MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL

NOVA SALT

SE

1. SÄKERHETSÅTGÄRDER
Läs först igenom bruksanvisningen noggrant innan du startar pumpen.
Av säkerhetsskäl får pumpen inte användas av personer som inte har läst igenom instruktionerna.
Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller utan erfarenhet
och kunskap. Det måste i sådana fall ske under översyn av en person som ansvarar för deras säkerhet och som
kan visa hur apparaten används på korrekt sätt. Håll barn under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med
apparaten. (CEI EN 60335-1: 08)

Lyft aldrig i elkabeln eller flottörbrytaren för att transportera eller flytta pumpen. Använd alltid
pumphandtaget.
Undvik all kontakt med vattnet när pumpen är ansluten till elnätet.
Dra aldrig i elkabeln för att dra ut stickkontakten ur eluttaget.
Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du gör några ingrepp på pumpen.
Om elkabeln är skadad måste den bytas ut. Detta ska ombesörjas av tillverkaren eller en
auktoriserad serviceverkstad för att undvika risk för skador.
Överbelastningsskydd
Pumpen är utrustad med en termosäkring. Om motorn blir överhettad stänger termosäkringen av pumpen
automatiskt. Det tar ca. 15 - 20 min. för pumpen att svalna och därefter startar den igen automatiskt. Om
termosäkringen löser ut måste du ta reda på orsaken till detta och åtgärda felet. Konsultera
felsökningstabellen.
2. ANVÄNDNING
Dränkbara pumpar för vattencirkulation i trädgårdsdammar, för vattenfall och -spel (NOVAPOND).
Pumparna är konstruerade för pumpning av rent vatten med partiklar med max. diam. 5 - 10 mm (beroende
på filterbasens inställning).
Pumparna är avsedda för kontinuerlig drift.
¾
Pumparna kan monteras horisontellt eller vertikalt.
¾
Dränkbara pumpar med ﬂera (2, 3 eller 4) pumphjul (DIVER 6). Idealiska för användning i regnvattenseller bevattningssystem, pumpning av kar och uppsamlingstunnor, trädgårdsdammar, brunnar och andra
användningsområden där högt tryck krävs. De flerstadiga dränkbara pumparna ska endast användas i rent
vatten. Bästa funktion erhålls när pumpen är helt nedsänkt i vattnet. Under korta perioder kan pumpen användas vid min. sughöjd (50 mm).
Kan erhållas i automatisk version med flottörbrytare för automatisk start och stopp av pumpen.
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Egenskaper:
¾
Utmärkt nedkylning av motorn som gör att pumpen även kan användas när den är delvis nedsänkt i
vatten.
¾
Partikelfilter av rostfritt stål.
¾
Backventil och koppling med fyra nivåer.
Universala dränkbara pumpar konstruerade för användning i saltvatten (NOVA SALT W).
Pumparna är utrustade med:
¾
Pumphus av rostfritt och syrafast material.
¾
Motorhölje, motoraxel och bultar av rostfritt stål AISI 316.
Temperaturen på vätskan som pumpas får inte överstiga 35 °C.
Pumpen får inte användas för att pumpa saltvatten (med undantag av pumpar avsedda just för
detta), kloakvatten (med undantag av dränkbara pumpar för pumpning av smutsigt vatten med
partiklar med max. diam. 38 mm), lättantändliga, frätande eller explosiva vätskor (t.ex. olja,
bensin, lösningsmedel), fett, oljor eller livsmedelsprodukter.
Om pumpen ska användas för pumpning av hushållsvatten ska det lokala vattenverkets gällande
standarder följas.
3. START AV PUMP
x
x
x
x
x

Innan pumpen startas ska följande kontrolleras:
Kontrollera att elsystemets spänning och frekvens överensstämmer med värdena på pumpens märkplåt.
Kontrollera att pumpen och pumpens elkabel inte är skadade.
Elanslutningen ska göras på en torr plats där det inte finns risk för översvämning.
Kontrollera att elsystemet är utrustat med jordfelsbrytare på I ¨n  30 mA och att jordanslutningen är
fullgod.
Ev. förlängningskablar måste uppfylla kraven i standard DIN VDE 0620.
OBS! Säkerhetsföreskrifterna beträffande elsystem varierar mellan olika länder. Kontrollera att
elsystemet överensstämmer med de föreskrifter som gäller i ditt land.

Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Automatisk funktion:
Flottörbrytaren startar och stannar pumpen automatiskt.
Nivån på vattnet som krävs för att starta och stoppa pumpen kan justeras genom att du ändrar på
flottörkabelns längd mellan upphängningen och flottören.
OBS! Längden på flottörkabeln får aldrig understiga 10 cm.
Manuell funktion:
a)
Pump med flottör: För att starta pumpen måste flottörbrytaren dras upp.
b)
Pump utan flottör: Sätt i stickkontakten i eluttaget.
4. ANVISNINGAR BETRÄFFANDE ANVÄNDNING
För att pumpen ska fungera korrekt måste nedanstående punkter följas:
x Pumpen får inte köras torr.
x Låt inte pumpen vara igång om tryckröret är igensatt.
x Pumpen får endast startas när den är helt nedsänkt i vatten. Om vattnet tar slut måste pumpen
omedelbart stängas av genom att stickkontakten dras ut ur eluttaget.
x Iaktta största försiktighet när du startar pumpen manuellt.
x Pumpen ska placeras på ett stabilt underlag i brunnen eller på den lägsta punkten på installationsplatsen.
x Flottören ska kunna röra sig fritt när pumpen är igång. Rekommenderat brunnsmått är 40x40 cm.
x För att undvika att sugledningen sätts igen bör du regelbundet kontrollera att det inte har samlats smuts i
brunnen (löv, sand, o.s.v.).
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Pumpen får inte under några omständigheter utsättas för frost. Vid risk för minusgrader, ta upp pumpen ur
vätskan som pumpas, töm den och placera den på en plats där den är skyddad mot frost.
Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan pumpen rengörs.
Pumpen kräver inget underhåll.
5. FELSÖKNING
Innan felsökningen påbörjas måste du koppla bort pumpens elanslutning (dra ut stickkontakten
ur eluttaget).
Vid skador på elkabeln eller någon av pumpens elektriska komponenter ska reparationer och byten
av delar ombesörjas av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad eller av en person med
likvärdig behörighet. Detta för att undvika risk för skador.
Problem
Kontroller (eventuella orsaker)
Motorn startar inte
A) Kontrollera att motorn är ansluten
och ger inget ljud ifrån
till elnätet.
sig.
B) Pumpen aktiveras inte av flottören.
Pumpen pumpar inget A) Suggallret eller rörledningarna är
vatten.
igensatta.
B) Pumphjulet är utslitet eller
blockerat.
C) Den önskade tryckhöjden
överstiger pumpens kapacitet.
D) Vattennivån understiger min.
sugnivå.
Pumpen stannar inte. A) Pumpen deaktiveras inte av
flottören.
Pumpkapaciteten är
A) Kontrollera att suggallret inte är
otillräcklig.
delvis igensatt.
B) Kontrollera att pumphjulet eller
tryckröret inte är delvis igensatta
eller har fått beläggningar.
Pumpen stannar
- Kontrollera att vätskan som pumpas
(troligen har
inte är för tjock, eftersom detta leder
termosäkringen löst
till överhettning av motorn.
ut).
- Kontrollera att vattentemperaturen
inte är för hög.
- Kontrollera att pumphjulet inte är
blockerat av något föremål.
- Strömförsörjningen överensstämmer
inte med värdena på märkplåten.

Åtgärd
B) - Kontrollera att flottören rör sig fritt.
- Öka vätskedjupet i brunnen.
A) Ta bort hindren.
B) Byt ut pumphjulet eller åtgärda
blockeringen.

A) Kontrollera att flottören rör sig fritt.
A) Ta bort eventuella hinder.
B) Ta bort eventuella hinder.
Dra ut stickkontakten ur eluttaget och
åtgärda orsaken till överhettningen. Vänta
tills pumpen har svalnat och sätt då tillbaka
stickkontakten i eluttaget.
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6. KASSERING
Produkten eller delar av denna ska kasseras enligt gällande miljöföreskrifter.
Använd lokala, allmänna eller privata system för avfallshantering.
7. GARANTI
Garantin gäller för alla typer av material- och fabrikationsfel på apparaten under den lagstadgade garantitiden
som gäller i det land där produkten köptes. Tillverkaren har rätt att besluta om de felaktiga delarna ska
repareras eller bytas ut.
Garantin omfattar alla fabrikations- och materialfel under förutsättning att produkten har använts på ett korrekt
sätt och i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen.
Garantin gäller ej i följande fall:
y Vid försök att reparera apparaten.
y Vid tekniska ändringar på apparaten.
y Vid användning av icke originalreservdelar.
y Vid åverkan på apparaten.
y Vid felaktigt bruk av apparaten, t.ex. för industriellt bruk.
Garantin täcker inte:
y Förbrukningsdetaljer med normalt slitage.
Om garantin behöver utnyttjas, kontakta en behörig serviceverkstad. Inköpskvittot ska uppvisas.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella felaktigheter i denna broschyr, om dessa beror på tryckeller kopieringsfel. Tillverkaren förbehåller sig även rätten att göra sådana ändringar på apparaten som anses
nödvändiga eller förbättrande, dock utan att ändra på de huvudsakliga egenskaperna.
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