SANIBROYEUR
411 04.13

SANIBROYEUR(
SANIBROY(
SANIFLO(
SANITRIT(

FR NOTICE D’INSTALLATION

SV INSTALLATIONSANVISNING

RO MANUAL DE INSTALARE

UK INSTALLATION INSTRUCTIONS

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING

CZ NÁVOD K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

DE INSTALLATIONSHINWEISE

NO INSTALLASJONSANVISING

TR KURULUM KILAVUZU

IT STRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

FI ASENNUSOHJEET

EL !"#$%&'(&$)*+*'+*'#'
CN

ES MANUAL DE INSTALACIÓN

HU FELSZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

PT MANUAL DE INSTALAÇÃO

PL INSTRUKCJA INSTALACJI

NL INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

RU ̴̸̷̶̵̵̴̸̶̧̧̧̯̹̺̱̯̳̹̭̺̯̱̲̺̹̯̯̽͆̈́̽

maxi 4 m
Ø 22/32 mm

Ø 32/40 mm

1

2

×
3

✓

6

✓

✓
4

2

5

✓

1

✓

×

×
7

✓

✓

✓

×

maxi 20 c
cm

8

×

4 m max.
3m
2m
1m

0 m 10 m 20 m

x2
20x32

C

x1

G

32x50

20

30

J

40

50

x4

x1

90x110

A

H

B

G

70

C

G

80

90 L/min

F

x1

K

x1
1

60

E

x2

I

x1

10

D

x1

H

x1

80 m 90 m 100 m

EN 12050-3

0

B

x1

60 m

m
8
7
6
5
4
3
2
1
0

SANIBROYEUR( - SANIBROY(
SANIFLO( - SANITRIT(
K70 - EN12050-3
220-240V - 50Hz - 400 W
IP44 - 1,9A - 5,4 kg
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1 AVERTISMENT

tului trebuie să aibă împământare (clasa I)
şi să ﬁe protejat de un disjunctor diferenţial de înaltă sensibilitate (30 mA).
Această priză trebuie să ﬁe destinată
exclusiv alimentării aparatului. În cazul în care
cablul electric al aparatului este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de catre fabricant sau
de catre o persoana autorizata de Departamentul de Service, pentru a evita orice pericol.
Reglementare
Asiguraţi-vă că respectaţi dispoziţiile
normei în vigoare din ţara de utilizare
a aparatului cu privire la nivelul de protecţie pentru sălile de baie.

Acesta este un aparat de tocare-pompare
dezvoltat în conformitate cu regulile în vigoare
şi supus permanent controlului calităţii într-o
uzină certiﬁcată ISO 9001. Acest aparat dispune de un nivel ridicat de performanţă, este
sigur şi ﬁabil, cu condiţia ca toate instrucţiunile
de instalare şi întreţinere speciﬁcate în prezentul manual să ﬁe respectate cu stricteţe.
Acest aprat nu trebuie utilizat
de persoanele (inclusiv copiii) cu
deﬁcienţe ﬁzice, senzoriale sau psihice
sau de persoanele care nu au experienţa
şi cunoştinţele necesare pentru folosirea
acestuia, cu excepţia cazului în care sunt
supravegheate sau au primit instrucţiuni
privind utilizarea aparatului de la o persoană care răspunde de siguranţa lor.
Supravegheaţi copiii pentru ca aceştia să
nu se joace cu aparatul.

Odată efectuate racordurile hidraulice și electrice, trageţi apa de mai multe ori. Cuva trebuie să rămână etanșă la trecerea apei.

2 APLICAŢII

6 INTERVENŢII EVENTUALE

Acest aparat este o staţie de pompare pe verticală, de mici dimensiuni, destinată evacuării
apelor uzate care provin de la un WC cu evacuare orizontală, de la un duş*, un bideu* sau
o chiuvetă* (*: în funcţie de model).
Acest aparat corespunde normei EN 120503 şi normelor europene cu privire la siguranţa
electrică şi compatibilitatea electromagnetică.

3 INSTALARE

Aparatul trebuie să se aﬂe în aceeaşi încăpere
cu WC-ul, ca şi cu celelalte instalaţii sanitare racordate eventual la acest echipament. Accesul
la aparat trebuie să se realizeze uşor, în cazul
unor veriﬁcări sau în cazul unor lucrări de service.
Instalarea şi funcţionarea aparatului trebuie
să ﬁe conforme cu reglementările locale şi cu
norma EN 12056-4.
Pentru a beneﬁcia de ultimele îmbunătăţiri
tehnice în domeniul acustic, aduse acestui
aparat, este important:
• să poziţionaţ rezervorul aparatului astfel încât
acesta sa nu atingă vreun perete al încăperii
• să amplasaţi rezervorul pe o suprafaţă perfect
plană, astfel încât să nu inﬂuenţeze buna funcţionare a elementelor de preluare a vibraţiilor
• să ﬁxaţi corect conducta de evacuare evitând distanţe între elementele de prindere, mai
mari de 1 metru.
CONECTAREA ELECTRICĂ
Nu
efectuaţi
branşamentul
electric decât după realizarea
deﬁnitivă a racordurilor.
Conectarea electrică trebuie realizată de către
personal caliﬁcat în electrotehnică.
Aparatul trebuie amplasat astfel încât să aveţi
acces la priza de alimentare.
Circuitul de alimentare electrică al apara-

4 PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

Veriﬁcaţi etanşeitatea racordurilor la aparatele sanitare: WC, duş*, bideu*, chiuvetă* (*: în
funcţie de model).

5 ÎNTREŢINERE
ATENŢIE!!!

În cazul unei absenţe prelungite de acasă (vacanţă) va recomndăm să întrerupeţi alimentarea cu apă a WC-ului şi a obiectelor sanitare
conectate la aparat şi să protejaţi instalaţia
împotriva îngheţului.
CURĂŢARE/DETARTRAJ
Pentru a detartra şi curăţa dispozitivul de tocare şi WC-ul, utilizaţi în mod regulat un detartrant corespunzător, ca de exemplu detartrantul special SANIBROYEUR de la SFA care
este conceput pentru a îndepărta tartrul şi
care protejează piesele din interiorul aparatului
dumneavoastră.

ÎN TOATE CAZURILE, DECONECTAŢI MAI ÎNTÂI APARATUL
DE LA SURSA ELECTRICĂ DE ALIMENTARE.
ANOMALIE CONSTATATĂ

CAUZE PROBABILE

SOLUŢII

• Motorul nu porneşte

• Aparatul nu este conectat la o
sursă electrică de alimentare
• Alimentare electrică defectuoasă
• Defecţiuni la motor sau la sistemul
de comandă

• Conectaţi aparatul la o sursă
electrică de alimentare
• Veriﬁcaţi alimentarea electrică
• În caz contrar, consultaţi un
depanator autorizat

• Motorul hârâie sau bâzâie şi nu
mai funcţionează

• Motorul este blocat de un corp
străin
• Defecţiuni la motor sau la sistemul
de comandă

• Îndepărtaţi corpul străin
• În caz contrar, consultaţi un
depanator autorizat

• Aparatul porneşte cu intermitenţe

• Obiectele sanitare racordate
prezintă scurgeri
• Supapa antiretur prezintă scurgeri

• Veriﬁcaţi instalaţia în amonte
• Curăţaţi sau schimbaţi supapa
antiretur

• Motorul se învârte normal, dar nu
se mai opreşte sau funcţionează
prea mult timp

• Lungimea conductei de evacuare
pe verticală sau orizontală este
prea mare sau există prea multe
coturi (pierdere de sarcină)
• Defecţiune hidraulică, colmatare

• Revizuiţi instalaţia
• În caz contrar, consultaţi un
depanator autorizat

• Aparatul se opreşte

• Aparatul a funcţionat prea mult
timp (întrerupere termică de
siguranţă)

• Așteptaţi ca aparatul să-şi reia
funcţionarea, apoi contactaţi un
depanator autorizat dacă este
necesar

• Motorul funcţionează cu
întreruperi, iar apa coboară lent în
vasul de WC

• Oriﬁciul de aerisire din capacul
aparatului este înfundat
• Defecţiuni la motor

• Desfundaţi oriﬁciul de aerisire
• În caz contrar, consultaţi un
depanator autorizat

• Apa se întoarce pe traseu spre
duş (aparate cu intrări laterale)

• Cădiţa duşului a fost montată
prea jos în raport cu aparatul
• Supapele intrărilor laterale sunt
colmatate

• Veriﬁcaţi instalaţia
• Curăţaţi supapele
• În caz contrar, consultaţi un
depanator autorizat

7 CONDIŢII DE GARANŢIE
Aparatul beneﬁciază de doi ani garanţie de la data cumpărării, cu condiţia ca instalarea şi
utilizarea aparatului să ﬁe conforme cu instrucţiunile din acest manual.
ATENIE !!!: Nu se acorda garanie decât în cazul utilizarii aparatului pentru
evacuarea hârtiei igienice, materiilor fecale si apelor uzate igienico-sanitare.
În cazul unor deteriorari ale aparatului provocate de: tocarea unor corpuri straine precum
vata, tampoane, serveele igienice, serveele parfumate, produse alimentare, prezervative,
par, cârpe, obiectele din lemn, plastic sau metal (ex: agrafe de par), materiale de construcie; sau de pomparea unor lichide precum solveni sau uleiuri, acestea nu intra în cadrul
garaniei acordate.
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