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ONDERHOUD10

De catalogus bevat informatie over de eigenschappen van
het pompstation, de installatie ervan en onderhoudstips. Bij
de ontwikkeling van onze pompstations hebben wij ons gericht
op een robuust ontwerp met een lange levensduur, installatie
gemak en veiligheid.

VEILIGHEID10

Naast SSS STRONG pompstations, omvat ons product
assortiment ook pompstations met dompelpompen, booster
pompstations, tanks, septic tanks en andere producten van
hetzelfde merk.

GARANTIE 

Gedetailleerde informatie over al onze producten is
beschikbaar op www.vankaam.eu.
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Vulfase natte kamer

-	 Inwendige diameter van het pompstation: ID1500, 1600,
2000, 2400 mm
-	 Drukleidingen: DN50, 65, 80, 100 mm
-	 Inlaatdebiet: max. 100 m³/h
-	 Nuttig volume van de natte kamer: ID1600 300l, ID2000 900 l
en ID2400 1250 l
-	 Afvalwatertemperatuur: max. 40 °C

Pompfase

Het pompstation, de drukleidingen en pompen worden
geselecteerd op basis van het afvalwaterdebiet en de benodig
de opvoerhoogte.

WERKINGSPRINCIPE
SSS pompstations zijn pompstations van het puttype met twee
IWS SSS PUMPING STATIONS
kamers en pompen in een droge installatie. De pompstations
zijn uitgerust met een scheidingssysteem voor droge deeltjes
(solids separation system, oftewel SSS).

GAAT LANG MEE IN KOUDERE KLIMAATZONES

PRODUCT
PRODUCT RANGE
RANGE

Wanneer de natte kamer vol is, wordt het voorbehandelde
afvalwater terug gepompt door het scheidingssysteem
voor droge deeltjes, zodat het voorbehandelde water de
vaste deeltjes meeneemt die zich in de afscheider hebben
verzameld.

BENODIGDE GEGEVENS VOOR
DE BOUW VAN EEN POMPSTATION

-	 Type water dat moet worden verpompt (afvalwater,
grijs water, etc.);
-	 Inwendige diameter van het pompstation
(ID, mm); Pumping
Filling
-	 Hoogte van het pompstation vanaf de grond (H1, mm);
-	 Hoogte uitgaande
drukbuis (H2, mm)
en diameter
(D1, mm);
-	 Hoogte ingaande
AREA OF USE AND PRODUCT RANGE
buis (H3, mm) en
The pumping station is intended for pumping wast
places, where construction of gravity-flow piping
diameter (D2, mm);
or practical.
-	Pompparameters
• Internal diameter of the pumping station: ID1500
– debiet (Q, l/s)
2400 m
en opvoerhoogte
• Pressure pipes:
DN50, 6
• Inlet flow rate:
up to 1
(H, mVs).
• Effective volume of wet chamber:
ID1600
-	 Volume van de
ID2000
natte kamer (V, l).
ID2400

PRODUCT RANGE

De pompstations omvatten een natte en droge kamer, pompen,
scheidingssysteem voor droge deeltjes, drukleidingen en een
complete besturingskast.

100% HERBRUIKBAAR PE-MATERIAAL

Het binnenstromende afvalwater wordt gezuiverd van vaste
IWS SSS PUMPING STATIONS
deeltjes, en
alleen het voorbehandelde afvalwater wordt door
IWS SSS PUMPING STATIONS
de pomp naar de natte kamer gevoerd. Vaste deeltjes worden
verzameld in een afscheider.

Er worden in het pompstation twee pompen in een droge
installatie gebruikt om de werking van het pompstation ook in
geval van onderhoud of het uitvallen van een van de pompen
garanderen.
De pompen werken afwisselend en worden
IWSteSSS
PUMPING STATIONS
aangestuurd door de besturingskast van het pompstation.
Er wordt een niveausensor gebruikt om de waterniveaus in
het pompstation in te stellen waarbij de pompen moeten
worden gestart en gestopt.

PRODUCT RANGE

H3

VOORDELEN VAN
SSS POMPSTATIONS 

SCHEIDINGSSYSTEEM VOOR
DROGE DEELTJES (SSS)

D2

4

Een SSS STRONG pompstation heeft twee kamers, met
pompen in een droge installatie, en is uitgerust met een
scheidingssysteem voor droge deeltjes. Het pompstation
is bedoeld voor het verpompen van afvalwater op plekken
waar de aanleg van buizen voor vrij verval onmogelijk of
onpraktisch is. Zelfs het meest veeleisende bedrijf vindt bij
ons een geschikt pompstation, pompen en een besturingskast.

TOEPASSINGSGEBIED EN PRODUCTASSORTIMENT
Het pompstation is bedoeld voor het verpompen van afval
water op plekken waar de aanleg van buizen voor een vrij
verval onmogelijk of onpraktisch is.

200 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

BESTE KLANT!

D1

3

H2

PRODUCTASSORTIMENT 

H1

INHOUD

• Waste water temperature:

4

AREA OF USE AND PRODUCT RANGE

DE GEGARANDEERDE LEVENSDUUR VAN
HET PE-MATERIAAL IS 50 JAAR

• Internal diameter of the pumping station: ID1500,
1600,with
2000,
stations
dry installation pumps. Pumping stat
2400equipped
mm
with a solids separation system (SSS).
• Pressure pipes:
DN50, 65, 80, 100 mm
Pumping stations include wet and dry chambers, p
• Inlet flow rate:
up to 100 m³/h
solids separation system, pressure pipes and com
• Effective volume of wet chamber:
ID1600 300l,
control cabinet.
ID2000 900 l and
Filling
Pumping
ID2400
l
Two1250
dry installation
pumps are used in the pumpin
Vullen
Pompen
Filling
Pumping
• Waste water temperature:
up toorder
40 °Cto ensure operation of the pumping station a
maintenance
Pumping station, its pressure pipes and pumps are
selected or failure of one pump. Pumps opera
tely and
are controlled by complete control cabine
according to the waste water flow rate and required
pumping
the control board of the pumping station. Level se
head.
for setting water levels in the pumping station, wh
3
starting and stopping of pumps.
OPERATING PRINCIPLE
200200
mmmm

BESTAND TEGEN MECHANISCHE SCHADE

The pumping station is intended for pumping waste water in
OPERATING
PRINCIPLE
places, where construction of gravity-flow piping
is not possible
or practical.
SSS pumping stations are double-chamber well-ty

SSS pumping stations are double-chamber well-type
pumping
SOLIDS
SEPARATION SYSTEM (SSS)
stations with dry installation pumps. Pumping station is
Wet chamber’s filling stage
H2

VEILIG IN ONDERHOUD

up to 4

Pumping station, its pressure pipes and pumps are
according to the waste water flow rate and requir
head.

IWS SSS PUMPING STATIONS
IWS SSS PUMPING STATIONS

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE
SPECIFICATIES

Dear customer!

IWS SSS PUMPING STATIONS

when installing or using the system.
station will not rot, rust or corrode
STRONG pumping stations are made
This is important for preventing waste
due to chemical or electrical reactions
of PE-HD (high-density polyethylene).
when installing or using the system.
station will not rot, rust or corrode
STRONG pumping stations are made
water leakage into soil or soil water
and nothing will emit or dissolve from
Nowadays, PE is the main material
This is important for preventing waste
due to chemical or electrical reactions
of PE-HD (high-density polyethylene).
penetration into the pumping station.
it into the environment. Tank cylinders
used for manufacturing pumping
STRONG
pompstations
zijnmaterial
vervaardigd van and
HDPE
(hogewill emit or Tankcilinders
pompstations
worden
altijd
water leakage
into soil or
soil water
nothing
dissolve from van STRONG
Nowadays,
PE is the main
Additionally, the pumping station’s tank
of STRONG pumping stations are
stations, tanks, wells and pressure
penetration
into
the
pumpingSN4
station.
it into
the environment. vervaardigd
Tank cylinders
used for polyetheen).
manufacturing
pumping
dichtheid
Tegenwoordig
is
PE
het
belangrijkste
met
een
ringstijfheid
van
minimaal
cylinder has double wall, making it(4 kN/m²),
always made with a ring stiffness of
pipes. PE is a very hard-wearing and
Additionally,
the
pumping
station’s
tank
of STRONG
pumping
stations
are
stations,dat
tanks,
wells
and pressure
materiaal
wordt
gebruikt
voor
de
fabricage
van
pomp
waardoor
ze
bestand
zijn
tegen
mechanische
schade
when
installing
or using the
system.die kan
station
will
not
rot,
rust
or
corrode
STRONG
pumping
stations
are
made
absolutely
leak-proof.
at least SN4 (4 kN/m²), so they resist
elastic material. PE is chemically inert
cylinder
has
double
wall,
making
it
always
made
with
a
ring
stiffness
of
pipes. PE is aofvery
hard-wearing
and
This is important
for preventing
due damage
to chemical
or
electrical
reactions
PE-HD (high-density
polyethylene).
stations,
tanks,
enthat
drukleidingen.
PE is
een bijzonder
optreden
tijdens
de installatie
of het gebruik
van hetwaste
systeem.
mechanical
that
may
occur
in normal
use, putten
meaning
a pumping
leak-proof.
(4 kN/m²),
so they
resist from absolutely
elastic material.
PE is chemically
inertmaterialat least SN4
water leakage
into soil or soil water
and nothing
will emit
or dissolve
Nowadays,
PE is the main
slijtvast
en
elastisch
materiaal.
PE
is
bij
normaal
gebruik
Dit
is
belangrijk
om
te
voorkomen
dat
afvalwater
in
de
bodem
damage
that may Tank
occurcylinders
in normal use,
meaning
that a pumping
penetration into the pumping station.
it into
the environment.
used
for manufacturing
pumping mechanical
Cover:
PE,
Service
opening:
Tank
PE double wall,
Bottom:
PE/steel,
chemisch resistent,
wat
betekent
datpressure
een
pompstation
niet rot,pumping
lektcylinder:
of dat grondwater
inAdditionally,
het pompstation
terechtkomt.
the
pumping
station’s tank
ofPE,
STRONG
stations
are
stations,
tanks,
wells and
50 mm of thermal
insulation
50 mm of
thermal insulation
ringstiffness
stiffnessofSN4
double
bottom
cylinder
has
double
wall,
making it
always made
with
a ring
pipes.door
PE
is achemische
very hard-wearing
and
roest of corrodeert
of elektrische
reacties,
Daarnaast
tankcilinder
van
het
pompstation
Cover: PE,
Service opening:
PE, en
Tank
cylinder:is
PEde
double
wall,
Bottom:
PE/steel,dubbel
absolutely
leak-proof.
at
least
SN4
(4
kN/m²),
so
they
resist
elastic
material.
PE
is
chemically
inert
50
mm
of
thermal
insulation
50
mm
of
thermal
insulation
ring
stiffness
SN4
double
bottom
dat niets ervan wordt afgegeven aan of oplost in de omgeving.
wandig, waardoor hij absoluut lekdicht is.

VOORDELEN VAN SSS POMPSTATIONS

Thank you for taking time review our SSS (Solids
Separation Systems) pumping stations catalogue!

TECHNICAL CHARACTERISTICS

in normal use, meaning that a pumping
Cover: PE,
50 mm of thermal insulation

mechanical damage that may occur

Service opening: PE,
50 mm of thermal insulation

Tank cylinder: PE double wall,
ring stiffness SN4

Bottom: PE/steel,
double bottom

SSS STRONG pumping station is double-chamber, with
dry installation pumps equipped with a solids separation
GEMAKKELIJK
ONDERHOUD
system.IN
The
pumping station is intended for pumping
Alle belangrijke
onderdelen
bevinden
zich
in de drogeofkamer
waste
water in places,
where
construction
gravity-flow
piping iszodat
not possible
or practical.
Even
en kunnen worden
verwijderd,
de pomp
kan worden
the
most
demanding
company
will
find
a
suitable
onderhouden en gerepareerd terwijl hij in bedrijf is.
pumping station, pumps and control cabinet from us.

ENERGIEBESPARINGEN
Dankzij de afscheiding van vaste deeltjes zijn de pompen
beschermd tegen verstopping, en kunnen pompen met een
kleinere doorlaat worden gebruikt. Dergelijke pompen hebben
een hogere efficiëntie en gebruiken minder energie.

Here you will find information about features of the

VEILIG INpumping
ONDERHOUD
station, its installation, and maintenance tips.

development
of pumping
stations
on their
De pompenOur
en buizen
bevinden
zich in de
drogefocuses
kamer. De
long-term
durability,
ease
of
installation
and
droge kamer is gescheiden van de natte kamer door middel
safety of use.
van een waterdichte en luchtdichte barrière; dit maakt onder
houd van het
in STRONG
een schone
en veilige
omgeving
In pompstation
addition to SSS
pumping
stations,
our product
mogelijk. range includes also pumping stations with submersible

BETROUWBAARHEID
Het scheidingssysteem voor droge deeltjes beschermt
de pompen tegen verstoppingen, waardoor de langdurige
probleemloze werking van de pompen is gegarandeerd.

pumps, booster pumping stations, tanks, septic tanks
and other products of the same brand.

DE OPVOERHOOGTE VAN EEN POMP VERHOGEN
Deksel:
PE, 50A4,
mmtelescopic
Handrail:
thermische isolatie
Handrail: A4, telescopic

Service-opening:
PE,
Ladder: A4, non-slippery
50 mm thermische isolatie
Ladder: A4, non-slippery

Handrail: A4, telescopic

Handreling: A4, telescopisch

Tankcilinder:
dubbelwandig
Solids separator:
PE PE,
ringstijfheid SN4
Solids separator: PE

Ladder: A4, non-slippery

Ladder: A4, antislip

Solids separator: PE

Afscheider voor
vaste deeltjes: PE

Pompen met een kleinere doorlaat maken een grotere
opvoerhoogte mogelijk. Dit betekent dat een enkel pomp
station afvalwater verder weg kan pompen.

Base ofPE/staal,
control cabinet:
Bodem:
PE, cable protection pipes
dubbele
bodem
Base of control cabinet:

PE, cable protection pipes

Detailed information about all our products is available at
the address www.iwsgroup.ee/en.

Base of control cabinet:
PE, cable protection pipes

Onderzijde van besturingskast:
PE, kabelbeschermingsbuizen

1. Cover (Al or PE or A2, 50 mm thermal insulation)
2.
Ventilation
1. Cover
(Al orpipes
PE or(PE,
A2, vandal-proof)
50 mm thermal insulation)
1.
Deksel
(Al
of
ofand
A2,
50
mm
thermische
isolatie)
1. Cover
(Al
or (PE,
PE PE
orvandal-proof)
A2,
50telescopic)
mm
thermal
insulation)
3. Handrail
(A4,
two-sided
2.
Ventilation
pipes
2.
Ventilatiebuizen
(PE,vandal-proof)
vandalismebestendig)
2. Ventilation
pipes
(PE,
4.
(PE, 50
mm
thermal insulation)
3. Service
Handrailopening
(A4, two-sided
and
telescopic)
3.
Handreling
(A4, telescopisch,
tweezijdig)
3. Handrail
(A4, two-sided
and telescopic)
5. Service
Ladder (A4,
non-slippery
steps)
4.
opening
(PE, 50 mm
thermal insulation)

4.
Service-opening
(PE,
mm
thermische
isolatie)
4. Service
opening (PE,
5050
mm
thermal
insulation)

6.
Pressure
pipe
tee (PE100,
SDR17)
5. Ladder
(A4,
non-slippery
steps)
5.
Ladder
(A4,
antisliptreden)
5. Ladder
(A4,
non-slippery
steps)
7. Tank
cylinder
ring stiffness SN4)
6.
Pressure
pipe(PE,
tee double
(PE100,wall,
SDR17)
6.
T-stuk drukleiding
(PE100,
SDR17)
6. Pressure
pipe tee (PE100,
SDR17)

8.
Gate7.
valve
(cast
epoxide
coating)
7. Tank
(PE,iron,
double
wall,wall,
ringring
stiffness
SN4)
Tankcilinder
(PE,
dubbelwandig,
ringstijfheid
SN4)
7.cylinder
Tank
cylinder
(PE,
double
stiffness
SN4)
9. Check
valve
(cast
iron,
epoxide
coating,
NBR
ball)
8.
Gate8.
valve
(cast
iron,
epoxide
coating)
Schuifafsluiter
(gietijzer,
epoxide
coating)
8. Gate
valve (cast iron,
epoxide
coating)

10.
Pressure
pipe
(PE100,
SDR17)
9.
Terugslagklep
epoxide
coating,
NBR-kogel)
9. Check
valve
(cast
iron,
epoxide
coating,
NBR
ball)
9. Check
valve
(cast
iron,(gietijzer,
epoxide
coating,
NBR
ball)
10. gate
Pressure
pipe
(PE100,
SDR17)
11. Knife
valve
(PVC,
A4)SDR17)
10.
Drukleiding
(PE100,
10.
Pressure
pipe
(PE100,
SDR17)
11. gate
Knife
gate valve
(PVC,
11.
Mes-afsluiter
(PVC,
A4)A4)
12.
Solids
separator
(PE100)
11. Knife
valve
(PVC,
A4)
12.
Solids
separator
(PE100)
12.
Afscheider
voor
vaste
deeltjes (PE100)
13. Wet
chamber
(PE)
12.
Solids
separator
(PE100)
13. Wet
(PE)
13.
Natte
(PE)
14.
(PEchamber
/kamer
steel
13. Bottom
Wet chamber
(PE) reinforced)

14. Bottom
/ steel reinforced)
14.
Bodem(PE
(PE/gewapend
staal)

14. Bottom (PE / steel reinforced)
Free flanges (PP/steel)
Free flanges
(PP/steel)
Flenzen
(PP/staal)

Bolts,
nuts,
washers
(A4) (A4)
Free flanges
(PP/steel)
Bolts, nuts,
washers
Bouten,
moeren,
pakkingen (A4)
Lift
chains
(A4)
Bolts, nuts,
washers
Lift chains
(A4) (A4)
Hijskettingen (A4)

Lift chains (A4)
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NTAGES

PING STATIONS

SAFE TO MAINTAIN

INSTALLATION

a watertight and airtight barrier; this
INGS
INCREASING
PUMP HEAD
SAFEVOOR
TO MAINTAIN
POMPSTATIONS
HIJSEN
VEREISTEN
HET OPVULMATERIAAL
allows maintenance
of the pumping
Gebruik
hijsbanden
omand
eensafe
pompstation
Zand en grind zijn geschikte opvulmaterialen. Het opvul
station
in a clean
environ-te hijsen. Gebruik
separation of
solidTO
partiPumps with a smaller free opening alThe pumps and the pipes are located
ANCHORING
SAFE
MAINTAIN
indien
nodig een
evenaar. Zorg ervoor dat de hijsbanden
materiaal moet schoon zijn, vrij stromend, en
mag geen ijs,
ment.
ps are protected against
low increased pump head. This means
in the dry chamber. The dry chamber is
Lifting
force
of surface water
geen uitstekende onderdelen kunnen beschadigen! Breng
sneeuw, klei, organische stoffen, of te grote of zware
voor
the
ing
The pumps and thethat
pipes
are located
his alallows using
a single
pumping station is able to
separated from the wet chamber
withto neutralise the lifting force
In
order
geen staalkabels of kettingen aan rond het pompstation.
werpen bevatten die het pompstation kunnen beschadigen.
d,free
so opening.
in the
dry chamber.pump
The dry
chamber
rmeans
Such
waste
water is
further away.
a watertight and airtight barrier;
of this
surface water and to ensure that
De vereiste minimum bulkdichtheid is 1500 kg/m³.
Gebruik alle beschikbare hijsogen en maak gebruik van geleide
ned
the pumping station remains securely
able
to
separated
from
the
wet
chamber
with
higher efficiency and use
allows maintenance of the pumping
touwen wanneer u een pompstation op zijn ankerplaat hijst.

in place, the pumping station must be
a watertight and airtight barrier; this
station in a clean and safe environGrind
anchored. The anchoring base plate’s
EASY
TO
MAINTAIN
allows maintenance of the pumping
ment.
the pumping station’s
De grinddeeltjes mogen niet kleiner zijn danweight
3 mm plus
en niet
station in a clean and
safe environAll important
components are in the groter dan 20 mm.
weight and the weight of the soil on the
Nadat de betonnen ankerplaat is geïnstalleerd,
base plate’s edges extending beyond
ment.
dry chamber and can be removed, so
the pumping station’s edges must be at
mag
het
pompstation
niet
aan
de
hijshaken
worden
the
the pump station can be maintained Zand
paration
systemgehesen,
protectsmaar alleen
least equal to the lifting force. Friction
aan
de
ankerplaat
of
aan
de
ed,
soclogging, thus
and repaired while in operation.
between
ainst
De
zanddeeltjes
mogen
niet
groter
zijn
dan
3
mm. the pumping station’s outer
haken van de ankerplaat.
ined
wall
and the soil is usually not taken
long-term problem-free

y.

ALLATION

PUMPING STATIONS

o lift a pumping station.
use a spreader bar. It is
make sure that the lift
amage any protruding
put steel cables or chains
mping station. Use all
yes and hanging lead
fting a pumping station to

crete base plate has
d, the pumping station
ifted by its Sand
lift hooks
The
size must not exceed
ess
he
base plate
or particle
the base
3 mm.
.

Sand/gravel mixtures
Sand and gravel mixtures can be used
NTS FOR THE
if the components Gravel
comply with the
Gravel
particle
size must not be less
TERIAL
above requirements
for gravel,
crushed
Sand and sand. Sand
thanand
3 mm
or more
stone,
gravel
mix- than 20 mm. 6
and
stone
are
The
particle
must not as
exceed
less crushedtures
must besize
compacted
Crushed stone
materials.
The
filler
must
3
mm.
m.
instructed below.
Crushed stone particle size must not
ly flowing, and must not

t not

into account (it is left as a reserve).
Zand/grindmengsels
Calculated counterweight depends on
Er kunnen mengsels van zand en grind worden
gebruikt
maximum
soilals
water level (the safest
bet isvereisten
to consider soil water level up to
de componenten voldoen aan de bovenstaande
the ground surface as the maximum
voor grind en zand. Mengsels van zand en grind moeten
level) and the weight of an empty
worden verdicht zoals hieronder beschreven.
pumping station. Then the lifting force
equals to the pumping station’s volume.

VERANKERING

Attaching the pumping station’s
bottom to the concrete base plate
Om de hefkracht van oppervlaktewater te neutraliseren
en bolts
using anchoring
withblijft,
a concrete base plate
ervoor te zorgen dat het pompstation stevigAnchoring
op zijn plek
requires
the
use
moet het pompstation worden verankerd. Het gewicht van of corrosion-proof
anchoring bolts fixed to the anchoring
de ankerplaat plus het gewicht van het pompstation
base plateen
at het
equal intervals along
gewicht van het opvulmateriaal en de grondthe
op pumping
de randen
station’s diameter. The
bottom already has
van de ankerplaat moet ten minste gelijk zijnpumping
aan de station’s
hefkracht.
ready-made
openings for M20 anchorGewoonlijk wordt geen rekening gehouden met
frictie tussen
ing bolts.
de buitenwand van het pompstation en het opvulmateriaal
of anchoring bolts per
(het wordt beschouwd als een voorbehoud).The
Hetnumber
berekende
pumping station:
tegengewicht is afhankelijk van het maximale grondwaterpeil
12 bolts for an ID1600 pumping station,
(de veiligste manier is ervan uit te gaan dat het
grondwaterpeil
12 bolts
for an ID1500 pumping station,
for an ID2000 pumping station,
maximaal tot aan het grondoppervlak staat) 12
enbolts
het gewicht
16
bolts
for
an ID2400 pumping station.
van een leeg pompstation. De hefkracht is dan gelijk aan

Hefkracht van oppervlaktewater

IWS SSS PUMPING STATIONS

Het aantal benodigde ankerbouten per pompstation is als volgt:
Betonnen ankerplaat op de bodem
-	 12 bouten voor een ID1600 pompstation,
Als een betonnen ankerplaat op de bodem van de put
station, use a rectangular anchoring
Concrete
anchoring
plate pompstation,
-	 12 bouten
voorbase
een ID1500
benodigd is, moet deze bestaan uit minimaal 200 mm dik
base plate of 3.2 x 3.2 m. You can also
If an anchoring base plate is needed, it
-	 12
bouten
een
ID2000
pompstation,
use sufficiently large concrete gewapend
well bot- beton met een laag lichte, versterkte wapening
must
consist
of voor
at least
200
mm thick
-	 16 bouten
voorcontaining
een ID2400
pompstation.
van 200 x 200, staafdiameter 7 mm, 3,02 kg/m²),
toms or well panels. For larger (raster
pumping
reinforced
concrete
a layer
station diameters, please consult
of lightweight, strengthened rebar
minimale sterkte 21 N/mm² (28 dagen later). De ankerplaat
use
a rectangular
anchoring
Concrete
anchoring
plate
individually. The anchoring
basemoet
plate’s
(step
x 200, bar diameter
7 mm,
ANCHORING
Het 200
pompstation
verankeren
wordenbase
geïnstalleerd
op eenstation,
300 mm
dik,
vlak zandbed,
base plate of 3.2 x 3.2 m. You can also
If an anchoring
dimensions may be reduced
according base plate is needed, it
3.02 kg/m²), minimum strength 21 N/
forceteofgieten
surface water
door de onderkantLifting
in beton
dat mechanisch
verdicht
is tot minimaal
95% vanlarge
de standaard
use sufficiently
concrete well botconsist
of at least 200
mm thick
to the local situation, in must
consultation
mm² (28 days later). The anchoring
In
order
to
neutralise
the lifting
force
In moeilijke
installatie-omstandigheden
(grote
dichtheid.
Sulfaatbestendig
moetorworden
gebruikt
indienpumping
well panels.
For larger
reinforced
concrete
containing a layerbeton toms
with
theinstallatiediepte,
designer and the
pumping
base
plate must
be installed on a 300
of surface water and to ensure that
station De
diameters,
consult
of lightweight,
strengthened rebar dit vereisen.
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bottom to the concrete base plate
using anchoring bolts
Anchoring with a concrete base plate
requires the use of corrosion-proof
anchoring bolts fixed to the anchoring
base plate at equal intervals along
the pumping station’s diameter. The
pumping station’s
bottombase
already
Steel reinforcement
Concrete anchoring
plate has
ready-made openings for M20 anchoring bolts.

Anchoring bolt
M20x150

het volume van het pompstation.

Anchoring the pumping station by
casting its lower part into concrete
In difficult installation conditions (great
De bodem van het pompstation bevestigen aan de
installation depth, difficult soil condibetonnen ankerplaat met behulp van ankerbouten
tions, etc.), we recommend casting
Voor verankering met een betonnen ankerplaat
zijn corrosie
the pumping
station’s lower part into
concrete.
To do so, compact and level
bestendige ankerbouten benodigd. Deze moeten
op regel
the trench bottom, then place a conmatige afstanden door de onderrand van het pompstation
crete ring with closed bottom on it and
worden bevestigd. Er zijn al openingen in delower
onderrand
van station into the ring.
the pumping
het pompstation aangebracht voor M20 ankerbouten.
The concrete ring with closed bottom
must be at least 500 mm high and with
a suitable dimension so that it extends
300 mm from the pumping station’s
outer wall in all directions. Fill the space
between the pumping station and the
Sand
concrete ring with concrete.
The particle size must not exceed

3 mm.

Sand/gravel mixtures
Sand and gravel mixtures can be used

Concrete

Beton

The number of anchoring bolts per
pumping station:
12 bolts for an ID1600 pumping station,
12 bolts for an ID1500 pumping station,
12 bolts for an ID2000 pumping station,
16 bolts for an ID2400 pumping station.
Anchoring the pumping station by
casting its lower part into concrete
In difficult installation conditions (great
installation depth, difficult soil conditions, etc.), we recommend casting
the pumping station’s lower part into
concrete. To do so, compact and level
the trench bottom, then place a concrete ring with closed bottom on it and
Concrete
ringmet
with closed
Betonnen
ring
dichtebottom
bodem
lower
the pumping
station
into the ring.
The concrete ring with closed bottom
must be at least 500 mm high and with
a suitable dimension so that it extends
300 mm from the pumping station’s
outer wall in all directions. Fill the space
between the pumping station and the
concrete ring with concrete.

min 300 mm

200 mm
Ankerbout
Anchoring bolt
M20x150
M20x150

min 300 mm

200 mm

Steel reinforcement
Stalen
wapening

Concrete
anchoring
base plate
Betonnen
ankerplaat

min 300 mm

Concrete

min 300 mm

min 500 mm

.

IWS SSS PUMPING STATIONS

min 500 mm

INSTALLATIE
PUMPING
STATION’S ADVANTAGES
ng alThe pumps and the pipes are located
means
in the dry chamber. The dry chamber is
ANTAGES
able to
separated from the wet chamber with
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Concrete ring with closed bottom

When installing the pumping station
to a green area, make sure the cover
reaches at least 100 mm above the
ground, preferably even 200 mm, in
order to prevent storm water from
entering the pumping station.

200 mm

Concrete
anchoring
base plate

300 mm

Pit bottom

300 mm

BEDIENING

!
!

A pumping station installed without
full backfilled topsoil layer may shift
due to the impact of soil water. For
OPVULLING
this reason, the installation trench
De greppel van het pompstation
wordt aan
alle zijden
opgevuld
must be protected
against
soil water
if backfilling
works
met 300 mm dikke lagenentering
grind ofit zand,
waarbij
elkeare
laag wordt
interrupted!

Reinforced concrete load balancing plate shall not
remain lie to the service opening of pumping station.

Het SSS STRONG pompstation is bedoeld voor het verpompen
van afvalwater. De pompstations zijn pompstations van het put
type met twee kamers, met pompen in een droge installatie.

verdicht tot 95% van de natuurlijke dichtheid van de bodem.

min 300 mm

Gietijzeren
40T
Cast iron deksel
cover 40T

Wegdek
Road pavement
VerdeelReinforced
concrete
plaat
van load
balancing plate
gewapend
beton

150 mm

Gebruik in geval van een hoog grondwaterpeil of natte en
INSTALLATION UNDER
zware grond (bijv. klei) alleen
grind
als opvulmateriaal. Houd
TRAFFIC
AREA
tijdens opvulwerkzaamheden het pompstation gevuld met
To avoid traffic load on a pumping
water tot het huidige peilstation
van de
opvulunder
laag.traffic
Weesarea,
extra
installed
the
station must
be de
covered
by a
zorgvuldig wanneer u depumping
grond verdicht
nabij
buisaanslui
load balancing
plate madedat
of reinforced
tingen van het pompstation
om te voorkomen
daar holtes
concrete. The thickness of filler layer
achterblijven.
on top of the pumping station must be

Filler
Opvul
materiaal

traffic area must have a cast iron cover
supported by the concrete load balancing plate. This prevents traffic load on
the pumping station’s service opening.

De verdeelplaat van gewapend beton mag niet blijven
liggen in de service-opening van het pompstation.
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Een pompstation dat wordt geïnstalleerd zonder
volledige toplaag kan verschuiven onder invloed
van grondwater. Om deze reden moet de installatie
greppel worden beschermd tegen het intreden van
grondwater als de opvulwerkzaamheden worden
onderbroken.

INSTALLATIE ONDER EEN VERKEERSGEBIED
Om verkeersbelasting op een pompstation dat onder een
verkeersgebied ligt te voorkomen, moet het pompstation
worden afgedekt met een verdeelplaat van gewapend beton.
De dikte van de opvul laag boven op het pompstation moet
minimaal 500 mm zijn. Er moet een 150 mm dikke verdeelplaat
van gewapend beton op de opvul laag worden geïnstalleerd.
De plaat moet ten minste 300 mm in alle richtingen uitsteken
voorbij het pompstation. Alle pompstations onder een ver
keersgebied moeten een gietijzeren deksel hebben die wordt
ondersteund door de betonnen verdeelplaat. Dit voorkomt
verkeersbelasting op de service-opening van het pompstation.

500
500 mm
mm
200
200 mm
mm
300
300 mm
mm
300
300 mm
mm
300
300 mm
mm
300
300 mm
mm
300
300 mm
mm

300
300 mm
mm
300
300 mm
mm

300
300 mm
mm

Ankerbout
Anchoring bolt
M
M 20x150
20x150

300
300 mm
mm

Betonnen
Concrete
ankerplaat
anchoring

300
300 mm
mm

Pit bottom
Putbodem

200
200 mm
mm

De pompstations gebruiken twee pompen in een droge
installatie, zodat het pompstation operationeel blijft, zelfs
tijdens onderhoud of wanneer een van de pompen defect is.

DE POMPEN STARTEN
1. Zorg er voordat de pompen worden gestart voor dat de
afsluiters op drukleidingen in het pompstation en in de
afvoer zijn geopend.
2. Zorg er wanneer de schakelniveaus van het pompstation
worden ingesteld voor dat de pomp wordt uitgeschakeld
voordat het waterpeil de aanzuigopening van de pomp
bereikt en de pomp droogloopt.

Er wordt een niveausensor gebruikt om de waterniveaus voor
het starten en stoppen van de pompen in het pompstation in te
stellen.

3. Controleer van pompen met een driefasen-motor de
draairichting van de rotor voordat u de pomp start! De
draairichting wordt in de regel aangeduid op de behuizing
van de pomp. Als de pomp in de verkeerde richting draait,
zijn de fasen in de verkeerde volgorde aangesloten. Haal
de fasedraden los, en sluit ze op de juiste manier aan.
Wees voorzichtig wanneer u de rotatie controleert om
letsel door een draaiende rotor te voorkomen!

Als het pompstation in de winter niet wordt gebruikt,
moeten het water uit het pompstation en de interne
buizen worden afgetapt om bevriezing te voorkomen.
Open om de interne buizen af te tappen de deksel
van terugslagkleppen en laat de drukleiding leeg
lopen.

Pompen mogen nooit drooglopen. Als dat gebeurt,
schakel de pompen dan onmiddellijk uit!

De deksel van het pompstation openen en sluiten

Kunststof, roestvast stalen of aluminium deksels worden
geopend door eerst de bevestigingsbouten linksom los te
draaien. Gebruik hiervoor de bij het pompstation geleverde
sleutel. De deksel kan op een stand van 90° worden openge
zet. Zet de deksel om hem te sluiten terug in de eerste positie
en draai de bevestigingsbouten rechtsom met behulp van
dezelfde sleutel.
Gietijzeren deksels worden geopend door een metalen staaf
in de uitsparing van de deksel aan te brengen en de deksel
op te tillen.

300
300 mm
mm

300
300 mm
mm

De pompstations zijn compact en bestaan uit een natte kamer
en een droge kamer, pompen, scheidingssysteem voor droge
deeltjes, drukleidingen en een volledige besturingskast.

De pompen werken afwisselend en worden aangestuurd door
de besturingskast.

at least 500 mm. A 150 mm thick rein-

forced
concrete
load balancing
plate
Wanneer het pompstation
wordt
geïnstalleerd
in een
groenge
must be installed onto the filler layer.
bied, zorg er dan voor dat
de
deksel
ten
minste
100
mm,
maar
The plate must extend at least 300 mm
bij voorkeur zelfs 200 mm
boven
oppervlak
beyond
thehet
pumping
stationuitsteekt,
in all direc-om te
tions.inAllhet
pumping
stations under
a
voorkomen dat hemelwater
pompstation
terechtkomt.

300
300 mm
mm

Voordat de pomp voor de eerste keer wordt gestart,
moeten de bouten in de drukleidingen in het pomp
station worden gecontroleerd en indien nodig worden
aangehaald.

base plate
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Reinforced concrete load balancing plate shall not
remain lie to the service opening of pumping station.

Het veiligheidsplatform openen

Het deel van het platform dat kan worden geopend heeft
roestvast stalen hijskettingen. Het platform moet worden
geopend met behulp van de hijskettingen voordat de pompen
worden geïnstalleerd of verwijderd.
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Notities

ONDERHOUD
Als er geen defecten zijn, raden wij aan visuele en functionele
inspecties uit te voeren met de volgende tussenpozen:
- pompstations voor industriële gebouwen en openbare
gebouwen – elke drie maanden;
- pompstations in woonwijken – elk half jaar.

5. Spuit de wanden van de natte kamer van het pompstation
schoon met een hogedrukspuit en verwijder bezinksel van
de bodem. Open hiervoor de reinigingsdeur van de natte
kamer.
6. Verwijder bezinksel van de niveausensor; controleer de
staat van de voedingskabels van de pomp en equipotentiale
verbindingen van de metalen structuren van het pomp
station (ladder, enz.) visueel.
7. Repareer of vervang defecte elementen!

De volgende onderhoudsprocedure wordt minimaal eenmaal
per jaar aanbevolen:
1. Inspecteer de werking van de afsluiters in het pompstation.
Sluit en open de afsluiters eenmaal.
2. Verwijder vuil en bezinksel van de binnenzijde van de
terugslagkleppen. Sluit voor dit doeleinde de afsluiters en
open de deksel van de terugslagklep.
3. Maak de inlaat van de distributiekamer schoon. Sluit
hiervoor eerst de mes-afsluiter en open de reinigingsdeur
van de distributiekamer.
4. Maak de afscheiders van vaste deeltjes schoon.
- Sluit de schuifafsluiters van de inlaat en uitlaat.
-	 Koppel de verbindingsbuis tussen de afscheider en
de pomp los en verwijder de zeef.
-	 Maak de afscheiders van vaste deeltjes schoon.
-	 Breng de zeef en de verbindingsbuis weer aan.

De tank van het pompstation en de interne structuren
behoeven in de regel geen verder onderhoud.
Het onderhoud van de pomp moet plaatsvinden volgens
de instructies van de fabrikant (technisch paspoort). Als de
pompen onder het aangeduide vermogen werken of geluiden
maken die ze niet maakten toen de pompen nieuw waren,
raden wij aan stappen te nemen om de defecten te verhelpen
en te voorkomen dat de pompen in de toekomst onbruikbaar
raken. Neem contact op met een bedrijf dat onderhouds
diensten voor pompen verleent.

VEILIGHEID
1. De werkgever van het onderhoudspersoneel van het
pompstation dient het onderhoudspersoneel instructies te
geven over de gevaren van elektriciteit en toxische gassen
en dient de nodige beschermingsmiddelen te verstrekken.
2. Schakel voordat u begint met het onderhoud van het
pompstation de pompen uit via de besturingskast!
3. Voordat u het pompstation betreedt, moet het pompstation
minimaal 5 minuten worden geventileerd!
4. Er mag slechts één persoon tegelijk op de serviceladder
van het pompstation staan, en die persoon mag geen
zware en lastig toepasbare items met zich meedragen.
5. Gebruik geen gewone pomp voor het verpompen van olie,
benzine of andere vloeistoffen met een explosierisico. Een
explosieveilige pomp kan worden gebruikt in een explosie
ve omgeving, maar alleen met een temperatuursensor.
6. Het is ten strengste verboden om alleen, zonder toezicht,
in een pompstation te werken!

7. Sluit alle ingaande buizen van het pompstation tijdens
de onderhoudswerkzaamheden af!
8. Voordat het pompstation in bedrijf wordt gesteld, moet
door bekwaam personeel worden gecontroleerd of aan
alle veiligheidsvoorschriften is voldaan. De aardingsvoor
ziening, de nuldraad en de equipotentiale verbindingen
moeten voldoen aan de voorschriften voor elektrische
installaties en moeten worden geïnspecteerd door
gekwalificeerd personeel.
9. Als de pomp een stekkeraansluiting heeft, moet het
geaarde stopcontact boven het waterpeil worden geïn
stalleerd. De voedingskabel van pompen zonder stekker
aansluiting moeten worden aangesloten door een gekwali
ficeerd specialist.
10. Als de veiligheidsvoorschriften niet zijn nageleefd, worden
schadeclaims niet geaccepteerd.
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GARANTIE
Voor de garantievoorwaarden verwijzen we u naar de algemene voorwaarden van Van Kaam BV te vinden op de website
WWW.VANKAAM.EU

Resistant to mechanical damage

The PE material’s guaranteed lifetime is 50 years

PUMP
STATI

VAN KAAM BV
Rechte Tocht 11
1507 BZ Zaandam
Nederland
+31 (0)75 631 48 41
info@vankaam.eu
www.vankaam.eu
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