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1.  SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

 BESKRIVNING AV SYMBOLER 

Följande symboler används i texten: 
 

 

 

Situation för allmän fara.  
Försummelse av säkerhetsföreskrifter som åtföljer symbolen kan orsaka person- och 
egendomsskador. 

 

 

 
Situation med fara för elstöt.  
Försummelse av de säkerhetsföreskrifter som åtföljer symbolen kan orsaka en situation med 
allvarlig risk för personskada. 

 

 

 
Anmärkningar 
 
 

 

 

 
Dessa instruktioner måste följas för explosionsskyddade pumpar. 

 

 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

 

Läs denna bruksanvisning noggrant före installationen.  
Installation och användning måste vara i enlighet med säkerhetsförordningarna i apparatens 
installationsland. Samtliga moment måste utföras regelrätt. Försummelse av säkerhetsföreskrifterna 
gör att garantin bortfaller och kan orsaka skador på personer och utrustning. 
 

 

PERSONALENS KVALIFIKATION 
Det rekommenderas att installation, idrifttagning och underhåll utförs av kompetent och 
kvalificerad personal som uppfyller de tekniska krav som indikeras av gällande föreskrifter. 
Med kvalificerad personal menas de personer som är kapabla att lokalisera och undvika möjliga 
faror. Dessa personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet och utbildning och sin kännedom om 
gällande standarder och olycksförebyggande regler auktoriserats av skyddsombudet att utföra 
nödvändiga arbeten. (Definition av teknisk personal enligt IEC 364). 
Apparaten är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk 
förmåga eller utan erfarenhet och kunskap. Användande i dessa fall måste 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. 

 

 SÄKERHET 

 

Användning av apparaten är endast tillåten om elsystemet uppfyller säkerhetskraven enligt 
gällande standarder i apparatens installationsland. 
 

 

Elsystemet som pumpen är ansluten till ska vara utrustat med en brytare som överensstämmer 
med kraven som specificeras i standard EN 60204-1 5.3.2. 
 
 

 

Pumpinstallation i tank/brunn får endast utföras av utbildad personal. Arbete i och intill 
tank/brunn ska utföras i enlighet med gällande regler. 
Av säkerhetsskäl ska allt arbete som utförs i tank/brunn övervakas av en person utanför 
tanken/brunnen. 

 

Inga personer får gå in i installationsområdet när atmosfären är explosiv! 

 

Underhålls- och servicearbeten bör utföras med pumpen utanför tanken/brunnen. 
 

Tank/brunn för dränkbara avlopps- och spillvattenpumpar kan innehålla avlopps- eller spillvatten med 
giftiga och/eller sjukdomsframkallande ämnen. Därför måste alla berörda personer bära lämplig 
skyddsutrustning och klädsel, vid arbete med eller i närheten av pumpen, samt följa gällande 
hygienbestämmelser. 

 

 
Ta aldrig bort eller mixtra med installerade skydd och säkerhetsanordningar. Om detta är 
nödvändigt, kontakta specialiserad personal. 
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Utför arbetsmomenten under säkra arbetsförhållanden med hjälpmedel och utrustning som har 
lämplig prestanda och är godkända enligt gällande standarder och lokala bestämmelser. 

 
Försummelse av säkerhetsföreskrifterna kan skapa farliga situationer för personer eller föremål, och medför 
att apparatens garanti bortfaller. 
 

 ANSVAR 

 

Tillverkaren ansvarar inte för elpumparnas funktion eller eventuella skador som orsakats av att 
de har manipulerats, ändrats och/eller använts på ett sätt som inte anses som ett 
rekommenderat användningsområde eller på ett olämpligt sätt i förhållande till andra 
bestämmelser i denna bruksanvisning. 
Tillverkaren frånsäger sig vidare allt ansvar för felaktigheter i denna bruksanvisning som beror på 
tryckfel eller kopiering. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra nödvändiga eller lämpliga ändringar 
på apparaten utan att för den skull ändra dess typiska egenskaper. 

 

MILJÖER MED EXPLOSIONSRISK 

Använd explosionsskyddade pumpar för installationer i miljöer där explosionsrisk föreligger.  

 

FKV- och FKC-pumpar får under inga omständigheter användas för att pumpa brandfarliga 
vätskor. 

 

 

Installationsplatsens klassificering måste i varje enskilt fall godkännas av de lokala 
brandskydds-myndigheterna. 

 

Särskilda villkor för säker användning av explosionsskyddade FKV - och FKC -pumpar 
 

1. Säkerställ att överhettningsskydden är anslutna till samma krets men har separata larmutgångar 
(avstängning av motor) vid hög temperatur i motorn. 
 

2. Utbytesskruvar måste vara av klass A2-70 eller högre enligt EN/ISO 3506-1. 
3. Kontakta tillverkaren om du vill ha information om mått för flamsäkra fogar. 

 

4. Den pumpade vätskans nivå måste regleras med två nivåvippor anslutna till motorns styrkrets. 
Min. nivå beror på installationstyp och anges i denna monterings- och driftsinstruktion.  
 

5. Se till att den permanent anslutna kabeln har lämpligt mekaniskt skydd och är ansluten till en 
lämplig kopplingspanel utanför miljön med explosionsrisk. 
 

6. Avloppspumparna klarar omgivningstemperatur mellan -20 och 40 °C och högsta 
processtemperatur 40 °C. Lägsta omgivningstemperatur för pump med WIO-givare är 0 °C. 
 

7. Termobrytaren i statorlindningarna har nominell bryttemperatur 150 °C och måste säkerställa 
brytning av strömförsörjning. Strömförsörjningen måste återställas manuellt. 

 

2.  ALLMÄNT 

Denna bruksanvisning innehåller anvisningarna för installation, drift och underhåll av de dränkbara 
pumparna i serien FK. Pumparna är utrustade med elmotorer med en effekt på mellan 1,1 och 11 kW.  
Pumparna i serien FK är konstruerade för pumpning av avloppsvatten från hushåll och industri samt spillvatten 
som är kompatibla med pumparnas konstruktionsmaterial. 
 
Pumparna kan installeras på kopplingsfot eller fristående på botten av en tank/brunn. 
 
Häftet innehåller också särskilda instruktioner för explosionsskyddade pumpar. 
 

 TEKNISKA DATA 

 

Se bruksanvisningen och märkplåten för att kontrollera följande tekniska data: 

- Eltillförsel. 

- Konstruktionsegenskaper. 

- Hydraulisk kapacitet. 

- Driftförhållanden. 

- Vätskor som kan pumpas. 
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2.1 Produktskiss 

 
Fig. 1 FK - pump 
 

2.2 Driftsförhållanden 

Pumparna FKV och FKC är lämpliga för följande förhållanden: 

 För S1-drift (kontinuerlig drift) måste pumpen alltid vara täckt av den pumpade vätskan till motorns 
överkant. Se fig. 2. 

 För S3-drift (periodisk drift): Pumpen ska alltid täckas av pumpvätskan upp till pumphusets övre del. 
Se fig. 2. 

 

 
 

                                                         Fig. 2 Stoppnivåer 
pH-värde 
De fast installerade pumparna FKV och FKC kan användas för pumpning av vätskor med pH-värden på 6,5 - 
12. 
 

Vätsketemperatur vid drift 
0 till 40 °C. 
Under korta perioder är temperatur upp till 60 °C tillåten (gäller ej Ex-versioner). 

 

Explosionsskyddade pumpar får aldrig pumpa vätskor vars temperatur överstiger 40 °C. 

 

Omgivningstemperatur 
För icke explosionsskyddade pumpar får omgivningstemperaturen överskrida 40 °C under en kort period. 

 

För explosionsskyddade pumpar ska omgivningstemperaturen på installationsplatsen vara 
mellan -20 och 40 °C. 

 

Den pumpade vätskans densitet och viskositet 
Vid pumpning av vätska med högre densitet och/eller viskositet än vatten ska motorer med högre effekt 
användas. 
 
 

Pos. Beskrivning Material 

1 Lyftbygel Stål AISI 304 

2 Typskylt Stål AISI 304 

3 Oljeskruvar Stål AISI 304 

4 Utloppsfläns GJL200 

5 Nätsladd H07RN8-F 

6 Pumphus GJL200 

 

S1-drift 

S3-drift 
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Flödeshastighet 
Visst flöde bör alltid upprätthållas för att undvika sedimentering i rörledningarna. Rekommenderade 
flödeshastigheter: 
• i vertikala rörledningar: 1.0 m/s 
• i horisontella rörledningar: 0.7 m/s 
 

Max. mått på fasta partiklar och mängd 
Från 50 till 100 mm, beroende på pumpstorlek. 
Mängd fasta partiklar i suspension max. 1 % 
 

Driftsform 
Max. 20 starter per timme. 
 

SE MÄRKPLÅTEN FÖR YTTERLIGARE DRIFTBEGRÄNSNINGAR. 
 

2.3 Tekniska data 

Försörjningsspänning 
Nominell spänning -10 %/+ 10 %, 50/60 Hz 
Kapslingsklass 
IP68, enligt IEC 60529. 
Isolationsklass 
F (155 °C). 
Driftstryck 
Alla pumphus har utloppsfläns PN 10 av gjutjärn. 
Mått 
Utloppsflänsarna är DN 65, DN 80, DN 100 eller DN 150 enligt EN 1092-2. 
Pumpkurvor 
Pumpkurvor finns på Internet på: www.dabpumps.com. 
Kurvorna är avsedda som vägledning och får inte användas som garantikurvor. Testkurvor för den levererade 
pumpen kan beställas. Säkerställ alltid att pumpen inte arbetar utanför det rekommenderade driftområdet vid 
normal drift. 
Pumpens ljudnivå är < 70 dB(A) 

 Ljudeffektmätning enligt ISO 3743. 

 Ljudeffekten beräknades på ett avstånd av 1 meter enligt ISO11203. 
Pumpens ljudtrycksnivå ligger under de gränsvärden som anges i Europarådets direktiv 2006/42/EG 
beträffande maskiner. 
 

3.  LEVERANS OCH HANDHAVANDE 

3.1 Transport 

 

Kontrollera innan pumpen lyfts att de hjälpmedel och den utrustning som används för flytten, 
lyftet och nedsänkningen i brunnen har lämplig lyftförmåga, fungerar korrekt och är i 
överensstämmelse med gällande säkerhetslagstiftning. 
 

Pumpens vikt anges på märkplåten och på emballagets etikett. 
 

 

Lyft alltid pumpen i lyftbygeln eller med hjälp av gaffeltruck om pumpen står på en pall. Lyft 
aldrig pumpen i motorkabeln eller slangen/ledningen. 
 

 

Kontrollera att lyftbygeln är ordentligt fastdragen innan pumpen lyfts, dra åt vid behov. 
Oaktsamhet vid lyft eller transport kan resultera i personskada eller skada på pumpen. 

 
3.2 Förvaring 

Vid längre förvaringsperioder ska pumpen skyddas mot fukt och värme. 
Förvaringstemperatur: -30 till 60 °C. 
 

Om pumpen har använts bör oljan bytas innan pumpen läggs i förråd. 
Efter längre tids förvaring bör pumpen ses över innan den tas i drift. Kontrollera att pumphjulet kan rotera fritt. 

 
 

Pumphjulet kan ha vassa kanter - använd skyddshandskar. 

Var speciellt uppmärksam på axeltätningarna, O-ringarna, oljan och kabelgenomföringens skick. 
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4.  IDENTIFIKATION 

4.1 Typskylt 

På typskylten anges driftsdata och gällande godkännanden för pumpen.  
Märkplåten är fäst vid motorhusets övre del intill handtaget. 
Fäst den extra typskylten som medföljer pumpen på kabeländen i automatikskåpet. 

Pos. Beskrivning 

Fig. 3 Typskylt 

1 Typbeteckning 

2 Serienummer  

3 Modellkod 

4 Vikt  (med 10 m lång kabel) 

5 Max. vätsketemperatur 

6 Flödesområde 

7 Område för uppfordringshöjd 

8 Max. lyfthöjd 

9 Min. uppfordringshöjd 

10 Nominell effekt vid axel 

11 Nominell effektförbrukning 

12 Kapslingsklass enligt IEC 

13 Isolationsklass 

14 Märkspänning 

15 Märkström 

16 Frekvens 

17 Kondensatorns kapacitet (ej tillämplig) 21 Frekvens  

18 Antal faser 22 Max. installationsdjup  

19 Märkvarvtal 23 Ex-märkning/kvalitetsmärkning  

20 Servicenivå 24 CE-märkning  
 

4.2 Typnyckel 

TECKEN  FK C 65 22 2 T 5 230D Ex S  

FK Pumpens tekniska 
serienamn 

           

C En kanal             

V Virvelhjul med fri passage            

65 
80 
100 

Diameter för utlopp            

22 Ungefärlig nominell effekt kW x 10 
(a, b, c, d om olika kurvor vid samma effekt) 

       

2 
4 

Antal poler             

T Trefas           

5 
6 

Spänning/frekvens     

230        D.O.L. 
220-277 D.O.L. 
400        D.O.L. 
380-480 D.O.L. 
230        Y/D 
400        Y/D 
220-277 Y/D 
380-480 Y/D 

 Spänning och startmetod    

blank 
Ex 

Inte explosionssäker 
Explosionssäker 

   

blank 
S 

 
Sensorversion (fuktsensor) INTE för Ex-version 

  

Blank 
20, 30, 50 

Kabellängd (m): blank 10 m  

 

5.  INSTALLATION 

Innan installationsförfarandet inleds ska följande kontroller utföras: 
• Överensstämmer pumpen med beställningen? 
• Är pumpen lämplig för den nätspänning och -frekvens som används på installationsplatsen? 
• Är tillbehör och övrig utrustning oskadade?. 
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Kontrollera följande vid valet av installationsplats: 
1. Spänningen och frekvensen på pumpens märkplåt överensstämmer med elsystemet. 
2. Elanslutningen har utförts på en torr plats som är skyddad mot eventuella översvämningar. 
3. Elsystemet uppfyller gällande säkerhetsstandarder och är i gott skick. 
 

 

Utförandet på tankar, behållare eller brunnar där elpumpen ska användas och placeringen av 
elpumpen i förhållande till avloppsnätets nivå, ska uppfylla gällande bestämmelser och lagstiftning. 

 

 

Bryt spänningsförsörjningen och lås huvudströmbrytaren i frånslaget läge (0) med ett hänglås 
innan installationen inleds, för att säkerställa att försörjningsspänningen inte kan slås på av 
misstag. All spänningsförsörjning till pumpen från extern källa måste brytas innan arbete på 
pumpen påbörjas. 
 

 

För ytterligare information om tillbehören, se det tekniska databladet eller kontakta  
DAB PUMPS. 

 
Fäst den extra typskylten som medföljer pumpen på kabeländen i automatikskåpet. Alla 
säkerhetsbestämmelser ska iakttas på installationsplatsen, till exempel rörande användning av fläktar för 
friskluftstillförsel till tanken/brunnen. 
 

 

Stick inte in händer eller verktyg i pumpens inlopps- eller utloppsport efter att pumpen 
anslutits till spänningsförsörjning, om inte pumpen har stängts av genom att säkringarna 
tagits bort eller huvudströmbrytaren slagits från. Säkerställ att försörjningsspänningen inte 
kan slås på av misstag. 

 

 

Vi rekommenderar att DAB tillbehör alltid används, för att undvika fel till följd av felaktig 
installation. 

 

 

Använd lyftbygeln endast för att lyfta pumpen. Använd den inte för att hålla fast pumpen när 
den är i drift. 
Kontrollera att de hjälpmedel och den utrustning som används för flytten, lyftet och 
nedsänkningen i brunnen har lämplig lyftförmåga, fungerar korrekt och är i överensstämmelse 
med gällande säkerhetslagstiftning. 

 

Installationstyper 
Pumparna FKV och FKC är konstruerade för två installationstyper: 
• dränkt installation på kopplingsfot, 
• fristående dränkt installation på ringstativ. 
 

 
 

Kontrollera att behållarens botten är plan och jämn före installationen. 

 

Kontrollera att brunnen, tanken eller behållaren är tillräckligt vid och innehåller tillräckligt med 
vatten för att garantera en korrekt drift av elpumpen med ett begränsat antal starter per timme. 

 

5.1 Dränkt installation på kopplingsfot 

Pumpar för permanent installation kan monteras på stationär kopplingsfot med gejdrörssystem. Kopplingsfot 
med gejdrörssystem underlättar underhåll och service, eftersom det gör det enkelt att lyfta upp pumpen ur 
tanken/brunnen. 
 

 

Kontrollera alltid, innan installationsarbetet påbörjas, att atmosfären i tanken/brunnen inte 
medför explosionsrisk. 

 

 
 

Säkerställ att rörledningarna installeras korrekt så att de inte belastar pumpen. 

 

 

Använd inte elastiska komponenter eller bälgar i rörnätet. Denna typ av komponenter bör aldrig 
användas för att justera rörledningar. 
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1 - Dränkbar elpump 
2 - Lyftkedja 
3 - Flottör/sonder 
4 - Elkabel 
5 - Eltavla 
6 - Backventil 
7 - Slussventil 
8 - Brunn 
9 - Extra brunn (tillval) med galler 
10 - Utloppsrör 
11 - Dekanteringsområde 
12 - Stödfot 
 
 
 
 

Följ anvisningarna nedan: 
- Fäst förankringsbygeln för styrrören (fig. 5 - pos. A) i 

tankens kant.  
- Placera stödfoten för automatisk förankring (fig. 5 - pos. 

B) på brunnens botten. Använd ett lod för att kontrollera 
att de koniska utsticken för anslutning av styrrören är 
helt lodräta i förhållande till motsvarande utstick på 
förankringsbygeln på tankens kant. Kontrollera även 
planheten med hjälp av ett vattenpass. 

- Märk ut läget för hålen på stödfoten. Fastställ därefter 
styrrörens (fig. 5 - pos. C) exakta längd. 

- Fäst stödfoten ordentligt vid brunnens botten med hjälp 
av robusta förankringsjärn eller expansionspluggar av 
metall. 

- Anslut utloppsröret till öppningen på stödfoten. 
- Ta bort förankringsbygeln från tankens kant, för in 

styrrören med korrekt längd (fastställd enligt 
ovanstående) i de koniska utsticken på stödfoten och 
fäst dem genom att sätta tillbaka bygeln på tankens 
kant. 

- Montera specialflänsen (fig. 5 - pos. D) med slid och 
skena på pumpens utloppsrör. Haka fast vajern eller kedjan vid handtaget eller hålet upptill på 
pumphuset. 

- Lyft upp elpumpen ovanför brunnen och sänk därefter ned den långsamt. Rikta in flänsen med slid på 
styrrören. 

- Elpumpen ansluts automatiskt till stödfoten när den når brunnens botten. 
- Lyftvajerns eller -kedjans krok ska vara i linje med pumpens tyngdpunkt. 
- Fäst vajerns eller kedjans ände vid bygeln på tankens kant. 
- Dra elkablarna så att de inte böjs eller trycks samman. Se till att klämmorna inte kommer i kontakt 

med vatten. 
 

 
 

Korrekt fastinstallation kräver att en backventil monteras. 
 

 
Den fria kabeländen får inte dränkas, eftersom vatten kan tränga genom den in i motorn. 

 

 

När pumpen placeras kan det tränga in luft i pumphuset. Luften kan avlägsnas från pumphuset 
genom att avluftningshålets plugg, på pumpens sida, tas bort innan pumphuset installeras  
(Fig. 6). 
 

 
 

Observera att avluftningshålet befinner sig på oljepåfyllningshålets motsatta sida. 

 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 4 
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5.2 Fristående dränkt installation på ringstativ 

Det rekommenderas att använda en utloppsslang med minst samma diameter som pumpöppningen.  
Använd helst en metallförstärkt spiralslang när det används en slang så att genomströmningstvärsnittet 
upprätthålls även vid slangböjar eller ändringar av flödesriktningen. 
Det ska monteras en backventil och en slussventil på ca 50 - 200 cm avstånd i ett metallrör (styvt). 
Tänk på att placera elkablarna så att de inte böjs kraftigt, trycks samman, tänjs ut eller kan sugas in av 
pumpen av misstag. 

 

 

Den fria kabeländen får inte dränkas, eftersom vatten kan tränga genom den in i motorn. 

 

        
 

Fig. 7 Fristående dränkt installation på ringstativ 
 

6.  ELANSLUTNING 

 

Observera! Respektera alltid säker-hetsföreskrifterna! 
Elinstallationen ska utföras av en specialiserad och auktoriserad elektriker som ansvarar för 
installationen och utför arbetsmomenten i enlighet med gällande standarder. 
 

 

Systemet ska ha en korrekt och säker jordanslutning enligt gällande föreskrifter. 
 

Eltavlan och tillhörande elektrisk utrustning (när sådan finns) ska uppfylla gällande 
säkerhetsstandarder. Eltavlans instrument och komponenter ska ha sådan kapacitet och kvalitet att en 
tillförlitlig drift upprätthålls över tid. 

 

I potentiellt explosiva miljöer krävs det att elanslutningen och eltavlan är explosionsskyddade.  

 

Matningsspänningen kan ändras när elpumpen startas. Matningsspänningen kan variera p.g.a. andra 
anordningar som är anslutna och p.g.a. kvaliteten på elnätet. 
 
 

 

Pumpen ska anslutas till en frånskiljare som överensstämmer med kraven som specificeras i standard 
EN 60204-1 5.3.2. 
 

Fig. 8 

Fig. 6 

Avluftningshål 
Oljepåfyllningshål 
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Jordfelsbrytaren ska vara korrekt dimensionerad för systemet och av klass A. Den automatiska 
jordfelsbrytaren måste vara märkt med följande två symboler: 

 

Slå från eltillförseln och säkerställ att den inte kan slås till igen av misstag. Anslut jordledaren 
innan elledarna ansluts. Jordledaren ska frånkopplas sist i samband demontering eller 
skrotning av elpumpen.  
Det åligger installatören att säkerställa att jordningssystemet är effektivt och konstruerat i 
enlighet med gällande standarder. 

 

För att undvika kortslutningar ska kablarnas skick kontrolleras visuellt före installation samt 
vid första igångkörning av pumpen. 

 
 

Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkarens serviceverkstad eller en behörig 
person. 

 

Säkerställ att explosionsskyddade pumpar har en extern jordledare, ansluten med säker 
kabelklämma till den externa jordplinten på pumpen. Rengör anslutningsytan för den externa 
jordanslutningen och anslut kabelklämman. 

 Jordanslutningen måste skyddas från korrosion. Kontrollera att all skyddsutrustning är korrekt 
ansluten. Nivåvippor som används i miljöer med explosionsrisk måste vara godkända för sådan 
användning. 

 
Ställ in motorskyddet på pumpens märkström. Märkströmmen är angiven på pumpens typskylt. 

 

Försörjningsspänning och frekvens är angivna på pumpens typskylt.  
Spänningstolerans är märkspänning ± 10 %.  
Kontrollera att motorn är lämplig för nätspänningen på installationsplatsen. 
Samtliga pumpar levereras med en 10 m lång kabel och en fri kabelände.  
Kontakta DAB PUMPS tekniska avdelning för längre kablar. 
 

Anslutningarna av pumpens skyddssystem såsom värmeskydd och sensor för avkänning av vatten i olja 
åligger kunden som ska använda en eltavla med lämpliga egenskaper. 
 

6.1 Kopplingsscheman 

400 D.O.L 50Hz 
Upp till  3kW 2P / 2.2kW 4P 
 
380-480 D.O.L 60Hz 
Upp till 3kW 2P / 2.2kW 4P 

400 D.O.L    50Hz från 4kW 2P / 3kW 4P och uppåt 
380-480 D.O.L   60Hz från 4kW 2P / 3kW 4P och uppåt 
 
230 D.O.L.    50Hz upp till 3kW 2P / 2.2kW 4P 
220-277 D.O.L.   60Hz  upp till 3kW 2P / 2.2kW 4P 

Utan sensor Utan sensor Sensor Version 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

400 Y/D 50Hz 
380-480 Y/D 60Hz 
230 Y/D 50Hz  
220-277 Y/D 60Hz 

Utan sensor Sensor Version 

  
 

6.2 Nivåbrytare i eltavlor 

 

Elpumpen måste vara nedsänkt i pumpvätskan under driften. Elpumpen kräver installation av ett 
kontrollsystem med nivåbrytare (nivåsonder, flottörer eller annan utrustning) som säkerställer min. 
vätskenivå och skyddar elpumpen mot torrkörning. 

 

När nivåvipporna installeras ska följande punkter beaktas: 
 

 För att förhindra luftsugning och vibrationer ska stoppnivåvippan placeras så att pumpen stoppas innan 
vätskenivån sjunker nedanför kabelgenomföringens överkant. 

 I tank/brunn med en pump placeras startnivåvippan så att pumpen startar vid den önskade nivån, dock 
så att pumpen alltid startar innan vätskenivån stigit till tankens/brunnens lägst belägna inlopp. 

 I tank/brunn med två pumpar måste startnivåvippan för pump 2 starta pumpen innan vätskenivån stigit till 
tankens/brunnens lägst belägna inlopp och startnivåvippan för pump 1 måste starta denna pump i 
motsvarande grad tidigare. 

 Eventuell nivåvippa för högnivålarm ska alltid placeras cirka 10 cm över startnivåvippan. Larm måste 
dock alltid avges innan vätskenivån stigit till tankens/brunnens lägst belägna inlopp. 

 

 

Kontakta DAB PUMPS för ytterligare information om eltavlor och användning av nivåbrytare. 

 

 

Brytarna eller sensorerna i potentiellt explosiva miljöer ska vara certifierade för detta 
användningsområde.  

 
 
Fig. 9 Start- och stoppnivåer 
 
Se till att den effektiva volymen i tanken/brunnen  
inte blir så liten att antalet starter per timme  
överskrider max tillåtet antal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Termobrytare 

Alla FKV - och FKV -pumpar har överhettningsskydd inbyggt i statorlindningarna (se kopplingsscheman, 
kontakterna k1 och k2). Se avsnitt 6.1. 
Överhettningsskydden i motorlindningarna öppnas och bryter kretsen när temperaturen i lindningarna stiger 
för mycket (ca 150 °C). 
 

Fig. 9 

Min. 10cm 

Larm 
Start 

Stopp, S1-drift 

Stopp, S3-drift 
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Inte explosionssäkra pumpar 
För att överhettningsskyddet ska fungera korrekt ska det anslutas till en frånskiljare på elpumpens 
strömförsörjningskrets. När överhettningsskyddets krets har återställts och elpumpen har svalnat kan 
anordningen starta om pumpen automatiskt.  
 

 

Explosionsskyddade pumpar 

 

Frånskiljaren på de inte explosionssäkra pumparnas strömförsörjningskrets ska inte starta om 
pumpen automatiskt. Detta säkerställer skydd mot övertemperatur i miljöer med 
explosionsrisk.  

 

6.4 Sensor (vatten i olja) 

Sonden med sensor i oljebadet känner av ev. vatten i oljan när procentsatsen vatten överskrider ett inställt 
värde. 
Sonden stänger kretsen mellan sensorn (kontakt S1 i kopplingsschemat) och pumpens kontakt för 
potentialutjämning när vattennivån i oljan uppnås.  
Sonden ska anslutas till en avsedd anordning i eltavlan. Anordningen kan avge en ljud- eller ljussignal. Vid 
behov stoppas elpumpen. 
Om signalen aktiveras måste du stoppa och demontera elpumpen, kontrollera oljans och de mekaniska 
tätningarnas skick och hitta orsaken till utlösningen. 
 

7.  IGÅNGKÖRNING 

 

Kontrollera att huvudströmbrytaren är frånslagen före ingrepp på pumpen. Säkerställ att 
försörjningsspänningen inte kan slås på av misstag. 
Kontrollera att all skyddsutrustning är korrekt ansluten. 
Pumpen får inte köras torr. 

 

 

Pumpen får inte startas om atmosfären i tanken/brunnen kan vara explosiv. 

 

7.1 Allmänt igångkörningsförfarande 

Detta förfarande gäller både för nya installationer och efter serviceinspektioner om igångkörningen inte sker 
direkt när pumpen placerats i tanken/brunnen. 
 

- Kontrollera oljans skick i oljebadet efter långa förvaringsperioder. Se även avsnitt 8.1 Rutinunderhåll. 
- Kontrollera att system, skruvförband, tätningar, rörledningar och ventiler etc. är i gott skick. 
- Montera pumpen i systemet. 
- Slå till spänningsförsörjningen. 
- Kontrollera att eventuell övervakningsutrustning fungerar. 
- Kontrollera flottörbrytarnas och nivåsensorernas inställning. 
- Kontrollera att pumphjulet roterar fritt genom att starta motorn en kort stund. 
- Kontrollera rotationsriktningen. Se avsnitt 7.2 Rotationsriktning. 
- Öppna eventuella avstängningsventiler. 
- Kontrollera att vätskenivån är ovanför motorn för S1-drift och ovanför kabelgenomföringen för  

S3-drift. se Fig. 9. Starta inte pumpen om inte min. nivån är uppnådd. 
- Starta pumpen och låt den gå kortvarigt. Kontrollera om vätskenivån sjunker. 
- Kontrollera om utloppstryck och ingångsström är normala. Om inte kan det finnas luft i pumpen. (Se 

avsnitt 5 Installation) 
 

 

 
 

Stoppa pumpen omedelbart om onormala ljud, vibrationer, spänningsförsörjningsfel eller 
vattenförsörjningsfel uppstår. Försök inte starta pumpen på nytt innan orsaken till felet har 
identifierats och åtgärdats. 

 

Kontrollera oljans skick i oljekammaren efter en veckas drift eller när axeltätningen har bytts. För pumpar utan 
givare görs detta genom att ett oljeprov tas. Förfarandet beskrivs i avsnitt 8.Underhåll och service. Varje gång 
pumpen tagits upp ur tanken/brunnen ska förfarandet ovan följas vid igångkörning. 
 

7.2 Rotationsriktning 

 

Pumpen kan startas ett kort ögonblick utan att den är nedsänkt i vätska, för att kontrollera 
rotationsriktningen. 

 

Kontrollera rotationsriktningen innan pumpen körs igång. En pil på motorhuset visar korrekt rotationsriktning. 
Korrekt rotationsriktning är medurs, sett uppifrån. 
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Kontroll av rotationsriktning 
Rotationsriktningen ska kontrolleras på angivet sätt varje gång pumpen ansluts till en ny installation. 
 

Förfarande 
1. Låt pumpen hänga i en lyftanordning, till exempel den som ska användas för att sänka ned pumpen i 

tanken/brunnen. 
2. Starta och stoppa pumpen och observera åt vilket håll den vrider sig (rycker). Om den är korrekt 

ansluten kommer pumpen att rotera medurs, vilket innebär att den rycker moturs. Se fig. 10. Om 
rotationsriktningen är felaktig, skifta två av faserna i matarkabeln.  

 
Fig. 10 Ryckriktning 

 

8.  UNDERHÅLL OCH SERVICE 

 

Rutinunderhåll begränsat till kontroll, rengöring eller byte av vissa delar får endast utföras av 
specialiserad och kvalificerad personal som är utrustad med lämplig personlig skyddsutrustning, insatt 
i arbetsmiljöns säkerhetsbestämmelser samt noggrant har läst bruk- och underhållsanvisningen och all 
annan dokumentation som medföljer apparaten. 
 

Extra underhåll eller reparationer ska utföras av en DAB PUMPS auktoriserad serviceverkstad. 

 

 

Försäkra dig om att huvudströmbrytaren är frånslagen före ingrepp på systemet eller 
felsökning och att den inte kan slås till igen av misstag. Kontrollera att samtliga skyddssystem 
är korrekt anslutna. Kontrollera även att de roterande delarna står stilla. 

 

 

Underhåll av explosionsskyddade pumpar måste utföras av DAB pumps eller auktoriserad 
service-verkstad. 
Detta gäller dock inte hydrauldelar såsom pumphuset, pumphjulet och den mekaniska 
tätningen. 

 

 

Elkabeln ska endast bytas ut av tillverkarens serviceverkstad eller en kvalificerad person. 

 

Före underhåll och service, kontrollera att pumpen spolats noggrant med rent vatten. Rengör pumpdelarna 
med rent vatten efter demontering. 
 

Använd endast originalreservdelar för reparationerna. 
Välj de reservdelar som ska beställas med hjälp av sprängskisserna som finns på hemsidan DAB PUMPS eller 
urvalsmjukvaran DNA. 
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på personer, djur eller föremål som orsakas av underhåll som 
utförs av oauktoriserad personal eller utan originalreservdelar. 
 

Uppge följande i samband med reservdelsbeställningen: 
1. Elpumpens modell. 
2. Serienummer och tillverkningsår.  
3. Delens referensnummer och beteckning. 
4. Antal delar som ska beställda. 
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8.1 Rutinunderhåll  

Pumpar i normal drift ska inspekteras med 3000 driftstimmars intervall eller minst en gång om året. Om den 
pumpade vätskan är kraftigt ler- eller sandbemängd ska pumpen inspekteras oftare. 
 

Följande punkter ska kontrolleras: 

 Effektförbrukning 
Se pumpens typskylt. 

 Oljans nivå och skick 
När pumpen är ny och när axeltätningen bytts ska oljenivån och vatteninnehållet i oljan kontrolleras efter en 
veckas drift. Om det finns 20 % mer vätska (vatten) i oljekammaren än normalt, är axeltätningen defekt. Oljan 
ska bytas med 3000 drifts-timmars intervall eller en gång om året. 

 Kabelgenomföring 
Kontrollera visuellt att kabelgenomföringen är vattentät och att kabeln inte har skarpa veck och/eller ligger i 
kläm. 

 Pumpdelar 
Kontrollera pumphjul, pumphus etc. med avseende på eventuellt slitage. Byt ut defekta delar. 

 Kullager 
Kontrollera att axeln roterar lätt och utan missljud (dra runt axeln för hand). Byt ut defekta kullager. Vid defekta 
kullager eller nedsatt motorfunktion krävs normalt total översyn av pumpen. Detta ingrepp ska utföras av en 
DAB PUMPS serviceverkstad. 
 

 

Defekta lager kan försämra explosionsskyddet. 

 O-ringar och liknande delar 
Vid service/byte måste spåren för O-ringarna och tätningsytorna rengöras innan de nya komponenterna 
monteras. 

 
Begagnade gummidelar får inte återanvändas. 

 

 

Explosionsskyddade pumpar måste kontrolleras av en auktoriserad Ex-verkstad en gång om 
året. 

 Oljebyte 
Oljan ska bytas enligt anvisningarna nedan med 3000 driftstimmars intervall eller minst en gång om året. Oljan 
måste bytas när axeltätningen bytts. 
 

 

Var uppmärksam när skruvarna för oljekammaren lossas, trycket kan ha ökat i kammaren. Ta 
inte bort skruvarna helt förrän trycket har utjämnats helt. 

 Avtappning av olja 
1. Placera pumpen på en plan yta, med den ena oljeskruven nedåt. 
2. Placera en lämplig behållare, gärna genomskinlig, som rym-mer cirka 1 l, under oljeskruven. 

 
Begagnad olja ska avfallshanteras enligt gällande regler. 

 

3. Avlägsna den nedre oljeskruven. 
4. Avlägsna den övre oljeskruven. Om oljan är gråaktig eller mjölkaktig när pumpen har varit i drift en längre 

tid eller oljan tappas av kort efter att pumpen stoppats, finns det vatten i oljan. Om vattenhalten i oljan är 
högre än 20 % tyder det på att axeltätningen är defekt och måste bytas. Motorn kommer att ta skada om 
inte axeltätningen byts. Den mekaniska tätningen är defekt om oljemängden är lägre än den angivna 
mängden. 

5. Rengör tätningsytorna för oljeskruvarnas tätningar. 
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 Oljepåfyllning 
1. Vrid pumpen så att ett av oljehålen är vänt lodrätt uppåt. Notera att oljehålen är rakt borrade medan 

avluftningshålet är fasat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                                               Fig. 11 Hål för påfyllning av olja 
 

2. Fyll på olja i oljebadet. Lämplig oljemängd anges av det andra oljetömningshålet (placerat i sidled jämfört 
med det lodräta påfyllningshålet). Oljemängden är korrekt när oljan når hålet och rinner ut från hålet vid 
sidan av.  

3. Montera nya tätningar på oljeskruvarna. 
 

Tabellen visar oljevolymen i oljekamrarna på SL1- och SLV-pumpar. Oljetyp: ESSO MARCOL 152. 
 

Motortyp Oljemängd [L] 

upp till 3 kW 2-polig/upp till 2,2 kW 4-polig 0.5  

från 4 kW 2-polig/från 3 kW 4-polig 0.95 
 

8.2 Extra underhåll 

Extra underhåll ska endast utföras av en serviceverkstad som har auktoriserats av DAB PUMPS.  
 

8.3 Förorenade pumpar 

 

Om en pump använts för vätska som är skadlig för hälsan eller giftig kommer pumpen att 
klassificeras som förorenad. 

 

Vid behov av reparation av pumpen måste serviceverkstaden kontaktas för att uppge detaljerad information om 
pumpvätskan o.s.v. innan pumpen skickas in för reparation. Serviceverkstaden kan i annat fall neka att ta emot 
pumpen. 
Eventuella kostnader för att skicka tillbaka pumpen betalas av kunden. I övrigt ska detaljerade upplysningar om 
den pumpade vätskan lämnas vid varje förfrågan om service, oavsett var och när pumpen har använts för 
hälsoskadliga eller giftiga vätskor. Innan pumpen returneras ska den rengöras på bästa möjliga sätt. 
Serviceinstruktioner och service videor kan hittas på www.dabpumps.com  
 

9.  FELSÖKNING 

 

Kontrollera, innan felsökning påbörjas, att säkringarna har avlägsnats eller huvudbrytaren har 
slagits från. Säkerställ att försörjningsspänningen inte kan slås på av misstag. Alla roterande 
delar ska ha upphört att röra sig, innan felsökning påbörjas. 

 

 

Alla föreskrifter för pumpinstallation i miljöer med explosionsrisk måste följas. Det måste 
säkerställas att inget arbete utförs i miljöer där explosionsrisk föreligger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oljepåfyllningshål 
(lodrätt) 

Oljetömningshål 
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PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRDER 

Elpumpen startar inte 

Motorn är strömlös. Kontrollera eltillförseln från elnätet, 
elkablarna, anslutningarna och säkringarna. 

Otillräcklig spänning. Kontrollera värdet (se kapitel 10 Tekniska 
data) 

Utlöst värmeskydd.  
 

Vänta tills delen har svalnat, återställ 
värmereläet och kontrollera inställningen. 

Inget klartecken från nivågivare. Vänta tills nivån återställs. Kontrollera att 
givare och tillhörande utrustning fungerar 
korrekt. 

Avbrott på en fas (trefasmotorer). Återställ anslutningarna. 

Blockerat pumphjul. Ta bort blockeringen, tvätta och rengör. 
Kontakta vid behov en serviceverkstad. 

Motorfel. Kontakta en serviceverkstad. 

Elpumpen startar men  
värmeskyddet utlöser 

Matarspänningen överensstämmer inte 
med märkdata. 

Mät spänningen mellan två motorfaserna. 
Tolerans: - 10 %/+ 6 %. Återställ den 
korrekta spänningen. 

Fel rotationsriktning. Byt rotatosriktning genom att byta plats på 
två faser,(se avsnitt 7.2: “Rotationsriktning”) 

Trefasmotor: Avbrott på en fas. Återställ anslutningarna. 
 

Trefasmotor: Reläet är inställt på ett för 
lågt värde. 

Justera inställningen. 

Kortslutning; läckström mot jord i 
elkabeln eller i motorlindningen. 

Lokalisera avbrottet. Reparera eller 
kontakta en serviceverkstad. 

Pumpvätskans temperatur är för hög Kontrollera om rätt pump har valts för 
ändamålet. 

Pumpad vätska är för tjock Späd ut vätska. Kontrollera om rätt pump 
har valts för ändamålet. 

Torrkörning av elpumpen. Kontrollera vätskenivån i brunnen och 
utrustningen för nivåkontroll. 

Defekt värmerelä. Byt ut. 

Elpumpen har högre 
förbrukning än märkdata 

Överbelastning p.g.a. igensättning av 
pumpen. 

Ta bort blockeringen och rengör pumpen. 
Kontakta eventuellt en serviceverkstad. 

Pumpvätskan är för trögflytande eller 
klibbig. 

Späd ut vätskan. Kontrollera om rätt pump 
har valts för ändamålet. 

Invändiga friktioner p.g.a. igensättning 
med främmande partiklar. 

Ta bort blockeringen och rengör pumpen. 
 

Fel rotationsriktning. Byt rotatosriktning genom att byta plats på 
två faser,(se avsnitt 7.2: “Rotationsriktning”) 

Pumpen arbetar utanför tillåtet 
arbetsområde. 

Kontrollera pumpens arbetspunkt och öka 
eventuellt trycket på trycksidan. 

Otillräcklig kapacitet 

Igensatt insug, pumphjul, ventil eller 
utloppsrör. 

Rengör på lämpligt sätt. 

Utsliten pump eller pumphjul. Byt ut eller reparera. 

Fel rotationsriktning. Byt rotatosriktning genom att byta plats på 
två faser,(se avsnitt 7.2: “Rotationsriktning”) 

Luft eller gas i pumpvätskan. Öka uppsamlingskammarens mått. Använd 
avgasningsanordningar. 

Det finns luft i pumpen. Avlufta pumpen,  
se kapitel 5. ”Installation”. 

 


