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Installasjons- og bruksanvisning
E.M.S. Pumpestasjoner
PB 350/550/750

Viktig
For å oppnå god driftsikkerhet er det viktig at
pumpestasjonen installeres korrekt. Driftsforstyrrelser 
kan oppstå ved feilkoblinger, feil utført installasjon eller 
manglende vedlikehold.
Følg derfor instruksjonene i dette heftet nøye!
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Forklaring til standarder
Ved å følge gjeldende standard, både effektiviserer og sikrer du ditt arbeide.

E.M.S. Pumpestasjon PB 350/550/750 oppfyller følgende standarder:
NS-EN 752:2008  Avløp – Utvendige stikklednings- og hovedledningssystemer
NS-EN 1671  Avløp – Utvendige trykkavløpssystem
NS-EN 12050-1  Avløp – Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon
     og prøving - Del 1: Heveanlegg for fekalieholdig avløpsvann.
NS-EN 12050-4  Avløp – Heveanlegg for avløpsvann fra bygninger og terreng - Prinsipper for konstruksjon
     og prøving - Del 4: Tilbakeslagsventiler for fekaliefritt og fekalieholdig avløpsvann.
NEK-EN 60079-0  Eksplosjonsfarlige områder - Del 0: Utstyr - Generelle krav
NEK-EN 60079-11 Eksplosjonsfarlige områder - Del 11: Verneutstyr for egensikkerhet ”i”

Ved installasjon av pumpestasjon og perifer utstyr skal også disse standarder tas i betraktning:
NEK-EN 1610  Avløp – Utførelse og prøving av avløpsledninger
NEK-EN 60204-1  Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr for maskiner - Del 1: Generelle krav
NEK-EN 61140-2  Beskyttelse mot elektrisk sjokk - Vanlige forhold ved installasjon og i utstyr

Informasjon om inneholdet i standarden gis av Standard Norge AS, telefon +47 67 83 86 00.
Standarder kan bestilles hos Standard Norge AS som også kan bidra med generelle opplysninger om norsk og utenlandsk 
standard.
Standard Norge AS, Mustads vei 1, 0283 Oslo. Tlf: +47 67 83 87 00. Faks +47 67 83 87 01. 
E-mail: info@standard.no Internet: www.standard.no/nettbutikk/

Forord

Vi gratulerer med valg av E.M.S. pumpestasjon PB 350/550/750. Dette er en produktserie av høyeste kvalitet som er kon-
struert etter gjeldende standarder. Brønnen er produsert av miljøvennlig og resirkulerbar polyeten og utstyrt med låsbart 
lokk for klasse A 15. Brønnen er testet og godkjent av SP og har oppnådd P-merkning med nr SC0200-14.
Rett installert og med riktig vedlikehold kommer den å gi problemfri drift i mange år fremover. Påse at alle brukere av pum-
pestasjonen leser manualens innhold og sørger for å alltid oppbevare den i nærheten av installasjonen. Foruten innholdet i 
denne installasjons- og bruksanvisning skal gjeldende lover, gjeldende standarder og lokale forskrifter alltid følges.

Generelt

E.M.S. pumpestasjon leveres ferdig montert og klar for tilkobling til naturlig ! ltrering eller trykkavløpssystem. Anlegget er 
beregnet for å pumpe avløpsvann som kan inneholde fekalier. Bruk av enheten for andre formål er forbudt.
E.M.S. kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår ved feil bruk. Ansvaret faller helt og holdent på operatøren.
Korrekt bruk omfatter også følgende:
• Å følge nasjonale lover og regler.
• Å følge alle inspeksjons og service instruksjoner.
• Å følge produsentens spesi! serte innstallasjons-, drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner.
Maksbelastning for inspeksjonsluken klasse A 15 av plast er 15kN. Den er beregnet for plasser der den ikke utsettes for 
annet enn fotgjengere og syklister.



Sikkerhet

Pumpestasjonen skal ikke brukes i miljøer med eksplosive eller brannfarlige væsker. Den skal heller ikke brukes for pumping 
av brannfarlige eller etsende væsker.
Elektrisk installasjon av utstyr og deler skal følge kravene i den Europeiske standarden 
SS-EN 60204 del 1 samt lokale forskrifter fra elinstallatøren.
Alt elektriskt arbeid skal utføres under oppsyn av autorisert elektriker. Alle myndighetsforskrifter samt lokale helse- og sik-
kerhetsbestemmelser må også følges.

Bruksområde

Rotasjonsstøpt pumpestasjon i korrosjonsbestandig miljøvennlig polyeten, med E.M.S. senkbare pumper, beregnet for 
installasjon i bakken. Den lyse innsiden letter innstallasjonsarbeidet og framtidige inspeksjoner. Utformet for automatisk 
pumping av spill- og avløpsvann fra steder og områder under bakkenivå.

Pumpestasjonen skal ikke brukes til oppsamling eller pumping av brannfarlige eller etsende væsker. Faste materialer, ! brer, 
tjære, sand, cement, aske, grovt papir, tørkepapir, papp, skrap, jord, slakteavfall, fett og olje er ikke tillatt. Avløpsvann som 
inneholder fett, bensin eller olje får bare tilføres stasjonen via en utskiller.
Pumpstasjonen er beregnet for en maksimal væsketemperatur på 40 °C.

Bruk ikke anlegget i delvis montet tilstand. Bruk kun anlegget når det er feilfritt. Overskrid aldri de grenser for trykk, tempe-

ratur, spenning etc. som angis i dokumentasjonen eller på merkeskiltene. Følg alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner 

for drift i eksisterende dokumentasjon.

Pumpestasjonen leveres komplett med ferdigmontert koblingsfot, installert avstengningsventil for trykkledningen, tilbake-

slagsventil med kule samt styreskap inkl. alarm.

Pumpe

Pumpestasjonen leveres med en skjærende E.M.S. pumpe av typen GLX 142, 143 eller GLX 160. Disse er utstyrt med et 

effektivt skjæresystem som ! nfordeler avløpsmassen. 

All installasjon og vedlikehold av pumpen/pumpene utføres fra bakkeplan. Dermed trenger personell aldri å måtte klatre 

ned i avløpsbrønnen, hvilket øker sikkerheten.

For detaljert informasjon henvises det til dokumentasjonen som følger med pumpen/pumpene. Kontroller at spenning og 

frekvens på merkeskiltene stemmer før installasjon av pumpen/pumpene.



Pumpestasjon

E.M.S. pumpestasjon er produsert av rotasjonsstøpt, miljøvennlig og resirkulerbar polyeten.
Mål og vekt (med pumpe/pumper) fremgår av tabellen under. Se også " gur 1.

 

Tekniske endringer

I vårt arbeid med å stadig forbedre våre produkter, forbeholder vi oss retten til løpende tekniske modi" seringer, hvilket kan 

medføre at bilder og informasjon til en hvis grad kan avvike fra produktets utforming på grunn av endringer som har blitt 

utført etter at denne manualen gikk i trykken.

Serienummer
Noter pumpestasjonens serienummer her:

Serienumret " nner du på ett datohjul, se " gur 1. Se-

rienummeret består av produksjonsdato og hjelper 

oss å " nne riktige deler til aktuelt anlegg. 

1. Målskisse E.M.S. pumpestasjon type                                                           

    PS 350/550/750

2. Serienummerets plassering.

  Avløpsbrønn PB

Størrelse Diameter Høyde Høyde Innløp Vekt

350 l 1100 1595 600 116 kg

550 l 1100 1850 820 126 kg

750 l 1100 2105 1050 136 kg

   



Transport og oppbevaring

Brønn og pumpe/pumper skal forankres slik at de ikke faller eller velter under transporten. Brønnlokket settes ikke på plass 

før monteringen er ferdig.Kontroller at pumpestasjonen ikke har blitt skadet av skarpe kanter. Beskytt tanken mot slag. Vis 

stor forsiktighet ved last og lossing. Anlegget skal ikke slepes langs bakken. Bruk begge løfteørene når du løfter ned brønnen 

i gropen. Bruk bare myke tau eller stropper. OBS! Gå aldri under hengende last!

Pumpen/pumpene skal ikke monteres før avløpsbrønnen er ferdig installert i bakken.

   

Figur 1. Løft pumpestasjonen hengende i begge løfteørene.

Sikkerhetsforskrifter

Følgende regler må ivaretas for å minske ulykkesrisikoen ved installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid:

• Sperr av arbeidsområdet, f.eks. med et sikkerhetsgjerde.

• Påse at alt elektrisk utstyr er frakoblet nettspenning, slik at ingen deler kan bli strømførende. Viktig! Eventuell låsbar  

 arbidsbryter/sikring inne i byggningen skal alltid slås av og sikres før arbeid på anlegget.

• Arbeid aldri alene. Vær klar over risiko for giftige eller eksplosive gasser inni pumpestasjonen.

• Kontroller eksplosjonsrisikoen før sveisearbeider eller bruk av elektriske håndverktøy. Det er særskilte regler som

 gjelder ved installasjon i eksplosive miljøer.

• Tenk på risiko for fallulykker forårsaket av elektriske støt.

• Påse at løfteutstyret er godkjent og i god stand.

• Gå ikke under hengende last.

• Følg lokale sikkerhetsforskrifter. Følg dessuten alltid forskrifter fra Arbeidstilsynet og andre berørte myndigheter i  

 Norge.

• Arbeid på anlegget skal bare utføres når det er tatt ut av drift.

• Steng og lås alltid brønnlokket før du forlater avløpsbrønnen.

• Anleggseieren står ansvarlig for at all service-, vedlikeholds- og monteringsarbeid utføres av kvali" sert personale som  

 har skaffet seg tilstrekkelig kjennskap til anlegget gjennom å studere installasjons- og vedlikeholdsanvisningen.



Generelle opplysninger

Ansvaret for installeringen av pumpestasjonen hviler alltid på entreprenøren. 

Utløp og avløp som tilkobles til avløpsbrønnen skal forlegges etter SS-EN 1610 

”Avløp – Markforlagte ledninger – Leggeanvisninger”.

Installasjon i bakken/grunnen

Om grunnforholdene er komplisert bør geotekniske undersøkelser gjøres først.

Utgraving skal gjøres til en dybde på 300 mm under planlagt installasjonsnivå. Gropen skal være en til to meter større enn 

pumpestasjonen. På gropens bunn skal det være arbeidsklaring på minst 50 cm. Utgravingen må være tørr under instal-

lasjonen. Utgravingens underlag må være tilstrekkelig bærende.

Om brønnen installeres i løs leire eller jord må gjenfyllingsmassen beskyttes med en ! berduk for å ikke bli utblandet.
Fyll gropen med et underlag av minst 300 mm av sand 0-8 mm. Rett opp underlaget og senk så avløpsbrønnen ned på 
sengen. Påse at toppen av pumpestasjonen er i nivå eller høyere enn bakkeplanet.
Gjenfyll med lag på 250 mm tykkelse minst 300 mm ut fra stasjonen med sand 0-8 mm og komprimer hvert lag godt opp til 
underkant innløp.
Monter innløp på ønsket sted gjennom å benytte en av markeringene over jordankeret og ta hull med 121 mm hullsag. Inn-
løpet monteres med medfølgende gummitettning. Innløpsrørets gjennomføring i brunnen skal ha senter på et av punktene 
i den markerte linjen.
Legg så ytterligere et 250 mm tykt lag av sand. Koble så til trykkledningen med medfølgende PEM-kobling. Lag hull for el 
og ventilasjon ved å borre to 25mm hull og monter medfølgende gummitettninger. Se til at rørledninger monteres uten spen-
ninger. Ingen krefter eller moment får invirke på pumpestasjonen. Se ! gur 2.

Koble til ventilasjonsrøret som skal legges opp separat til over hustak. Om pumpestasjonen er forlagt langt fra bebyggelse 
kan ventilasjons tilkoblingen skje med avluftningsledning.
Kabelrøret tilkobles og legges inn i huset hvor automatikkskapet skal monteres samtidig en trekkesnor (følger ikke leveransen).

 
Figur 2. Rørtilkoblinger.

Fyll med sand 0-8 mm etappevis i lag på 250 mm opp til bakkenivå. Komprimer godt for hvert lag.

Pumpestasjonen er ved levering utstyrt med en fabrikkmontert avstengingsventil på utløpet. Trykkledningen skal forlegges 
på frostfri dybde og må legges i en vannlås før tilkobling til samlingsledning eller kommunal ledning. Se lokale regler for 
frostfri dybde. 

Om pumpestasjonen er tilkoblet et trykksatt avløpsnett bør også en tilbakeslagsventil samt avstengingsventil monteres ved 
tomtegrensen. Dette for å forhindre at avløpsvann fra det offentlige ledningsnettet kan trykkes tilbake og inn i brønnen samt 
for å forenkle avstenging ved service eller sesongavslutning.
Fyll pumpestasjonen med vann før du fyller igjen utgravingen. Dette for å unngå ensidig trykkbelasting utenifra ved ifylling 
av utgravingen, ellers kan pumpestasjonen skades.



OBS! Kvaliteten på massene til gjenfylling og komprimeringsgrad må oppfylle gjeldende standarder ifølge NS-EN 1610. Vær 

spesielt nøye med komprimering av bærelagene under tiløps- og utløpsrørene. Ved utilstrekkelig komprimering er det risiko 

for at rørene utsettes for nedover rettete krefter når gjenfyllingsmassene ”setter” seg.

Komprimeringen av gjenfyllingsmassene er viktig og må gjøres ordentlig slik at det omliggende materialet danner et fast 

støtte for pumpestasjonens stamme. Gjenfylling og komprimering skal utføres lag for lag rundt brønnen, både mot enhetens 

vegg og mot sidene i gropen.

OBS! Kontroller underveis ved igjenfyllingen at pumpestasjonen fortsatt står loddrett.

Innen kumring eller annen overdekning monteres, kontroller at de stemmer overens med aktuell belastningsklasse.

Isolering

Ved risiko for barfrost må pumpestasjonen beskyttes mot tele ved horisontal isolering ca 0,3 m under bakkeplan. Tykkelse og 

omkrets tilpasses etter lokale frost- og barmarksforhold. Ved ekstreme kuldeforhold kan også vertikal isolering samt isolering 

av trykkledning kreves. Lokale bedømmelser bør gjøres i forhold til frostrisiko.

Installere pumpen/pumpene

Detaljerte anvisninger " nnes i manualen som følger med pumpen/pumpene. Det er viktig å kontrollere pumpens dreieretning, 

se pilen på oversiden av pumpens utløp, før pumpen senkes ned i brønnen. Pumpen fungerer selv om den roterer feil vei, men 

da med redusert kapasitet. Hvis pumpen roterer feil vei skal to av fasene byttes om. Kontroller deretter dreieretningen igen.

Påse at elkabelen er tilstrekkelig lang for å kunne håndtere pumpen på et sikkert vis, også ved fremtidig vedlikeholdsarbeide. 

Senk så pumpen forsiktig ned i brønnen med løftehåndtaket og vri den på plass på de to geiderørene og senk den ned slik 

at den hekter seg riktig på koblingsfoten. Se " gur 3. Pumpen er nå driftsklar og tilkoblet til trykkledningen. 

Figur 3. Pumpetilkobling til koblingtsfoten.

 



Eltilkobling

Alt elektriskt arbeide skal utføres av elektriker fra en autorisert elinstallatør. 

Pumpestasjonen skal tilkobles via en låsbar servicebryter inne i byggningen. Viktig! Servicebryteren skal alltid låses før 

arbeid på anlegget påbegynes.

Følg reglene i NS-EN 61140-2,

”Beskyttelse mot elektrisk sjokk - Vanlige forhold ved installasjon og i utstyr”. 

Lokale installasjonsforskrifter må også følges.

Forsikre deg om at strømtilførsel er brutt og at servicebryteren er forsvarlig låst før arbeidet påbegynnes.

Kontroller at nettets spenning og frekvens stemmer overens med det som angis på merkeskiltet. Fest motorkabelen og legg 

den i en stor løkke. Om kabelen er for lang er det risiko for at den kan dras inn i pumpen. Kort av kabelen til passende lengde. 

Koble til ledningene etter følgende skjemaer.

Figur 4. Koblingsskjema. 

Koblingsboks i pumpestasjonenKM44



Nivåstyring

Nivåvippenes plassering har avgjørende betydning for pumpestasjonens optimale funksjon. Er brønnen rett dimensjonert, 
skal nivåvippene plasseres på følgende måte (se figur 5 under):

Stopp (underst)  Plasseres 30 cm over avløpsbrønnens bunn.
Start (midten)  Plasseres 10 cm under laveste innløp. 
Alarm (øverst)  Plasseres i samme høyde som innløpet.
Bruk egnede festeklemmer for kablene til nivåvippene, og heng dem i kabel holderen. Koble nivåvippene i koblingsboksen. 

Figur 5. Nivåvippenes plassering

Igangsetting

• Før pumpestasjonen tas i bruk skal den renses for stein, sand, byggavfall eller andre fremmende materialer som kan  
 påvirke funksjonen.
• Kontroller at ingen kabler er fastklemt.
• Kontroller alle elektriske tilkoblinger. 
• Åpne avstengingsventilen med det forlengede handtaket.
• Slå på pumpen/pumpene fra styreskapet.
• Fyll så vann i pumpestatsjonen til pumpen starter. Kontroller så at det ikke lekker noe sted.
• Når pumpen starter, testes alarmen ved å bryte innkommende matespenning til pumpen. Fortsett å fylle på vann til alarm
 signal gis. Ved alarm stenges så vannet av.
• Koble tilbake pumpens matespenning, som nå skal starte og pumpe til stoppnivået nås. 
• Alarmen skal automatisk slå seg av og gå tilbake til normal.
• Anlegget er dermed prøvekjørt og klar for å tas i bruk. Still bryteren på styreskapet i stilling ”Auto”.

Bruk og vedlikehold

Det anbefales at pumpestasjonen til å begynne med kontrolleres en gang i måneden av bruker. Intervallene kan deretter 
stegvis forlenges til riktig intervall i ditt spesifikke anlegg oppnås. 
Se sjekklisten under for egenkontroll:

Pos. Kontroll        OK Feiltype    Dato/sign.
1  Kontroller pumpesumpen, fjern fremmedlegemer   
2  Kontroller pumpeunksjonen manuellt   
3  Lytt etter ulyder fra pumpen/pumpene   
4  Kontroller alarm og nivåvipper. Fjern eventuelle belegg på vippene   
5  Kontroller pumpens innfestning   
6  Kontroller tilbakeslagsventilen; funksjon og tetthet   
7  Spyl og rengjør pumpesumpen   



Enheten skal vedlikeholdes av kyndig personale med følgende intervall:
• Hver tredje måned i forretningslokaler
• To ganger i året i boligkomplekser
• En gang i året i bolighus
Regelmessig tilsyn både forsikrer funksjonen og forlenger livslengden på avløpsanlegget. 
Vi anbefaler derfor en vedlikeholdeavtale med en kvalifisert servicebedrift.

Advarsel! 
I pumpestasjoner for avløpsvann kan det oppstå helse- og brannfarlige gasser. Disse er tyngre enn luft og kan ansamles på 
bunnen av pumpebrønnen. Vær derfor spesielt forsiktig ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeide. Følg uvilkårlige gjeldende 
sikkerhetsforskrifter.
OBS! Låsbar servicebryter skal være installert. Lås alltid denne før arbeid på anlegget.

OBS! E.M.S. garantivilkår gjelder bare om reparasjonsarbeide utført av et verksted som er godkjent av E.M.S. og bruk av 
originale reservdeler.
E.M.S. fraskriver seg alt ansvar for arbeid som utføres av personale som mangler opplæring og kvalifikasjoner.

Feilsøking

E.M.S. pumpestasjon PB 350/550/750 er et kvalitetsprodukt som er konstruert etter gjeldende normer. Rett installert og 
vedlikeholdt kommer den å gi deg problemfri drift i mange år fremover. Til tross for dette kan det under noen omstendigheter 
oppstå funksjonssvikt.
Ved en eventuell driftsstans anbefaler vi å først kontrollere følgende før en tekniker kontaktes:
• At sikkerhetsbryter er på og at anlegget har påsatt spenning.
• At alle sikringer er hele.
• At motorvernet ikke har løst ut.
• Det går strøm frem til pumpestasjonen.
• Tilbakestill alarmen for å se om den kommer igjen.
• Unngå å spyle vann ved fortsatt alarm, til feilen er utbedret av kvalifisert personale.

Garanti

E.M.S. påtar seg å avhjelpe feil på solgte produkter under forutsetning av:
• Feilen skyldes feil i konstruksjon, materiale eller produksjon.
• Feilen er meldt til E.M.S. innen den 5-årige garantitiden har gått ut.
• Produktet har kun vært brukt under de forhold som beskrives i installasjons- og vedlikeholdsaanvisningen.
• Produktet har kun vært brukt til formål som det er konstruert for.
• Vern og overvåkningsutstyr har vært korrekt tilkoblet og i drift.
• Alle service og reparasjonsarbeid utført av E.M.S. godkjent verksted
• Bare E.M.S. originaldeler har blitt brukt.
Garantien gjelder ikke for feil som forårsakes av feilaktig installasjon, feilaktig utført reparasjon, manglende vedlikehold eller 
normal slitasje.
E.M.S. påtar seg intet ansvar for skader på person, eiendom eller for økonomiske tap utover det som angis over.
Kontakt din E.M.S. forhandler om du mot formodning skulle få behov for å melde inn en garantisak.
 
 



EU-deklarasjon om overensstemmelse

Forsikrer herved at E.M.S. pumpestasjon PS 350/550/750 er produsert i overensstemmelse med RÅDETS DIREKTIV an-
gående innbyrdes nærming av medlemsstatenes lovgivning gjeldende Maskiner 98/37/EC (89/392/EEC) + 91/368/EEC + 
93/44/EEC + 93/68/EEC).
Merket med serienummer.
Produktet inneholder produkter som er produsert etter RÅDETS DIREKTIV.

EMS International AB

Ola Håkansson


