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DA. Dette dokument er udarbejdet med den størst mulige præcision og 
nøjagtighed for alle oplysninger indeholdt heri. PIUSI S.p.A. fralægger sig på 
trods heraf ethvert ansvar for mulige fejl og udeladelser. 
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Piusi S.p.A. påtar sig dock inget ansvar för eventuella misstag eller 
utelämnanden.
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2 IDENTIFIKATION AF MASKINE OG FABRIKANT

FREMSTIL-
LINGSÅRMODEL

TEKNISKE 
DATA

PRODUKTETSKO-
DENUMMER

DISPONIBLE 
MODELLER

• PANTHER 56 
• PANTHER 72
• PANTHER 90

FABRIKANT: PIUSI S.p.A. 
Via Pacinotti Z.I. Rangavino
46029 Suzzara (Mantova) Italy

3 CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede: PIUSI S.p.A
  Via Pacinotti 16/A  z.i. Rangavino
  46029 Suzzara - Mantova - Italien
ERKLÆRER HERMED 
på eget ansvar, at det nedenfor beskrevne udstyr:
Beskrivelse:  Maskine til dræning af dieselolie.
Model :          Panther 56; Panther72; Panther 90
Serienummer: der henvises til batchnummeret vist på CE-pladen fastgjort på produktet
Produktionsår: der henvises til produktionsåret vist på CE-pladen fastgjort på produktet
er i overensstemmelse med lovkravene i følgende direktiver: 
- Maskindirektivet 2006/42/EF 
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU  
Dokumentationen er til rådighed for den kompetente myndighed, efter begrundet 
anmodning, hos Piusi SpA eller efter anmodning sendt til e-mailadressen: doc_tec@piusi.
com. Personen bemyndiget til at udarbejde det tekniske dossier og udarbejde erklæringen 
er Otto Varini som retlig repræsentant.

Suzzara, 01/02/2016    
     Otto Varini
     retlig repræsentant

4 BESKRIVELSE AF MASKINEN
PUMPE Selvansugende roterende elektropumpe af volumetrisk type 

med vinger, udstyret med by-pass ventil.
MOTOR Asynkron enfaset og trefaset motor, med 2 poler, af lukket type 

(beskyttelsesklasse IP55 ifølge normen EN 60034-5-86) med selv-
ventilation, tilsluttet med flange direkte til pumpehuset.

FILTER Opsugningsfiltret kan efterses.

 4.1 HÅNDTERING OG TRANSPORT
FORORD Eftersom pumpernes vægt og dimensioner er meget begræn-

sede (jvf. paragraf S - YDRE MÅL), kræves der ingen løftemidler 
til hånd-teringen af pumperne. Inden pumperne bliver sendt fra 
fabrikken, bliver de omhyggeligt emballeret.Kontrollér emballa-
gen ved modtagelsen og opbevar den på et tørt sted.

EMBALLAGE  Pumpen er emballeret på egnet vis til forsendelse. 
På Emballagen viser en etiket følgende produktoplysninger: 

- navn 
- kode 
- vægt

SB_D_001

MODEL VÆGT 
(Kg)

PAKKE DIMENSIONER 
(mm)

PANTHER 56 7.4 345 x 175 x 255

PANTHER 72 7.9 345 x 175 x 255

PANTHER 90 8.2 345 x 175 x 255

5 GENERELLE ADVARSLER
Advarsler For at sikre operatørens sikkerhed og for at beskytte dispenser-

systemet mod potentielle skader, skal medarbejderne være fuldt 
bekendt med denne brugsanvisning, før de forsøger at betjene 
dispensersystemet. 

Symboler brugt 
i vejledningen

Følgende symboler er anvendt i denne vejledning for at frem-
hæve særligt vigtige sikkerhedsinformation og forholdsregler:
PAS PÅ
Dette symbol angiver sikker arbejdspraksis for operatører 
og/eller potentielt udsatte personer.
ADVARSEL
Dette symbol angiver, at der er risiko for beskadigelse af ud-
styret og/eller dets komponenter.
BEMÆRK
Dette symbol angiver nyttig information.

Opbevaring af 
vejledningen 

Denne vejledning skal være fuldstændig og læselig. Den skal 
fortsat være til rådighed for slutbrugere og specialiserede instal-
lations- og vedligeholdelsesteknikere, så de til enhver tid kan 
konsultere den. 

Reproduktions-
rettigheder 

Alle reproduktionsrettigheder forbeholdes af Piusi S.p.A.
Teksten må ikke genoptrykkes uden forudgående skriftlige god-
kendelse fra Piusi S.p.A.
© Piusi S.p.A.
DENNE VEJLEDNING TILHØRER Piusi S.p.A.
ENHVER REPRODUKTION, OGSÅ DELVIS, ER FORBUDT.

Denne vejledning tilhører Piusi SpA, der er eneejer af alle ret-
tigheder, som er angivet af gældende love, herunder, som eksem-
pel, love om ophavsret. Alle rettigheder, der følger af disse love, 
er forbeholdt Piusi SpA: reproduktion, herunder delvis, af denne 
vejledning, dens offentliggørelse, ændring, transskription og vi-
deregivelser til offentligheden, overførsel, herunder ved hjælp 
af fjernkommunikationsmedier, stillen til rådighed for offentlighe-
den, distribution, markedsføring i enhver form, oversættelse og/
eller bearbejdning, lån og enhver anden lovbeskyttet aktivitet er 
forbeholdt Piusi SpA.

6 SIKKERHEDSVEJLEDNING
Netspænding 
- indledende 
kontroller før 
installation

PAS PÅ
Du skal undgå enhver kontakt med strømforsyningen, og væ-
sken der skal FILTRERES.

Vedligeholdel-
seskontrol

Afbryd strømforsyningen før der udføres nogen kontroller eller 
vedligeholdelsesarbejde.

BRAND OG 
EKSPLOSION
Når der er 
brandfar-
lige væsker i 
arbejdsområdet, 
såsom benzin og 
sprinklervæske, 
skal du være 
opmærksom på, 
at brandfar-
lige dampe kan 
antændes og 
eksplodere.  

For at hjælpe med at forhindre brand og eksplosion:
Brug kun udstyret i et veludluftet område.

Hold arbejdsområdet frit for snavs, herunder klude og spild samt 
åbne beholdere med opløsningsmidler og benzin. 
Sæt ikke stik i og tag dem ikke ud af stikkontakter, og tænd og 
sluk ikke for lyset, når der er brandfarlige dampe til stede.
Jordforbind alt udstyr i arbejdsområdet.
Stands med det samme alt arbejde, hvis der opstår statiske gni-
ster, eller du får stød.  Brug ikke udstyret før du har identificeret 
og udbedret problemet.
Hav en fungerende brandslukker i arbejdsområdet.

ELEKTRISK 
STØD

Elektrisk stød 
eller død

F Dette udstyr skal jordforbindes.  Forkert jordforbindelse, opsæt-
ning eller brug af systemet kan forårsage elektrisk stød.
Afbryd eller tag netledningen ud af stikkontakten før udstyret 
vedligeholdes.
Tilslut kun til korrekt jordforbundne stikkontakter.
Brug kun forlængerledninger med 3 leders i henhold til lokale 
regler for elektrisk udstyr. Forlængerledninger skal have en jord-
forbindelsesleder.
Sørg for at jordstikkene er intakte på strømforsynings- og forlæn-
gerledninger.
Beskyt mod regn.  Opbevar indendørs.
Rør aldrig stikket eller stikkontakten med våde hænder. 
Tænd ikke for doseringssystemet hvis strømforsyningsledningen 
eller andre vigtige dele af apparatet er beskadiget - såsom rør der 
fører ind eller ud, påfyldningspistol eller sikkerhedsanordninger.  
Udskift beskadigede dele før brug.
Før hver brug skal du kontrollere, at strømforsyningsledningen og 
-stikket ikke er beskadigede.  Hvis strømforsyningsledningen er 
beskadiget, skal den udskiftes af en faglært elektriker.
Den elektriske forbindelse mellem stik og stikkontakt skal beskyt-
tes mod vand.
Uegnede forlængerledninger kan være farlige. I henhold til gæl-
dende regler må kun forlængerledninger mærket til udendørs 
brug, og som har et tilstrækkeligt tværsnit, anvendes
Af sikkerhedsgrunde anbefales det i princippet, at udstyret kun 
bruges med en jord-lækage afbryder (maks. 30 mA).
Elektriske forbindelser skal bruge fejlstrømsrelæ (HFI).
Installationsarbejde skal udføres med kassen åben og adgang til 
elektriske kontakter. Alle indgreb skal udføres mens strømmen til 
enheden er afbrudt for at forhindre elektrisk stød.

UDSTYR 
MISBRUG
Misbrug kan 
forårsage 
dødsfald eller 
alvorlig person-
skade

! Betjen ikke enheden når du er træt eller påvirket af medicin el-
ler alkohol.
Efterlad ikke arbejdsområdet mens der er strøm på udstyret, el-
ler det er under tryk.
Sluk for alt udstyr, når det ikke er i brug.
Udstyret må ikke ændres eller modificeres.  Ændringer eller 
modificeringer kan ugyldiggøre godkendelser og skabe sikker-
hedsrisiko.
Før slanger og kabler væk fra trafikerede områder, skarpe kanter, 
bevægelige dele og varme overflader.
Buk eller bøj ikke slanger og brug ikke slanger til at trykke udstyr.
Hold børn og dyr væk fra arbejdsområdet.
Overhold alle gældende sikkerhedsregler.
Overskrid ikke det maksimale driftstryk eller den maksimale tem-
peratur på den del af systemet, som har den laveste nominelle 
værdi.  Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrsmanualer. 
Brug væsker og opløsningsmidler som er kompatible med alle 
systemets våde dele.  Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrs-
manualer.  Læs vejledningen fra producenten af væsker og op-
løsningsmidler.  For yderligere oplysninger om materialet kan du 
anmode distributøren eller forhandleren om et sikkerhedsdata-
blad (MSDS).  
Kontrollér udstyret hver dag.  Reparér eller udskift med det 
samme slidte eller beskadigede dele - og kun med originale re-
servedele fra producenten. 
Sørg for at udstyret er klassificeret og godkendt i henhold til gæl-
dende standarder for de omgivelser det anvendes i. 
Brug kun udstyret til den tilsigtede brug.  Kontakt din forhandler 
for yderligere oplysninger.
Hold slanger og kabler på sikker afstand af trafikerede områder, 
skarpe kanter, bevægelige dele og varme overflader.
Buk eller bøj ikke slangerne for meget eller brug slangen til at 
trække udstyret. 

RISIKO FRA 
GIFTIGE 
VÆSKER OG 
DAMPE

Læs sikkerhedsdatabladene for at blive bekendt med de speci-
fikke risici ved de væsker du anvender.
Opbevar farlige væsker i godkendte beholdere og bortskaf dem 
i henhold til gældende retningslinjer.
Langvarig kontakt med det behandlede produkt kan forårsage 
hudirritation: vær altid iført beskyttelseshandler under påfyldning.

7 RETNINGSLINJER FOR FØRSTEHJÆLP
Personer, der 
har fået elek-
trisk stød

Sluk for strømforsyningen eller brug en tør isolator for at beskyt-
te dig selv, mens du flytter den tilskadekomne væk fra enhver 
elektrisk leder.  Undgå at berøre den tilskadekomne med de bare 
hænder, indtil den tilskadekomne er langt væk fra en hvilken som 
helst elektrisk leder.  Søg omgående hjælp hos kvalificeret og ud-
dannet personale.

RYGNING 
FORBUDT d Rygning og brug af åben ild er forbudt under betjening af dis-

pensersystemet og især under brændselspåfyldning.

8 SIKKERHEDSNORMER
Vigtigt beskyt-
telsesudstyrs 
karakteristika

Brug beskyttelsesmidler, så som:
passer til de opgaver, der skal udføres
resistent overfor rengøringsmidler,

Personlige 
beskyttelses-
midler, der skal 
bæres

Under håndtering og installation skal følgende personlige beskyt-
telsesmidler bæres:

sikkerhedssko;

tætsiddende tøj;

beskyttelseshandsker;

sikkerhedsbriller;

Andet udstyr instruktionsvejledning.

Sikkerheds-
handsker

Længerevarende kontakt med det behandlede produkt kan for-
årsage irritation af huden; under tilførslen skal man altid bruge 
beskyttelseshandsker.

PAS PÅ Rør aldrig ved elektriske dele med våde hænder.
Tænd ikke for dispensersystemet, hvis netværksforbindelses-
kablet eller vigtige dele i apparatet er beskadigede så som ind-
løbs-/udløbsrør, dyse eller sikkerhedsanordninger. Udskift straks 
det ødelagte rør.
Før hver brug skal man kontrollere, at strømforsyningskablet og 
-stikket ikke er beskadigede. Få omgående et beskadiget strøm-
forsyningskabel udskiftet af en faglært elektriker.

PAS PÅ Forbindelsen mellem stikket og stikkontakten skal holdes væk 
fra vand.
Uegnede forlængerledninger kan være farlige. I henhold til gæl-
dende regler må kun forlængerledninger mærket til udendørs 
brug, og som har et tilstrækkeligt tværsnit, anvendes
Af sikkerhedsgrunde anbefales det, rent principielt, kun at an-
vende apparatet med en effektafbryder (maks. 30 mA).

9 TEKNISKE DATA
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PAS PÅ Driftsbetingelser for de erklærede data 
Væske: Gasolie
Temperatur:  20°C
Opsugningsbetingelser: Pumpens position og rør i forhold 
til væskeniveauet er således at der dannes et trykfald på 
0,3 bar i den nominelle pumpemængde. Med andre opsug-
ningsforhold kan der dannes højere værdier trykfald, der 
reducererpumpemængden, med samme modtryksværdier. 
For at opnå de bedste ydelser er det meget vigtigt at undgå 
så meget som muligttrykfaldene i opsugning, ved at følge 
disse foranstaltninger:
• forkort opsugningsrøret så meget som muligt;
• undgå unødvendige knæ eller indsnævringer i rørene;
• sørg for at holde opsugningsfiltret rent;
• brug et rør med diameter lig med eller større end den mi-
nimum angivne (jvf. ParagrafInstallation).
Pumpens driftstryk er 3 bar. 

10 DRIFTSFORHOLD
 10.1 MILJØFORHOLD
TEMPERATUR min. 10 °C / max +40 °C
RELATIV 
FUGTIGHED

max. 90%

BELYSNING Miljøet skal være i overensstemmelse med direktivet 89/654/
EØF om arbejdsmiljøer.
For lande uden for EU henvises til direktivet EN ISO 12100-2 
§ 4.8.6.

PAS PA! De angivne grænsetemperaturer gælder for pumpens 
enkeltdele, og de skal overholdes for at undgå eventuelle 
beskadigelser eller driftsforstyrrelser.

 10.2 ELFORSYNING
BEMÆRK Afhængigt af hvilken model pumpen der vælges, skal den 

have elforsyning fra trefaset eller enfaset linje med veksel-
strøm, hvis værdier er angivet i tabellen i paragraf TEKNISKE 
DATA. De maksimale acceptable variationer for de elektriske 
parametrer:
Spænding:+/- 5% af den nominelle værdi
Frekvens:+/- 2% af den nominelle værdi

PAS PÅ Forsyning med værdier, der ligger udenfor de angivne 
grænser, kan forårsage beskadigelser på den elektriske 
komponenter.

 10.3 DRIFTSCYKLUS
BEMÆRK De elektronisk styrede pumper Panther 56 og Panther 72 

er konstruerede til kontinuerlig drift under forhold med 
maksimalt modtryk. Den elektronisk styrede pumpe Panther 
90 er konstrueret til vekseldrift med en driftscyklus med 30 
sek. tændt og 30 sek. slukket. 

PAS PÅ Funktion by-pass betingelser tillades kun i korte perioder 
(op til 3 minutter).

 10.4 TILLADTE VÆSKER / 
 IKKE TILLADTE VÆSKER
TILLADTE GASOLIE med VISKOSITET fra 2 til 5,35 cSt (ved temperatur 37,8°C)

Minimum flammepunkt (PM): 55°C,  i henhold til UNI EN 590. 
IKKE TILLADTE / 
RESPEKTIVE 
FARER

- BENZIN - BRAND - EKSPLOSION
- BRANDFARLIGE VÆSKER med 
PM < 55°C

- BRAND - EKSPLOSION

- VÆSKER MED VISKOSITET > 
20 cSt

- OVERBELASTNING AF MO-
TOREN

- VAND - OXYDERING AF PUMPEN
- FØDEVARE VÆSKER - FORURENING AF VÆSKERNE
- KORRODERENDE KEMISKE 
STOFFER

- KORROSION AF PUMPENPER-
SONSKADER

- OPLØSNINGSMIDLER - BRAND - EKSPLOSIONESKADI-
GELSER PÅ PAKNINGERNE

11 INSTALLATION
PAS PÅ  Pumpen må ikke betjenes, før fremløbs- og sugeslangerne 

er blevet tilsluttet. 

INDLEDENDE
KONTROLLER

-  Kontrollér at alle dele er til stede. Anmod producenten om 
eventuelt manglende dele. 
- Kontrollér, at maskinen ikke er blevet beskadiget under 
transporten eller opmagasineringen.
- Rens omhyggeligt opsugnings- og fremløbsmundingerne, og 
fjern eventuelt støv eller tiloversbleven emballage materiale.
- Kontrollér at elektricitetsdataene svarer til dem, der er 
opgivet på typeskiltet.
- Installationen skal altid foretages på et belyst sted. 
- Kontrollér at motorakslen drejer frit..

 11.1  PLACERING, KONFIGURATIONER 
  OG TILBEHØR
BEMÆRK Ved installation udendørs skal man sørge for beskyttelse af 

pumpen ved at bygge et beskyttelsestag over den.
Pumpen kan installeres i hvilken som helst position (med lod-
ret eller vandret pumpeakse).
Pumpen skal fastgøres sikkert via hullerne på motorens bund 
og ved hjælp af vibrationsbeskyttelse.

PAS PÅ MOTORERNE ER IKKE EKSPLOSIONSSIKRE.
Installér aldrig pumpen et sted, hvor der kan være antæn-
delige dampe.

BEMÆRK Det store udvalg af pumpetilbehør kør den egnet til mange 
forskellige brugssituationer, installationer og anvendelsesom-
råder. Den støttende sokkel kan placeres på forskellige måder. 
Pumperne leveres uden ekstraudstyr på linjen.I det følgende 
gives der en liste over det mest brugte ekstraudstyr på linjen, 
hvis brug erkompatibel med en korrekt brug af pumperne.
FREMLØB
- Automatiske pistoler
- Manuel pistol Litertæller
- Slange

OPSUGNING
- Bundventil med filter
- Rør og slanger

PAS PÅ Det er installatørens ansvar at vælge ekstraudstyr til linjen, 
for at garantere sikke og korrekt betjening af pumpen.  An-
vendelse af ekstraudstyr, der ikke egner sig til de angivne 
anvendelsesformål, kan forårsage skader på pumpen, per-
soner og miljøforurening.

PAS PÅ For at øge ydelsen og undgå beskadigelser som kan gå ud 
over pumpens funktion, skal man anvende originale reser-
vedele.

 11.2 BEMÆRKNINGER OM FREMLØBS- 
  OG OPSUGNINGSLINJERNE
FREMLØB
Advarsler Når man skal vælge en model pumpe skal man tage anlæggets karakte-

ristikai betragtning.
 PÅVIRKNINGER 
AF STRØMNINGS-
HASTIGHED 

Rørets længde og diameter, strømningshastigheden af den pumpede 
væske og monteret tilbehør kan skabe et modtryk, som er større end det 
tilladte. I dette tilfælde vil pumpens mekaniske styring (bypass) udløse 
for at reducere strømningshastigheden. 

SÅDAN REDUCE-
RES PÅVIRKNINGER 
AF STRØMNINGS-
HASTIGHED 

For at undgå disse problemer skal systemets strømningsmodstand re-
duceres fx ved at anvende kortere rør og/eller rør med større diameter 
samt linjetilbehør med lav modstand (fx automatisk dyse til højere strøm-
ningshastigheder). 

OPSUGNING
Advarsler Pumperne Panther 56, Panther 72 og Panther 90 er selvansugende og er 

karakteriseret af en god opsugningsevne. Under startfasen, med opsug-
ningsrøret tømt, og pumpen gjort våd af væsken, er elektropumpehuset 
i stand til at opsuge væsken med en maksimum højdeforskel på 2 meter.

BEMÆRK Det er vigtigt at gøre opmærksom på atansugningstiden 
kan vare op til et minut og hvis der er en automatisk pistol 
i fremløbet, kan det forhindre luftudtømningen fra instal-
latio-nen, og dermed en korrekt ansugning.Det anbefales 
derfor at udføre ansugningenuden den automatiske pistol, 
og atkontrollere at pumpen er tilstrækkelig våd.

ADVARSEL Det tilrådes altid at installere en bundventilfor at undgå at 
opsugningsrøret tømmes, ogat holde pumpen våd; på den 
måde vil depåfølgende startfaser altid ske øjeblikkeligt.

KAVITATION Når anlægget er i funktion, kan pumpenarbejde med trykfald ved mundin-
gerne op til 0.5 bar, derefter begynder fænomener medkavitation, med efter-
følgende trykfald ogstærkt driftstøj. og øger risikoen for skader på pumpen 

SÅDAN 
FORHINDRES 
KAVITATION 

Det er vigtigt at sikre, at der bruges et lavt vakuumtryk ved sugemundingen ved at: 
- anvende korte rør med en diameter som er lig med eller større end den 
anbefalede 
- reducere bukninger mest muligt 
- anvende sugefiltre med stort tværsnit 
- bruge fodventiler med mindst mulig resistens 
- holde sugefiltrene rene, fordi de øger modstanden i systemet, når de 
bliver tilstoppede. 

ADVARSEL Højdeforskellen mellem pumpen og væske-niveauet skal 
holdes så lavt som muligt, og under alle omstændigheder 
indenfor de beregnede 2 meter i ansugningsfasen. Hvis 
man overstiger denne højdeforskel, skalman installere en 
bundventil, for at væresikker på at opsugningsrøret fyldes 
op, oganvende rør af større diameter. Det frarådes under 
alle omstændigheder at installere pumpen med en højde-
forskel, der er større end 3 meter.

PAS PÅ Hvis tanken til opsugning befinder sig højere oppe end 
selve pumpen, tilrådes det at skaffe en modsifon ventil for 
at undgå tilfældige gasolieudslip. Tilpas installationen for 
at begrænse overtrykket, der skyldes væskehamringer.

12 FORBINDELSER
 12.1 ELEKTRISKE TILSLUTNINGER
PAS PÅ DET ER INSTALLATØRENS ANSVAR AT FORETAGE 

DEN ELEKTRISKE TILSLUTNING I HENHOLD TIL 
GÆLDENDE REGLER.

ADVARSEL Overhold følgende angivelser (ikke udtømmende) for at 
sikre korrekt elektrisk installation:

PAS PÅ -   Under installation og vedligeholdelses-indgreb skal man sik-
re sig at de elektriske forsyningslinjer ikke er under spænding..
-   Brug kabler med minimal tværsnit, nominel spænding og an-
bringelsesmåde, som er i overensstemmelse med de karakte-
ristika, der angives i TEKNISKE DATA og installationsmiljøet..
- Luk altid låget på klemkassen, inden der gives elektrisk for-
syning, efter at have kontrolleret at pakningerne er hele og 
funktionsdygtige og sikrer IP55 beskyt-telsesgrad
-   Alle motorer er udstyret med jordtilslutning, der skal sluttes 
til elnettets jordlinje..

PAS PÅ - Kontrollér at lamellerne i klemkassen er stillet, ifølge det 
skema der er beregnet til den tilstedeværende forsynings-
spænding.
- Kontrollér at motoren drejer i den rigtige rotationsret-
ning (jvf. paragraf YDRE MÅL), og i modsat og hvis den 
ikke gør det, byt om på tilslutningen af de 2 kabler i forsy-
ningsstikket eller i klemkassen.
- Pumperne er ikke udstyret med elektriske sikkerhedsan-
ordninger, såsom sikringer, motorbeskyttelser, systemer 
mod tilfældig tænding efter en periode uden forsyning, el-
ler andre anordninger; det er strengt nødvendigt at instal-
lere en elektrisk boks med en egnet differentialafbryder, 
upstream pumpens forsyningslinje. Det er installatørens 
ansvar at foretage den elektriske tilslutning i overensstem-
melse med den gældende love desangående.

BEMÆRK Kondensatorens karakteristika er angivet på hver model på 
pumpens typeskilt. Afbryderen har kun funktion start/stop for 
pumpen og kan på ingen måde erstatte hovedafbryderen, der 
er i følge de gældende love.

ENFASEDE 
MOTORER

Enfasede motorer leveres allerede med etkabel på 2 meters længde 
og stikkontakt. For at skifte kabel skal man åbne klemkassenslåg og 
tilslutte linjen ifølge dette skema.
Monofase motorerne leveres med en topolet afbryder og en kon-
densator, som er tilkoblet og installeret inde i klemkassen (jvf. skema).

M

KONDENSATOR KONTAKT

POWER INPUT

TERMINAL 
BOX

TREFASEDE 
MOTORER

Trefasede motorer leveres med klemkasse og klemrække. For 
at tilslutte den elektriske motor til elforsynings linjen, skal man 
åbne klem-kassens låg og tilslutte kablerne ifølgeskemaet.

M U1 V1 W1
W2 U2 V2

POWER INPUT

TERMINAL 
BOX

 12.2 RØRFORBINDELSER
Advarsler -  Før der udføres nogen tilslutning, henvises til de visuelle angivelser dvs. 

pilen på pumpehovedet, for at identificere sugning og fremløb. 
PAS PÅ  Forkert tilslutning kan forårsage alvorlige skader på pum-

pen. 

INDLEDENDE 
KONTROLLER

- Kontrollér, at maskinen ikke er blevet beskadiget under transporten el-
ler opmagasineringen.
- Rens omhyggeligt opsugnings og fremløbsmundingerne, og fjern even-
tuelt støv eller tiloversbleven emballage materiale.
- Kontrollér at motorakslen drejer frit.
- Kontrollér at elektricitetsdataene svarer til dem, der er opgivet på ty-
peskiltet.

TILSLUTNING - Inden der foretages rørforbindelsen skal man kontrollere at der ikke er 
bundfald eller affald fra gevindet i opsugningsrørene og tanken, da de 
kan komme til at beskadige pumpen og tilbehøret.
- Inden fremløbsrørene sluttes til, skal man fylde pumpehuset lidt op, for 
at gøre ansugningen nemmere.
- Brug aldrig forbindelsesled med konisk gevind, der kan forårsage alvorli-
ge skader på pumpernes gevindtilslutninger, hvis de strammes for meget.

OPSUGNINGS-
RØR

-  Anbefalede minimale nominelle diameter:    1”1/4
-  Anbefalet minimalt tryk:    10 bar
- Brug af egnede rør til drift ved trykfald.
- Brug rør som er egnede til at modstå et undertryk på 0,8 bar 

FREMLØBSRØR -  Anbefalede minimale nominelle diameter:  1”
- Anbefalet minimalt tryk:    10 bar

PAS PÅ Det er installatørens ansvar at vælge rør med egnede karak-
teristika. Anvendelse af uegnede rør til brug af gasolie kan 
forårsage skader for selve pumpen eller personer og miljø-
forurening. Hvis de forskellige tilslutninger løsnes, (gevindtil-
slutninger, flangetilslutninger, pakninger) kan det forårsage 
alvorlige skader for miljøet og for sikkerheden. Kontrollér alle 
tilslutninger efter første installation, og derefter dagligt. Hvis 
det er nødvendigt stram alle tilslutninger.

13 FØRSTE START
Advarsler - Kontrollér at væskemængden i opsugningstanken er 

større end den man ønsker at overføre.
- Man skal sikre sig at den ledige plads til den pumpede 

væske i fremløbstanken er større end den mængde 
man ønsker at overføre.

- Man skal sikre sig at rørene og ekstraudstyret installeret 
på linjen er i god tilstand.  

PAS PÅ  Pumpen må ikke køre tør i over 20 minutter. Det kan med-
føre alvorlig skade på dens komponenter. .
Væskeudslip kan forårsage skader på ting og mennesker.

BEMÆRK  - Start eller stop aldrig pumpen ved at tilslutte eller afbryde 
strømforsyningen. 
- Enfasede motorer er udstyret med automatisk afbryder til 
termobeskyttelse.

PAS PÅ Ekstreme driftsforhold kan forårsage en stigning i moto-
rens temperatur og dermed stoppe den, ved udløsning af 
termobeskyttelsen. Sluk pumpen og vent til den køler af, 
inden den tages i brug igen. Termobeskyttelsen går auto-
matisk på plads igen, når motoren er tilstrækkeligt kølet 

PAS PÅ I opsugningsfasen skal pumpen tømmeluften ud fra 
fremløbslinjen, der ved startenfindes i hele anlægget. Det 
er derfor nødvendigt at holde udløbetåbent for at tillade 
luftudtømningen.

ADVARSEL Hvis der for enden af fremløbslinjen er installeret en 
automatisk pistol, kan luftudtømning vise sig besværlig på 
grund af den automatiske stoppeanordning, der holder 
ventilen lukket, når linjetrykket er for lav. Det tilrådes 
midlertidigt at fjerne den automatiske pistol i den første 
startfase.

HVIS PUMPEN 
IKKE PRIMER 

Ansugningsfasen kan vare fra nogle sekunder til nogle minut-
ter, afhængigt af anlæggets karakteristika. Hvis ansugningsfa-
sen skulle vare længe, stop pumpen og kontrollér:
- at pumpen ikke kører fuldstændigt “udenvæske”;
- at opsugningsrørene er sikre modluftindtrængen;
- at opsugningsfilteret ikke er tilstoppet;
- at ansugnings højden ikke overstiger 2 meter (hvis højden 
overstiger de 2 meter, fyld opsugningsrøret op med væske); 
- at fremløbsrørene tillader en god luftudtømning..

VED AFSLUT-
NINGEN AF DEN 
INDLEDENDE 
OPSTART 

Når ansugningen er færdig, kontrollér at pumpen fungerer 
inden for de forudsete felter, især:
-at motorens opsugning ved maksimum modtryk falder 
indenfor de angivne data på typeskiltet.
- at trykfaldet ved opsugningen ikke overstiger 0.5 bar;
- at modtrykket i fremløb ikke overstiger pumpens maksimum 
værdien.

14 DAGLIGT BRUG
 BRUGSANVIS-
NING

1 Hvis der bruges bøjelige rørslanger, fastgør slangeenderne til 
tankene. Hvis der ikke er indrettet passende sæder til rørene, hold 
godt fast i fremløbs rørenden, inden forsyningen startes.

2 Inden pumpen startes, skal man sikre sig at fremløbsventilen er 
lukket (forsynings-pistol eller linjeventil).

3 Tryk på driftsafbryderen. By-pass ventilen  tillader kun driften med 
lukket fremløb i kortere perioder.

4 Åbn fremløbsventilen, ved at holde fast i rørenden.
5 Luk fremløbsventilen for at stoppe forsyningen.
6 Når forsyningen er færdig, sluk pumpen.

PAS PÅ Sørg for at slukke pumpen efter brug for at undgå at be-
skadige den.
I tilfælde af strømsvigt skal pumpen slukkes med det 
samme.
Driften med lukket fremløb er kun tilladt i kortere perioder 
(maksimum 2 / 3 minutter).Efter brug, sikr Dem at pumpen 
er slukket

MANGEL PÅ 
ELEKTRISK 
FORSYNING

Mangel på elektrisk forsyning, og dermed tilfældigt stop 
af pumpen, kan skyldes:
- udløsning af sikkerhedsanordninger;
- ledningstab.
Under alle omstændigheder skal man gå frem som føl-
gende:

1 Luk fremløbsventilen.
2 Fastgør fremløbsenden i dens indrettede sæde på tanken
3 Stil hovedafbryderen i position OFF.

Gentag den fremgangsmåde der angives i afsnit L - Dag-
ligt brug, efter at have fundet årsagen til pumpens stop.

15 VEDLIGEHOLDELSE
Sikkerhedsanvis-
ninger

Pumperne Panther 56. 72 og 90 er blevet projekteret og udbygget for at 
kræve mindst muligvedligeholdelse. Før der udføres vedligeholdelsesar-
bejde, skal PUMPEN KOBLES FRA alle elektriske og hydrauliske kilder. 
Personlige værnemidler (PV) er påkrævet under vedligeholdelse.
Man bør under alle omstændigheder altid være opmærksom på følgende 
grundlæggende anbefalinger, for at sikre at pumpen fungerer optimalt.

Autoriseret 
vedligeholdelses-
personale

Al vedligeholdelse skal udføres af kompetent personale. Manipulation 
kan medføre forringelse af ydeevnen, fare for personer og/eller ejendom, 
og kan resultere i at garantien bortfalder.

EN GANG OM 
UGEN

- Kontrollér at slangekoblingerne ikke er løse for at forhindre lækager;
- Kontrollér at filteret monteret på sugelinjen er rent.

EN GANG OM 
MÅNEDEN

- Kontrollér pumpehuset og hold det rent for urenheder.
- En gang om måneden kontrollér pumpens filter og gør det rent, kontrol-
lér eventuelle andre installerede filtre.
- Kontroller at strømforsyningskablerne er i god stand.

16 STØJNIVEAU
Under normale funktionsbetingelser over-stiger støjniveauet på alle modeller aldrig værdien 
75 dB «A» på 1 meters afstand fra selve elektropumpen.

17 FEJL OG LØSNINGER
Hvis der opstår hvilket som helst problem, er det en god idé at rette henvendelse til det 
nærmeste autoriserede servicecenter.
FEJL MULIGE ÅRSAG LØSNINGER

MOTOREN DREJE-
RIKKE

Manglende forsyning Kontrollér de elektriske tilslut-
ningerog sikkerhedssystemerne

Rotor blokeret Kontrollér mulige skader ellertil-
stopninger i de roterende dele

Udløsning af motorens termosik-
kerhed

Vent på at motoren afkøles, kon-
trollér når den starter igen, find 
fejlårsagen ioverophedningen

Problemer i motoren Kontakt Assistance Servicen
MOTOREN DRE-
JERLANGSOMT I 
STARTFASEN

Lav forsyningsspænding Genindstil spændingen inden for 
dekrævede værdier

LAV ELLER NULPUM-
PEMÆNGDE

Lavt niveau i opsugningstanken Fyld tanken op
Bundventil blokeret Rens og/eller udskift ventilen
Forstoppet filter Rens filtret
For stærk trykfald i opsugningen Brug kortere rør/slanger eller 

med større diameter
Større udslip i kredsløbet (drift 
med åben by-pass)

Use shorter tubing or of greater-
diameter

By-pass ventil blokeret Tag ventilen af, rens den og/eller 
skift den ud

Der kommer luft ind i pumpen 
eller i opsugningsrørene

Kontrollér tætheden i rørforbin-
delserne

Stramning af opsugningsrør Brug et egnet rør der er i stand til 
at arbejde i trykfald

Lav rotationshastighed Kontrollér spændingen i 
pumpen;justér spændingen og/
eller brug kabler med større 
tværsnit

Opsugningsrørene rører ved 
bunden af dunken

Løft rørene

FOR HØJ STØJNI-
VEAUE

Kavitations fænomener Sæt trykfaldet ned i opsugnings-
anlægget

Uregelmæssig funktion i by-pass Forsyn så luften der findes inde i 
by-pass systemet tømmes ud

Luft til stede i gasolien Kontrollér tilslutningerne i op-
sugning

UDSLIP FRAPUMPE-
HUSET

Slitage i den tæthed Kontrollér og eventuelt udskift 
de mekaniske pakninger

PUMPEN PRIMER 
IKKE VÆSKEN

Sugekredsløbet er tilstoppet Fjern tilstopningen fra suge-
kredsløbet

Fejl på bundventilen monteret 
på sugekredsløbet

Udskift bundventilen

Sugekamrene er tørre Tilføj væske fra pumpens frem-
løbsside

Pumpekamrene er snavsede el-
ler tilstoppede

Fjern tilstopningen fra suge- og 
fremløbsventilerne

18 BORTSKAFFELSE
Bortskaffelse Hvis skal skrottes, skal dets bestanddele afleveres til et firma,der er 

specialiseret i bortskaffelse og genanvendelse af industriaffald, og 
navnlig:

Bortskaffelse af 
emballage

Emballagen består af bionedbrydeligt pap, som kan afleveres til fir-
maer, der foretager en almindelig genvinding af cellulosen.

Bortskaffelse af 
metaldele

Både de lakerede metaldele og delene af rustfrit stål kan normalt gen-
vindes af firmaer, der er specialiserede i skrotning af metal.

Bortskaffelse af 
elektriske og elek-
troniske dele

Der er pligt til at lade dem bortskaffe af firmaer, der er specialiserede 
i bortskaffelse af elektroniske dele ifølge bestemmelserne i direktiv 
2012/19/EU (jævnfør nedenstående direktivtekst).

   
Miljøinformation for 
kunder i eu

EU-direktiv 2012/19/EU kræver, at udstyr, der bærer dette symbol 
på produktet ikke må bortskaffes som usorteret husholdnings affald. 
Symbolet betyder, at dette produkt skal bortskaffes adskilt fra det al-
mindelige husholdningsaffald.Det er dit ansvar at bortskaffe dette og 
andet elektrisk og elektronisk udstyr via bestemte indsamlingssteder 
udpeget af staten eller de lokale myndigheder.

Bortskaffelse af 
øvrige dele

De øvrige dele, såsom rør, gummipakninger, plastikdele og kabelfø-
ringen skal afleveres til et firma,der er specialiseret i bortskaffelse af 
industriaffald.
Farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater og/eller misbrug 
af sådanne apparater kan have potentielt alvorlige konsekvenser for 
miljøet og menneskers sundhed.
I tilfælde af ulovlig bortskaffelse af nævnte affald, vil det medføre bø-
der i henhold til gældende love.

Bortskaffelse af 
diverse dele

Andre dele, såsom rør, gummipakninger, plastdele og ledninger skal 
bortskaffes af virksomheder med speciale i bortskaffelse af industri-
affald.
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 10.4 TILLÅTNA VÄTSKOR/EJ TILLÅTNA VÄTSKOR
TILLÅTNA GASOLJA med en VISKOSITET från 2 till 5,35 cSt (vid en drifttempera-

tur på 37,8°C)Minimal flampunkt (PM): 55°C, enligt UNI EN 590 
EJ TILLÅTNA 
-  RISKER

- BENSIN - BRAND - EXPLOSION
- LÄTTANTÄNDLIGA VÄTS-
KOR med PM < 55°C

- BRAND - EXPLOSION

- VÄTSKOR MED VISKOSI-
TET > 20 cSt

- ÖVERBELASTNING AV MOTORN

- VATTEN - OXIDERING AV PUMPEN
- LIVSMEDELSVÄTSKOR - FÖRORENING AV DESAMMA
- KEMISKA KORROSIVA 
PRODUKTER

- KORROSION AV PUMPENSKADOR 
PÅ PERSONER

LÖSNINGSMEDEL BRAND - EXPLOSIONSKADOR PÅ 
PACKNINGARNA

11 INSTALLATION
SE UPP! Det är absolut förbjudet att driftsätta pumpen innan den 

har anslutits till från- och tilloppsledningarna. 

PRELIMINÄRA 
KONTROLLER

-  Kontrollera att alla komponenter finns. Kontakta tillverka-
ren om delar som eventuellt saknas. 
Kontrollera att pumpen inte har utsatts för skador under 
transporten eller under magasineringen. 
-  Rengör noggrant uppsugnings- och utloppsmunstyckena 
och avlägsna eventuellt damm eller resterande emballage-
material. 
- Kontrollera att  de elektriska dataelementen överensstäm-
mer med de som anges på märkplåten. 
-  Skall alltid installera på en väl upplyst plats. 
- Kontrollera att motoraxeln roterar fritt.

1 Kontrollera att alla komponenter finns. Kontakta tillverkaren om delar 
som eventuellt saknas

2 Kontrollera att maskinen inte har utsatts för skador under transporten 
eller under magasineringen

3 Rengör noggrant uppsugnings- och utloppsmunstyckena och avlägsna 
eventuellt damm eller resterande emballagematerial

4 Kontrollera att motoraxeln roterar fritt.
5 Kontrollera att  de elektriska dataelementen överensstämmer med de 

som anges på märkplåten
6 Skall alltid installera på en väl upplyst plats.
7 Installera pumpen på en vädrad plats för att undvika ansamling av ångor
8 Vi rekommenderar att man använder ett uppsugningsfilter

 11.1 PLACERING, KONFIGURATIONER OCH 
  TILLBE HÖR
OBSERVERA Vid installation utomhus ska ett skyddstak iordningställas för att 

skydda pumpen mot väder och vind. 
Pumpen kan placeras vilket läge som helst (vertikal eller 
horisontal pumpaxel).
Pumpen skal fastgøres stabilt med det medleverede beslag 
og fastgørelsesskruerne.

SE UPP! MOTORERNA ÄR INTE TYP EXPLOSIONSSÄK-
RAInstallera dem inte där det kan finnas lättantändliga 
ångor.

OBSERVERA Det breda utbudet av tillbehör till pumpen gör att den kan an-
vändas inom många användningsområden, installationer och 
tillämpningar. Dessutom kan stödbasen riktas i olika riktningar. 
Pumparna levereras utan linjetillbehör. I det följande 
listas de mest vanliga linjetillbehören,  vars användning 
är kompatibel med en korrekt användning av pumparna.
UTLOPP
- Automatiska munstycken
- Manuellt munstycke
- Literräknare
- Flexibla ledningar

INSUGNING
- Bottenventil med filter
- Styva och flexibla ledningar

SE UPP! Installatören är ansvarig för att sörja för de linjetillbehör 
som är nödvändiga för en säkeroch korrekt funktion 
av pumpen. Användningen av olämpliga tillbehör vid 
användning med gasolja kan orsaka skadorpå pumpen 
eller på personer och förorening.

SE UPP! For at øge ydelsen og undgå beskadigelser som kan gå 
ud over pumpens funktion, skal man anvende originale 
reservedele.

 11.2 ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE 
UTLOPPS- OCH INSUGNINGSLINJERNA
UTLOPP
Inledning Valet av pumpmodellen ska göras i betraktande av systemets egenska-

per.
EFFEKTER PÅ 
STRÖMNINGS-
HASTIGHET 

Kombinationen av längden och diametern på slangen för dieseln, samt 
de installerade linjetillbehören, kan skapa större mottryck än de maxi-
malt förutsedda och så stora att de utlöser pumpens elektroniska kon-
troll, vilket leder till en märkbar minskning av den utmatade mängden.

HUR DU 
MINSKAR EF-
FEKTERNA ¬PÅ 
STRÖMNINGS-
HASTIGHETEN 

I dessa fall skall man, för att pumpen skall kunna fungera korrekt, minska 
motståndet i anläggningen genom att använda kortare rör och/eller med 
en större diameter samt tillbehör till linjen med mindre motstånd (t.ex. 
en automatisk pistol för större volymer).

INSUGNING
Inledning Pumparna Panther 56, 72 och Panther 90 är självsugande och de 

kännetecknas av en god insugningsförmåga. Under startfasen med 
insugningsledningen tömd och pumpen våt av vätskan är den elektriska 
pumpenheten i stånd att suga in vätskan med en maximal höjdskillnad 
på 2 meter.

OBSERVERA Det är viktigt att observera att insugningstidenkan vara 
upp till en minut och den eventuellanärvaron av ett au-
tomatiskt munstycke i utlopp hindrar evakueringen av 
luften, och således en korrekt insugningen. Därför bör 
man alltid utföra insugningsoperationerna utan auto-
matiskt munstycke och kontrollera att pumpens fukt-
ning är korrekt. Det rekommenderas att alltid installera 
en bottenventil för att hindra tömning av insu-gningsled-
ningen och för att hålla pumpen våt. 

VARNING På detta sätt kommer de påföljande start-operationerna 
alltid att vara omedelbara.

KAVITATION När systemet är i funktion kan pumpen arbeta med undertryck vid 
insugningsöppningen upp till 0.5 bar, efter det att kavitationsfeno-
men kan uppstå, med påföljande fall av strömningshastigheten och 
ökning av bullret i systemet. och pumpskada. .

HUR 
DU FÖRHINDRAR  
KAVITATION 

Det är viktigt att säkerställa låga vakuum vid sugmunnen genom att: 
- använda korta rör med större eller samma diameter som den rekom-
menderade 
- minska krökar maximalt 
- använda sugfilter med stort tvärsnitt 
- använda bottenventiler med minsta möjliga motstånd 
- det är mycket viktigt att hålla insugningsfiltren rena eftersom de ökar 
systemets motstånd  om de har igensatts. 

VARNING Höjdskillnaden mellan pump och vätskans nivå ska hål-
las så låg som möjligt och hur som helst inom de 2 met-
rarna som är förutsedda för insugningsfasen. Om denna 
höjd överskrids är det alltidnödvändigt att installera en 
bottenventil för atttillåta påfyllningen av insugningsled-
ningen ochanordna med ledningar med en större diame-
ter. Det rekommenderas hur som helst att inteinstallera 
pumpen med nivåskillnader som ärstörre än 3 meter.

SE UPP! I det fall att insugningsbehållaren visar sig vara högre än 
pumpen rekommenderas attanordna med en sifonbrytar-
ventil, för att hindra ofrivilliga utsläpp av gasolja. Dimen-
sionera installationen på så sätt att de övertryck som beror 
på tryckstötinnefattas.
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2 IDENTIFIERING AV MASKIN OCH TILLVERKARE

TILLVERKNINGSÅR
MODELL

TEKNISKA 
DATA

PRODUKTENS 
KOD

TILLGÄNG-
LIGA MODEL-
LER

• PANTHER 56 
• PANTHER 72
• PANTHER 90

TILLVERKARE Piusi S.p.A. 
Via Pacinotti 16/A -Z.I. Rangavino
46029 Suzzara (Mantova) Italy

3 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Die unterzeichnete Firma: PIUSI S.p.A
   Via Pacinotti c.m. z.i.Rangavino
   46029 Suzzara - Mantua -  Italien

ERKLÄRT auf ihre eigene Verantwortung, dass das folgend beschriebene Gerät:
Bezeichnung: pump för överföring av dieselbränsle
Modell: Panther 90
Maschinennummer: siehe Losnummer auf dem am Produkt angebrachten CE Typenschild
Baujahr: siehe Baujahr auf dem am Produkt angebrachten CE Typenschild,
den Gesetzesbestimmungen entspricht, die folgende Richtlinien umsetzen: 
- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
Die Dokumentation steht der zuständigen Behörde auf begründetes Verlangen bei der 
Firma Piusi S.p.A. oder Beantragung unter der E-Mail Adresse: doc_tec@piusi.com  zur Verfügung.
Die zur Erstellung des technischen Heftes und Abfassung der Erklärung autorisierte Person 
ist Herr Otto Varini in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter.

Suzzara, 20/04/2016    
     Otto Varini
     juridiskt ombud

4 BESKRIVNING AV MASKINEN
PUMP Roterande självsugande elektrisk förträngningspump med 

skovlar, och försedd med by-passventil.
MOTOR Enfas och trefas asynkronmotor , med 2 poler, typ sluten 

(skyddsklass IP55 i enlighet med standarden EN 60034-5-86), 
självventilerad, direkt flänsad till pumphuset.

FILTER Inspekterbart insugningsfilter

 4.1 ÖRFLYTTNING OCH TRANSPORT
PREMISS Tack vare pumparnas små dimensioner och lätta vikt krävs ingen 

lyftutrustning för att flytta dem. Före speditionen förpackas 
pumparna noggrant. Kontrollera förpackningen vid mottagandet 
och  magasinera på en torr plats

FÖRPACK-
NING 

Den elektriska pumpen  levereras med ett emballage som är 
lämpligt för typen av transport. På emballaget appliceras en 
etikett som ger följande information om produkten: 

- Namn 
- Kod 
- Vikt 

SB_D_001

MODELL VIKT 
(kg)

FÖRPACKNINGENS 
DIMENSIONER (mm)

PANTHER 56 7.4 345 x 175 x 255

PANTHER 72 7.9 345 x 175 x 255

PANTHER 90 8.2 345 x 175 x 255

5 ALLMÄNNA VARNINGAR
Varningar För att säkerställa operatörernas säkerhet och skydda dispenser-

systemet från skada måste alla operatörer känna till hela denna 
manuals innehåll innan de använder systemet. 

Symboler 
som används i 
manualen

Följande symboler används i hela manualen för att framhäva 
säkerhetsinformation och försiktighetsåtgärder som är särskilt 
viktiga:
SE UPP!
Denna symbol anger säkra arbetsrutiner för operatörer och/
eller potentiellt exponerade personer.
VARNING
Denna symbol anger att det föreligger risk för skada på ut-
rustningen och/eller dess komponenter.
OBSERVERA
Denna symbol anger nyttig information.

Bevarande av 
manualen 

Hela denna manual måste vara intakt och läslig. Slutanvändare 
samt installations- och underhållstekniker måste alltid kunna kon-
sultera den. 

Kopieringsrätt Alla rättigheter för kopiering av denna bruksanvisning tillhör Piusi 
S.p.A.
Texten får inte nytryckas utan skriftligt tillstånd från Piusi S.p.A.
© Piusi S.p.A.
DENNA MANUAL ÄGS AV Piusi S.p.A.
KOMPLETT OCH DELVIS KOPIERING ÄR FÖRBJUDEN.

Denna manual tillhör Piusi S.p.A. som är ensam ägare till alla rät-
tigheter som anges av tillämpliga lagar, inklusive men inte begrän-
sat till upphovsrättslagar. Alla rättigheter som följer av sådana 
lagar tillhör Piusi S.p.A.: kopiering, även delvis, av denna manual 
samt publicering, ändring, transkription och offentliggörande till 
allmänheten, överföring, inklusive med hjälp av fjärrkommunika-
tionsmedia, ställande till allmänhetens förfogande, distribution, 
marknadsföring i alla former, översättning och/eller omarbetning, 
lån och all annan verksamhet som förbehålls Piusi S.p.A. enligt lag.

6 SÄKERHETSINSTRUKTIONER
OBSERVERA 
Elnät - kontroller 
före installationen 

Det är absolut nödvändigt att undvika kontakt mellan elmat-
ningen och vätskan som pumpas.

Kontroll och 
underhållsingrepp

Innan något kontroll- eller underhållsingrepp, koppla från 
STRÖMFÖRSÖRJNINGEN 

BRAND OCH  
EXPLOSION
Om det finns 
brandfarliga 
vätskor i arbets-
området, som till 
exempel bensin 
och fönsterputs-
medel, bör du 
vara medveten 
om att brandfar-
liga ångor kan 
antändas eller ex-
plodera.  För att 
förhindra brand 
och explosion:

Använd endast utrustningen i välventilerade utrymmen.
Håll arbetsområdet fritt från orenheter, inklusive trasor 
och behållare med lösningsmedel och bensin som hällts 
upp eller öppnats. 
Koppla inte in eller från matningsledningar och tänd 
eller släck inte lampor när det förekommer brandfarliga 
ångor.
Jorda all utrustning som finns i arbetsområdet.
Stoppa driften omedelbart om statiska urladdningar 
inträffar eller om du känner av en stöt.  Använd inte 
denna utrustning tills problemet har identifierats och 
lösts.
Se till att det finns en fungerande brandsläckare i ar-
betsområdet.

SHOCK ELET-
TRICO

Folgorazione o 
morte

F Denna station skall jordanslutas. Felaktig användning eller in-
stallation av stationen kan leda till fara för elstötar. 
Stäng av och koppla loss strömkabeln efter användningen 
Anslut endast till jordade uttag. 
Använd endast jordade kablar, i enlighet med gällande be-
stämmelser. 
Olämpliga förlängningskablar kan vara farliga
Kontrollera att stickproppen och uttagsförlängningen är 
oskadade. 
Olämpliga förlängningskablar kan vara farliga. 
Utomhus ska endast godkända förlängningskablar som är 
särskilt avsedda för detta ändamål användas  enligt gällande 
bestämmelser. 
Anslutningen mellan stickkontakten och uttaget ska vara 
skyddad från vatten.
Utsätt inte för regn. Installera på en skyddad och plats 
Vidrör aldrig stickkontakten och uttaget med våta händer 
Starta inte bränsleautomaten om nätkabeln eller viktiga de-
lar på utrustningen, t.ex. inlopps-/utloppsslangen, pistolen  
eller säkerhetsanordningarna är skadade. Byt ut omedel-
bart ut den skadade slangen före användning. 
Kontrollera före varje användning att anslutningskabeln 
och stickkontakten inte är skadade. Om det skadas, låt 
byta ut anslutningskabeln och stickkontakten av kvalifice-
rad personal. 
Anslutningen mellan stickkontakten och uttaget ska vara 
skyddad från vatten. 
Utomhus ska endast godkända förlängningskablar som är 
särskilt avsedda för detta ändamål användas och som har ett 
tillräckligt tvärsnitt enligt gällande bestämmelser. 
Som en allmän regel för elektrisk säkerhet ska den enhet som 
skyddar ledningen alltid strömsättas med hjälp av: 
- strömbrytare som är lämplig för den elektriska ledningens 
märkström 
- differentialbrytare (jordfelsbrytare) 30 mA  
Den elektriska anslutningen måste ha en jordfelsbrytare 
(GFCI). 
Vid installation måste luckan vara öppen och strömkontak-
terna åtkomliga. Under hela installationen måste enheten vara 
isolerad från elnätet för att undvika eventuell risk för elstötar! 

OLÄMPLIG AN-
VÄNDNING  
AV UTRUST-
NINGEN
Olämplig använd-
ning kan leda 
till dödsfall eller 
allvarliga person-
skador

! Sätt inte igång enheten om du är trött eller påverkad av 
droger eller alkohol.
Lämna inte arbetsområdet medan utrustningen är 
spännings- eller trycksatt.
Stäng av all utrustning när den inte används.
Ändra eller modifiera inte utrustningen.  Ändringar eller 
modifieringar av utrustningen kan upphäva dess typ-
godkännanden och orsaka säkerhetsrisker.
Dra slangarna och kablarna på avstånd från trafiken, 
vassa kanter, rörliga delar och heta ytor.
Vrid eller böj inte slangarna alltför mycket och använd 
dem inte för att dra utrustningen.
Håll barn och djur på avstånd från arbetsområdet.
Följ alla gällande säkerhetsföreskrifter.
Överskrid inte det maximala arbetstrycket eller temperaturen 
för delen med lägst nominellt värde i systemet. 
Tekniska data hittar du i alla manualer för maskinen. 
Använd vätska och lösningsmedel som är kompatibla med ap-
paratens fuktiga delar. Tekniska data hittar du i alla manualer 
för maskinen. Läs varningarna från tillverkaren av vätskorna 
och lösningsmedlen. För mer information om materialet ska 
du begära relevant materialsäkerhetsdatablad (MSDS) från 
distributören eller återförsäljaren. 
Kontrollera enheten varje dag. Reparera eller byt omedelbart 
slitna eller skadade delar och använd endast originalreservde-
lar från tillverkaren. 
Kontrollera att enheten är klassificerad och godkänd i enlighet 
med bestämmelserna för den miljö som den används i. 
Använd endast enheten för avsedd användning. Kontakta din 
distributör för mer information. 
Håll slangar och kablar borta från gångar, kanter, rörliga delar 
och varma ytor. 
Vik och böj inte slangarna för mycket och använd inte slan-
garna för att dra enheten.  

Risk för giftig 
vätska eller rök

Läs säkerhetsdatabladet för att ta reda på de specifika 
riskerna med vätskorna som används.
Förvara de farliga vätskorna i godkända behållare och 
bortskaffa dem enligt gällande riktlinjer.
Långvarig kontakt med produkten som bearbetas kan 
leda till hudirritation: bär alltid skyddshandskar vid 
pumpningen.

7 FÖRESKRIFTER FÖR FÖRSTA HJÄLPEN
PERSONER 
SOM UTSATTS 
FÖR ELEK-
TRISK STÖT

koppla från elförsörjningen, eller använd ett torrt isoleringsma-
terial som skydd medan den olycksdrabbade flyttas långt från 
vilken som helst ledning.. Undvik att beröra den olycksdrabbade 
med  bara händer tills denne är långt från vilken som helst 
ledning. Begär omedelbart hjälp av kvalificerade och utbildade 
personer. Ingrip inte på strömbrytarna med våta händer.

RÖK INTE Rök inte eller använd fria lågor när bränsleautomaten 
används. Detta gäller i synnerhet vid tankningen

8 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Viktiga egenska-
per för skyddsut-
rustningen

Bär en skyddsutrustning som är:
lämplig för ingreppen som ska utföras;
motståndskraftig mot rengöringsprodukterna som används..

Personlig skydds-
utrustning som ska 
bäras

Under faserna för flytt och installation ska följande personliga 
skyddsutrustning bäras:
säkerhetsskor;

åtsittande klädsel;

skyddshandskar;

skyddsglasögon;

skyddsutrustning 
som ska bäras

bruksanvisning

skyddshandskar Långvarig kontakt med produkten som bearbetas kan leda till 
hudirritation. Använd alltid skyddshandskar vid pumpningen.

VARNING  Vidrör aldrig stickkontakten eller eluttaget med våta 
händer.
Slå inte på dispensersystemet om strömkabeln eller någon 
av apparatens viktiga delar är skadad, såsom inlopps-/
utloppsslang, munstycke eller skyddsanordningar. Byt ut 
genast ut den skadade slangen.
Kontrollera före varje användning att strömkabeln och 
stickkontakten inte är skadade. Se till att strömkabeln ge-
nast byts ut av en kvalificerad elektriker om den är skadad.

SE UPP! Elanslutningen mellan stickkontakten och eluttaget måste 
vara på säkert avstånd från vatten.
Olämpliga förlängningssladdar kan vara farliga. Utomhus 
ska endast godkända förlängningssladdar som är särskilt 
avsedda för detta ändamål användas och som har ett 
tillräckligt tvärsnitt enligt gällande bestämmelser.
Av säkerhetsskäl rekommenderas som grundregel att en-
dast använda utrustning med jordfelsbrytare (max. 30 mA).

9 TEKNISKA DATA
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(A) 3.0 3.9 7.5 5.5 1.3 1.4 4.2 1.6 4.9

Kraft 
(W) 350 500 600 500 500 500 500 500 700

RPM 2900 3400 3450 2800 2900 3400 2900 2900 2900
Nominellt 

flöde 
(l/min)

56 68 56 56 56 68 72 72 90

Högsta tillåtna 
mottryck (bar) 1,5 1,5 1,5 1.4 1,5 1,5 1.3 1.3 2

Typ av tjänster 
(S1-kontinuerlig; 

S3-periodisk) 
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SE UPP! Driftvillkor för deklarerade uppgifter: 
Vätska:  Gasolja
Temperatur:  20°C
Insugningsvillkor: Ledningen och placeringen av 
pumpen i förhållande till vät skans nivå är sådan att ett 
undertryck på 0,3 bar alstras vid den nominella ström-
ningshastigheten Med olika insugningstillstånd kan det 
bildas värden som är högre än undertrycket, vilkaminskar 
strömningshastigheten vid närvaro av samma mottrycks-
värden. För att erhålla de bästa prestationsförmågorna är 
det mycket viktigt att minska tryck-förlusterna i insugning 
så mycket som möjligt, genom att följa de följande anvis-
ningarna:
• förkorta insugningsledningen så mycket som möjligt;
• undvik onödiga knästycken eller strypningar i ledning-
arna;
• håll insugningsfiltret rent;
• använd en ledning med samma diameter eller med en 
diameter som är större än denminsta angivna (se instal-
lation).
Pumpens driftstryck är 3 bar. 

10 ARBETSVILLKOR
 10.1 OMGIVNINGSVILLKOR
TEMPERATUR min. +23 °F / max +104 °F

min. -5 °C / max +40 °C
RELATIV 
FUKTIGHET

max. 90%

BELYSNING Miljön ska överensstämma med minimikraven i direktiv 
89/654/EEG för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.
För länder utanför  EU hänvisas till direktiv EN ISO 12100-2 
§ 4.8.6.

SE UPP! De angivna gränstemperaturerna ska tillämpas på pum-
parnas beståndsdelar och de ska respekteras  för att und-
vika möjliga  skador eller störningar.

 10.2 ELEKTRISK MATNING
OBSERVERA PUMPEN SKALL DRIVAS FRÅN EN SÄKER KÄLLA: BAT-

TERI ELLER MATARDOSA MED SÄKERHETSTRANSFOR-
MATOR. 
Pumpen skall, beroende på modell, drivas med en likströms-
ledning vars nominella värden indikeras i tabellen i paragraf 
“TEKNISKA DATA”.  De maximala variationerna som kan ac-
cepteras för del elektriska parametrarna är:
Spänning: +/- 5 % av det nominella värdet
Frekvens: +/- 2 % av det nominella värdet

SE UPP! Nätförsörjning med värden som ligger utanför de angivna 
gränsvärdena, kan orsaka skador på elektroniska kompo-
nenter samt leda till ett minskat tryck.

 10.3 ARBETSCYKELN
OBSERVERA Elpumparna Panther 56 och Panther 72 är konstruerade för 

kontinuerlig användning under förhållanden med maximalt 
baktryck. 
Elpumpen Panther 90 är konstruerad för växlande använd-
ning med arbetscykel 30” PÅ och 30” AV. 

SE UPP! Funktionen i by-pass-tillstånd är endast tillåten under 
korta perioder (maximalt 3 minuter).

12 ANSLUTNINGAR
 12.1 ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR
SE UPP! INSTALLATÖREN ÄR ANSVARIG FÖR ATT UTFÖRA DEN 

ELEKTRISKA ANSLUTNINGEN I ENLIGHET MED DE TILL-
LÄMPNINGSBARA FÖRESKRIFTERNA

VARNING Respekt följande indikationer (ej fullständiga) för att ga-
rantera en korrekt elektrisk installation

SE UPP! - Under installationen och underhållen ska man försäkra sig 
om att  de elektriska försörjningslinjerna inte är spännings-
förande. 
- Använd kablar med sådana minimisektioner, no¬minella 
spänningar och typ av kabeldragning som lämpar sig för de 
egenskaper som indikeras i paragraf “TEKNISKA DATA” och 
installationsmiljön. 
- Kontrollera alltid att locket på anslutningsplintens låda är 
stängd innan försörjning av den elektriska matningen,  efter 
att ha kontrollerat att packningarna som garanterar skydds-
graden IP55 är i oskadat skick. 
- Alla motorer är utrustade med jorduttag som ska anslutas till 
elnätets jordledning. 

SE UPP! - Kontrollera att lamellerna i anslutningsplinten är pla-
cerade enligt det kopplingsschema som förutses för den 
tillgängliga matningsspänningen 
- Kontrollera att motorn roterar i korrekt riktning (se 
avsnittet UTRYMMESBEHOV) och, om så inte är fallet, 
invertera anslutningen av de 2 kablarna i matarstick-
proppen eller på anslutningsplinten. 
- Pumparna levereras utan elektriska säkerhetsutrust-
ningar såsom säkringar, motorskydd, system mot oav-
siktlig omstart efter perioder med strömavbrott eller 
annat. Det är nödvändigt att installera en elektrisk mat-
ningsinstrumenttavla som är försedd med en lämplig 
differentialströmbrytare före pumpens matningslinje.

OBSERVERA Kondensatorns egenskaper anges för varje modell på 
pumpens märkplåt. Strömbrytarens enda funktion är 
körning/stopp av pumpen och den kan inte på något sätt 
ersätta huvudströmbrytaren som förutses av de tillämp-
ningsbara normerna.

ENFASMOTOR Enfasmotorerna levereras med en redan befintlig kabel 
på 2 m. med stickpropp. För att byta kabeln öppnar man 
locket påanslutningsplinten och ansl.
Enfasmotorerna levereras med en tvåpolig strömbrytare 
och kondensator som är kablade och installerade inne i 
anslutnings-plintens låda (se kopplingsschema).

M

KONDENSATOR STRÖMBRYTARE

INPUT EFFEKT

ANSLUTNINGS-
PLINTENS

TREFASMOTOR Trefasmotorerna levereras med låda för anslutningsplint 
och anslutningsplint. För att ansluta den elektriska motorn 
till matningslinjen, öppnar man locket på anslutningsplin-
ten och ansluter kablarna enligt kopplingsschemat.

M U1 V1 W1
W2 U2 V2

INPUT EFFEKT

ANSLUTNINGS-
PLINTENS

 12.2 ANSLUTNING AV LEDNINGARNA
Inledning - Innan du gör någon anslutning, se de visuella indikeringarna och identi-

fiera sugningen och leveransen. 
SE UPP! Felaktig anslutning kan leda till allvarlig skada på pumpen. 

PRELIMINÄRA 
KONTROLLER

- Kontrollera att maskinen inte har utsatts för skador under transporten 
eller under magasineringen.
- Rengör noggrant sugöppningarna och utloppsöppningarna och avlägs-
na eventuellt damm eller resterande förpackningsmaterial.
- Kontrollera att motoraxeln roterar fritt..
- Kontrollera att de elektriska data-elementen överensstämmer med de 
som anges på märkplåten

ANSLUTNING - Innan anslutningen ska man kontrollera att ledningarna och insugnings-
behållaren är fria från skräp eller rester från gängningen som skulle 
kunna skada pumpen och tillbehören.
- Innan ledningen i utlopp ansluts ska pumphuset fyllas delvis med gas-
olja för att underlätta insugningen.
- Använd inte förbindningskopplingar medkonisk gängning eftersom de 
skulle kunnaorsaka skador på de gängade öppningarnapå pumparna om 
de dras åt alltför mycket.

SUGLEDNING - Rekommenderade minimala nominella diametrar:    1”1/4
-Rekommenderat nominellt tryck:    10 bar
-Använd ledningar som är lämpliga för funktion i undertryck
- Använd rör som är lämpliga för att klara baktryck på 0,8 bar 

UTLOPPSLED-
NING

-Rekommenderade minimala nominella diametrar:    1”
-Rekommenderat nominellt tryck:     10 bar

SE UPP! Installatören är ansvarig för att ledningar med lämpliga 
egenskaper används. Användningen av olämpliga ledning-
ar vid användningen med gasolja kan orsaka skador på 
pumpen eller på personer och förorening. Om anslutning-
arna lossar (gängade anslutningar, flänsar, packningar) 
kan detta orsakaallvarliga miljöproblem och problem be-
träffande säkerheten. Kontrollera alla anslutningar efter 
den första installationen och därefter dagligen. Om nöd-
vändigt ska alla anslutningar dras åt.

13 FÖRSTA STARTEN
Inledning - Kontrollera att mängden av gasolja somfinns i insugnings-

behållaren är större änden som man önskar transportera..
- Kontrollera att utloppsbehållarensresterande kapacitet är 
större än den somman önskar transportera..
- Kontrollera att ledningarna och linjetill-behören är i gott 
skick. Läckage av gasolja kan orsaka skador på föremål och 
personer.

SE UPP! Använd inte pumpen i torrkörning, eftersom detta kan med-
föra allvarliga skador på beståndsdelarna.
Läckage av vätskan kan orsaka skador på föremål och per-
soner.

OBSERVERA - Starta eller stoppa aldrig pumpen genom att koppla till 
eller från strömförsörjningen.
-Enfasmotorerna är försedda med automatisk värmeskydds-
brytare.

SE UPP! Extrema arbetsförhållanden kan orsaka en ökning av mo-
torns temperatur och som följd därav stopp av denna på 
grund av ingrepp av värmeskyddet. Stäng av pumpen och 
vänta tills den svalnat innan den används på nytt. Värme-
skyddet frånkopplas automatiskt när motorn har svalnat 
tillräckligt..

SE UPP! Under insugningsfasen ska pumpen tömma luften som ur-
sprungligen finns i hela installationen från utloppslinjen. Där-
för är det nödvändigt att hålla utloppet öppet för att tillåta 
evakueringen av luften.

VARNING Om ett munstycke typ automatiskt har installerats vid 
utloppslinjens slut, kan evakueringen av luften visa sig 
vara svår på grund av den automatiska stoppanordningen 
som håller ventilen stängd när trycket i linjen är för lågt. 
Det rekommenderas att tillfälligtvis demontera det auto-
matiska munstycket under fasen för den första starten.

OM PUMPEN 
INTE STARTAR

Insugningsfasen kan vara från någon sekund till några få 
minuter, beroende på systemets egenskaper. Om denna fas 
förlängs, ska pumpen stannas och kontrollera:
- att pumpen inte roterar i fullständig”torrkörning”;;
- att insugningsledningen garanterar frånvaro av infiltrationer;
- att filtret i insugning inte är igensatt;
- att insugningshöjden inte är större än 2 m. (om höjden är 
större än 2 m., skainsugningsledningen fyllas med vätska);
- att utloppsledningen garantera evakueringen av luften..

I  SLUTET  
AV FÖRSTA 
STARTEN 

Efter att insugningen har skett, ska man kontrollera att pum-
pen fungerar inom det förutsedda området, i synnerhet:
- att motorns förbrukning, i tillstånden för maximalt mottryck, 
ligger inom de värden som anges på märkplåten;
- att undertrycket i insugning inte överskrider 0.5 bar;
- att mottrycket i utlopp inte överskrider detmaximala mot-
trycket som förutses avpumpen.

 

14 DAGLIG ANVÄNDNING
FÖRFARANDE 
FÖR ANVÄND-
NING 

1 Om flexibla ledningar används, skaändarna på dessa fästas vid 
behållarna. Ihändelse av att inga lämpliga fästen finns,griper 
man ett stadigt tag i ändan påutloppsledningen innan leveran-
senpåbörjas.

2 Innan pumpen startas ska man försäkra sig om att ventilen i ut-
lopp är stängd (leveransmunstycke eller linjeventil).

3 Sätt i gång strömbrytaren för körning. By-pass ventilen tillåter 
funktionen i stängtutlopp endast under korta perioder.

4 Öppna ventilen i utlopp, genom att stadigt gripa tag i ändan i 
ledningen.

5 Stäng ventilen i utlopp för att stoppa leveransen.
6 När leveransen har fullbordats stängspumpen av.

SE UPP! För att undvika skador på pumpen,  efter användningen 
ska man försäkra sig om att pumpen är avstängd. 
Vid strömavbrott ska pumpen omedelbart stängas av. 

Funktionen med stängt utlopp är endast tillåten under 
korta perioder (max 2 / 3 minuter). Efter användningen 
ska man försäkra sig om att pumpen är avstängd.

AVBROTT PÅ 
DEN ELEKTRIS-
KA MATNINGEN

Ett avbrott på den elektriska matningen, med påföljande 
ofrivilliga stopp av pumpen, kan bero på:
- ingrepp av säkerhetssystemen;
- spänningsfall. II varje fall ska man förfara på följande sätt:

1 Stäng utloppsventilen.
2 Fäst ändan av utloppet i fästet som anordnats på behål-

laren.
3 Sätt strömbrytaren för kommando i läget OFF.

Återta operationerna som beskrivs i avsnittet L - Daglig 
Användning, efter att ha fastställt orsaken till stoppet.

15 UNDERHÅLL
SÄKERHETSFÖ-
RESKRIFTER

Pumpen panther 56, 72, 90 är konstruerad och tillverkad för att kräva ett 
minimalt underhåll.
Koppla från pumpen från all el- och vätskeanslutning innan någon typ av 
underhåll utförs på pumpen.
Under underhållet är det nödvändigt att använda personlig skyddsut-
rustning (PSU).
Ta hur som helst hänsyn till följande minimala  rekommendationer för en 
god funktion av pumpen

Auktoriserad 
underhållsper-
sonal 

Allt underhåll måstes utföras av kvalificerad personal. All typ av mani-
pulering kan leda till att utrustningens kapacitet försämras samt fara för 
personer och/eller föremål, utöver garantins förfall.

EN GÅNG I 
MÅNADEN

- Kontrollera att anslutningarna på ledningarna inte har lossat, för att 
undvika eventuella läckage
- Kontrollera linjefiltret som installerats i insugningen och håll det rent

EN GÅNG I 
MÅNADEN

- Kontrollera pumphuset och håll det rent från eventuella orenheter
- Kontrollera månadsvis pumpens filter ocheventuellt andra installerade 
filter och hålldem rena..
- Kontrollera att de elektriska matningsledningarna  är i gott skick

16 BULLERNIVÅ
Under normala funktionsförhållanden över-skrider bullerutsändningen för alla modeller  inte 
värdet 75 dB vid ett avstånd på 1 meter från elpumpen.

S PROBLEM OCH LÖSNINGAR
För eventuella problem rekommenderar vi att man kontaktar närmaste auktoriserat as-
sistanscentrum.
PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

MOTORN GÅR INTE

Ingen ström Kontrollera de elektriska anslut-
ningarna och säkerhetssystemen

Rotorn spärrad Kontrollera eventuella skador el-
ler blockeringar på de roterande 
delarna

Ingrepp av det termiskamotor-
skyddet

Vänta tills motorn svalnat, 
kontrollera omstarten, sök efter 
orsaken till övertemperaturen

Problem på motorn Kontakta Servicetjänsten
MOTORN GÅR LÅNG-
SAMT I STARTFASEN

Lågt matningsspänning Återför spänningen inom deför-
utsedda gränserna

LÅG ELLER 
INGENSTRÖMNINGS-
HASTIGHE

Låg nivå insugningsbehållare Fyll behållaren
Bottenventil blockerad Rengör och/eller byt ut ventilen
Igensatt filter Rengör filtret
Överdrivet undertryck avinsug-
ningen

Sänk pumpen i förhållande 
tillbehållarens nivå eller ökaled-
ningarnas tvärsnitt

Höga laddningsförluster i 
kretsen(funktion med öppen 
bypass)

Använd kortare ledningar eller-
ledningar med större diameter

Bypass - ventilen spärrad Demontera ventilen, rengör den 
och /eller byt ut den

Ingång av luft i pumpen eller 
iinsugningsledningen

Kontrollera anslutningarnas 
tätning

Reducering av ledningen i 
insugning

Använd en ledning som är lämp-
ligför att arbeta i undertryck

Låg rotationshastighet Kontrollera spänningen till 
pumpen.Reglera spänningen eller 
/och använd ledningar med större 
tvärsnitt

Insugningsledningen vilar påbe-
hållarens botten

Lyft ledningen

HÖGT BULLER PUMP

Förekomst av kavitation Minska undertrycket vid 
insugningen

Oregelbunden funktion av 
bypass

Utmata tills luften som finns i 
bypass - systemet avtappas

Förekomst av luft i gasoljan Kontrollera anslutningarna 
iinsugningen

LÄCKAGE FRÅN-
PUMPHUSET

Skador på den tätningen Kontrollera och byt eventuellt ut 
den mekaniska tätningen

PUMPEN SUGER INTE 
UPP VÄTSKAN

Sugkrets blockerad Åtgärda blockeringen av 
sugkretsen

Tekniskt fel i bottenventilen på 
sugkretsen 

Byt bottenventilen

Sugkamrarna är torra Tillsätt vätska från pumpens 
matarsida

Pumpkamrarna är smutsiga eller 
blockerade

Åtgärda blockeringarna av sug- 
och matarventilerna

18 SKROTNING OCH BORTSKAFFNING
Avyttring De delar den består av skall överlämnas till företag som är spe-

cialiserade på avyttring och återanvändning av industriavfall och 
då framför allt:

Avyttring av 
emballage

Emballaget består av biologisk nedbrytbar papp som kan lämnas 
till företagen för vanlig återvinning av cellulosa.

Avyttring av 
metalldelar

Metalldelarna, dels de lackade dels de i ro-stfritt stål kan vanligtvis 
återvinnas av företag som är verksamma inom sektorn för på me-
tallskrotning.

Avyttring av 
elektriska och 
elek-troniska 
komponenter

dessa måste obligatoriskt avyttras av företag som är specialiserade 
på avyttring av elek-troniska komponenter, i enlighet med indika-
tionerna i direktivet 2012/19/EU (se direkti-vets text nedan)..

   
Information 
beträffande 
miljö för kunder 
som bor i eu

I det europeiska direktivet 2012/19/EU anges att de apparater 
som är märk-ta med denna symbol på produkten och/eller embal-
laget inte avyttras tillsam-mans med icke sorterat stadsavfall.Sym-
bolen indikerar att denna produkt inte skall avyttras tillsammans 
med vanligt hu-shållsavfall. Det är ägarens ansvar att avyt-tra dels 
dessa produkter dels andra elek-triska och elektroniska apparater 
genom att vända sig till de speciella uppsamlingsstruk-turer som 
indikeras av regeringen eller lokala myndigheter

Kassering av RAEE utrustning som hushållsavfall är strängt förbju-
det. Sådant avfall måste kasseras separat.
Alla farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater och / el-
ler missbruk av sådan utrustning kan få allvarliga konsekvenser för 
miljön och människors hälsa.
I fallet med den olagliga avyttring av nämnda avfall kommer böter 
tillämpas enligt definitionen i gällande lagar.

Avyttring av yt-
terligare delar

Ytterligare delar som slangar, gummipack-ningar, delar i plast och 
kablar skall lämnas till företag som är specialiserade på avyttring 
av industriavfall.

19 SPRÄNGSKISSER OCH RESERVDELAR /
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20 UTRYMMESBEHOV OCH VIKTER / 
 YDRE MÅL OG VÆGT
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