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1. Descriere generală
Sololift+ WC este o staţie de ridicare automată, 
mică, compactă, potrivită pentru pomparea apei 
uzate din locuinţe private unde aceasta nu poate fi 
dirijată direct la canalizare prin intermediul unei 
pante naturale de scurgere.

1.1 Aplicaţii
Sololift+ WC este folosit în mod obişnuit pentru:
• toalete în subsoluri sub nivelul mării şi 
• toalete instalate în conexiune cu renovarea sau 

modernizarea unor clădiri existente, unde locaţia 
poate fi departe de conducta principală de 
colectare, astfel încât nu poate fi realizată o pantă 
naturală.

Sololift+ WC este adecvat pentru pomparea apelor 
uzate de la toalete cu conţinut de hârtie igienică şi 
materii fecale. Pomparea lichidelor conţinând alte 
materiale poate cauza avarii şi limita perioada de 
garanţie.

1.2 Lichide pompate
Ape uzate de la toalete cu conţinut de hârtie igienică şi 
materii fecale.
Temperatura lichidului: Maxim 40 °C.
Lichide obişnuite pentru curăţarea toaletei.
Valoarea pH-ului: 4 până la 10.
Note:
Sololift+ WC nu trebuie să pompeze:
• soluţii chimice agresive sau solvenţi
• obiecte din plastic, carton, carton, prosoape 

sanitare, scutece, păr, tampoane, obiecte 
metalice (agrafe, cleme pentru păr etc.), pietre, 
materiale de construcţie, cârpe şi prezervative.
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Înainte de a începe procedurile de 
instalare, aceste instrucţiuni de 
instalare şi utilizare trebuie studiate cu 
atenţie. Instalarea şi utilizarea trebuie 
să fie în concordanţă cu normele locale 
şi codurile acceptate de bună practică.

Avertizare
Utilizarea acestui produs necesită 
experienţă de lucru cu produsul şi 
cunoaşterea produsului.
Este interzisă utilizarea produsului de 
către persoanele cu capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale reduse, 
cu excepţia cazurilor în care acestea 
sunt supravegheate sau au fost 
instruite cu privire la utilizarea 
produsului de către o persoană 
responsabilă de siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi pentru 
a nu utiliza şi a nu se juca cu produsul. 
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2. Descrierea produsului
Rezervorul Sololift+ WC este realizat din material 
plastic uşor cu o suprafaţă uşor de curăţat. Instalat 
corect, Sololift+ WC nu are nevoie de întreţinere. 
Un sistem de macerare toacă obiectele din apa 
uzată care intră în rezervor prin racordul de la 
toaletă.
Sololift+ WC este echipat cu un senzor de nivel 
pentru pornirea şi oprirea automată a pompei. 
Consultaţi nivelele de oprire şi pornire din secţiunea 
8. Date tehnice.
Rezervorul este aerisit printr-un filtru de carbon 
situat în vana de aerisire din capacul superior.

Fig. 1
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Poz. Descriere

1 Cablu de alimentare

2 Racorduri pardoseală

3 Vană de aerisire

4 Racord de refulare

5 Capac superior

6 Rezervor

7 Racord la toaletă
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2.1 Accesorii incluse
Următoarele piese sunt furnizate împreună cu 
Sololift+ WC pentru montaj. Literele vor fi folosite 
când se va descrie montajul.

Fig. 2

2.2 Dimensiuni
Următoarele schiţe dimensionale ilustrează dimensiunile pentru Sololift+ WC.

Fig. 3
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Cantitate Descriere Poz.

1 Cot de refulare (∅32) B

3
Cleme metalice pentru 
racordarea toaletei şi cot de 
refulare.

C

3 Reducţii pentru cotul de 
refulare (∅23, ∅25 şi ∅28) D

2 Şuruburi pentru racordurile de 
pardoseală E

2 Racorduri pardoseală F
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3. Instalare
Instalarea trebuie efectuată în concordanţă cu 
regulamentele şi directivele locale. Sololift+ WC 
trebuie instalată în aceeaşi încăpere cu toaleta.
Vă rugăm să observaţi că toate modelele Sololift+ 
trebuie să fie accesibile pentru întreţinere şi 
reparaţie. Inginerii nu vor putea să realizeze service-
ul sau reparaţia unităţii fără acces uşor.

3.1 Instalaţia electrică
Montajul electric trebuie efectuat numai de către 
personal autorizat.
Sololift+ WC trebuie conectat la o tensiune de 
alimentare conform plăcuţei de identificare.

3.1.1 Diagrama electrică

Fig. 4

3.1.2 Protecţia motorului

3.2 Instalaţia mecanică
Şuruburile de fixare F trebuie fixate pentru a preveni 
ridicarea în cazul în care camera este inundată. 
Sololift+ WC trebuie instalat cu un acces adecvat 
pentru întreţinere.

3.2.1 Sifonarea
Dacă legătura la canalizare este sub partea 
inferioară a staţiei de ridicare, este recomandat să 
se instaleze un robinet de aerisire pentru a preveni 
sifonarea.
Dacă ultima secţiune de conductă după o conductă 
de refulare orizontală este verticală, trebuie să fie de 
două ori mai mare decât conducta orizontală. Dacă 
conducta orizontală este de ∅23, atunci cea 
verticală trebuie să fie ∅40. Dacă conducta 
orizontală este ∅32, atunci cea verticală trebuie să 
fie ∅50. Vezi fig. 5.

Fig. 5

3.2.2 Schiţă de aplicaţie

Fig. 6

3.2.3 Racordarea la toaletă
Sololift+ WC trebuie utilizată pentru o toaletă cu 
orificiu de ieşire orizontal conform cu EN 33 sau 
EN 37. Toaleta trebuie să folosească cel puţin 6 litri 
pe spălare.
Împingeţi staţia de pompare înspre toaletă şi trageţi 
manşonul peste refularea toaletei astfel încât 
îmbibarea să fie acoperită.
Fixaţi colierul şi asiguraţi-vă că manşonul este în 
poziţie corectă.
Pentru a evita zgomote nedorite, Sololift+ WC poate 
fi plasat la o distanţă de 10 mm faţă de perete şi pe o 
bază atenuatoare de vibraţii.

Montajul trebuie să includă un întrerupător 
de circuit cu scurgere la pământ pentru 
protecţie împotriva curenţilor anormali de 
întoarcere prin pământ. Aceasta asigură 
protecţia când se utilizează o priză Schuko 
sau altă priză alternativă cu legare la 
pământ.
Sololift+ WC trebuie conectat la un 
întrerupător principal cu un ecart de 
contact de minim 3 mm în toţi polii.
Staţia de pompare trebuie protejată 
împotriva stropirilor cu apă conform 
normelor.
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În cazul unei supratemperaturi, un 
întrerupător termic decuplează motorul 
şi îl recuplează când motorul s-a răcit 
suficient. 
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3.3 Racordul conductei de refulare
Conducta de refulare trebuie să fie dintr-un material 
adecvat pentru apă uzată brută şi să aibă un 
diametru extern de 23, 25, 28 or 32 mm.
Clapeta de reţinere din rezervor previne curgerea 
inversă de la conducta de refulare.
Este recomandat să se folosească un diametru de 
refulare de minim ∅25 conform EN 12050-3.
Fixaţi cotul de refulare B folosind colierul C.
Adaptaţi, dacă este necesar, conducta de refulare 
folosind reducţia D.
Este recomandat să echipaţi un dop de purjare la 
partea inferioară a secţiunii verticale a conductei 
pentru utilizarea în cazul reparaţiilor la conducta de 
refulare.

3.4 Reţeaua de conducte
Desenul următor ilustrează lungimea maximă a 
conductelor de refulare verticale şi orizontale.
Se recomandă ca prima secţiune a conductei de 
refulare să fie verticală.
Toate conductele orizontale trebuie să aibă o pantă:
Conducta de refulare: Minim 1 %.
Conducte de intrare: Minim 3 %.
Dacă conducta de refulare este mai lungă de 10 
metri, trebuie utilizată o conductă cu un diametru mai 
mare după 10 metri, de exemplu o conductă de ∅28 
pentru primii 10 metri ţi apoi ∅32.

Fig. 7

Conducta de refulare trebuie luată deasupra 
nivelului de curgere inversă (ex.: nivelul canalizării 
principale). Reţeaua de conducte din acest punct 
trebuie realizată din conducte cu diametrul de cel 
puţin ∅40.

4. Pornirea
1. Verificaţi dacă montajul este corect.
2. Cuplaţi alimentarea electrică.

3. Trageţi apa şi verificaţi dacă pompa porneşte şi 
se opreşte corect. 
Dacă pompa porneşte, Sololift+ WC este gata de 
funcţionare. 
Dacă pompa nu porneşte, consultaţi secţiunea
6. Tabelul de identificare a avariilor.

4. Verificaţi dacă toate conductele şi racordurile 
sunt strânse.

Notă: Toaleta nu trebuie utilizată până când 
Sololift+ WC nu a fost conectat corect.

5. Întreţinere
Sololift+ WC practic nu are nevoie de întreţinere. 
Totuşi, utilizarea şi curăţarea regulată va asigura 
funcţionalitate fără avarii şi o viaţă de funcţionare 
lungă.
Pentru a preveni pomparea inutilă, trebuie verificat 
dacă rezervorul toaletei şi posibil robinetele de apă 
sunt strânse.

Curăţarea pentru Sololift+ WC
În mod normal, Sololift+ WC este păstrat curat prin 
tragerea regulată a apei.
Pentru sisteme care sunt folosite rar, este 
recomandată curăţarea internă ocazională, care se 
efectuată după cum urmează:
1. Întrerupeţi alimentarea electrică.
2. Puneţi detergent în vasul de toaletă şi trageţi apa.
3. Lăsaţi detergentul să lucreze pentru aprox. cinci 

minute.
4. Cuplaţi alimentarea electrică şi trageţi apa.
5. Trageţi apa încă odată când Sololift+ WC a 

pompat.

Curăţarea toaletei
După curăţarea toaletei, clătiţi încă o data cu apă 
curată.

Perioade de neutilizare
Daca Sololift+ WC nu va fi utilizat pentru o perioada 
lunga, este recomandat sa clatiti de doua ori cu apa 
curata si sa opriti alimentarea cu apa a toaletei.

Protecţia la îngheţ
Este recomandat să asiguraţi staţia de pompare 
împotriva îngheţului dacă existăm riscul, de ex. într-o 
cabană de week-end pe timpul iernii. Goliţi 
rezervorul, consultaţi Perioade de neutilizare sau 
adăugaţi antigel.
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Înainte de a începe lucrul la pompă, 
asiguraţi-vă că siguranţa electrică a fost 
îndepărtată, ştecherul a fost scos din priză 
sau alimentarea electrică a fost decuplată. 
Asiguraţi-vă că alimentarea electrică nu 
poate fi cuplată în mod accidental.
Toate piesele în mişcare trebuie să se fi 
oprit.
Orice reparaţii la motor sau 
componentele electrice trebuie 
efectuate numai de către personal 
autorizat.
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6. Tabelul de identificare a avariilor

Înainte de a începe lucrul la pompă, asiguraţi-vă că siguranţa a fost îndepărtată, ştecherul a fost 
scos din priză sau alimentarea electrică a fost întreruptă. Asiguraţi-vă că alimentarea electrică nu 
poate fi cuplată în mod accidental.
Toate piesele în mişcarea trebuie să se fi oprit. 
Orice reparaţii la motor şi la componentele electrice trebuie efectuate numai de către personal 
autorizat.

Avarie Cauză Remediu

1. Motorul nu funcţionează 
când rezervorul este umplut 
deasupra nivelului de 
pornire.

a) Avarie alimentare electrică. Verificaţi alimentarea electrică.

b) Siguranţa sărită. 
Dacă noua siguranţă sare 
imediat, fie cablul sau motorul 
sunt defecte.

Înlocuiţi siguranţa.
Masuraţi cablul şi motorul. Daca 
motorul sau cablul sunt defecte, 
înlocuiţi staţia de ridicare.

c) Obstrucţie; întrerupătorul de 
supratemperatură a decuplat.

Îndepărtaţi obstrucţia şi aşteptaţi 3-
5 minute până când întrerupătorul 
de supratemperatură s-a resetat.

d) Senzor de nivel defect. Înlocuiţi staţia de pompare.

2. Motorul bâzâie, dar nu 
funcţionează.

a) Rotor blocat. Îndepărtaţi obstrucţia şi verificaţi 
rotaţia liberă.

b) Motor/capacitor defect. Înlocuiţi staţia de pompare.

3. Motorul funcţionează 
continuu sau la intervale 
regulate.

a) Apa curge de la intrare în 
obiectul sanitar.

Verificaţi dacă există scurgeri la 
robinete/rezervor.

b) Apa curge înapoi în obiectul 
sanitar din conducta de refulare.

Verificaţi clapeta de reţinere 
internă.

c) Senzor de nivel defect. Înlocuiţi staţia de pompare.

4. Motorul merge, dar nu se 
evacuează apa.

a) Pompă blocată. Îndepărtaţi obstrucţia.

b)  Aer în pompă. Verificaţi ca ventilul de aerisire să 
nu fie înfundat.
Verificaţi dacă filtrul cu carbon nu 
este umed.
Verificaţi ca vana de aerisire pompă 
să nu fie obturată.

c) Blocaj intern pe refulare. Îndepărtaţi obstrucţia. 
Verificaţi dacă clapeta de reţinere 
este liberă.

d) Blocaj pe conducta de refulare. Îndepărtaţi obstrucţia.
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7. Kit-uri de service

8. Date tehnice 
Tensiune de alimentare:
1 x 220-240 V, 50 Hz.

Consum de putere:
400 W.

Factor de putere:
cos phi 0,8.

Turaţie:
2850.

Curent nominal:
1,8 A.

Grad de protecţie:
IP 44.

Clasa de izolaţie:
F.

Cabluri de conectare:
Cablu de 1,2 m H05VV-F3G 0,75 mm2 cu priză 
Schuko sau cablu H05VV-F3G 1,0 mm2 de 1,2 m 
fără priză.

Masă:
5,4 kg net.
6,3 kg brut

Nivele de pornire şi oprire:
Pornire: 63 mm deasupra părţii inferioare a 
rezervorului.
Oprire: 40 mm deasupra părţii inferioare a 
rezervorului.

Nivelul de zgomot:
58 dB(A).

9. Evacuarea deşeurilor
Evacuarea acestui produs sau a pieselor sale 
trebuie efectuată în concordanţă cu următoarele 
reguli.
1. Utilizaţi serviciul de colectare local a deşeurilor, 

public sau privat.
2. În cazul în care un astfel de serviciu nu există sau 

nu poate prelua materialele utilizate în produs, vă 
rugăm să livraţi produsul sau orice alte materiale 
ale acestuia la cea mai apropiată companie 
Grundfos sau atelier de service.

5. Sololift+ evacuează lent. a) Sită blocată. Îndepărtaţi şi curăţaţi sita.

b) Ventilarea blocată. Verificaţi funcţionarea ventilului de 
aerisire.
Verificaţi dacă filtrul cu carbon nu 
este umed.
Verificaţi ca vana de aerisire pompă 
să nu fie obturată.

c) Conducta de refulare de lucru 
inserată prea departe în 
racordul de refulare flexibil.

Reduceţi lungimea conductei de 
refulare introdusă în cotul de 
refulare.

d) Conducta de refulare este prea 
lungă sau are un număr excesiv 
de coturi.

Reduceţi lungimea conductei de 
refulare inserată în racordul flexibil. 
Măriţi dimensiunea conductei de 
refulare (maxim 32 mm).
Înlocuiţi reţeaua de conducte pentru 
a reduce numărul de coturi.
Înlocuiţi coturile cu nişte curbe.

e) Carcasa pompei nu etanşează. Înlocuiţi staţia de pompare.

6. Zgomot de la Sololift+, dar 
apa uzată este îndepărtată.

a) Obstrucţie solidă care loveşte 
rotorul sau cuţitul tăietor.

Îndepărtaţi obstrucţia

7. Miros de la rezervor. a) Filtrul de carbon contaminat. Înlocuiţi filtrul de carbon.

Avarie Cauză Remediu

Destinaţie Cod produs

Capac superior 96553040

Rezervor 96553054

Kit furtun 96553016

Kit piese de schimb 96553045

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste date.
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