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Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng 

Installasjons- og brukermanual 

 

 

Installasjon 

- Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag 

- Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig  

- Sørg for å montere pumpen maksimalt 3 meter over eller under vannivået i bassenget for 

å unngå effekttap som følge av friksjon 

- Pumpen tillater bruk av sluseventiler i både inntak og utløpsrør 

- Sørg for at det er god drenering der pumpen er montert med tanke på eventuelle lekkasjer 

og når pumpen skal dreneres vinteren 

- Pumpen skal monteres beskyttet mot regn/fukt og direkte vannsprut 

- Sørg for god adgang til pumpen ved behov for service eller reparasjoner 

MERK:  

Vanntilkoblingene har innstøpte stoppere i gjengepartiene. Ikke forsøk å skru rørstussen 

lengre inn enn stopperne tillater. Skal kun trekkes til med håndkraft. 
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Bruk  

 Advarsel: 
- Pumpen må aldri kjøres tørr! Tørrkjøring av vannpumpen vil kunne skade pakninger, 

skape lekkasjer og oversvømmelse. Pass på at innløps- og utløpsslanger/rør er åpne og 

fyll pumpen med vann før start. 

- Før du demonterer lokket: 

o Stopp pumpen 

o Steng sluseventiler i inntak og utløp 

o Slipp ut trykk i systemet 

- Du må aldri løsne eller stramme skruer på pumpen mens pumpen er i drift 

- Vanninntaket må aldri blokkeres. Å blokkere vanninntaket med kroppen kan føre til 

alvorlig eller dødelig skade. 

- Barn i bassenget må alltid være under oppsyn av ansvarlige voksne. 

 

Fylling av sirkulasjonspumpe: 

1. Fjern all luft fra filter og rørsystem. 

2. Dersom vannuttaket fra bassenget ligger høyere enn pumpen vil pumpen fylle seg 

automatisk når inntaks- og utløpsventilene åpnes. 

3. Dersom pumpen er montert høyere enn vannuttaket fra bassenget må den fylles manuelt. 

a. Demonter det gjennomsiktige lokket over silen. 

b. Fyll på vann i silen til det er fullt. 

c. Kontroller at lokket er rent og helt. Monter det igjen. Skal kun strammes til for 

hånd. 

d. Når du nå starter sirkulasjonspumpen vil den fylle seg med vann.  

e. Dersom den ikke fyller seg med vann av seg selv nå må du foreta prosedyren på 

nytt. 

NB: Det kan ta noe tid før den er helt fylt med vann og tømt for luft. Dette er avhengig av 

høydeforskjell og lengde på rør. 

 

Vedlikehold 

Det eneste vedlikeholdet sirkulasjonspumpen har behov for er inspeksjon og rens av silen. Avfall 

som havner her vil kunne strupe vannstrømmen gjennom pumpen. 

1. Stopp pumpen, steng sluseventilene og slipp ut trykk i systemet. 

2. Skru av inspeksjonslokket over silen. 

3. Ta opp silen og rengjør den med rennende vann. Sørg for at alle hull i silen er åpne. Sett 

silen tilbake på plass med den store åpningen vendt mot rørtilkoblingen. Dersom den 

monteres feil vei vil det ikke være mulig å montere inspeksjonslokket. 

4. Kontroller og rengjør inspeksjonslokket. 

5. kontroller og rengjør pakningsflater og pakning og monter inspeksjonslokket igjen.       

NB: Skal kun strammes til for hånd. 

6. Fyll pumpen med vann igjen og start opp. 
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Feilsøking  

Pumpen starter ikke: 
- Bryter avslått 
- Røket sikring 
- Motoraksel sitter fast 
- Brente viklinger i motoren 
- Defekt startbryter i enfasemotor 
- Frakoblet eller skadet strømledning 
- For lav spenning 

Pumpen når ikke full hastighet: 
- Lav spenning 

- Feilkobling 

Overoppheting: 
- Lav spenning 
- Motorviklinger koblet for feil spenning 
- Dårlig ventilasjon 

Pumpen leverer ikke vann: 
- Pumpen er ikke fylt med vann 
- Sluseventiler er stengt 
- Lekkasje i rør eller slanger 
- Tilstoppet impeller 

Vannlekkasje ved motoraksel: 
- Slitt tetning rundt aksel. Bytt tetning 

Liten pumpekapasitet: 
- En eller begge sluseventiler delvis stengt 
- Inntak eller utløp delvis tilstoppet 
- Knekk på rør eller slanger 
- For liten diameter på inntaks- eller utløpsrør/slanger 
- Tett kurv i skimmer eller mye avfall i silen 
- Tett/skittent filter 

Tilstoppet impeller 

For høyt pumpetrykk: 
- Utløpsventil delvis lukket 
- For liten diameter på utløpsrør/slange 

Tett/skittent filter 

Støy fra pumpe og motor: 

- Tett kurv i skimmer eller mye avfall i silen 
- Slitte lagre i motor 
- Sluseventil i sugerør delvis stengt 
- Støvsugerslange tilstoppet eller for liten diameter 
- Feilmontert/løs pumpe 

Luftbobler ved koblinger: 
- Luftlekkasje inn i sugerør ved koblinger eller ventiler 
- Mye avfall i kurven i skimmeren 
- Lavt vannivå i bassenget 

 

Merk: Ta kontakt med servicepersonell eller din leverandør dersom disse  

anbefalingene ikke løser problemet. 
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Deleliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos Varenr Beskrivelse Ant 

 

Pos Varenr Beskrivelse Ant 
1 01201031 Inspeksjonsokk 1 14 03011035 Skrue M6x30 8 

2 02010247 O-ring for lokk 1 15 02011156 Foring 1 

3 01112051 Sil 1 16 89022404 Motorfeste 1 

4 01021064 Forfilter 1 17 89022109 
Motor SD020/SQ020/ 

SS020/ST020(220V/50HZ) 
1 

5 89280105B Tilkobling 1,5’’ (Sort) 2 17 89022110 Motor SD033 (220V/50Hz) 1 

5 89280105W Tilkobling 1,5’’ (Hvit) 2 17 89022105 
Motor SD050/SQ050/ 

SS050/ST050(220V/50HZ) 
1 

6 89022402 Tappeplugg med o-ring 1 17 89022106 
Motor SD075/SQ075/ 

SS075/ST075(220V/50HZ) 
1 

7 02011004 O-ring for diffusor 1 17 89022107 
Motor SD100/SQ100/ 

SS100/ST100(220V/50HZ) 
1 

8 01111014 Diffusor 1 17 89022108 
Motor SD120/SQ120/ 

SS120/ST120(220V/50HZ) 
1 

9 01311014 Impeller SS120 (220V/50Hz) 1 18 04016009 
Kondensator for 

SS/SD/SQ/SP/ST050 
1 

9 01311015 
Impeller SD020/SD50/SQ20/ 
SQ50/SS20/SS50/ST20/ST50 

1 18 04016010 
Kondensator for SS/SD/  
SQ/SP/ST075 & SC050 

1 

9 01311016 
Impeller SD33/SD75/SQ33/ 

SQ75/SS33/SS75/ST33/ST75 
1 18 04016012 

Kndensator for 
SS/SD/SQ/SP/ST100-120 

1 

9 01311017 
Impeller SD050/SD100/ 
SQ050/SQ100/SS050/ 

SS100/ST050 
1 18 04016030 

Kondensator for 
SS/SD/SQ/ST020 

AMU020P/TP(50/60Hz) 
1 

9 01311018 
Impeller SD075/SD120/ 
SQ075/SQ120/SS075/ 

SS120/ST075 

1 18 04016031 
Kondensator for 

SS/SD/SQ/ST033 
1 

9 01311019 
Impeller SD100/SQ100/ 

SS100/ST100(220V/50HZ) 
1 19 89022112 

Koblingsboks for 
SD,SQ,SP,ST050-120 

1 

9 01311023 
Impeller SD020/SQ020/ 

SS020/ST020(220V,110V/60HZ) 
1 20 89022111 

Koblingsboks for SQ/ 
ST/SD020-033, SS020-SS030 

1 

9 01311024 
Impeller SD033/SQ033/SS033/ 

ST033(220V,110V/60HZ) 
1 21 89021505 

Cable Box for SA/ ST/ SD 
110V 

1 

10 89022403 Skrue med skive M8x16 4 22 01031027 
Vifte for SS/SD/SQ/ST050-

SS/SD/SQ/ST120 
1 

11 04015033 Mekanisk tetning ½’’ 1 22 01031026 
Vifte for SS/SD/SQ/ST020-

SS/SD/SQ/ST030 
1 

12 02011090 O-ring for flens  23 01031011 
Viftelokk for 

SS/SD/SQ/ST020-
SS/SD/SQ/ST030 

1 

13 01021065 Flens 1 23 01031010 
Viftelokk for 

SQ/SP/SS/SD/ST050-
SQ/SP/SS/SD/ST120 

1 

    24 02011104 O-ring for 1,5’’ tilkobling 2 
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Bassengustyr AS 

Skinmoveien 2 3270 Larvik 
Tel: +47 4040 3314 / 900 99 999 
Teknisk support: +47 900 85 000 

www.bassengutstyr.no     post@bassengutstyr.no 


