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FÖRORD
Handboken måste kompletteras med bestämmelser från gällande lagstiftning om förebyggande av olyckor och 
miljöskydd.

Handboken måste förvaras i närheten av pumpen.

Förutom att följa instruktionerna i handboken och de lokala bestämmelserna, måste också god yrkessed iakttas.

Produktgarantin blir ogiltig och Scandia Pumps AB frånsäger sig allt ansvar om installationshandboken inte följs. 
Installatören måste se till att alla användare och reparatörer också följer instruktionerna i bruksanvisningen.
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1. ALLMÄNT
För att säkerställa vattenförsörjningen är det viktigt att pumpen installeras rätt. 

De flesta driftsstörningar beror på orsaker utanför pumpen.

De vanligaste orsakerna vid ett pumphaveri är;

• Anläggningen saknar ett ordentligt motorskydd. (gäller 3-fas pumpar)

• Pumpen har körts mot stängd kran eller felaktig/feljusterad tryckströmbrytare.

• Pumpen är sönderfrusen.

• Fläktkåpan har tryckts in under transporten och låst fläkten.

1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
PEDROLLO JSW pumpautomat används speciellt för att öka trycket i uppsamlingsbehållare och för att pumpa upp 
vatten ur vattenbrunnar i:

• Villor

• Fritidshus

• Lantbruk

• Växthus och trädgårdar.

Pumpen kan användas för att pumpa regnvatten och dricksvatten.

Tillverkaren avsäger sig allt ansvar i samband med olyckshändelse eller skada vållad av slarv eller därför att 
nedanstående instruktioner inte har följts eller som följd av att driftsvillkoren avvikit från de villkor som anges på 
maskinetiketten.

Tillverkaren avsäger sig dessutom ansvar för skador som följd av olämplig användning av pumpen. Belasta dem inte eller 
placera andra lådor ovanpå vid en eventuell förvaring.

2. TEKNISKA DATA
Art.nr Ansl. In Ansl. Ut Tryckomr. Qmax  l/min kW A Tankvolym Vikt

kg

JSWM2AX-60CL R25 R25 50 2,8-4 1,10 6 60 liter 29,3

JSWM2CX-24CL R25 R25 60 2-3,5 0,75 4,7 24 liter 20,4

JSWM2AX-60HP R25 R25 50 2,8-4 1,10 6 60 liter 29,3

JSWM2CX-24HP R25 R25 50 2-3,5 0,75 4,7 24 liter 20,4

VARNING: Denna pump får ej användas för pumpning av brännbara eller explosiva vätskor!

3. SÄKERHET
Denna monterings- och skötselanvisning innehåller instruktioner och viktig information som ovillkorligen skall 
efterföljas vid installation och drift av pumpstationen.

De måste därför läsas av både installatör och driftspersonal innan installation och första uppstarten.

Både de allmänna säkerhetsföreskrifterna i det här avsnittet och de mer specifika säkerhetsföreskrifterna i de följande 
avsnitten skall efterföljas.

Varningssymboler i denna monterings- och skötselanvisning:

VARNING: Säkerhetsföreskrifter i denna anvisning, vilka kan förorsaka personskada om de ej beaktas, har 

markerats med denna symbol

VARNING: Säkerhetsföreskrifter som varnar för elektricitet har markerats med denna symbol.

VARNING: Denna symbol används för att ange att skada kan uppstå på pump/anläggning och dess funktion om 

tillämpliga säkerhetsinstruktioner inte efterföljs.

3.1 PERSONALUTBILDNING
Personal som installerar pump och tillhörande tillbehör måste inneha vederbörlig utbildning och kompetens för denna 
typ av arbete.
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3.2 RISKER SOM KAN UPPKOMMA OM SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA INTE 
FÖLJS

Underlåtenhet att uppfylla säkerhetsföreskrifterna kan leda till personskador eller skada på pump eller anläggning. Om 
säkerhetsföreskrifter ej följs kan detta medföra att reklamationer och garantikrav ej godkänns.

Underlåtenhet att uppfylla dessa säkerhetsföreskrifter kan särskilt öka riskerna för:

• Fel på viktiga pump- och anläggningsfunktioner.

• Personfara genom elektrisk och mekanisk inverkan.

3.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR DRIFTSPERSONAL
Gällande föreskrifter för att förhindra olycka måste iakttagas.

Skada orsakad av elektricitet måste undvikas. Bestämmelser från den lokala elleverantören samt S- föreskrifter skall 
beaktas.

3.4 SÄKERHETSINFORMATION GÄLLANDE MONTERING, INSPEKTION OCH 
SERVICE

Driftspersonal måste säkerställa att all inspektion och att allt monteringsarbete utförs av auktoriserad och kvalificerad 
personal som tagit del av föreskrifterna i denna anvisning.

Arbete med pump eller anläggning får endast utföras när denna är avstängd och stillastående. Det är entreprenörens 
ansvar att se till att de som arbetar har alla nödvändiga skyddskläder och utrustning.

3.5 EGENMÄKTIG MODIFIERING OCH TILLVERKNING AV RESERVDELAR
Alla ändringar av den utrustning, maskiner och system måste tidigare diskuterats och godkänts av Scandia Pumps AB.

Original reservdelar och tillbehör som godkänts av tillverkaren är en integrerad del av säkerheten av utrustning och 
maskiner.

Användning av eftermarknads delar eller tillbehör kan skada säkerheten för utrustningen och maskiner och göra 
garantin ogiltig.

4. TRANSPORT OCH LAGRING
Kontrollera att pumpen inte har transportskador.  
Vrid runt motoraxeln med en skruvmejsel via centrumhålet i fläktkåpan.  
Vid behov justeras fläkten, den ska rotera fritt.

5. INSTALLATION
5.1 SUGLEDNING
Vid byte av pump, när den nya pumpen har samma eller lägre kapacitet som den utbytta, kan man som regel koppla den 
nya pumpen till befintlig sugledning. 

Om man installerar en större pump, eller en ny sugledning, är det viktigt att sugledningen är tillräckligt grov. 

Kontakta alltid pumpleverantören om det råder tveksamhet om dimensioneringen av sugledningen.

5.2 BOTTENVENTIL
Bottenventil ska alltid monteras. 

I grävda brunnar bör den sitta minst 300mm från brunnens botten. 

I borrade brunnar bör bottenventilen monteras ca 11 m under pumpens nivå.

Detta förhindrar torrkörning av pumpen om vattenuttaget är större än tillrinningen. Använd alltid bottenventil med 
minst samma dimension som sugslangen. 

En bottenventil i mässing rekommenderas.

5.3 ANSLUTNING AV SUGLEDNING
Sugledningen kopplas till pumpens sugsida. (sidan längst bort från motorn). 

Tryckledningen kopplas till pumpens trycksida rakt uppåt (närmast motorn). 

Innan tryckledningen ansluts ska pumpen och helst hela sugledningen fyllas helt med vatten. 

Det är av största vikt att alla anslutningar är helt täta. Läckage på sugsidan kan leda till driftstörningar. 

Läckage på trycksidan innebär risk för läckage och vattenskador.
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5.4 IDRIFTTAGNING
Innan pumpen tas i bruk skall pumpen granskas och dess funktioner kontrolleras med särskild tonvikt på:

• Oskadad kabel och ev. stickproppar?

• Uppfyller de elektriska kopplingarna gällande förordningar?

• Är motorns överströmsskydd korrekt inställt (gäller 3-fas pumpar)?

I de fall pumpar används i simbassänger, trädgårdsdammar och skyddade utrymmen tillhörande dessa, gäller i 
många länder speciella föreskrifter som måste följas, t.ex. Europa Standard 60335 del 2 i skyddsklass III (low voltage 
protection).

VARNING: OBS! Kabeldimension och spänningsfall måste kontrolleras mot gällande förordningar.

Pumpen skall säkras upp med en tillräckligt dimensionerad trög säkring anpassad för pumpens märkström.

Elektrisk anslutning skall utföras av behörig elinstallatör enligt lokala bestämmelser. Innan du påbörjar arbetet ser du till 
att nätkabeln är urkopplad.

En felaktig anslutning kan skada pumpen.

Kontrollera att elnätets nominella värden stämmer överens med driftsvärdena pa dataskylten på pumpen. Kontrollera 
att elnätet är effektivt jordat vid elanslutningen.

Jordledaren ska vara längre än fasledarna och ska vid montering tillkopplas först och vid demontering fränkopplas sist.

Enfaspumparna pa upp har ett överhettningsskydd (överbelastningsskydd) inbyggt i lindningen. 

Trefasmotorerna ska förses med motorskydd.
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6. FÖRSTA STARTEN
Låt aldrig pumpen gå torr, inte ens för en kort stund.

Vid första start kontrollera att eventuell avstängningsventil är öppet.

• Fyll pumpen och sugledningen med vatten.

• Stäng kranen på utloppet helt och starta pumpen.

• Öppna kranen lite. Pumpen arbetar bäst om trycket på utloppet är ca 0.5 - 1 Bar.

Pumpen drar nu ut kvarvarande luft från sugledningen.

Låt pumpen arbeta så länge det kommer ut luft. Upphör luftflödet ska pumpen stoppas och återfyllas med vatten.

Därefter upprepas starten.

I anläggningar där det av någon anledning är svårt att fylla sugledningen med vatten kan det ta lång tid att få ut all luft. 

Detta är normalt och tyder inte på något fel. Pumpen har mycket sämre förmåga att pumpa luft än vatten. 

Uppstarten underlättas då avsevärt om man ordnar så att man på utloppet kan hålla emot med handen och känna att det 
hela tiden kommer luft. 

Man märker då direkt när luftflödet upphör och det är dags att fylla på vatten.

VARNING: Anläggningsdata måste nu sparas och arkiveras för framtida service- och underhållsarbeten. 

7. SKÖTSEL
Själva pumpen är underhållsfri och kräver ingen regelbunden service.

Pumpen är kopplad till en membrantank och lufttrycket i denna tanken skall kontrolleras minst en gång per år. 

På ovansidan finns en luftventil av samma typ som på ett bildäck. Innan trycket mäts ska pumpen stängas av och en kran 
öppnas. 

Rätt tryck i tömd tank är 0,3 bar under pumpens starttryck. 

För lite luft i en membrantank yttrar sig genom att pumpen startar genast eller nästan genast efter det att en kran 
öppnas.

8. FELSÖKNING

FEL: ORSAK:
Dåligt tryck. Pumpen roterar på fel håll (gäller endast trefaspumpar). 

Pumphjulet och/eller ejektorn är igensatta med sand eller 
dyligt.

Låg kapacitet. Sugledningen är för klen. Sughöjden är för stor. 
Pumphjul och/eller ejektor är igensatta.

Motorskyddet löser ut, motorn startar inte. Elfel. Kontakta elektriker.

Pumpen startar utan att man tar ut vatten. Läckage på sug eller trycksidan.

Luft i vattnet. Läckage på sugsidan. Vattennivån sjunker under

bottenventilen.

Pumpen startar och stoppar ideligen när en kran

är öppen.

Fel på tryckströmbrytare eller fel lufttryck i trycktanken.

Tryckströmbrytaren ”slår” några gånger i samband

med start och stopp.

Tryckströmbrytaren är monterad långt från tanken.

Montera en liten tank vid tryckströmbrytaren eller

flytta tryckströmbrytaren till tanken.

Pumpen stänger av under drift och startar sedan

igen efter ca 10 - 20 minuter.

Kylfläkten är blockerad. Dålig kylning på grund

av isolering eller dylikt. För låg spänning fram till

pumpen.

Smällande ljud i pumpen. Stor sughöjd eller för klen sugledning. Bottenventil

eller sugledning igensatt av föroreningar.
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9. CERTIFIERING
Pumpen är tillverkade med stor precision och leveransprovas enl. ISO 9906 Ann.A. De är CE-märkta efter gällande 
bestämmelser (EU-direktiv).

10. GARANTIVILLKOR
I de fall inte annat avtalats i ett separat avtal, branschavtal eller i separat överenskommelse mellan parterna, gäller 
följande garantivillkor:

Scandia Pumps AB produktgaranti omfattar samtliga produkter i 24 månader (2 år) från leveransdatum, (framgår av 
produktens serie nummer = S/N). leveransdatum skall kunna styrkas av kund genom att presentera en fakturakopia.

10.1 Om det under garantitiden uppstår ett fel/en skada som kan hänföras till Scandia Pumps AB garanti-åtagande 
skall Scandia Pumps AB reparera defekt enhet eller leverera utbytesenhet snarast möjligt och inom normal 
arbetstid. Reparation kan utföras antingen på egen verkstad, eller hos auktoriserad servicepartner. Scandia 
Pumps AB garantiåtagande omfattar materialkostnad samt arbetskostnad för reparation på verkstad. Assistens 
på plats eller demontering och återmontering av produkt samt eventuella kostnader för transport tur/retur av 
produkt bekostas av kund. Vid reparation/service efter utgången garantitid omfattas reparerad produkt av 1 års 
garanti på utbytta delar och utfört arbete.

10.2 Scandia Pumps AB åtar sig att åtgärda samtliga fel på produkter som sålts av deras representanter under 
förutsättning att:

• Problemet beror på konstruktions-, material- eller tillverkningsfel.

• Felet rapporteras till Scandia Pumps AB eller Scandia Pumps AB representant inom gällande garantiperiod.

• Produkten endast använts under de förhållanden som beskrivs i skötsel- och underhållsanvisningarna och 
inom avsett användningsområde.

• Övervakningsutrustning som ingår i produkten har anslutits på rätt sätt och fungerar.

• Alla service- och reparationsarbeten utförts av en serviceverkstad som godkänts av Scandia Pumps AB.

• Att enbart originaldelar från Scandia Pumps AB har använts.

• Därför täcker inte denna garanti fel som har uppstått p.g.a. bristande underhåll, felaktig installation, 
bristfälliga reparationer eller normalt slitage.

Dessutom frånsäger sig Scandia Pumps AB allt ansvar för skador på person eller utrustning eller för ekonomisk förlust 
utöver vad som anges ovan.

10.3 Scandia Pumps AB förbehåller sig rätten att neka reparation om det kan misstänkas att produkten inte använts 
under de förhållanden som beskrivs i skötsel- och underhållsanvisningarna och inom avsett användningsområde

10.4 Inga krav kan ställas på Scandia Pumps AB för ev. förlorad affärsvinst, förlust av tid eller förtjänst eller annan 
liknande förlust. Inte heller krav på ersättning för leverans, arbete, ersättningsmaterial eller liknande om detta 
inte i förväg godkänts av Scandia Pumps AB.

10.5 Garanti-åtagande gäller inte för nedanstående:

• Slitdetaljer (t ex tätning, kullager, mm).

• Ytbehandling.

10.6 För att kunden vid en reklamation skall kunna hävda ett garantiåtagande från Scandia Pumps AB enligt bolagets 
Garantivillkor, skall Scandia Pumps AB ha mottagit ett korrekt ifyllt INSTALLATIONSPROTOKOLL inom 10 
arbetsdagar efter datum för utförd installation.
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