
INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI
Urządzenie rozdrabniająco-przepompowywujące  
KESSEL Aqualift F XL Mono/Duo
 do ścieków zanieczyszczonych fekaliami i ścieków nie zawierających fekaliów 
możliwość ustawienia w dowolnym miejscu w pomieszczeniach chronionych przed mrozem.

Stan: 2017/12  Numer  010-907

 o Instalacja   o Uruchomienie         o Instruktaż
odnośnie do instalacji został wykonany przez specjalistycz-
ny zakład:

nazwisko/ podpis  data  miejscowość

Bezpieczeństwo zapewnione 
przez przyrząd sterujący z 
systemem samodiagnozującym 
(funkcja SDS). 
Czujnik ciśnieniowy  
do bezpiecznej rejestracji  
poziomów napełnienia
Miejsca na otwory do kolejnych 
przyłączy, o wielkości do DN 
200 
Podłoga z nachyleniem w 
stronę 
punktu wyjścia pompy
Wszystkie pojemniki mieszczą 
się przez standardowe drzwi  o 
szerokości 800 mm.
Armatura z tworzywa sztuczne-
go lub żeliwna w zależności od
materiału mocowania 
z zabezpieczeniem wyporu  
łącznie

Zalety produktuArmatura z tworzywa sztucznego  Armatura żeliwna
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Pieczątka zakładu specjalistycznego
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1. Uwagi ogólne 

1.1. Wprowadzenie i powitanie

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie,
miło nam, że zdecydowałeś się na zakup produktu naszej firmy. Zapewne spełni on wszystkie Twoje oczekiwania. 
Życzymy bezawaryjnego użytkowania!
Niniejszy dokument opisuje sposób montażu i konserwacji urządzenia rozdrabniająco-przepompowującego Aqua-
lift F XL firmy KESSEL, obsługiwanego przy użyciu przyrządu sterującego. Instrukcja obsługi i konserwacji przyrzą-
du sterującego stanowi element opisu urządzenia.

W staraniach o utrzymywanie naszych standardów jakościowych na możliwie najwyższym poziomie jesteśmy za-
leżni od Państwa pomocy. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag odnośnie do możliwości poprawy naszych 
produktów.
Pytania? Chętnie udzielimy Państwu odpowiedzi.

1.2. Ogólny opis produktu

Urządzenie rozdrabniająco-przepompowujące Aqualift F XL firmy KESSEL (w dalszej części zwane urządzeniem) 
jest przeznaczone do wypompowywania fekaliów oraz ścieków zawierających fekalia. Zbiornik ściekowy wyposaż-
ony jest w pompę(y) oraz czujnik(i) poziomu. Elementy budowy zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający 
ich bezpośrednie podłączenie do przyrządu sterującego firmy KESSEL. Urządzenie dostępne jest w trzech warian-
tach (pojemności) oraz z różnymi pompami. W zależności od wymagań armatura oraz zabezpieczenie odcinające 
mogą być wykonane z tworzywa sztucznego lub żeliwa.

1.2.1 Wersje wykonania

Produkt dostępny jest w następujących wersjach

Wartości przyłączeniowe pomp / przyrządu sterującego
Oznaczenie wersji Pojemność zbiornika Mono Duo 230V  400 V
Aqualift F XL 200 200 litrów x x x x
Aqualift F XL 300 300 litrów x x x
Aqualift F XL 450 450 litrów x x x
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1.2.2 Tabliczka znamionowa

Informacje zawarte na tabliczce znamionowej urządzenia

1 Oznaczenie urządzenia
2 Numer artykułu
3 Napięcie przyłączeniowe, frekwencja przyłączenia, miejsce poboru prądu.
4 Maksymalny prąd przewodzenia / wysokość przepływu
5 Rodzaj ochrony (IP) + rodzaj użytkowania
6 Numer seryjny
7 Kod QR
10 Wersja oprogramowania
28 Znak CE
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1.3. Informacje ogólne dot. niniejszej instrukcji obsługi i konserwacji

Stosowane symbole i legendy
<1> Wskazówka w treści odnosząca się do numeru legendy na rysunku.
[2] Odniesienie do rysunku
• Krok roboczy
- Wyszczególnienie
Kursywa Tekst pisany kursywą: Odniesienie do fragmentu / punktu w menu sterowania

 UWAGA: Ostrzeżenie przed zagrożeniem dla osób lub rzeczy. Zlekceważenie   
 wskazówek opatrzonych powyższym symbolem może doprowadzić do poważnych  
             skaleczeń  osób lub szkód materialnych. 

 WSKAZÓWKA: Wskazówki techniczne, które należy szczególnie przestrzegać, 

1.4. Zakres dostawy

11 Urządzenie z różnymi rodzajami armatur ([2] = żeliwo szare [3] = tworzywo sztuczne i pomp)
12 Instrukcja obsługi i konserwacji
18 Mocowania
22 Instrukcja obsługi i konserwacji przyrządu sterującego 
 Uszczelka przelotowa DN100/150 (brak rysunku)

 Przed dostawą, urządzenie sprawdzono pod względem działania i szczelności. Umożliwia to  

11

12 1822
12 18

11

22

[2] [3]

umożliwia natychmiastowe uruchomienie, po odpowiednim montażu.
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1.5. Grupy budowy i elementy funkcyjne

13 Tabliczka znamionowa
11 Zbiornik ściekowy
14 Pompa(y) ściekowe
15 Złączka rurowa w kształcie litery Y / przyłącze 

ciśnieniowe
16 Zabezpieczenie odpływu wstecznego
17 Zawór odcinający *
19 Przewód dopływowy DN 100/150
18 Przewód wentylacyjny DN70
31 Pokrywa otworu do czyszczenia
39 Miejsca na otwory dla dopływu
40 Przyłącze pompy ręcznej membranowej DN40
41 Czujnik poziomu **
42 Klapa zabezpieczenia odpływu wstecznego

17

15

16

19

39
14

13

11

* 18

40

31

41

42

* Opcjonalnie 
** Rura zanurzona (o ile nie skonfigurowano inaczej)

  Rysunekmoże różnić się pod względem formy i wykonania 
  elementów wyposażenia od Państwa urządzenia. 
  Rysunki ukazują urządzenie w wersji Duo. 
  Wersja Mono dostarczana jest z jedną pompą.

  Rysunek urządzenia z armaturą z żeliwa szarego = [4]
  z tworzywa sztucznego = [5]

  W urządzeniu Aqualift F XL 200 przyłączenie 
  pompy z membraną ręczną <40> znajduje się z boku.

17 *

16

14

19

13

39

11

18

40

31

41

42

[4]

[5]
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2. Bezpieczeństwo 

2.1. Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Urządzenie należy używać wyłącznie do odpompowania ścieków zawierających lub pozbawionych fekaliów.
Stosowanie urządzenia w miejsca zagrożonych wybuchem jest niedopuszczalne. 
Wszelkie czynności przeprowadzone bez jednoznacznego oraz pisemnego zezwolenia producenta, np.:
• Przebudowa, dobudowa,
• Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych, 
• Wykonanie napraw przez nieautoryzowane przedsiębiorstwa lub osoby,
• Użytkowanie w warunkach innych niż wymaganych przez aktualne dyrektywy i normy,
mogą prowadzić do utraty gwarancji.
Wskazówka:
Aby ochronić elektryczne komponenty urządzenia przed uszkodzeniem w przypadku możliwych skoków napięcia, 
urządzenie rozdzielcze wyposażone jest w układ ochronny. Nie służy on do ochrony odgromowej. Jeśli będzie to 
wymagane, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie.

2.2. Wybór i kwalifikacje personelu

Osoby, które będą obsługiwać i / lub konserwować urządzenie, muszą: 
• mieć ukończone przynajmniej 18 lat,
• być odpowiednio przeszkolone do wykonywania poszczególnych czynności,
• znać i przestrzegać zasad technicznych oraz przepisów bezpieczeństwa.

Użytkownik decyduje o wymaganych kwalifikacjach
• obsługi, 
• konserwatorów,
• personelu utrzymania ruchu.

Użytkownik powinien zadbać o obsługę urządzenia przez wykwalifikowany personel.
Wykwalifikowany personel stanowią osoby, które dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu, jak również zna-
jomości właściwych regulacji, aktualnych norm oraz przepisów bezpieczeństwa dot. zapobiegania wypadkom, 
mogą wykonywać konieczne czynności oraz rozpoznawać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom.   
Prace przy urządzeniach elektrycznych powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych fachowców 
oraz pod warunkiem przestrzegania wszystkich obowiązujących regulacji odnośnie do przepisów o zapobieganiu 
wypadkom.

2.3. Organizacyjne środki bezpieczeństwa

Instrukcję obsługi i konserwacji należy przechowywać w pobliżu urządzenia.

2.4. Zagrożenia ze strony produktu

2.4.1 Zagrożenia ze strony energii elektrycznej i kabli

Wszystkie elementy pod napięciem posiadają osłonę chroniącą przed niezamierzonym kontaktem. Pokrywy, wty-
czki i kable należy przed użyciem, wyłączyć zasilania. Prace wykonywane przy elementach pod napięciem muszą 
wykonywać osoby wykwalifikowane (patrz pkt. 2.2).
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2.4.2 Zagrożenia ze strony gorących powierzchni

Napędy pomp nagrzewają się podczas pracy Kontakt z gorącą powierzchnią może spowodować ciężkie oparzenia 
i uszkodzenia rzeczy. 
Należy nosić środki ochrony, a przed kontaktem należy zadbać o odpowiednie wychłodzenie powierzchni. 

2.4.3 Zagrożenie hałasem

Praca urządzenia może wywołać wysoki poziom hałasu*. W razie konieczności należy nosić odpowiednie wypo-
sażenie ochronne oraz przedsięwziąć kroki w celu wykonania izolacji dźwiękochłonnej.
* Pompy <70 dB, zabezpieczenie odpływu wstecznego oraz dźwięk przepływającej wody maks. 80 dB

2.4.4 Zagrożenia dla zdrowia

Instalacja tłoczy ścieki zawierające fekalia, które mogą zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia. Należy upe-
wnić się, że nie dojdzie do bezpośredniego kontaktu ścieków lub zabrudzonymi elementami urządzenia z oczami, 
ustami, lub skórą.  Jeżeli dojdzie do bezpośredniego kontaktu ze ściekiem lub zabrudzoną powierzchnią, należy 
natychmiast oczyścić i ewentualnie zdezynfekować zabrudzoną część ciała.   Powietrze w zbiorniku ścieków może 
być szkodliwe dla zdrowia. Przed otwarciem zbiornika ściekowego (np. demontaż pompy) zadbać o odpowiednią 
wentylację pomieszczenia.

2.4.5 Zagrożenie wybuchem

Wnętrze zbiornika ściekowego może być uważane za miejsce zagrożenia wybuchem (EN 12050). W procesach 
biologicznych mogą wydzielać się gazy (siarkowodór, metan). Przed otwarciem zbiornika ściekowego (np. demon-
taż pompy) należy zadbać o odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniu i zbiorniku. 
Gdy zbiornik jestotwarty,należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się źródła zapłonu (np. używanie urządzeń 
elektrycznych bez osłoniętego silnika, obróbka metalu, palenie, itd.).
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3. Montaż
3.1. Warunki montażu

•  Urządzenie musi zostać osadzone na nośnym (uwzględnić wagę pełnego zbiornika)1) oraz równym podłożu. 
•  Podłoże musi być być odpowiednie do osadzenia mocowań (na śrubę 0,9 kN), które mają zapobiec unoszeniu 

się urządzenia. 
•  Przewody przyłączeniowe (dopływ i odpływ oraz wentylacja) muszą mieć mocowania samonośne tzn., że nie 

mogą opierać się na urządzeniu.
• Objętość napełnienia przewodu ciśnieniowego nie może być większa od objętości użytkowej urządzenia. 2). 

Pojemność użytkową urządzania określają momenty włączenia i  
wyłączenia, jak również czas opóźnienia wyłączenia pompy.  
Niestosowanie się do powyższych zaleceń, może  
skutkować powstaniem osadu w przewodzie doprowadzającym, co  
prowadzi do usterek.

Zależność pojemności użytkowej od pozycji wpływu
(patrz również  6.5)

A Dopływ boczny
B Dopływ górny
1 WŁĄCZ1
2 WŁĄCZ2
3 Alarm
4 WYŁĄCZ1

3.2. Montaż urządzenia

Urządzeniasą ciężkie i nieporęczne. Transport odbywa się przy pomocy odpowiednich środków do przenoszenia 
ładunków (dźwigów, wózków podnośnych). Podczas transportu środkiem do przenoszenia ładunku, urządzenie 
musi być bezpiecznie zamocowane do  płyty o odpowiednich parametrach wytrzymałości.  
Do przeniesienia urządzenia w inne miejsce, zalecany jest demontaż pomp(y) ściekowej w celu redukcji wagi. 
Jeżeli pompy zostaną zdemontowane, przed ponownym uruchomieniem należy przeprowadzić test szczelności 
kołnierzy pomp.

Nienależy demontować kołnierza pompy (patrz 7.1).

Należy zadbać o odpowiednią przestrzeń na prace konserwacyjne, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami i 
normami.3)    . Zaleca się pozostawienie co najmniej 60cm wolnej przestrzeni.

Jeżeli taka opcja została przewidziana podłożyć maty wygłuszające (akcesoria) w miejscu ustawienia urządzenia.

 

 

 

3

2

4
1

A

B

3
2

4

1

1) Pojemność zbiornika w kg plus 70 do 250 kg, w zależności od wersji.
2) DIN EN 12056-4
3) DIN EN 12056-4 und DIN EN 12050-1

[6]
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3.2.1 Przyłączenie dopływu

• Przewód dopływowy należy przyłączyć do króćca <19> .

Istnieje możliwość montażu dopływu w miejscach na otwory (patrz 2.5)  
. Przy tym należy upewnić się, że 
•  Dopływ został umieszczony powyżej czujnika poziomu w celu  

włączenia pompy. W przeciwnym razie dojecie do zatkania dopływu.  
Alternatywnie można dopasować punkty przełączenia. 

•  Dopływ nie został umieszczony bezpośrednio przy czujniku poziomu, 
ponieważ prawidłowe działanie czujnika mogłoby zostać zakłócone  
przez zabrudzenia i wpływający ściek.  
W razie konieczności można zamienić pozycje montażu czujnika 
poziomu i pokrywy rewizyjnej. 

•  Należy używać pasujących do siebie koronki rdzeniowej oraz  
uszczelki przelotowej  
.

• Środek otworu wiertniczego należy ustalić w oparciu o linię  
  środkową powierzchni przeznaczonej do wywiercenia otworu.
• Krawędzi otworu nie należy wygładzać, ponieważ zabieg ten może  
  doprowadzić do powstania nieszczelności.

3.2.2 Przyłączenie przewodu wentylacyjnego

•  Przewód wentylacyjny należy podpiąć do przyłącza wentylacyjnego  
<38> . (zgodnie z DIN EN 12056-4). 
Jest to przeprowadzić oddzielną rurę wentylacyjną na poziomie  
dachu.

  
Przyłącza oraz opaski zaciskowe powinny posiadać  
właściwości wytłumiające.

[7]

[8]

19

38
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3.2.3 Przyłączenie przewodu ciśnieniowego

W zależności od wersji urządzenia, zastosowano armaturę z  
tworzywa sztucznego  lub żeliwa szarego.1) .

Armatury z tworzywa sztucznego
• w razie potrzeby zamontować zawór odcinający <17> (opcja)
• Przewód ciśnieniowy <A>2) należy zamontować zgodnie z poniższym:
• prostopadle do przyłącza odpływu <20>. 
• równolegle do zaworu odcinającego.

Przestrzegać momentów dokręcenia, patrz strona 6.4.

Armatura z żeliwa szarego

•  Armaturę należy zamontować zgodnie z rysunkiem, śruby dokręcić ręcznie:
- zabezpieczenie odpływu wstecznego <25> 
- złączka rurowa w kształcie lit Y <15>
- zawór odcinający <17>

Śruby <34> i <35> mają różne długości:   <34> = 65 mm       <35> = 40 mm 
Do każdego kołnierza należy użyć 4 śrub.

• Wszystkie złącza śrubowe należy dokręcić, zaczynając od górnej śruby.
• Przewód ciśnieniowy <A>2) należy podłączyć do przyłącza odpływu <20>. 
 

Przestrzegać momentów dokręcenia, patrz strona 6.4.

[10]

1) Zalecenie: Wysokość >5m i wydajność przepływu > 20m3/h
2) Przyłącze giętkie
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3.2.4 Mocowanie do podłoża

Należy używać wyłącznie śrub <36> dostarczonych wraz z  
urządzeniem do zamocowania kątowników <37> do zbiornika  
ściekowego. Inne śruby mogą doprowadzić do nieszczelności zbiornika.

•  Kątowniki zamocować w czterech1) punktach na zbiorniku ściekowym  
.

•   Kątowniki należy skręcić z podłożem, przy użyciu mocowań (7)  
dostarczonych wraz z urządzeniem (Dokręcenie min. 0,9 kN*). 

•  Śruby wchodzące w zakres dostawy są przeznaczone do stosowania  
w podłożach betonowych (B25, moment dokręcenia 0,9 kN).

3.3. Montaż przyrządu sterującego

•  Przyrząd sterujący należy zamontować zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji przyrządu sterującego. Przy-
łącza elektryczne pomp(y), a także przyłącze czujnika ciśnieniowego (alternatywnie czujnika poziomu) należy 
podłączyć do przyrządu sterującego.   

Przyłącza (kable, przewód ciśnieniowy) mogą zostać przedłużone w następujący sposób: 
      Standard możliwość przedłużenia do 

Pływak i sonda poziomu 5 m 15 m
Czujnik ciśnieniowy 5 m 15 m 
Pompa (y) 5 m 30 m

   

Po podłączeniu, wprowadzić następujące parametry urządzenia: 

Przyrząd sterujący KESSEL Aqualift F Comfort 230V
- Typ Aqualift: urządzenie rozdrabniająco-przepompowujące F XL xxx l (xxx = objętość zbiornika) 
- Typ pompy zgodnie z dowodem dostawy 

Przyrząd sterujący KESSEL Aqualift F Comfort 400V
Z menu 3.6 wydajność, wybrać odpowiednie urządzenie.   
Jeżeli urządzenie nie widnieje w menu, wybrać urządzenie specjalne zgodnie z poniższym:

Dla pompy typu Ustawienie w menu 3.6 wartości wyda-
jności

SPF 1500 Pompa specjalna <4A
SPF 3000 Pompa specjalna <6,3A
SPF 4500 lub SPF 5500 Pompa specjalna <10,0A

Następnie ustawić lub skontrolować parametry poniższej tabeli. 

37

367

1) Dwa punkty w urządzeniu rozdrabniająco-przepompowującym KESSEL 
Aqualift F XL 200

[12]
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Przyrząd sterujący KESSEL Aqualift F Comfort 400V

                         Ustawienia specjalne pompy typu
 

Opóźnienie podłączenia do sieci [s] 5 5 5 5 5 0…60 B
Wysokość elementu spiętrzającego [mm]2 130 130 130 130 130 0…999 A
Blokada włącznika [s]3 6 6 6 6 6 0…30 C
Zakres pomiaru [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 0…3000 B
WŁĄCZ1 - poziom [mm] 350 350 350 350 350 0…999 A
WŁĄCZ2 - poziom [mm] 400 400 400 400 400 0…999 A
WYŁĄCZ1-poziom [mm]4 160 160 160 160 160 0…999 A
Poziom alarmowy [mm] 450 450 450 450 450 0…999 A
Opóźnienie włączenia [s] 1 1 1 1 1 1…10 B
Opóźnianie wyłączenia [sek.]5

 - zbiornik 200l 3 3 3 2 2 1…10 A
 - zbiornik 300l 6 6 5 5 3 1…10 A
 - zbiornik 450l 6 6 6 5 4 1…10 A
Tryb pompy6 (tylko Duo) włączo-

ny
włącz-

ony
włącz-

ony
włącz-

ony
włącz-

ony
wyłączony/
włączony

B

Graniczny czas pracy [min]7 240 240 240 240 240 40…640 B
Graniczny wskaźnik prędkości8 20 20 20 20 20 5…30 B
min Prąd [A] 1 1 1 1 1 0…5 A
maks. Prąd [A] 10 4 6,3 10 14 0…5 A
LEP-Offset9  [mm] 0 0 0 0 0 0…30 B
automatyczny SDS [d] 7 7 7 7 7 0…14 B

1) A = ustawić, sprawdzić B = opcjonalnie C = zmiana wyłącznie przez przeszkolony personel firmy KESSEL.
2) Rura zanurzona (dolna rurka -> dolny kontener)
3) Czas, który minie, zanim uruchomi się druga pompa (Duo) oraz czas, który minie, zanim pompa uruchomi się ponownie.
4) Wyłącznie wersja Duo
5) Czas opóźnienia, tj. czas, przez który wyłączenie jest opóźniane, w celu odpowietrzenia rury zanurzonej czujnika poziomu.
6) Opisuje kolejność, w której pompy są włączane i wyłączane. Możliwość wyboru pomiędzy kolejnością zmienną i stałą.
7) Maksymalny  czas pracy ciągłej pompy. Należy zwracać uwagę na rodzaj pompy S1 i S3.
8)  Maksymalna liczba uruchomień pompy w ciągu 3 minut. W razie przekroczenia włącza się komunikat błędu (na wyświetlaczu wraz z sygnałem 

akustycznym).
9) Offset konieczny do zrównoważenia wytworzonego ciśnienia, podczas użycia kompresora do wprowadzania powietrza do systemu.
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4. Uruchomienie

Należy koniecznie unikać pracy pomp(y) przy niedostatecznym smarowaniu, ponieważ grozi to ich uszkodzeniu. 
Nigdy nie włączać pomp, jeżeli zbiornik nie jest napełniony przynajmniej w stopniu odpowiadającemu minimalnemu 
poziomowi. 

4.1. Kontrola działania / uruchomienie

4.1.1 Włącznik WŁĄCZONY

W przypadku gdy dopływ odbywa się przez jeden z wywierconych otworów, zamiast przez przyłącze dopływu, 
należy skontrolować lub ustawić poziom dla włączonego urządzenia.
•  Należy upewnić się, że dolna krawędź dopływu znajduje się maksymalnie 360 mm ponad dnem zbiornika ścieko-

wego. Jeżeli dopływ znajduje się wyżej, należy wprowadzić ustaloną wartość do punktu menu 3.1.12.

4.1.2 Opóźnienie wyłączenia pompy

W zależności od konfiguracji urządzenia oraz długości / średnicy przewodu ciśnieniowego, może zaistnieć koniecz-
ność ustawienia innego czasu opóźnienia wyłączenia pompy, niż czas ustawiony fabrycznie.

Kontrola działania
•  Kontrola wizualna przez otwór do czyszczenia urządzenia: Należy upewnić się, że poziom ścieków w zbiorniku po 

odpompowaniu wynosi co najmniej 1 cm <A> poniżej rury zanurzonej <32> (czujnik ciśnieniowy). Rura zanurzana 
musi zostać napowietrzona przy każdym odpompowaniu.    

Aby uniknąć pracy pompy przy niedostatecznym smarowaniu, należy zwiększyć wartość opóźnienia o 1.  

W razie potrzeby zwiększyć opóźnienie w menu ustawień przyrządu sterującego o jedną wartość oraz przeprowad-
zić ponowną kontrolę.

•  Kontrola działania urządzenia przy użyciu  
przyrządu sterującego. Patrz instrukcja obsługi i   
konserwacji przyrządu sterującego.   

Uruchomienie musi zostać przeprowadzone zgodnie z  
EN 12056-4:2000, która wymaga szczegółowej kontroli  
wszystkich elementów urządzenia oraz sporządzenia pisemnego  
protokołu odnośnie do wszystkich istotnych danych.

w

 
32

A
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5. Dane techniczne
5.1. Informacje ogólne

Waga urządzeń (pustych) w zależności od wersji, od 70 do 250 kg.
5.2. Pompy

Pompa SPF... 1400 1500 3000 4500 5500
Waga [kg] 23 24 24 26 38
Moc P1 1,6 kW 1,4 kW 3,2 kW 4,5 kW 5,7 kW
Moc P2 1,1 kW 1,1 kW 2,7 kW 3,7 kW 4,7 kW
Moment obrotowy [obr./min] 1370 1415 2845 2845 2850
Napięcie [V] 230V; 50 Hz 400V; 50 Hz 400V; 50 Hz 400V; 50 Hz 400V; 50 Hz
Prąd znamionowy [A] 7,3 2,7 5,4 7,7 9,1
Maks. moc tłoczenia [m³/h] 38 40 47 56 60
Maks. wysokość tłoczenia [m] 7 8 16 20 28
Maks. temperatura transportowa-
nego materiału [°C]

40

Stopień ochrony IP68 (3m Ws/48 h)
Klasa ochrony I
Ochrona silnika zewnętrzna
Rodzaj wtyczki Przyłącze bezpośrednie
Kabel przyłączeniowy 5 m; 7 x 1,5 mm²
wymagany bezpiecznik [A] Mono C10A C16A (3 biegunowe) C20A C16A (miękki 

start)
wymagany bezpiecznik [A] Duo C20A C16A C20A C32A C25A (miękki 

start)
Tryb pracy S3/S1 S3

5.3. Wydajność pompy

Pompa
SPF..

Wydajność pompy Q [m³/h] przy wysokości H [m]

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 H [m]
1400 * 36 26,1 12,5 Q [m³/h]
1500 * 37,5 28,2 15,8 Q [m³/h]
3000 * 46 40,1 34,4 28,3 22 15,6 8,8 1,8 Q [m³/h]
4500 * 53,4 48,4 42,9 37,5 30 22,5 13,1 Q [m³/h]
5500 ** 60 55 52,5 47,5 43,2 37,5 33,1 27,5 20 12,5 2,5 Q [m³/h]

* S3/S1      ** S3  
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[m]
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5.4. Momenty dokręcenia złączy śrubowych

Pompa zamontowana na kołnierzu 7 Nm
Czujnik poziomu i pokrywa włazu rewizyjnego 5 Nm
Zabezpieczenie odpływu wstecznego (tworzywo 
sztuczne)

7 Nm

5.5. Pojemności użytkowe zbiornika

Zależność pojemności użytkowej  w litrach  od pozycji wpływu.

Pojemność użytkowa (ok.) Litrów dla wpływu [mm]
Typ Pojemność zbiornika 115[mm] 170[mm] 265[mm] 365[mm] Króciec

F XL 200 200 litrów 25 37 85 112 120
F XL 300 300 litrów 33 50 119 159 175
F XL 450 450 litrów 41 63 156 216 250

Poziom minimaly w czasie włączenia.

Minimalna wysokość pozycji wpływu  <B> odpowiada  
115 mm. Poniżej nie należy wykonywać otworów w celu ochrony  
pomp(y) przed pracą przy niedostatecznym smarowaniu.

1
7

0 2
6

5

 B 115 mm

[15]
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5.6. Wymiary

Pojemność zbior-
nika 

Szerokość 
<B> 
[mm]

Długość <L> 
[mm] 

Wysokość <H> [mm]
Wysokość urządzenia / przyłączenie przewodu 

ciśnieniowego
    L1                 L2 H1                H2                 H3

200 litrów 760    976              1109 770 / 620      807 / 610      1027 / 978
300 litrów 1260    760              889 770 / 620      806 / 609      1042 / 994
450 litrów 1260    960              1089 770 / 620      806 / 609      1027 / 978

L1 bez lub z zaworem odcinającym z tworzywa sztucznego
L2 z zaworem odcinający z żeliwa szarego.
H1 bez zaworu odcinającego, przewód ciśnieniowy prostopadły 
H2 z zaworem odcinającym z tworzywa sztucznego, przewód ciśnieniowy poziomy. 
H3 z zaworem odcinającym z żeliwa, przewód ciśnieniowy prostopadły.
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6. Konserwacja

6.1. Wskazówki bezpieczeństwa podczas konserwacji

-  Przed otwarciem zbiornika ściekowego zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia. Trzymać zdala od 
źródeł ognia, nie palić.

-  Upewnić się, że temperatura pomp(y) jest równa temperaturze otoczenia.
-  przed rozpoczęciem pracy przewody dopływowe i odpływowe muszą być puste i nie mogą znajdować się pod 

ciśnieniem. 
-  Poziom ścieków w zbiorniku musi oscylować poniżej poziomu mocowań (kołnierz pompy) pomp ściekowych (rys. 

[21]). 
-  Agresywne środki czyszczące mogą uszkodzić prowadzić do uszkodzeń uszczelek. Czyścić ciepłą wodą i 
szczotką.

Nie należy demontować kołnierza pompy <33>.

6.2. Czynności konserwacyjne, okresy konserwacji

Konserwacja urządzeń rozdrabniająco-przepompowujących 
 (DIN 12056-4)
Urządzenie musi być serwisowane przez fachowy personel. Odstępy czasowe pomiędzy przeglądami nie mogą 
być dłuższe niż: 
-  1/4 roku w przypadku urządzeń do użytku przemysłowego.
-  1/2 roku w przypadku urządzeń stosowanych w domach wielorodzinnych.
-  1 rok w przypadku urządzeń stosowanych w domach jednorodzinnych,
Podczas każdego przeglądu należy sporządzić protokół z przeglądu z wyszczególnieniem wszystkich przeprowad-
zonych prac oraz ważnych danych.

W przypadku stwierdzenia usterek, których nie da się naprawić, wykwalifikowany pracownik serwisu przeprowad-
zający przegląd powinien niezwłocznie poinformować użytkownika urządzenia w formie pisemnej (pokwitowanie) 
o zaistniałej sytuacji.

6.3. Czynności konserwacyjne

6.3.1 Kontrola wizualna

Należy sprawdzić elementy urządzenia pod względem kompletności, stałej pozycji, braku uszkodzeń oraz 
szczelności.

6.3.2 Kontrola zaworu odcinającego

Zawór (zawory) powinny być bezproblemowe i łatwe w obsłudze.

33
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6.3.3 Przygotowanie urządzenia do konserwacji, opróżnianie

Zamknąć dopływ lub upewnić się że ściek nie dostanie się do zbiornika.
• Opróżnić zbiornik, przez 
 -  wpuszczenie wody, do momentu uruchomienie pompy 1. Odciąć dopływ wody, pompa pracuje do momentu 

osiągnięcia minimalnego poziomu.  
lub  
Uwaga: Niebezpieczeństwo uszkodzenia materiału! Pompa nie może pracować przy niedostatecznym smarowaniu. 

 -  Kierować pracą pompy przy pomocy przyrządu sterującego (manualnie) do momentu opróżnienia zbiornika. 

• Należy odciąć zasilanie urządzenia oraz zabezpieczyć je przed niezamierzonym włączeniem.
• Jeżeli urządzenie wyposażone jest w zawór odcinający przewód ciśnieniowy, należy go zamknąć.
•  Opróżnić przewód ciśnieniowy. Do tego celu należy użyć urządzenia napowietrzającego, otworzyć (zgodnie z 

poniższym opisem) wszystkie zabezpieczenia odpływu wstecznego, woda wypłynie z przewodu ciśnieniowego 
do zbiornika ściekowego.

• Zamknąć urządzenie napowietrzające.
 

Armatura z tworzywa sztucznego

Otwarcie urządzenia napowietrzającego:
Przesunięcie dźwigni na pozycję <23>

Zamknięcie urządzenia napowietrzającego:
Przesunięcie dźwigni na pozycję <24>

Armatura z żeliwa szarego

Otwarcie urządzenia napowietrzającego:
Śruba nastawcza na pozycję <23>

Zamknięcie urządzenia napowietrzającego:
Śruba nastawcza na pozycję <24>

[19]

[20]

24

23

A.

B.

A.

B.

23

24

januszewska.joanna
Dokumentacja materał



KONSERWACJA

130/136 131/1362017/12 2017/12 010-907010-907

• Odkręcić pokrywę włażu rewizyjnego.
• Zdemontować rurę zanurzoną. 
•  Upewnić się, że poziom <A> w  

zbiorniku ściekowym znajduje się poniżej kołnierza pompy <33>  
. • W razie potrzeby opróżnić zbiornik ściekowy.  
Podłączenie pompy ręcznej patrz 2.5. 

Kontrola zabezpieczenia odpływu wstecznego
Przygotowanie urządzenia do konserwacji, opróżnianie patrz 7.3.3

6.3.4 Armatura z tworzywa sztucznego

• Oba* zabezpieczenia odpływu wstecznego <25> należy  
  zdemontować i wyczyścić.
•  Należy upewnić się , że pokrywa zabezpieczenia odpływu  

wstecznego <16> jest wolna od wszelkich uszkodzeń.  
Uszczelka musi być w bardzo dobrym stanie.

• Należy ponownie zamontować oba* zabezpieczenia  
  odpływu wstecznego.
•  Należy upewnić się, że urządzenie napowietrzające znajduje  

się w pozycji zamkniętej [19].

*  W zależności od wersji, urządzenie wyposażone jest w  jedno ( 
Mono) lub dwa (Duo) zabezpieczenia odpływu wstecznego.

Armatura z żeliwa szarego
Z obu* zabezpieczeń odpływu wstecznego należy:
•  Zdemontować pokrywę dojścia <27> oraz zdjąć klapę odpływu 

 wstecznego <16>.
•  Wyczyścić klapę odpływu wstecznego oraz wnętrze zabezpieczenia 

 odpływu wstecznego.  

•  Upewnić się, że klapa odpływu wstecznego jest wolna od uszkodzeń 
  . Uszczelka musi być w bardzo dobrym stanie.

•  Ponownie założyć klapę odpływu wstecznego. Przy tym należy  
upewnić się, że uchwyt <26> znajduje się we właściwej pozycji.

•  Ponownie zamontować pokrywę dojścia.
•  Należy upewnić się, że urządzenie napowietrzające znajduje  

się w pozycji  zamkniętej [20].
* W zależności od wersji, urządzenie wyposażone jest w  jedno (Mono)  
 lub dwa (Duo) zabezpieczenia odpływu wstecznego.

A
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6.3.5 Czyszczenie obudowy pompy ściekowej

Przygotowanie urządzenia do konserwacji, opróżnianie patrz 7.3.3

Należy wyczyścić obie pompy ściekowe, w tym celu:
• należy odkręcić wszystkie śruby mocujące 
Wszystkie pompy wyposażone są w dwie możliwości śruby  
odciskowe na  kołnierzu mocującym.  
•  Wyjąć i wyczyścić pompę <14>.
•  Upewnić się, że pompa nie jest uszkodzona.
•  Wyczyścić wnętrze pompy <27>.
•  Upewnić się, że otwór wentylacyjny pompy   

nie jest zatkany.
•  Upewnić się, że uszczelka pompy <29> jest w   

bardzo dobrym stanie. 

Przed ponownym montażem pomp zaleca się  
wyczyszczenie zbiornika ściekowego (patrz 7.3.6). 

•  Ponownie zamontować pompę. Moment dokręcenia śrub: 7 Nm

6.3.6 Czyszczenie zbiornika ściekowego oraz czujnika poziomu

• Wyczyścić zbiornik ściekowy.
•  Wyczyścić rurę zanurzoną oraz upewnić się, że nie znajdują się w niej żadne ciała obce. Jeżeli urządzenie jest 

wyposażone w inne czujniki poziomu, należy je wyczyścić.
•  Ponownie zamontować pokrywę włazu rewizyjnego oraz rurę zanurzoną. Moment dokręcenia maksymalnie 3Nm.

6.3.7 Przeprowadzenie kontroli działania

Patrz instrukcja obsługi i konserwacji przyrządu sterującego.

6.4. Wyszukiwanie błędów

Procedura wyszukiwania błędów została opisana w instrukcji obsługi i konserwacji przyrządu sterującego.
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Führend in Entwässerung

Privater Wohnungsbau
ohne Kanalanbindung

1 2 3 4 5

Öffentlicher Bau
z.B. Freizeitanlagen

6 4

Privater Wohnungsbau
Ein- und Mehrfamilienhaus

Gewerblicher Bau
z.B. Tankstellen

Gewerblicher Bau
z.B. Hotel

Öffentlicher Bau
z.B. Krankenhaus

4 5

Gewerblicher Bau
z.B. Industriebau

1  Rückstauverschlüsse 2  Rückstauhebeanlagen 3  Hebeanlagen

4  Abläufe / Rinnen 5  Abscheider 6  Kleinkläranlagen

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4

2 3 5
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Książka serwisowa 

Wiodący producent systemów odwadniania

Nazwa produktu
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KSIĄŻKA SERWISOWA

1. Pierwsze uruchomienie 

Uruchomienie urządzenia może dokonać wyłącznie Serwis Fabryczny
firmy Kessel lub autoryzowana firma partnerska producenta (lista partnerów jest
dostępna na stronie www.kessel.pl)

Niniejszym oświadczam, że instalacja została uruchomiona zgodnie z przepi-
sami technicznymi i wytycznymi firmy KESSEL. Sprawdzone zostały wszystkie zabez-
pieczenia. Urządzenie pracuje prawidłowo.

Data uruchomienia:
Pieczątka i podpis uruchomiającego

Firma:…………………………..............................................................................….........

Adres:…………………………...................................................................................…...

Nazwa handlowa urządzenia:………………………….............................................…...

Numer katalogowy:………………………….............................................................…...

2. Poświadczenie użytkownika

Niniejszym oświadczam, że urządzenia zostały dostarczone zgodnie z zamó-
wieniem, nowe, kompletne oraz sprawne techniczne. Ponadto Firma specjalistyczna za-
znajomiła mnie z działaniem urządzeń i przekazała komplet dokumentacji wraz z listą
czynności serwisowych oraz dokonała przeszkolenia w zakresie eksploatacji w/w urzą-
dzenia. Przyjmuję do wiadomości zalecenie producenta, by urządzenia poddawać 
regularnym przeglądom technicznym. Przegląd taki powinien być potwierdzony w karcie
gwarancyjnej. Jest to warunek uzyskania świadczeń gwarancyjnych.

Data i czytelny podpis użytkownika

2
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3. Warunki gwarancji

3.1 Jeśli dostarczono wadliwy towar, firma KESSEL ma prawo wyboru sposobu postę-
powania, czy usterka zostanie usunięta na czy też wadliwy produkt zostanie wy-
mieniony. 

3.2  Jeśli po dwóch naprawach wada nadal nie zostanie usunięta, kupujący/zlecający
ma prawo do odstąpienia umowy lub żądania obniżenia ceny. 

3.3 Fakt stwierdzenia jawnych wad należy zgłosić niezwłocznie na piśmie, w przypadku
wad ukrytych fakt ten należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

3.4 Za naprawy i dostarczone w terminie późniejszym części firma Kessel odpowiada
w takim samym stopniu jak w przypadku umowy pierwotnej. W razie dostarczenia
nowych części gwarancja obowiązuje od początku, ale tylko w zakresie nowej do-
starczonej części. 

3.5 Gwarancja obejmuje jedynie przedmioty nowe. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące
licząc od wydania partnerowi umowy. Firma KESSEL wydłuża okres gwarancji w
przypadku separatorów cieczy lekkich, separatorów tłuszczu, studzienek, przydo-
mowych oczyszczalni ścieków i cystern na wodę deszczową do 20 lat na zbiorniki.
Odnosi się to do szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycz-
nego. 

3.6 Warunkiem ważności gwarancji jest: 

 fachowy montaż wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej i obowiązującymi normami, 

 eksploatacja zgodna z przeznaczeniem urządzenia,

 uruchomienie zerowe podpisane przez osobę upoważnioną przez firmę 
KESSEL,

 regularne przeprowadzanie konserwacji wg wskazówek zawartych w doku-
mentacji techniczno-ruchowej,

 udokumentowane przeglądy okresowe (w tabeli nr 2, s. 4) w podanych w ta-
beli nr 1 (s. 3) odstępach czasu.

3
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Tabela 1.   Zestawienie okresów między przeglądami poszczególnych urządzeń

3.7 Użytkownik umożliwi firmie KESSEL przegląd okresowy urządzeń w odstępach
czasu podanych w tabeli nr 1 (s. 3), pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
Usługa ta jest odpłatna.

3.8 Firma KESSEL wyraźnie informuje, że zużycie nie jest wadą. To samo dotyczy błę-
dów, które powstaną w wyniku niepoprawnej eksploatacji. 

3.9 Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W sprawie uruchomień i przeglądów okresowych prosimy o kontakt z serwisem: 
serwis@kessel.pl lub tel. + 48 71 774 67 65. 

5. Potwierdzenie wykonania przeglądów okresowych.

Urządzenie Warunki zabudowy Okres między
przeglądami

Wpusty piwniczne 6 miesięcy

Zawory zwrotne 
klapowe do ścieków
niefekalnych i fekalnych 
(Staufix, Pumpfix)

Dom mieszkalny jednorodzinny 6 miesięcy

Dom mieszkalny  wielorodzinny 3 miesiące

Budynki użyteczności publicznej 
i przemysłowej 3 miesiące

Przepompownie ścieków fekal-
nych i niefekalnych, jedno i dwu-
pompowe

Dom mieszkalny jednorodzinny 12 miesięcy

Dom mieszkalny wielorodzinny 6 miesięcy

Budynki użyteczności publicznej 
i przemysłowej 3 miesiące

Instalacje wody deszczowej 6 miesięcy

Separatory – podzespoły elek-
tromechaniczne separatorów
(pompy, zawory odcinające)

6 miesięcy

Oczyszczalnie ścieków 6 miesięcy
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Tabela 2.   Zestawienie wykonanych przeglądów okresowych

L.p. Data Opis przeprowadzonych 
czynności / uwagi Podpis / pięczątka 
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Tabela 2.   Zestawienie wykonanych przeglądów okresowych

L.p. Data Opis przeprowadzonych 
czynności / uwagi Podpis / pięczątka 
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Tabela 2.   Zestawienie wykonanych przeglądów okresowych

L.p. Data Opis przeprowadzonych 
czynności / uwagi Podpis / pięczątka 
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Budownictwo mieszkaniowe
bez podłączenia do kanalizacji

1 2 3 4 5

Budowle ogólnodostępne
np. obiekty rekreacyjne

4

Budownictwo mieszkaniowe
domy jedno- i wielorodzinne

Budownictwo 
handlowo-usługowe
np. stacje benzynowe

Działalność gospodarcza 
np. hotele

Budynki użyteczności 
publicznej, np. szpitale

4 5

Budownictwo 
przemysłowe

1  Urządzenia 
przeciwzalewowe

2  Ecolift 3  Przepompownie

4  Wpusty/odpływy 5  Separatory

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4

2 3 5

   
  

 
 

    

    +48 71 774 67 60
F   +48 71 774 67 69
E   

www.kessel.pl

Tel.: 71 774 67 65
tel. kom. 504 250 111
E-mail:    serwis@kessel.pl 

KESSEL Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 2
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Ogólne warunki gwarancji KESSEL 
 

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie przedmioty nowe. Okres gwarancji 

udzielany przez firmę Kessel Sp. z o.o. wynosi 24 miesiące  licząc od daty sprzedaży 

produktu potwierdzonej dokumentem zakupu. Czas trwania gwarancji zostaje 

wydłużony o okres potrzebny do wykonywania naprawy gwarancyjnej. Na wymienione 

w ramach naprawy pogwarancyjnej części zamienne  okres gwarancji wynosi 12 

miesięcy pod warunkiem ich montażu przez Autoryzowany Serwis Kessel Sp. z o.o. 

Wykraczając poza ramy przepisów ustawowych, firma Kessel Sp. z o.o. 

wydłuża okres gwarancji w przypadku separatorów cieczy lekkich, separatorów 

tłuszczu i studzienek do 20 lat na zbiorniki wykonane z PE. Odnosi się to do ich 

szczelności, zdolności do użytkowania i bezpieczeństwa statycznego.  

Opcjonalnie zawarta umowa przedłużonej gwarancji nie obejmuje elementów 

zużywających się (z zastrzeżeniem odmiennych ustaleń stron w ramach „Umowy 

Serwisowej +”), które zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zużywają się podczas 

eksploatacji urządzenia, takich jak np.: 

 części z gumy  

 styczniki 

 wskaźniki świetlne 

 sygnalizatory akustyczne 

 żarówki 

 uszczelnienia, 

 uszczelki 

 oleje 

 łożyska 

 elementy tnące 

 wirniki 

 pierścienie 

 sondy pływakowe 

 sondy hydrostatyczne 

 sensor do pomiaru grubości warstwy tłuszczu oraz oleju 

i tym podobne. 

W przypadku elementów z żeliwa szarego (jak ruszty odwodnień zewnętrznych) 

występowanie na nich korozji jest zjawiskiem naturalnym i nie podlega roszczeniom 

gwarancyjnym. 

Za normalną pracę uznaje się pracę zgodną z charakterystyką hydrauliczną 

danego urządzenia, pompowanie medium odpowiadającego wymaganiom określonym 

w danych techniczno-ruchowych danego urządzenia podawanych przez firmę 
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KESSEL Sp. z o.o., zainstalowanie zgodnie z wymogami instrukcji montażu i obsługi, 

dotrzymywanie terminów dotyczących konserwacji i wykonywania czynności 

okresowych zgodnie z interwałem czasowym podanym w normie PN-EN 12056-

4:2002; 

 co 12 miesięcy w domach jednorodzinnych, 

 co 6 miesięcy w domach wielorodzinnych, 

 co 3 miesiące w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych. 

 Okresowe przeglądy urządzeń powinny być przeprowadzane wyłącznie 

przez pracowników serwisu Firmy KESSEL Sp. z .o.o. i Autoryzowanych Firm 

Partnerskich. 

2. Warunkiem uruchomienia procedury gwarancyjnej jest okazanie przez 

Kupującego dokumentu zakupu lub potwierdzonej karty gwarancyjnej  oraz okazanie 

przez Kupującego protokołu uruchomienia danego urządzenia sporządzonego przez 

Autoryzowany Serwis Partnerski firmy KESSEL Sp. z o.o. W przypadku przedłużenia 

gwarancji warunkiem realizacji roszczeń jest ponadto okazanie umowy ze Sprzedawcą 

przedłużającej gwarancję. 

3. Gwarancja obejmuje produkty firmy KESSEL Sp. z o.o., zainstalowane 

na terenie RP. 

4. Usterki objęte gwarancją należy zgłosić niezwłocznie po ich zauważeniu, 

wskazując ich rodzaj i podając rodzaj urządzenia oraz dane kontaktowe Kupującego. 

Zgłoszenia można dokonać poprzez jeden ze sposobów; 

e-mail:   serwis@kessel.pl  

tel. stacjonarny:  71 774 67 65 

stronę internetową:  http://www.kessel.pl/kontakt0/formularz-kontaktowy.html  

5. Firma KESSEL Sp. z .o.o. ustosunkuje się do żądania zawartego w 

zgłoszeniu gwarancyjnym niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni 

roboczych. Przed upływem tego terminu Firma KESSEL Sp. z .o.o. wykona obowiązki 

wynikające z gwarancji lub oświadczy, że naprawa nie będzie zrealizowana w ramach 

gwarancji. 

W szczególnych przypadkach, okres usterki może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia lub wady, konieczności użycia 

specjalnych części zamiennych, ewentualnie typ towaru oraz jego gabaryty. 

6. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną lub 

nieuzasadnionego wezwania serwisu, Zlecający zostanie obciążony kosztami 

związanymi z dojazdem serwisu, transportem i ewentualną naprawą. 
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7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy i nie stanowi podstaw do dalej idących 

roszczeń odszkodowawczych. 

8. Firma KESSEL Sp. z .o.o. zastrzega, że przeglądy okresowe urządzeń, 

naprawy i  inne ingerencje w dany produkt mogą być realizowane wyłącznie przez 

pracowników serwisu firmy KESSEL Sp. z .o.o. i Autoryzowanych Firm Partnerskich. 

Ingerencja w urządzenia osób nieupoważnionych przez firmę KESSEL Sp. z 

.o.o. skutkuje wygaśnięciem gwarancji na towar. 

9. Jeśli dostarczono wadliwy towar, firma KESSEL ma prawo wyboru 

sposobu postępowania, czy usterka zostanie usunięta na  też wadliwy produkt 

zostanie wymieniony.  

10.    Warunkiem ważności świadczeń gwarancyjnych jest dobranie, 

zamontowanie i eksploatowanie  zakupionego produktu zgodnie z wytycznymi 

określonymi w katalogach i instrukcjach firmy KESSEL Sp. z .o.o. 

11.  Oferowane usługi dodatkowe: 

 Umowy serwisowe na przeglądy okresowe,  

 Naprawa i wymiany urządzeń 

 Umowa na rozszerzenie gwarancji do 36, 48 lub 60 miesięcy od daty 
zakupu 

 Umowa Serwisowa Plus, wydłużająca gwarancje od 1 do 5 lat na części 
zamienne oraz części eksploatacyjne. 
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