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Oikein asennettuna ja huollettuna Pipelifen 
jätevesijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja 
varmatoimisia.

FOS-STOP SAOSTUS- 
KEMIKAALIN ANNOSTELIJA
 JA PAC–FOSFORINPOISTO- 

KEMIKAALI
ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
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LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS JA 
TOIMINTAPERIAATE

Fos-STOP -pumppu on tarkoitettu annostelemaan kemi-
kaalia tai muita nesteitä. Pumppu asennetaan kanisteriin 
tai tynnyriin korkin paikalle. Pumppua ohjataan aikaperus- 
teisesti.

FOS-STOP – 
LAITTEEN 
ASENTAMINEN

Kemikaalin 
syöttö

Pumpun 
syöttöletku

Pumpun 
imuletku 
kanisterissa

Kemikaali- 
kanisteri

TURVALLISUUSOHJEET
Ennen pumpun asentamista ja käyttöä, lue ja perehdy  
huolellisesti seuraaviin käyttöturvallisuuteen ja terveyteen 
liittyviin varoituksiin ja ohjeisiin. Pumpun valmistaja ei ole 
vastuussa laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä 
mahdollisesti aiheutuvista esine- tai henkilövahingoista.

VAROITUKSET VAARASTA

1. Laite on tarkoitettu ainoastaan nesteiden annostuk-
seen. Laitteessa saa käyttää vain toimittajan hyväksymiä 
kemikaaleja. Laitteella ei saa annostella muita kemikaaleja,  
koska tällöin voi syntyä laitteen rikkoutumisen tai henkilö- 
vahinkojen vaara ja tällöin myös laitteen takuu raukeaa.

2. Pumpun saa asentaa ja sitä saa huoltaa vain koulutettu 
asennus- ja huoltohenkilö.

3. Laitetta asennettaessa, käytettäessä ja huollettaessa on 
aina noudatettava turvallisuusohjeita.

4. Annosteltava kemikaali voi olla voimakkaasti syövyttävää! 
Tutustu kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteeseen ja käytä 
aina suojakäsineitä ja suojalaseja pumpun, sen letkujen 
sekä kemikaaliastian käsittelyssä ja noudata käyttöturvalli- 
suustiedotteen varoituksia sekä muita turvallisuusohjeita.

5. Kemikaalikanisteri siihen kiinnitettyine pumppuineen on 
sijoitettava alusastiaan, joka kestää kemiallisesti kanisterissa  
olevaa ainetta.

6. Fos -STOP -pumppua ei saa avata, koska avaaminen voi 
rikkoa laitteen ja aiheuttaa kemikaalin vuotamista ja hen-
kilövahingon vaaran.

7. Laitteen virhetoiminnan, vikaantumisen ja henkilöva-
hingon vaaran välttämiseksi irrota aina pumpun verkko- 
laite seinäkoskettimesta, ennen kuin aloitat mitään laitteen 
huoltotyötä tai muuten kosket tai käsittelet pumppua, sen 
letkuja tai kemikaaliastiaa, pois lukien pumpun normaali 
ohjelmointi tai asetusten tarkistus ohjauspaneelin avulla.

8. Tarkista laitteen toiminta säännöllisesti mahdollisen 
häiriön tai vian havaitsemiseksi.

9. Seuraavissa tilanteissa pumpun verkkolaite tulee heti ir-
rottaa seinäkoskettimesta:

• Jos pumpun ERROR-merkkivalo palaa jatkuvasti, on 
kemikaali loppunut. Vaihda kemikaaliastia kohdassa 8 
annetun ohjeen mukaisesti.  

• Jos pumppu ei häiriön tai vian vuoksi automaattisesti 
pysähdy annostusjakson jälkeen. 

• Jos ilmenee muita häiriöitä tai virhetoimintoja, joita ei 
voida eliminoida tässä ohjeessa esitetyillä toimen- 
piteillä.



FOS-STOP ANNOSTELIJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 3

VAROITUKSET 

1. Pumpun käyttö muuhun tarkoitukseen tai muulla 
tavalla kuin tässä ohjeessa on esitetty, voi johtaa laitteen 
virhetoimintaan tai rikkoutumiseen.

2. Laite tulee aina sijoittaa kuiviin sisätiloihin. Älä sijoita 
pumppua tilaan, jossa se voi joutua alttiiksi kosteudelle,  
vedelle, yli- tai alilämpötilalle.

3. Älä käytä laitetta sille määriteltyjen olosuhderajojen 
(mm. käyttölämpötila) ulkopuolella. 

4. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa esiintyy staattista 
sähköä. Staattisen sähkön purkaus voi aiheuttaa laitteen 
virhetoiminnon.

6. Jos pumpusta vuotaa kemikaalia tai se on muuten  
vikaantunut, laitetta ei saa yrittää korjata. Pumppu on tällöin 
korvattava uudella samanlaisella. Ota viallinen pumppu 
pois käytöstä irrottamalla ensin verkkolaite seinäkosket-
timesta laitteen pysäyttämiseksi ja sen jälkeen irrottamalla 
pumppu.

LAITTEEN MERKINNÄT

Tyyppikilpi pumpun kotelossa

Varoitusteksti pumpun ohjauspaneelissa
”VAROITUS!  ÄLÄ AVAA PUMPPUA,
 VOI SISÄLTÄÄ HAITALLISIA NESTEITÄ”

Asennusohjeiden kuvat löytvät seuraavalta aukeamalta.
 
Pumppu kanistereineen tulee sijoittaa paikkaan, josta on 
lyhyt matka kemikaalin syöttöpisteeseen (esimerkiksi allas-
kaappiin). 

Kuva 1. Kiinnitä 0,5 m pituinen luonnonvalkoinen jäykkä 
imuletku pumpun pohjassa olevaan liittimeen työntämällä 
letku liittimen pohjaan asti. Huomautus: Suorista imuletku 
käsin ennen pumpun kiinnittämistä kanisteriin.

Kuva 2. Jos käytössä on vakio 10 litran kanisteri, kiinnitä 
pumppu siihen seuraavasti (kierresovitin pumpussa pai-
koillaan): Poista kanisterin korkki ja kiinnitä pumppu sen 
tilalle: Pitele pumppua toisella kädellä ja kierrä toisella 
kädellä pumpun korkkiosaa myötäpäivään tiukasti kiinni 
kanisteriin. Huomautus: Vaikka pumppu on kierretty kanis-
teriin kiinni, sitä voi edelleen kääntää haluttuun asentoon. 
Jos käytössä on suurempi kuin 10 litran kanisteri, poista 
pumpun kierreosasta muovinen kierresovitin kiertämällä 
se irti. Kiinnitä sitten pumppu kanisteriin edellä esitetyllä 
tavalla.

Kuva 3. Kiinnitä 3 m pituinen kirkas kemikaalin syöttöletku 
pumppuun takaosaan ja toinen pää syöttökohtaan.

Kuva 4. Liitä verkkolaite pumppuun seuraavasti: VAROI-
TUS: Pumppu voi käynnistyä. 
a) Liitä verkkolaitteen johdon pistukka pumpun takaosas-
sa olevaan koskettimeen. Työnnä pistukkaa ylöspäin kos- 
kettimen pohjaan asti. Taivuta johto kulkemaan pumpun 
rungossa olevien kahden vedonpoistotapin kautta kuvan 
osoittamalla tavalla.
b) Kiinnitä verkkolaite seinäkoskettimeen (jännite 100…240 
VAC). Pumppu tulee nyt jännitteelliseksi.

Kuva 5. Tee tarvittavat toimintojen asetukset pumpun 
käyttöpaneelin kautta ohjeen kohdassa ”laitteen ohjelmoi- 
minen” esitetyllä tavalla.

Kuva 6. Kokeile pumpun toimivuus ja ilmaa letkut MANUAL  
FEED -painikkeella. Pumppu käy ja syöttää kemikaalia niin 
kauan kuin painiketta painetaan. Huomautus: Aluksi syöt-
töletkusta voi tulla pelkkää ilmaa, koska letku on tyhjä.  
Hetken kuluttua alkaa tulla kemikaalia.

ASENNUS

TEKNISET TIEDOT

• Pumpun tuotto on ilmoitettu laitteen tyyppikilvessä
• Käyttöjännite: 24VDC, tehonkulutus 12 VA
• Ulkoinen verkkolaite: tulojännite 100…230VAC, 50/60Hz, 

lähtöjännite 24VDC, maks.15 VA
• Pumpun ulkomitat (Lx S x K, mm): 85 x 145 x 150
• Paino: < 1 kg
• Suojausluokka: IP 44
• Käyttölämpötila +5…+40oC
• Varastointilämpötila -10…+65oC



FOS-STOP ANNOSTELIJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE4

1

3

4

2

Työnnä imuletku liittimeen. 
Suorista letku käsin.

Jos käytössä on 
yli 10 l kanisteri, 
poista tämä 
kierresovitin 
pumpusta.

a) Poraa poistoputkeen Ø 9 mm reikä.

a) Työnnä verkkolaitteen istukka    
    pumpun koskettimeen.

b) Jännite 100…240 VAC

b) Työnnä läpivientikumi syöttöletkuun.

d) Työnnä syöttöletku liittimeen.

c) Työnnä syöttöletkun pää 
    läpivientikumin kanssa reikään.
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FOS-STOP LAITTEEN OHJELMOIMINEN

5 6

Valinnan peruminen
Nättöruutu

Valikko

Toiminnassa -valo palaa, 
kun laite on kytketty 

sähkövirtaan

Nuolinäppäimillä 
liikutaan valikossa

Käsikäyttö

Hälytysvalo

Valinnan hyväksyminen

Tee seuraavalta aukeamalta löytvät valinnat ottaessasi Fos-STOP:n käyttöön ensimmäisen kerran. 
Myöhemmin voit muuttaa asetuksia VALIKKO -näppäimellä. Kun jokin arvo muutetaan ja painetaan 

OK, näyttöön ilmestyy teksti: VÄDET STÄLLT.
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VALITSE KIELI

Nuolinäppäimillä valitaan
SUOMI / SVENSKA / ENGLISH
Paina OK

ASETA KELLONAIKA

Nuolinäppäimillä asetetaan kello oikeaan 
aikaan. OK-painikkeella siirto seuraavaan 
kohtaan, kunnes aika on asetettu.

SYÖTTÖTAVAN VALINTA

Valitse YKSI vaihtoehto syöttötavaksi:
- HENKILÖMÄÄRÄ
- VESIMITTARIN KULUTUS
- VEDEN KULUTUS
Nuolinäppäimillä valitaan sopivin vaihtoehto. 
Paina OK-kohtaan, kunnes aika on asetettu.

HENKILÖMÄÄRÄ

Valitse taloutesi henkilömäärä (1-10), 
esimerkiksi 5. Paina OK

VESIMITTARI

Syöttö vesimittarin signaalin mukaan. Nuoli- 
näppäimillä valitaan 10/100/1000 litraa ja 
painetaan OK. 10 litran signaalissa pumppu 
syöttää 3 signaalin välein, jotta tuotto olisi luo-
tettava. 100 ja 1000 litran signaalista pumppu 
syöttää joka kerta.

VEDEN KULUTUS

Vuosittainen vedenkulutus 0-10000 m3/vuosi 
asetetaan nuolinäppäimillä ja painetaan OK.

KEMIKAALIN MÄÄRÄ

Nuolinäppäimillä asetetaan määrä 1-99 litraa 
ja painetaan OK. (10l astia = 10l)

VALITSE KIELI:

SUOMI

ASETA KELLO:

09:55

SYÖTTÖTAPA

HENKILÖMÄÄRÄ: 

5

VESIMITTARI:

10 LITRAA

VEDEN KULUTUS:

5000 M3/VUOSI

AINEEN MÄÄRÄ:

10 LITRAA
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Fos- STOP kemikaalipumpun voi asentaa toimi- 
maan myös kiinteistössä mahdollisesti olevan 
sähköisen vesimittarin pulssiohjauksella.  
Pakkauksen mukana tulee tätä varten harmaa  
johdin, jota ei ohjelmakäytössä tarvita.  
Pulssiohjauksen liittimen sijainti pumpussa 
kuvassa punaisella. 

SAKOKAIVON TYHJENNYKSEN 
HÄLYTYS

Hälytys 150m3 välein, kuittaus OK-näppäimellä.

RESETOINTI

Ota muuntajasta tuleva virtajohto irti lait-
teesta. Paina C ja molempia nuolinäppäimiä 
yhtäaikaa kaikkia. Kytke virtapiuha takaisin,  
jonka jälkeen voit asettaa kaikki arvot  
uudestaan.

HÄLYTYKSET

PULSSIOHJAUS

Hälytys kun 10% asetetusta määrästä on 
jäljellä. Kuittaa hälytys painamalla OK.

VIRHE-ledvalo jää vilkkumaan!

Laite hälyttää, kunnes hälytys kuitataan  
painamalla OK. Siirry kohtaan ASETA MÄÄRÄ.

VIRHE-ledvalo palaa jatkuvasti!

AINE VÄHISSÄ

PAINA OK!

AINE LOPPU

PAINA OK!

ASETA MÄÄRÄ

MUISTA SAKOKAIVON 

TYHJENNYS!
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Tarkista säännöllisesti, että kanisterissa on kemikaalia. 
Jos se on loppunut, irrota verkkolaite seinäkoskettimesta. 
Irrota sitten pumppu kanisterista (kierrä korkkiosa auki 
vastapäivään), vaihda tyhjä kanisteri täysinäiseen, kiinnitä 
pumppu kanisteriin, kiinnitä verkkolaite seinäkoskettimeen 
ja tee tarvittavat asetukset pumpun käyttöpaneelin kautta.

Jos laite ei annostele kemikaalia vaikka pitäisi, varmista, 
että verkkolaite on kiinnitetty kunnolla seinäkoskettimeen 
ja että   letkut ovat kunnolla paikoillaan. Tarkista myös lait-
teelle ohjelmoidut asetukset. Kokeile pumpun toimivuus 
Manual feed - painikkeella (kemikaalin käsisyöttö). Pumpun 
tulee käydä ja kemikaalin syötön tapahtua niin kauan kuin 
Manual feed -painiketta pidetään painettuna.

Toimintahäiriö- tai vikatilanteessa toimi aina kohdan turval-
lisuusohjeiden mukaisesti. Jos toimintahäiriötä ei saada 
eliminoitua tässä ohjeessa esitetyillä toimenpiteillä, irrota 
verkkolaite seinäkoskettimesta ja ota yhteys toimittajaan.

Fos-STOP fosforinpoistokemikaali on valmistettu PAC – kemi- 
kaalista (Polyalumiinihydroksikloridiliuos), jota käytetään 
fosforinpoistoon kotitalouksien lisäksi kunnallisissa veden-
puhdistamoissa. PAC-kemikaali on ärsyttävää, joten sitä 
käsiteltäessä on käytettävä sopivia suojavarusteita ja varot-
tava aineen joutumista silmiin. Vaadittavat suojavarusteet 
ovat: sopivat suojakäsineet, silmäsuoja sekä kasvosuojus. 
Roiskeet silmistä on huuhdottava välittömästi runsaalla  
vedellä ja mentävä lääkäriin. 

PAC – kemikaalia voit tilata lisää Pipelifen verkkokaupasta  
www.puhdastulevaisuus.fi/verkkokauppa tai rautakau- 
poista.

Ennen pumpun kuljettamista varmista, että sen sisään 
ei ole jäänyt kemikaalia. Huuhtele pumppu seuraavasti 
pumppaamalla ilmaa sen läpi: Irrota pumppu kanisterista,  
kytke laitteeseen virta ja paina Manual feed -nappia, kunnes 
kemikaalia ei enää tule ulos annostusliittimestä. Pakkaa 
pumppu asianmukaisesti kuljetusvaurioiden välttämiseksi.

Hävitä pumppu noudattamalla sähkö- ja elektroniikkalait-
teiden hävittämisestä annettuja määräyksiä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat ongelmajätettä. Älä  
koskaan hävitä pumppua sekajätteiden mukana.

YLLÄPITO JA HUOLTO

FOSFORINPOISTO- 
KEMIKAALI PAC 

LAITTEEN KULJETTAMINEN 
JA HÄVITTÄMINEN  
KÄYTÖSTÄ POISTAMISEN 
JÄLKEEN
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Myyjän yhteystiedot:

Asentajan tiedot:

Toimenpide Päivämäärä

ASENNUS-/HUOLTOMERKINNÄT



Toimenpide Päivämäärä
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Toimenpide Päivämäärä



asiakaspalvelu@pipelife.fi
Puh. +358 (0)30 600 2200
www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi
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