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DYKPUMPE
TIL REGNVANDSANLÆG

DIVERTRON 
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Maksimal flow: 80 l/min. Maksimal løftehøjde: 42,2 m.
Ydelse: 0,75 hk. Maksimalt netværkstryk: 4 bar. Maksimal højde højeste
brugspunkt: 15 m.
Ydeevne: fra 1 til 5,4 m3/h. 
Til regnvand, fri for faste stoffer og slibemidler, ikke-aggressiv
Væsketemperaturområde: fra 0 °C til +35 °C
230 Volt/750 Watt
Støjniveau 67 - 87 dB
Kabellængde 15 m
Kabeltype H07RN-F
Maks. nedsænkningsdybde: 12 meter
Motorbeskyttelsesklasse: IP 68
Motorbeskyttelsesklassificering: F
Installation: fast eller bærbar, lodret position
Betjening: Manuel eller automatisk med elektronisk ON/OFF          
 (kontinuerlig drift med helt nedsænket pumpe).
Udløbsdiameter: 1"

Divertron 1200 M dykpumpe til regnvandstank

Med eller uden sugeflyder til regnvandstank
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Divertron 1200 M dykpumpe til regnvandstank

Kan leveres med eller uden sugeflyder.

DAB Divertron 1200 M er en kraftig pumpe lavet af syntetiske og rustfri stålmaterialer, der er
velegnet til vanding af haver og levering af brugsvand.
Denne pumpe er udstyret med en indbygget trykafbryder, så den tænder og slukker automatisk
Pumpe fungerer støjsvagt og er også udstyret med indbygget tørløbsbeskyttelse.
Det betyder, at pumpen automatisk slukker, hvis tanken løber tør for regnvand.
Funktionen beskytter effektivt din pumpe mod skader.

Velegnet til kontinuerlig drift (> 3 timer)
Ideel til (gen)brug af regnvand i huset og/eller til vanding
Inkl. integreret tørløbsbeskyttelse og automatisk tænd og sluk
Meget robust brøndpumpe
Høj driftssikkerhed



DIVERTRON 1200 M medfølger til Rikutec haveanlæg.
Leveres standard incl. sugeflyder
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Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller manglende erfaring og viden,
medmindre de har fået tilsyn eller instruktion om brug af apparatet af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn bør overvåges for at sikre, at de leger ikke med apparatet. (EN 60335-1)
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             SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Læs først betjeningsvejledningen, før du starter pumpen, og gem den til fremtidig brug.
Apparatet må kun bruges til de formål, det er beregnet til.
Af sikkerhedsmæssige årsager apparatet må ikke bruges af børn under 16 år eller af personer,
der ikke har læst igennem instruktioner til brug.

Løft aldrig det elektriske kabel for at transportere eller flytte pumpen.
Brug altid pumpehåndtaget.

Undgå kontakt med vandet, når pumpen er tilsluttet lysnettet.

Træk aldrig i strømkablet for at trække stikket ud af stikkontakten.

Tag stikket ud af stikkontakten, før du foretager reparation/vedligehold på pumpen.

Når du bruger pumpen, må der ikke være mennesker i væsken, der pumpes.

Hvis det elektriske kabel er beskadiget, skal det udskiftes. Dette skal tages hånd om af producenten
eller et autoriseret serviceværksted for at undgå risikoen for personskade.

Overbelastningsbeskyttelse. Pumpen er udstyret med en termosikring.
Hvis motoren overophedes lukker automatisk pumpens termiske sikring automatisk.
Det tager om. 15 - 20 min. for at pumpen at køle ned og derefter starter den automatisk igen.
Hvis termosikringer slår fra, skal du finde ud af årsagen til dette og rette fejlen.
Se fejlfindingstabellen.
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BRUG:
Nedsænket flertrinspumpe med indbygget elektronisk styreenhed.
Ideel til brug i regnvandssystemer og vandingssystemer, til pumpning af vand fra
reservoirer, cisterner, damme og brønde og til andre anvendelser, der kræver et højt tryk.

Den elektroniske styreenhed styrer automatisk pumpens start og nedlukning (ON/OFF) baseret på
den ønskede vandstrøm fra forbrugeren.

Den elektroniske styreenhed beskytter pumpen mod tørløb.

PÅFYLDNING:
Pumpen udfører fire 30 sekunders påfyldningsforsøg (motor ON) med 3 sekunders pauseinterval
(motor OFF) i forbindelse med påfyldning. Hvis der mangler vand, står pumpen stille i 1 time og gør
derefter endnu et påfyldningsforsøg. Hvis forsøget mislykkes, vil pausen være 5 timer.
Pumpen gentager derefter påfyldningsforsøget en gang om dagen, indtil vandstanden er høj nok til
at tillade normal funktion.

NORMAL DRIFT:
Hvis vandforbruget er lavere end mit. kapacitet i 40 sekunder under drift, vil pumpen sættes i
alarmtilstand og står stille i 1 time.
Derefter begynder pumpen at fylde, hvis vandstanden stadig er utilstrækkelig.
Den elektroniske styreenhed beskytter pumpen mod svigt i kontraventilen, der normalt skyldes
snavs eller sandaflejringer. Aflejringerne forhindrer kontraventilen i at lukke, og derfor fortsætter
pumpen med at køre, selv når den mangler vand. 
I dette tilfælde slukker pumpen automatisk hver time.
Der er kun et lille trykfald i et par sekunder hvis alt fungerer som det skal. 
Hvis kontraventilen derimod er blokeret, sættes pumpen i alarmtilstand og kan kun startes, når
årsagen til tilstopning er blevet rettet.
Den ideelle driftsform er, når pumpen er helt nedsænket. Motorens kølesystem gør dog pumpen i
kortere momenter kan arbejde på min. sugehøjde (50 mm).
Pumpen er udstyret med et snavsfilter i rustfrit stål.
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             PUMPEN MÅ IKKE ANVENDES TIL
at pumpe saltvand, spildevand, brandfarligt, ætsende eller eksplosive væsker (f.eks. olie, benzin,
opløsningsmidler), fedtstoffer, olier eller fødevarer.
Der kan være forurening af væsken som følge af mulig smøremiddellækage.
Temperaturen på den væske, der pumpes, må ikke overstige 35 °C.
Hvis pumpen skal bruges til pumpning af brugsvand, skal det lokale vandværks standarder følges.

             START AF PUMPEN
Sikkerhedsforskrifterne for elektriske systemer varierer fra land til land. Kontroller, at elsystemet
overholder de regler, der gælder i dit land.
Før pumpen startes, skal følgende kontrolleres:
• Kontroller, at spændingen og frekvensen i det elektriske system svarer til værdierne på pumpens
typeskilt.
• Kontroller, at pumpen og pumpens elektriske kabel ikke er beskadiget.
• Den elektriske forbindelse skal foretages på et tørt sted, hvor der ikke er risiko for oversvømmelse.
• Kontroller, at det elektriske system er udstyret med reststrømsanordninger på I ∆n ≤ 30 mA, og at
jordforbindelsen er tilstrækkelig.
• Alle forlængerledninger skal opfylde kravene i standard DIN VDE 0620.

             INSTRUKTIONER TIL BRUG
For at pumpen skal fungere korrekt, skal følgende punkter overholdes:
• Pumpen må kun startes, når den er helt nedsænket i vand. Hvis vandet løber tør, skal pumpen straks
slukkes ved at trække stikket ud af stikkontakten.
• Pumpen skal placeres på et stabilt substrat i brønden eller på det laveste punkt på installationsstedet.
• For at undgå tilstopning af sugeledningen bør du regelmæssigt kontrollere, at snavs ikke har samlet
sig i brønden (blade, sand osv.). 

             VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
Pumpen må under ingen omstændigheder udsættes for frost. Ved risiko for temperaturer under nul
skal du fjerne pumpen fra væsken, der pumpes, drænes og placeres på et sted, hvor den er
beskyttet mod frost. Tag stikket ud af stikkontakten ud af stikkontakten, før pumpen rengøres.
Pumpen kræver ingen vedligeholdelse.
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             FEJLFINDING
Før du starter fejlfinding, skal du afbryde pumpens elektriske forbindelse (træk stikket ud
ud af stikkontakten).
I tilfælde af beskadigelse af det elektriske kabel eller en af pumpens elektriske komponenter
skal reparationer og udskiftninger af dele udføres af fabrikanten eller et autoriseret
serviceværksted eller af en person med tilsvarende autoritet.
Dette er for at undgå risikoen for skade.
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             BORTSKAFFELSE
Produktet eller dele heraf skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende miljøregler.
Brug lokal, offentlig eller private affaldshåndteringssystemer.

GARANTI
Garantien gælder for alle typer materiale- og fabrikationsfejl på apparatet i den lovbestemte
garantiperiode gyldig i det land, hvor produktet blev købt.
Producenten har ret til at beslutte, om de defekte dele skal repareres eller erstattet.
Garantien dækker alle fabrikations- og materialefejl, forudsat at produktet er blevet brugt korrekt
måde og i overensstemmelse med instruktionerne i brugsanvisningen.
Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:
- Når du forsøger at reparere apparatet.
- I tilfælde af tekniske ændringer af apparatet
- Ved brug af uoriginale reservedele.
- I tilfælde af beskadigelse af apparatet
- I tilfælde af forkert brug af apparatet, f.eks. til industriel brug.

GARANTIEN DÆKKER IKKE:
- Forbrugsdele med normal slitage.
Hvis garantien skal bruges, skal du kontakte et kvalificeret serviceværksted.
Købskvitteringen skal fremvises.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle unøjagtigheder i denne brochure, hvis disse
skyldes tryk- eller kopieringsfejl.
Producenten forbeholder sig også ret til at foretage sådanne ændringer af apparatet, som anses for at
være nødvendigt eller forbedret, men uden at ændre de vigtigste egenskaber.
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DIN VA-LEVERANDØR


