevergoeding geroepen kan worden uit hoofde van welke rechtstreekse
of onrechtstreekse schade door wie ook gelden of tengevolge van eender welk gebrek of
niet functioneren van de geleverde koopwaar.

4.   Over de toepassing van de garantie wordt enkel en alleen beslist in onze werkplaatsen
en/of door onze technici.

5.   De garantie vervalt onherroepelijk bij wijzigingen, die aan het materiaal zonder onze
toestemming door wie ook uitgevoerd werden, evenals bij reparaties die niet verricht zijn in
onze werkplaatsen, of niet door onze technici.

In geval van terugzending van een defecte pomp, dient de pomp compleet te worden
teruggestuurd op kosten van de klant.

Het transport, evenals alle arbeidskosten van in- en uitbouwen van de installatie zijn
ten laste van de klant.
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CHECKLIST IN BEDRIJFSTELLING

-    Melden bij opdrachtgever of daartoe aangestelde of aangegeven contactpersoon.

-    Controle

-    Controle

-    Installatie onder spanning brengen

-    Rapportage

Vraag of deze persoon in het kader van veiligheid toezicht wil houden op de door TD uit
te voeren werkzaamheden. Voldoet de installatie aan NEN 1010 en is de installatie
aangesloten door een bevoegd persoon?

of hetgeen geleverd is overeenkomt met hetgeen wat op de pakbon vermeldt staat,
kortom is de installatie compleet, met name ook een handleiding is aanwezig en kan daarom
de werkzaamheid aangevangen worden?

of de installatie aan primaire installatie-eisen voldoet, d.w.z.: Put is op haar definitieve plaats ingegraven.
Schakelkast is op een, voor servicewerk goed bereikbare, definitieve plaats opgehangen of in geval van
buitenopstelling ingegraven. Voedingskabel is ingevoerd en aangesloten op de daarvoor bestemde klemmen.
Kabels van pomp(en), vlotter(s) en niveausonde zijn door een voldoende ruime mantelbuis in de schakelkast
ingevoerd en aangesloten op de daarvoor bestemde klemmen.
Bij gebruik van een niveausonde is deze in een beschermende buis geplaatst, deze is aan de
onderzijde afgeschuind en voorzien van voldoende perforatie over een lengte van 75 cm.
Het geleidingsysteem is op daarvoor bestemde plaats in de put gemonteerd.
Pomp(en) zijn via het geleidingsysteem in de put geplaatst.
Controle van correct aangesloten componenten in de schakel/besturingskast met
gebruikmaking van ader eindhulsjes, etc. etc.
Controle van correct aangesloten pomp(en).
Controle van de aansluitkabels van pomp(en) op kneuzing, beschadiging.
Controle van wartels op waterdichtheid.

Zie; Elektrotechnische werkzaamheden Rev 0
Controle van aangeboden spanning tussen de fasen in 400VAC stelsel
of 230VAC Fase/nul met een 2-polige spanningsmeter.
Controle van correcte aarding.
Controle van aardlekschakelaar op correcte functie.
Controle van thermische beveiliging(en) op functie en instelling overeenkomstig de
nominale stroomsterktewaarde aangegeven op het typeplaatje.
Aanzetten van de installatie en controle van alle bedieningscomponenten op functie en compleetheid.
Controle van juiste draairichting van de pomp(en).
Instellen van minimaal en maximaal in- en uitschakelniveau van de pomp(en) in de put
naargelang configuratie van de pompinstallatie en in- en uitstroomniveau van de put.
Controle op correcte functies van eventueel aangebracht hoogwateralarm.
Controle van stroomsterkte door de fasen tijdens nominaal bedrijf van de pomp(en) met
behulp van een ampèretang.
Controle op functie en correcte werking van de gehele installatie.
Plaatsen van in bedrijfstelling sticker met aangifte van IBS datum en uitvoerende monteur.

Vastleggen van alle spanning- en stroomwaardes en instelgegevens van de pompinstallatie.
Bondige rapportage van hetgeen bevonden is. Blijkt de installatie storingsgevoelig aangelegd
te zijn of vertoont zij installatietechnische tekortkomingen die wellicht oorzaak kunnen worden/zijn
voor een onveilige of een ongezonde situatie of het milieu aan kunnen tasten, dan volgt meteen
terugkoppeling met de opdrachtgever of diens plaatsvervanger en de servicecoördinator.
Afspraken hierover worden in de rapportage vastgelegd. Mogelijk kunnen voornoemde gebreken
ook oorzaak zijn voor toekomstige aanspraken op garantie welke op basis van een correcte rapportage
mogelijk niet gehonoreerd worden. In het uiterste geval wordt de installatie door TD niet vrijgegeven
voor gebruik.
Aftekening van de werkorder (WO) door de opdrachtgever of diens plaatsvervanger, deze tekent
voor een correct uitgevoerde transactie en conformeert zich aan hetgeen is gerapporteerd.

Procedure “Onder spanning werken”
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POMPINSTALLATIES - Informatie algemeen

Pompinstallaties

Wanneer is een pompinstallatie vereist:

Keuze tussen HDPE- of betonnen put:

Voordelen van HDPE t.o.v. beton:

Overzicht leveringsprogramma.

POMPINSTALLATIES.NL Levert een uitgebreid programma schoon- en vuilwater pompinstallaties.
Vele standaard pompinstallaties zijn in bijzonder duurzaam HDPE uitgevoerd, verkrijgbaar in elke gewenste
diepte en diverse diameters, met een of meerdere perspompen. Ook maatwerkoplossingen voor elke
denkbare situatie vormen geen enkel probleem. Bovendien kunnen de specialisten van POMPINSTALLATIES.NL
u uitgebreid adviseren om tot een perfecte oplossing te komen.

-   riolering ligt hoger dan lozingspunt
-   riolering ligt ver verwijderd
-   bufferfunctie

-   beton bij grote capaciteiten
-   beton bij “instorten”
-   HDPE in alle andere gevallen

-   licht in gewicht
-   slagvast en chemisch resistent
-   homogeen materiaal
-   recycleerbaar materiaal
-   eenvoudige handling
-   lange levensduur
-   constante kwaliteit
-   milieuvriendelijk

-   HDPE putdiameters van 630, 800 en 1000 mm
-   Op aanvraag ook andere diameters mogelijk
-   Standaard voorzien van anti-opdrijfrand
-   Putdiepte tot 4 meter (dieper op aanvraag mogelijk)
-   Betonnen putten tot 20 m3
-   Pompcapaciteit tot meer dan 500 m3/h
-   Opvoerhoogte tot 40 meter
-   Pompen met versnij-inrichting of vrije doorlaat tot 100 mm
-   Geavanceerde besturingskasten met nauwkeurige niveaumeting
-   Mogelijkheid voor modem t.b.v. telemetrie
-   Diverse putafdekkingen, o.a: gietijzer/beton, verzinkt, kunststof
-   Pompen eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. DSD systeem

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
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DSD - Pompgeleiding systeem
Enkele type pompinstallaties worden standaard voorzien van het DSD pomp geleidingsysteem.
De pompen kunnen hierdoor op zeer eenvoudige wijze langs de geleidebuizen in de pompput geplaatst worden
en aan de pompketting opgehesen worden t.b.v. service- en inspectiedoeleinden. Dit systeem wordt compleet
ingebouwd geleverd, inclusief hijsketting, een balkeerklep die terugstroming vanuit het riool naar de pompinstallatie
voorkomt en een kogelafsluiter. Ook het leidingwerk is hier tevens al in de pompput aangebracht.
Een pompinstallatie van POMPINSTALLATIES.NL is dus compleet en zeer eenvoudig te installeren
en te onderhouden.

Kleine compacte pompinstallaties zijn voorzien van een vaste pompopstelling met los neembare
wartelkoppeling in de persleiding.

De VLC pompcontroller is een complete, geavanceerde pompbesturing en installatie beveiliging.
Een zeer complete pompbesturing die standaard o.a. is voorzien van een zelfdiagnose systeem,
duidelijke storingsmelding doormiddel van alarmcodes en een continu controle en bewaking van meer dan 100 functies.
Aansluiting doormiddel van stekkers en stopcontacten door iedereen uitvoerbaar.
Niveaumeting geschiedt met behulp van een nauwkeurig niveauvlotter, waardoor instelling van de schakelniveaus
eenvoudig middels dit enkel niveauvlotter kunnen worden ingeregeld.

De VLC besturingkast kan o.a. voorzien worden van een dekselbewaking (alarm tijdens opening)
of GSM module bewaking met back-up accu t.b.v. signalering ook tijdens stroomuitval.

VLC Pompbesturing

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
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HDPE Putschachten

Deze van zeer duurzaam HDPE gemaakte putschachten zijn verkrijgbaar
in diameters; Ø315, 630, 800, 1000 en 1200 mm.
Indien een grote buffercapaciteit vereist is, zijn op aanvraag ook grotere diameters mogelijk.
Standaard voorzien van een antiopdrijfrand of conische schacht.

Bij uitstek geschikt wanneer kleine hoeveelheden licht vervuild (hemel)water verpompt moeten worden.
De perspomp wordt d.m.v. een wartelkoppeling met de persleiding verbonden. De puthoogte van 1000 mm en
het in hoogte verstelbaar deksel maken deze putschachten universeel toepasbaar en eenvoudig te installeren.

Geschikt voor diverse type vuilwaterpompen met capaciteiten van 9 tot 32 m3/h en opvoerhoogtes tot 25 meter.
Overal inzetbaar waar zwaar vervuild afvalwater en hemelwater van grote oppervlakten verpompt moet worden.
Kelders, laadkuilen, sportaccommodaties, campings, bungalowparken, tankstations. Compleet opgebouwd
met DSD montageset, balkeerklep, kogelafsluiter, geleidestangen en ophaalketting en verkrijgbaar in hoogtes
tot 4000 mm (grotere hoogtes op aanvraag).

Wanneer optimale bedrijfszekerheid vereist is, is de pompinstallatie Ø 1000 mm de ideale oplossing.
Vergelijkbaar met de hiervoor beschreven Ø 630 en Ø 800, echter van 18 tot 64 m3/h en opvoerhoogtes
tot 25 meter, compleet voor gemonteerd met dubbel (2x) DSD geleidesystemen, balkeerkleppen, afsluiters
en ophaalkettingen geschikt voor 2 perspompen (DUO-systeem).
In geval van een pompstoring blijft de volledige capaciteit van de tweede perspomp beschikbaar.
De veiligste oplossing voor alle situaties waarin uitvallen van de (hemel)waterafvoer tot overstromingen
of ernstige hinder voor bedrijfsvoering kan leiden. De putschacht Ø 1000 is standaard voorzien van
een inwendig gekoppelde persaansluiting. Hierdoor is het mogelijk de aansluiting naar het riool via
een persaansluiting uit te voeren.

Met vlakke bodem

Putschacht Ø 315 mm

Putschacht Ø 630 en Ø 800 mm

Putschacht Ø 1000 mm

betonrand met GY deksel

maaiveld hoogte

betonnen onderplaat

Optioneel leverbaar;

PE opzetschacht met mof

mangat / putschacht
opdrijfflens

bodemflens

riool- / putinlaat

flex. kabelbuis

putmantel

open beluchting

persleiding / uitlaat

GY deksel (zwaar verkeer)

TREBOR 1000B - VLC550 (DUO)
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Overige putschachten

Specials

Betonnen putschachten

HDPE of betonnen putschachten

Voor grote afvoercapaciteiten tot 500 m3/h biedt POMPINSTALLATIES.NL een complete range
betonnen putschachten aan (alleen op aanvraag). Zowel enkelpomps als dubbelpomps oplossingen
tot 20 m3 opslaginhoud t.b.v. de FK3000 tot FK6000. Ook putten met kleinere inhoud, bijvoorbeeld
voor toepassing in een keldervloer zijn in diverse uitvoeringen leverbaar.

Alle betonnen putten kunnen geheel voor gemonteerd geleverd worden met o.a. het DSD-systeem,
dat het plaatsen en uitnemen van de pompen zeer eenvoudig maakt, en installatiewerkzaamheden
tot een minimum beperkt.

Afhankelijk van de toepassing zijn deze pompinstallaties te completeren met licht- of zwaar verkeer deksels.
Vergroting van de buffercapaciteit is mogelijk met prefab opzetranden.

Samen met de uitgebreide reeks FK, DRG, DWC en GRD perspompen en geavanceerde besturingsunits
voor binnen- of buitenopstelling biedt POMPINSTALLATIES.NL ook op het gebied van betonnen pompputten
de complete oplossing voor elke (afval)watertoepassing.

Indien u een andere oplossing zoekt voor uw vuilwater probleem dan de hiervoor beschreven putten
kan POMPINSTALLATIES.NL u een maatwerk oplossing bieden. Leg de situatie voor aan onze ervaren
specialisten, om samen tot een perfect werkende installatie te komen in elke situatie.
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Pompcontroller VL1C / VL2C / VL4C (schakelkast)

De VLC pompbesturing werkt als een complete besturing voor het meten van niveaus en het regelen
van pompen in een één-, twee of vier pomps opstelling. Afhankelijk van het medium alsmede de gewenste
nauwkeurigheid van de niveaumeting kan gekozen worden uit verschillende meetprincipes. De besturing
regelt en bewaakt de pompen. Het inregelen van de besturing geschiedt af fabriek.

Op het display kan onder andere de status van de pompen, en het alarm afgelezen worden in de
gewenste landstaal.
Storingen zoals: thermische overbelasting van de pomp, uitvallen van de aardlekschakelaar, hoogwateralarm,
netspanningsonderbreking en sensorfout worden getoond en verschaffen op deze manier belangrijke informatie
voor de onderhoudsmonteur. In geval van een storing aan een van de perspompen neemt de mogelijk aanwezig
tweede perspomp deze functie over, meld de besturing hiervan alarm en werkt verder als één-pompsbesturing.

De besturing kan als één- twee of vierpompsbesturing uitgevoerd worden. Voor elke installatie afzonderlijk
zijn de in- en uitschakelniveaus reeds ingesteld. Het alarmniveau is eveneens reeds ingesteld.
De aangesloten perspompen zullen zich opvolgend vertraagd doen laten uitschakelen.
Bij een inconsistente schakelvolgorde zal de besturing dit als een alarm aangeven.
Op het display kan men de pompen ook handmatig aan en uit schakelen.
In geval van storing geeft de besturing een code middels een visueel en akoestisch signaal.

De VLC besturing is voorzien van 1 enkel niveau vlotterschakelaar voor aansturing van de aangesloten perspompen
en het hoogwateralarm. Als extra beveiliging wordt dit niveau vlotterschakelaar continu op aanwezigheid gecontroleerd
middels het ingebouwd zelfdiagnose systeem.

De besturing beveiligt de pompen op de volgende wijze:
-   De besturing controleert het schakelen van de thermocontacten indien deze in de wikkeling van de

motor aanwezig zijn.
-   Iedere perspomp wordt afzonderlijk beveiligd tegen overbelasting middels elektronische metingen.
-   Uitval van de netspanning wordt gecontroleerd (optioneel).
-   Iedere perspomp dient met behulp van de standaart aanwezig zijnde aardlekschakelaar van de netspanning

te zijn beveiligd tegen aardlekken vanaf 300 mA.

De VLC besturing beschikt over:
-   1 - 2 of 4 vermogensuitgangen met een standaard schakelvermogen tot 3 kW (perspompen).

(optioneel zijn hogere vermogens mogelijk)
-   1 Alarmuitgang gebouwenbeheersysteem (uitgangspanning 24VDC/1A)
-   1 Signaal ingang (niveau vlotterschakelaar)

Algemene Beschrijving

Werking

Niveaumeting

Beveiliging van de pompen

In- en uitgangen
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Opties

Algemeen

Vermogensdeel

Uitgangscontacten

Behuizing

Bediening en Weergave

VLC Niveau vlotterschakelaar

Navolgende opties kunnen worden geïntegreerd in de besturing;
-   Een back-up accu voor netspanningsbewaking (optioneel)
-   Gsm Modem t.b.v. beheer en storingssignalering op afstand
-   Hoofdschakelaar
-   H-O-A schakelaar per pomp
-   Softstarters

Tevens kan de besturingsunit worden ingebouwd in een RVS buitenopstellingskast voorzien
van een rode storingslamp en cilinderslot.

- Toelaatbaar bereik van de voedingsspanning 230VAC
- Temperatuurbereik van -25°C tot +70° C
-   Montage naar keuze
-   Vermogensopname 10VA
- Accu (optioneel)

-   Pompvermogen 2 KW
- Aardlekbeveiliging 300 mA
-   Hoofdschakelaar (optioneel)
-   Hand/Auto schakelaar (optioneel)

-   Storingsmelding, uitgangspanning 24VDC/1A
-   Potentiaalvrije storingsmelding (optioneel)

- Afmeting L255xB180xH110
-   Wandmontage
-   Beschermingsklasse IP44
- Aanraakveilig overeenkomstig VBG4

-   1 LED aanduidingslamp (power)
-   1 LED aanduidingslamp (pomp 01)
-   1 LED aanduidingslamp (pomp 02)
-   1 LED aanduidingslamp (alarm)
-   1 LED aanduidingslamp (niveau)
-   1 druktoets (alarmreset)
-   1 druktoets (handbediening)
-   1 niveaumeetprincipe
-   1 alarmzoemer

-   Wisselcontact
-   Mediumtemperatuur 0°C +70°C
-   Nauwkeurigheid ± 0,2 %FS/°C
-   Behuizing kunststof
-   Lengte aansluitkabel 10 meter
-   Langere aansluitkabel(s) op aanvraag

Technische gegevens
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JB100424-2153-TREBOR 1000B VLC Demontabele konische HDPE putschacht

Putinlaat Ø160 mm

Bodemdeel

Persuitlaat Ø63/90 mm

1
4

0
GY Inlegdeksel

Telescopisch opzetstuk Ø630 mm

Kabeldoorvoer Ø75 mm Openbeluchting Ø75 mm
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00JB100424-2330C TREBOR 1000B-VLC

rioolinlaat

flexibele kabeldoorvoerbuis

maaiveld hoogte

in hoogte verstelbaar

en kantelbaar opzetstuk

open beluchtingsbuis

met de buitenlucht

persuitlaat (drukriool)
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