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Grundfos Villapumpsta on PUST AutoAdapt 
Är en pumpsta�on avsedd för spillva�en från e� hushåll 
Pumpsta�onen ingår i e� system med andra pumpsta�oner som  
samarbetar i e� s.k. lågtrycks avloppssystem ‐ LTA 
 
PUST AutoAdapt placeras nedgrävd i anslutning �ll bostaden och ansluts �ll  
självfallsledning med spillva�en från hushållet, se skiss nedan 
 
I PUST AutoAdapt nns en skärande centrifugalpump som nfördelar de fasta par�klarna i 
spillva�net och pumpar ut det i en tryckledning av liten dimension 

Pumpen, SEG, i pumpsta�onen innehåller all nödvändig automa�k för a� pumpa  
spillva�net vidare 
 
Ovan pumpsta�onen placeras e� larmskåp med lampa på som lyser om fel skulle uppstå 
Larmskåpet kan placeras på stolpe in�ll pumpsta�onen eller på vägg nära pumpsta�onen 
Larmskåpet skall placeras utomhus så a� service kan u�öras utan a� ni behöver vara 
hemma för a� släppa in tekniker i ert hus 

1  Inledning
Grundfos villapumpstation PUST AUTOADAPT

Grundfos villapumpstation PUST AUTOADAPT är en pump-
station avsedd för spillvatten från ett hushåll. Pumpstationen 
ingår i ett system med andra pumpstationer som samarbetar i 
ett så kallat lågtrycksavloppssystem - LTA.

PUST AUTOADAPT placeras nedgrävd i anslutning till bostaden 
och ansluts till självfallsledning med spillvatten från hushållet, 
se skiss nedan.

I PUST AUTOADAPT finns en skärande centrifugalpump som 
finfördelar de fasta partiklarna i spillvattnet och pumpar ut 
det i en tryckledning av liten dimension.

SEG-pumpen i pumpstationen innehåller all nödvändig 
automatik för att pumpa spillvattnet vidare.

Ovan pumpstationen placeras ett larmskåp med en lampa 
som lyser om fel skulle uppstå. Larmskåpet kan placeras på 
en stolpe intill pumpstationen eller på en vägg nära pump-
stationen. Larmskåpet skall placeras utomhus så att service 
kan utföras utan att du behöver vara hemma för att släppa in 
tekniker i huset.

Stamledning
med serviceanslutning

3

Grundfos
PUST villapumpstation

med SEG AUTOADAPT
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6. Dimensionering
Brunnens effektiva sumpvolym väljs utifrån spillvattenflödet och 
pumpkapaciteten. 
Om vätskan i brunnen är statisk under långa perioder, kan sedi-
ment byggas upp i brunnsumpen. Pumpen bör därför startas 
minst två gånger per dygn.

7. Transport och hantering

Försiktighetsåtgärder för att undvika skador på brunnen under 
transport och hantering:
• Tippa inte av brunnen från lastbilen.
• Använd godkända stroppar av textil eller liknande material vid 

lyftning av brunnen på eller av en lastbil eller flyttning av den 
på byggplatsen.
Hantera och lyft brunnen i enlighet med lokala bestämmelser.

• Vid lyftning av pumpstationen med en stropp, kan ribborna på 
pumpstationen användas.

• Brunnen får inte släpas över marken.
• Punktlaster får inte förekomma.
• Hårda kanter får inte komma i kontakt med brunnen.
• Spänn fast brunnen säkert vid transport.
• Se till att marken är jämn, när brunnen placeras på marken.

Fig. 16 Lyfta brunnen

8. Installation

Fig. 17 Schematisk installationsritning

Grusbädd
• Brunnen måste placeras på en grusbädd om jordanalyser och 

information om brunnens tyngd indikerar att jorden inte klarar 
att bära dess vikt. Bärlagret som brunnen vilar på är inte att 
anse som grusbädd.

• Grusbädden kan läggas i form av ett stabilt skikt, av lämpligt 
grus eller liknande material, efter grävningen och komprimeras 
i lager om högst 30 cm (motsvarande cirka 20 cm efter kompri-
mering). Sådan grusbädd krävs också om man av misstag 
grävt schaktet för djupt.

Bärlager 
• Bärlagrets material måste var komprimerbart och ha en sam-

mansättning så att varken dess egenskaper eller komprime-
ringen orsakar skador på brunnen.

• Största tillåtna kornstorlek är 16 mm.
• Andelen korn mellan 8 och 16 mm får inte överskrida 10 %.
• Materialet får inte vara fruset.
• Skarpa stenskärvor och liknande får inte förekomma.
• Bärlagret måste vara 10 cm tjockt.

Anm.
Tänk på att brunnens slagtåligheten är reducerad 
vid transport och hantering i låga temperaturer.

Varning Om brunnen är försedd med en lyftpunkt, ska 
denna användas vid hantering.

TM
06

 0
06

3 
47

13

Varning

Stöd för kranen måste placeras på ett lämpligt 
avstånd från brunnen för att undvika att brunns-
hålet kollapsar.
Arbete ska utföras i enlighet med lokala bestäm-
melser.

Varning
Se till att lyftbygeln är åtdragen innan försök görs 
att lyfta brunnen.
Dra åt om det behövs. Oaktsamhet vid lyftning 
eller transport kan orsaka personskador eller 
skador på brunnen.

Varning
Installation av brunnar ska utföras av behörig 
personal i enlighet med lokala bestämmelser.
Arbete i eller nära spillvattenbrunnar ska utföras 
i enlighet med lokala bestämmelser.
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Pos. Beskrivning

1 Grusbädd
2 Bärlager 
3 Återfyllning, komprimerad i lager om högst 30 cm

4 Avståndet 50 cm från locket inom vilket tung belast-
ning inte får förekomma

Varning

Brunnens placering måste väljas så att dess 
installation inte skadar annan utrustning. 
Den andra utrustningen får inte kunna skada den 
nedgrävda brunnen.
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2  Gräv ned pumpstationen

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Återfyllning
• Det återfyllda materialet måste ge brunnen tillräckligt stöd på 

alla sidor och kunna överföra last utan att skadliga punktlaster 
och liknande uppkommer.

• Återfyllningsmaterialet måste uppfylla samma krav som bärla-
germaterialet.

• Återfyllningen ska utföras så att brunnen inte skadas eller 
deformeras.

• Återfyllningen måste komprimeras i lager om högst 30 cm 
(motsvarande cirka 20 cm efter komprimering) hela vägen upp 
till markytan.

Placera brunnen på bärlagret. 
Kontrollera att brunnen står vertikalt.
Grundvattnet får inte stiga över bärlagret innan återfyllningen har 
slutförts.

Fig. 18 Otillräcklig komprimering under rör

Fig. 19 Oval brunn efter komprimering

Förhindra uppåtrörelse
• Brunnen är utformad så att den inte ska röra sig uppåt om den 

installeras korrekt. De geotekniska förhållandena avgör vad 
som krävs för att förhindra uppåtrörelse. De ska fastställas av 
ingenjören/entreprenören och ligger utanför Grundfos 
ansvarsområde.

8.1 Installation av ventilkammare
Vid installation av ventilkammaren ska samma instruktioner 
användas som vid installationen av brunnen. Se avsnitt 
8. Installation.

Fig. 20 Ventilkammare

Varning
Innan brunnen sänks ned på plats ska alla anslut-
ningar efterdras, eftersom de kan ha lossnat 
under transporten.

Anm.

Kontrollera att brunnen inte har några skador 
innan den sänks ned. När brunnen installerats 
kan Grundfos inte hållas ansvarig för eventuella 
skador. 

Anm.

Komprimera bärlagret korrekt under tillopps- och 
utloppsrören, så att rören inte utsätts för nedåt-
riktade krafter när återfyllningsmaterialet kompri-
meras. Se figur 18.
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Anm.
Vid återfyllning ska locket vara monterat på 
brunnen för att säkerställa att brunnen inte defor-
meras (blir oval).
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Varning
Om schaktet för brunnen borrats måste kompri-
meringen göras med särskild omsorg för att upp-
åtrörelse ska förhindras.
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Varning
Använd mekanisk utrustning för komprimering 
och komprimera återfyllningen till 98-100 % 
proctordensitet.

Varning De krav som anges ovan är minimikrav. 
Följ lokala lagar och förordningar.

Anm.
Ventilkammaren ska endast installeras för 
PS.R.17-brunnar.

TM
06

 1
75

4 
26

14

1

Max. 
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150 kg
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Avstängnings-ven-
tiler

Backventiler
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• If the soil bearing capacity of the pit 
bottom is inadequate, a reinforced 
carrying layer must be established.

• The pumping station must always be 
placed on an even and completely level 
grading layer.

• The backfilling must be compressed 
according to instructions in the 
Installation & Operating Manual.

• Make sure that the pumping station 
is in a strictly vertical position before 
backfilling.

• The manhole cover must be in place 
before backfilling commences.

Backfilling and 
compression

3
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3  Anslutning av självfallsledning

Hål för anslutning av självfallsledning tas på plats. Fördelen 
med detta är att det är lätt att anpassa inloppet till det djup 
självfallsledningen kommer på.

Tätningsmuff för ledningen ingår.

Svenska (SE)
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8.2 Röranslutning
Hål för tilloppsrör, elektrisk anslutning och ventilation ska borras 
på plats.

Märk ut platsen för inloppsröret på brunnen. Borra hål med en 
hålsåg vid markeringen. Avlägsna alla grader från hålet. 
Hålsåg finns som tillbehör. Se tabellen nedan.

8.2.1 PUST04 - PUST10

Fig. 21 Borrning av inloppet, ∅400-1000

8.2.2 PS.R.17

Borrning från utsidan
Om håldiametern är större än 150 mm, eller om hålet ska borras 
genom en ribba, borra i mitten av ribban. Se figur 22.

Fig. 22 Borrning från utsidan

Borrning från insidan
Brunnens runda form gör att förborrningsborret måste sticka ut 
minst 23 mm förbi hålsågens egg. Hålet kan placeras var som 
helst. Se figur 23.

Fig. 23 Borrning från insidan

Varning
Placering av anslutningar för tillopps- och 
utloppsrör måste utföras i enlighet med lokala 
bestämmelser.
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LM50/40 40 96230763 51 - 2/+ 1 96571532
LM50/50 50 96230753 60 - 2/+ 1 96571533
LM50/63 63 96571523 75 - 2/+ 1 96571534
LM50/75 75 96571527 86 - 2/+ 1 96571535
LM50/90 90 96571528 102 - 2/+ 1 96571536
L965/110 110 91716040 127 - 0/+ 2 91713756
L965/160 160 91713754 177 - 0/+ 2 91713755

LM100/200 200 91712032 212 - 2/+ 1 91712025
Förborrningsborr 91712026
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Vi rekommenderar 
att inloppet borras i 
den cylindriska, 
släta delen.

Anm.
Hålsågen måste kunna skära igenom väggtjock-
lek minst 90 mm.

Varning Inloppsröret får inte borras i brunnen nära rör, 
nivåvippor eller andra delar av installationen. 
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3.1  Röranslutning

3.2  PUST04 - PUST10

• All pipes and electrical cables must be 
placed according to local regulations.

• Recommended diameter of ducts for 
electrical cables: Ø 110 mm with bends 
not exceeding 45°.

• Holes for inlet pipes, ventilation pipes, 
and cable ducts, must be placed in 
such a way that they do not interfere 
with guide rails, level sensors or other 
installations in the pumping station.

• Inlet pipes should not protrude beyond 
the inlet sleeve.

• See the Installation & Operating Manual 
for additional instructions.

• Be extra careful when compressing 
backfill around pipes and ducts.

Connections4

• All pipes and electrical cables must be 
placed according to local regulations.

• Recommended diameter of ducts for 
electrical cables: Ø 110 mm with bends 
not exceeding 45°.

• Holes for inlet pipes, ventilation pipes, 
and cable ducts, must be placed in 
such a way that they do not interfere 
with guide rails, level sensors or other 
installations in the pumping station.

• Inlet pipes should not protrude beyond 
the inlet sleeve.

• See the Installation & Operating Manual 
for additional instructions.

• Be extra careful when compressing 
backfill around pipes and ducts.

Connections4

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

6



• All pipes and electrical cables must be 
placed according to local regulations.

• Recommended diameter of ducts for 
electrical cables: Ø 110 mm with bends 
not exceeding 45°.

• Holes for inlet pipes, ventilation pipes, 
and cable ducts, must be placed in 
such a way that they do not interfere 
with guide rails, level sensors or other 
installations in the pumping station.

• Inlet pipes should not protrude beyond 
the inlet sleeve.

• See the Installation & Operating Manual 
for additional instructions.

• Be extra careful when compressing 
backfill around pipes and ducts.

Connections4

• All pipes and electrical cables must be 
placed according to local regulations.

• Recommended diameter of ducts for 
electrical cables: Ø 110 mm with bends 
not exceeding 45°.

• Holes for inlet pipes, ventilation pipes, 
and cable ducts, must be placed in 
such a way that they do not interfere 
with guide rails, level sensors or other 
installations in the pumping station.

• Inlet pipes should not protrude beyond 
the inlet sleeve.

• See the Installation & Operating Manual 
for additional instructions.

• Be extra careful when compressing 
backfill around pipes and ducts.

Connections4

Sv
en

sk
a 

(S
E)

11

8.3 Inpassning av bussning
1. Vik bussningen och passa in den i hålet (från brunnens 

utsida).
2. Vik ut bussningen så den ligger jämnt i hålet.
3. Bussningar LM50/100: Dra bussningen utåt tills kragen rör 

vid brunnens insida hela vägen runt hålet.
Bussningar L965: Dra bussningen utåt tills dess krage rör vid 
brunnens insida i läge klockan 3 och klockan 9. Se figur 26.

4. Smörj bussningens insida med ett vattenbaserat smörjmedel.
5. Fasa röret och tryck det på plats.
Bussningar LM50/100: För inloppsröret genom bussningen. 
Se figur 24.

Fig. 24 Rör med bussning LM50/100, sett från sidan

Bussningar L965: För inloppsröret genom bussningen och mot 
stoppet. Se figur 25.

Fig. 25 Rör med bussning L965, sett från sidan

Fig. 26 Rör med bussning L965, sett uppifrån

8.4 Installation av pump(ar)
Vissa versioner levereras utan pump(ar) monterade. Se monte-
rings- och driftsinstruktionen för pumpen för installation och drift-
sättning av pumpen.

8.5 Rör med flänsanslutning

8.6 Montering av lyftkätting
För pumpar på kopplingsfot, rekommenderar vi att kedjan monte-
ras i den främsta lyftöglan i lyftbygeln. Olika pumpar har olika 
antal lyftöglor.

Fig. 27 Kätting fäst på pumpen

Anm.
Eftersom pumpen måste kunna dras upp genom 
brunnen får inloppsröret inte sticka in mer än 
5 cm förbi bussningen.
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Brunnsida

Max. 50 mm

Brunnsida

Brunnsida

Varning Sänk försiktigt ned pumpen i brunnen. Var noga 
med att undvika att skada pumpen och brunnen.

Anm.

Om brunnen ska installeras vid en temperatur 
under 0 °C, ska alla bultar i flänsen lossas och 
efterdras när brunnen har installerats.
Detta förhindrar påkänningar i rören.
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Varning
Lyftutrustningen som används för att lyfta pum-
pen måste vara klassad för pumpens vikt, god-
känd och underhållen enligt lokala bestämmelser.

Varning
Kedjor som levereras av Grundfos är märkta med 
max. last och tillverkningsdatum.
Max. last får inte överskridas.
Underhåll enligt lokala bestämmelser. 
Vi rekommenderar att de kedjor och schacklar 
som Grundfos levererat kontrolleras minst en 
gång varje år med avseende på sprickor, korro-
sion och andra oegentligheter. Om defekter 
observeras ska kedjan eller schacklen bytas ut.

3.3  Inpassning av bussning

Fig. 5

7.

Fig. 6

Fig. 7

5.

6.

7
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8. Installation

Den extra typskylt som medföljer pumpen kan mon-
teras nära tanken/brunnen.
Alla säkerhetsbestämmelser ska iakttas på installa-
tionsplatsen, till exempel rörande användning av 
fläktar för friskluftstillförsel till tanken/brunnen.
Kontrollera oljenivån i oljekammaren före installation. 
Se avsnitt 12. Underhåll och service.
Pumparna är lämpliga för olika slags installation 
enligt beskrivning i avsnitt 8.1 och 8.2.
Alla pumphus har gjuten utloppsfläns DN 40, PN 10, 
vilken också kan anslutas till fläns DN 50, PN 10.

8.1 Installation på kopplingsfot
Permanent installerade pumpar kan monteras på 
stationär kopplingsfot med gejdrörssystem eller med 
hängande autokopplingssystem.
Båda dessa anslutningssystem underlättar underhåll 
och service, eftersom de gör det enkelt att lyfta upp 
pumpen ur tanken/brunnen.

Stationär kopplingsfot med gejdrörssystem, se 
fig. A på sid. 570.
Följ anvisningarna nedan:
1. Borra monteringshål för gejdrörskonsolen på 

tankens/brunnens insida och fäst den proviso-
riskt med två skruvar.

2. Placera kopplingsfoten på tankens/brunnens bot-
ten. Använd lod för att hitta rätt läge. Fäst kopp-
lingsfoten med kraftiga expanderbultar i 
betongen. Om tankens/brunnens botten är ojämn 
ska kopplingsfoten pallas under så att den är våg-
rätt vid fastdragningen.

3. Montera utloppsledningen i enlighet med allmän 
praxis, så att den inte utsätts för vrid- eller drag-
påkänningar.

4. Passa in gejdrören på kopplingsfoten och justera 
deras längd noggrant efter gejdfästet.

5. Skruva loss det provisoriskt fastsatta gejdfästet, 
montera det längst upp på gejdrören och fäst det 
slutgiltigt i tank/brunnsväggen.

6. Avlägsna skräp från tanken/brunnen innan pum-
pen sänks ned.

7. Montera glidskon på pumpens utloppsport. 
Låt glidskon löpa nedåt längs gejdrören och sänk 
ned pumpen i tanken/brunnen med hjälp av en 
kedja fäst i lyftbygeln. När pumpen når kopp-
lingsfoten sluter den automatiskt tätt.

Varning
Stäng av strömförsörjningen och lås 
huvudströmbrytaren i frånslaget läge 
innan installationen inleds.
Spänningsförsörjning till pumpen från 
extern källa måste brytas innan arbete 
på pumpen påbörjas.

Varning
För att undvika kortslutningar ska 
kablarnas skick kontrolleras visuellt 
före installation och första igångkör-
ning av pumpen.

Varning
Kontrollera att tankens/brunnens bot-
ten är horisontell innan installationen 
inleds.

Varning
Stick inte in händer eller verktyg i pum-
pens inlopps- eller utloppsport efter att 
pumpen anslutits till strömförsörjning, 
om inte pumpen har stängts av genom 
att säkringarna tagits bort eller huvud-
strömbrytaren slagits från. Säkerställ 
att inte strömförsörjningen kan slås till 
oavsiktligt.

Varning
Använd lyftbygeln endast för att lyfta 
pumpen. Använd den inte för att hålla 
fast pumpen när den är i drift.

Anm.
Vi rekommenderar att endast tillbehör 
från Grundfos används, för att undvika 
fel på grund av felaktig installation.

Anm.

Pumparna är avsedda för intermittent 
drift. Pumpar helt nedsänkta i den pum-
pade vätskan kan användas för konti-
nuerlig drift.
Se avsnitt 11.2 Driftsformer.

Varning
Kontrollera alltid, innan installations-
arbetet påbörjas, att atmosfären i tan-
ken/brunnen inte medför explosions-
risk.

Varning

Se till att det inte uppstår onödiga 
spänningar i rörnätet vid installation. 
Pumpen får inte belastas av rörledning-
arna. Vi rekommenderar användning av 
lösa flänsar för enklare installation 
samt för att undvika spänningar i rör 
vid flänsar och skruvförband.

Varning

Använd inte elastiska komponenter 
eller bälgar i rörsystemet. Använd ald-
rig sådana komponenter för att kom-
pensera för uppriktningsfel i rörsyste-
met.

Anm.
Gejdrören får inte ha något spel i axiell 
riktning, eftersom det orsakar oljud då 
pumpen är i drift.
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8. Fäst kedjans ände på lämplig krok längst upp i 
tanken/brunnen, så att kedjan inte kan komma i 
kontakt med pumphuset.

9. Avpassa motorkabelns längd genom att linda 
upp den på en kabelavlastning, så att kabeln inte 
skadas under drift. Fäst kabelavlastningen på 
lämplig krok längst upp i tanken/brunnen. Kon-
trollera att kablarna inte är vikta eller kommer i 
kläm.

10. Anslut motorkabel och eventuell övervaknings-
kabel.

Hängande autokopplingssystem, se fig. B på 
sid. 571.
Följ anvisningarna nedan:
1. Montera tvärbalken i tanken/brunnen.
2. Montera det anpassade rörstycket för den rörliga 

delen av autokopplingssystemet på pumpens 
utloppsport.

3. Schackla fast en kedja i autokopplingssystemets 
rörliga del.

4. Avlägsna skräp från tanken/brunnen innan pum-
pen sänks ned.

5. Sänk ned pumpen i tanken/brunnen med hjälp av 
en kedja, fäst i pumpens lyftbygel.

6. Fäst kedjans ände på lämplig krok längst upp i 
tanken/brunnen, så att kedjan inte kan komma i 
kontakt med pumphuset.

7. Avpassa motorkabelns längd genom att linda upp 
den på en kabelavlastning, så att kabeln inte ska-
das under drift. Fäst kabelavlastningen på lämp-
lig krok längst upp i tanken/brunnen. Kontrollera 
att kablarna inte är vikta eller kommer i kläm.

8. Anslut motorkabel och eventuell övervaknings-
kabel.

8.2 Fristående dränkt installation
Pumpar för fristående dränkt installation kan stå fritt 
på botten av en tank/brunn eller liknande. Se fig. C 
på sid. 572.
Pumpen ska monteras på separata fötter (tillbehör).
För att underlätta demontering för servicearbeten på 
pumpen ska en flexibel koppling monteras på 
utloppsledningen.
Om slang används, kontrollera att den inte böjs och 
att den invändiga diametern passar till utlopps-
porten.
Om rör används ska anslutningen, backventilen och 
avstängningsventilen vara monterade i nämnd ord-
ning sett från pumpen.
Om pumpen installeras i lerig miljö eller på ojämn 
mark, bör pumpen placeras på en sockel av tegel-
sten eller liknande.
Följ anvisningarna nedan:
1. Montera en 90 ° krök på pumpens utloppsport 

och anslut utloppsslang/-rör.
2. Sänk ned pumpen i vätskan med hjälp av en 

kedja, fäst i pumpens lyftbygel. Vi rekommende-
rar att pumpen placeras på plant och fast under-
lag. Kontrollera att pumpen hänger i kedjan och 
inte i kabeln.

3. Fäst kedjans ände på lämplig krok längst upp i 
tanken/brunnen, så att kedjan inte kan komma i 
kontakt med pumphuset.

4. Avpassa motorkabelns längd genom att linda upp 
den på en kabelavlastning, så att kabeln inte ska-
das under drift. Fäst kabelavlastningen på lämp-
lig krok. Kontrollera att kablarna inte är vikta eller 
kommer i kläm.

5. Anslut motorkabel och eventuell övervaknings-
kabel.

Anm.

Om flera pumpar installeras i samma 
tank/brunn måste de placeras på 
samma nivå för att tillåta optimal pump-
växling.
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Om flera pumpar installeras i samma 
tank/brunn måste de placeras på 
samma nivå för att tillåta optimal pump-
växling.
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8.3 Inpassning av bussning
1. Vik bussningen och passa in den i hålet (från brunnens 

utsida).
2. Vik ut bussningen så den ligger jämnt i hålet.
3. Bussningar LM50/100: Dra bussningen utåt tills kragen rör 

vid brunnens insida hela vägen runt hålet.
Bussningar L965: Dra bussningen utåt tills dess krage rör vid 
brunnens insida i läge klockan 3 och klockan 9. Se figur 26.

4. Smörj bussningens insida med ett vattenbaserat smörjmedel.
5. Fasa röret och tryck det på plats.
Bussningar LM50/100: För inloppsröret genom bussningen. 
Se figur 24.

Fig. 24 Rör med bussning LM50/100, sett från sidan

Bussningar L965: För inloppsröret genom bussningen och mot 
stoppet. Se figur 25.

Fig. 25 Rör med bussning L965, sett från sidan

Fig. 26 Rör med bussning L965, sett uppifrån

8.4 Installation av pump(ar)
Vissa versioner levereras utan pump(ar) monterade. Se monte-
rings- och driftsinstruktionen för pumpen för installation och drift-
sättning av pumpen.

8.5 Rör med flänsanslutning

8.6 Montering av lyftkätting
För pumpar på kopplingsfot, rekommenderar vi att kedjan monte-
ras i den främsta lyftöglan i lyftbygeln. Olika pumpar har olika 
antal lyftöglor.

Fig. 27 Kätting fäst på pumpen

Anm.
Eftersom pumpen måste kunna dras upp genom 
brunnen får inloppsröret inte sticka in mer än 
5 cm förbi bussningen.
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Brunnsida

Max. 50 mm

Brunnsida

Brunnsida

Varning Sänk försiktigt ned pumpen i brunnen. Var noga 
med att undvika att skada pumpen och brunnen.

Anm.

Om brunnen ska installeras vid en temperatur 
under 0 °C, ska alla bultar i flänsen lossas och 
efterdras när brunnen har installerats.
Detta förhindrar påkänningar i rören.
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Varning
Lyftutrustningen som används för att lyfta pum-
pen måste vara klassad för pumpens vikt, god-
känd och underhållen enligt lokala bestämmelser.

Varning
Kedjor som levereras av Grundfos är märkta med 
max. last och tillverkningsdatum.
Max. last får inte överskridas.
Underhåll enligt lokala bestämmelser. 
Vi rekommenderar att de kedjor och schacklar 
som Grundfos levererat kontrolleras minst en 
gång varje år med avseende på sprickor, korro-
sion och andra oegentligheter. Om defekter 
observeras ska kedjan eller schacklen bytas ut.

4.2  Installation av pump(ar)

4.3  Rör med flänsanslutning 

4.4  Montering av lyftkätting

Fig. 8

8
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                   Utföres av behörig elektriker
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9.3 Elanslutning, 3-faspumpar
Pumpmotorn är konstruerad för medurs fasföljd i 
elskåpet, vilket kan kontrolleras med en fasföljds-
detektor. Vid fel fasföljd startar inte pumpen.
Om torrkörningsgivarna är täckta med vätska och 
pumpen inte startar, kan orsaken vara fel fasföljd. 
Byt plats på L1 och L2.

Fig. 4 Kopplingsschema, 3-faspumpar

9.4 Larmrelä/kommunikationsanslutning
Pumpen har en larmreläutgång. Såväl brytande (NC) 
som slutande (NO) funktion finns och kan användas 
för till exempel ljud- eller ljuslarm.
Alternativt kan ledarna 4 och 6 användas för extern 
kommunikation via en CIU-enhet (kommunikations-
gränssnitt).

Exempel på kopplingsschema finns i dokumentatio-
nen för CIU-enheten.

10. Konfiguration

10.1 Standardinställningar
Pumpen levereras från fabrik med nedanstående 
standardinställningar.

Använd CIU-enheten (tillval) med fjärrkontroll R100 
för att ändra någon eller några av parametrarna 
ovan.
CIU-enheten kan anslutas tillfälligt för konfiguration.
Ytterligare information finns i monterings- och drifts-
instruktionen för CIU-enheten.

Fig. 5 Start- och stoppnivåer

10.2 Pumpväxling
Om flera pumpar (upp till fyra) är installerade i 
samma tank/brunn, säkerställer styrlogiken i pum-
parna att belastningen fördelas jämnt mellan pum-
parna över tid.
Pumpväxling sker enligt en patenterad metod som 
bygger på vätskenivån i tanken/brunnen.
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Anm.
Relät får inte användas om en CIU-
enhet är ansluten. CIU-enheten har ett 
relä som tar över larmfunktionen.

2 A 230 VAC

Parameter 0,9-1,5
kW 2,6 kW 3,1-4,0

kW

Startfördröjning 
(slumpmässig) Från – –

Startnivå 25 cm – –

Högnivålarm + 10 cm – –

Antikärvning

Intervall 3 dygn – –

Varaktighet 2 s – –
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Anm. Barometertrycket kan påverka växlings-
sekvensen.

Larm

Start

Stopp
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11. Igångkörning

Efter en veckas drift sedan axeltätningen bytts, kon-
trollera att oljan i oljekammaren är i gott skick. 
Förfarandet beskrivs i avnsitt 12. Underhåll och ser-
vice.

11.1 Före igångkörning
Följ anvisningarna nedan:
1. Ta ut säkringarna. Kontrollera att pumphjulet kan 

rotera fritt. Vrid skärhuvudet för hand.
2. Kontrollera oljans skick i oljekammaren.

Se även avsnitt 12.8 Oljebyte.
3. Kontrollera att nivågivaren är ren och att skydds-

kåpan är intakt.
4. Kontrollera att torrkörningsgivarna är rena.
5. Öppna eventuella avstängningsventiler.
6. Sänk ned pumpen i vätskan och sätt i säkring-

arna.
7. Kontrollera att systemet är fyllt med vätska och 

avluftat. Pumpen är självavluftande.
8. Slå till strömförsörjningen till pumpen.
När pumpens strömförsörjning slås till startar den 
och pumpar ned till torrkörningsnivån. Den här funk-
tionen kan användas för att kontrollera pumpens 
funktion.

11.2 Driftsformer
Pumparna är avsedda för intermittent drift (S3). I helt 
dränkt installation kan pumparna också köras konti-
nuerligt (S1).
• S3, intermittent drift:

Pumpelektroniken stoppar pumpen automatiskt 
när stoppvillkoren uppfylls. Driftsform S3 innebär 
att pumpen under 10 minuter kan arbeta 4 minuter 
och måste vara stoppad 6 minuter. Se fig. 9.
I den här driftsformen är pumpen delvis nedsänkt i 
den pumpade vätskan (minst upp till mitten av 
motorn).

Fig. 9 S3-drift

• S1, kontinuerlig drift:
I den här driftsformen kan pumpen arbeta konti-
nuerligt utan att stoppas för att svalna. Se fig. 10. 
När pumpen är helt nedsänkt i vätska kyls den till-
räckligt av vätskan.

Fig. 10 S1-drift

Varning
Innan arbete på pumpen påbörjas, kon-
trollera att säkringarna har avlägsnats 
eller att huvudbrytaren har slagits från. 
Säkerställ att inte strömförsörjningen 
kan slås till oavsiktligt.
Kontrollera att all skyddsutrustning är 
korrekt ansluten.
Pumpen får inte köras torr.

Varning
Om spännbandet öppnas när pumpen 
är igång kan följden bli personskada 
eller innebära livsfara.

Varning
Pumpen får inte startas om atmosfären 
i tanken/brunnen är explosiv.

Varning

Stoppa pumpen omedelbart om onor-
mala ljud eller vibrationer, eller andra 
pump- eller vätskeförsörjningsfel, upp-
står.
Försök inte att starta pumpen på nytt 
innan orsaken till felet har identifierats 
och åtgärdats.

Anm. Pumpen startar inte om inte torrkör-
ningsgivarna är täckta av vätska.
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11. Igångkörning

Efter en veckas drift sedan axeltätningen bytts, kon-
trollera att oljan i oljekammaren är i gott skick. 
Förfarandet beskrivs i avnsitt 12. Underhåll och ser-
vice.

11.1 Före igångkörning
Följ anvisningarna nedan:
1. Ta ut säkringarna. Kontrollera att pumphjulet kan 

rotera fritt. Vrid skärhuvudet för hand.
2. Kontrollera oljans skick i oljekammaren.

Se även avsnitt 12.8 Oljebyte.
3. Kontrollera att nivågivaren är ren och att skydds-

kåpan är intakt.
4. Kontrollera att torrkörningsgivarna är rena.
5. Öppna eventuella avstängningsventiler.
6. Sänk ned pumpen i vätskan och sätt i säkring-

arna.
7. Kontrollera att systemet är fyllt med vätska och 

avluftat. Pumpen är självavluftande.
8. Slå till strömförsörjningen till pumpen.
När pumpens strömförsörjning slås till startar den 
och pumpar ned till torrkörningsnivån. Den här funk-
tionen kan användas för att kontrollera pumpens 
funktion.

11.2 Driftsformer
Pumparna är avsedda för intermittent drift (S3). I helt 
dränkt installation kan pumparna också köras konti-
nuerligt (S1).
• S3, intermittent drift:
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står.
Försök inte att starta pumpen på nytt 
innan orsaken till felet har identifierats 
och åtgärdats.

Anm. Pumpen startar inte om inte torrkör-
ningsgivarna är täckta av vätska.
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7  Igångkörning

6  Konfiguration

5.1  Elanslutning, 3-faspumpar

5.2  Larmrelä/kommunikationsanslutning

6.1  Standardinställningar

5.3  Tekniska data
Om jordfelsbrytare önskas rekommendar vi separat jord-
felsbrytare för pumpstationen (typ B).

SEG 3-fas 3x400V

Pumptyp kW Märkström A Startström A

SEG.40.12.E.2.50B 2,2 3,1 21

SEG.40.15.E.2.50B 1,5 3,8 21

SEG.40.26.E.2.50B 2,6 5,3 33

SEG.40.31.E.2.50B 3,1 6,3 43

SEG.40.40.E.2.50B 4,0 8,2 43

SEG 1-fas 1X230V

Pumptyp kW Märkström A Startström A

SEG.40.12.E.2.1.502 2,2 8,2 38

SEG.40.15.E.2.1.502 1,5 12 33

Dimensionering av kabel, säkringar och övriga uppgifter 
vid anslutning av el, utföres av elektriker.

Parameter 0,9-1,5 kW 2,6 kW 3,1-4,0 kW

Startfördröjning
(slumpmässig) Från - -

Startnivå 25 cm - -

Högnivålarm +10 cm - -

Antikärvning
Intervall
Varaktighet

3 dygn - -

7.1  Före igångkörning
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11.3 Rotationsriktning
Alla 1-faspumpar är från fabrik kopplade för korrekt 
rotationsriktning.
3-faspumparna har elektronik som gör att pumparna 
inte kan starta med fel fasföljd och därmed fel rota-
tionsriktning.
Om pumpen inte startar trots att vätskan täcker torr-
körningsgivarna, byt plats på L1 och L2.

Fig. 11 Ryckriktning

11.4 Återställning av pump
Pumpen kan återställas genom att stänga av ström-
försörjningen till pumpen under 1 minut och sedan 
slå till strömförsörjningen igen.

12. Underhåll och service

Innan underhåll eller service utförs ska pumpen sköl-
jas grundligt med rent vatten. Rengör pumpdelarna 
med rent vatten efter demontering.

Anm.

Pumpen ska rotera medurs sett ovani-
från. I startögonblicket rycker pumpen 
till i motsatt riktning mot rotationsrikt-
ningen.
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Varning
Innan arbete på pumpen påbörjas, kon-
trollera att säkringarna har avlägsnats 
eller att huvudbrytaren har slagits från. 
Säkerställ att inte strömförsörjningen 
kan slås till oavsiktligt.
Alla roterande delar ska ha upphört att 
röra sig.

Varning
Allt servicearbete utöver arbete med 
pumpens hydraulikdel ska utföras av 
Grundfos eller en serviceverkstad som 
är godkänd för arbete med Ex-produk-
ter.

Varning
Observera att det kan råda övertryck i 
kammaren när skruvarna till oljekam-
maren lossas. Ta inte bort skruvarna 
helt förrän trycket har avlastats helt.

Anm.

Rengöringsintervallen i avsnitt 12.1 ska 
betraktas som riktlinjer och måste 
anpassas till den specifika tanken/
brunnen.
För explosionsskyddade pumpar gäller 
rengöringsintervallen enligt avsnitt 
12.2.

Anm.
Vi rekommenderar att pumpen funk-
tionskontrolleras under längre stille-
ståndsperioder.

Fig. 9
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GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 MÖLNDAL
Telefon: 0771-32 23 00
www.grundfos.se

DIREKTNUMMER GRUNDFOS AB

SÄLJSUPPORT        EFTERMARKNAD/SERVICE  LOGISTIK
VA  031-332 23 86         031-332 23 83    031-332 23 85
INDUSTRI  031-332 23 87
VVS  031-332 23 88          EKONOMI   MARKNAD
       031-332 23 81   031-332 23 82

ADRESS, MAIL & WEB

Postadress          Besök/leveransadress Offert- & orderavdelning    
GRUNDFOS AB                     GRUNDFOS AB  Fax: 031-331 94 60   
Box 333            Lunnagårdsgatan 6  offertavdelning@grundfos.com 
431 24  MÖLNDAL          431 90  MÖLNDAL  order-se@grundfos.com    

Telefon: 0771-32 23 00      info-se@grundfos.com    Websidor 
Fax: 031-331 94 60   www.grundfos.se  www.grundfospumpguide.se     
      www.grundfos.se/ecademy     
      www.grundfos.se/installers
      www.grundfos.se/isolutions
      www.grundfos.se/productcenter
      www.grundfos.com/moderncomfort
      www.grundfos.com/energy
   

VAR FINNS GRUNDFOS?

MÖLNDAL (HK) Lunnagårdsgatan 6, 431 90  MÖLNDAL
STOCKHOLM Ringvägen 100 E, 9 tr7, 118 60 STOCKHOLM
MALMÖ  Flygledaregatan 5, 212 39  MALMÖ
TÖREBODA Industrigatan 12, 545 31  TÖREBODA

Gilla oss på Facebook! 
www.facebook.com/grundfossverigeab


