MonteriQas_anvisniO't f.öJ:LE IJON-DumDen
Vid 3, 6, 9, och 1~ meter monteras ej sugrör (10).
Backventilen (11) med §ugsil (12) är monterad under pumpcylindern (2) vid leverans.
Vid 15 m monteras ett sugrör (10) under pumpcylindern (2)

(5) Hävstång

(15) Motvikt v~~id sugsileljl (12) flyt!as till.?et nedre sugrör~t (10).
Extratillb, li'ran 18 m monteras tya sugror under pumpcylindern.
~-,-flå dragstången (8) skruvas en dragstångsmuff (7) fast.
ji;gr in grJt"gstången(8) i plaströret och sänk ned rörsatsen i
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(1) Stativ

(8) Dragstång
(9) Plaströr
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_b~~g"p~ m~d 3-m~terslän9.<!er;~iII ö~skat dj,up.

Pa plastrorets gangand;a lindas 4 varv med gangteJP~etill
att den ejlisflor sig, och att dettblir eriäåst 4 värv med tejpen.
Dra nu ihop plaströren för hand. OBS! drag ej mer än
gängan är lång.
.
Vänd muffändan uppåt på plaströren hela tiden.
För säkrare fasthållning använd rörtång eller rörklämma.
På sista plaströret är ett frosthål borrat. Detta rör är försett
med en unionkoppling (6) som ansluts under stativet (1).
Nu sticker dragstången upp ur plaströret. Dragstångsbiten
som skickats med är gängad i en ände som skall anslutas i
dragstångslagret (15).
Dragstången kapas så att den totala längden blir 0,99 -1 m
över unionkopplingen (9). petta är viktigt för att inte pumpkolven ska slå i pumpcylinders övre re$p. undre gavej,'
Gängan som behöver göras på plats skåll våra 15 mm lång
o~hgörs med ett M8g~Dgsnitt.
den
Demonter~ pumphuvudet (16) fran stativet'(1), 1yttöVer
på dragstången dra ihop unionkopplingen under pumpen.
Sätt ner stativet (1) på foderröret (13). Träd på gummibrickan
på dragstången som sticKer upp ur stativet. Montera dit
pumphuvudet, träd på 4-kantbrickan och fjädern på
dragstången. Sätt fast dragstångslagret (14), drag fast
dragstången tills gängan bottnar. Sätt dit hävstången (5) på
plats inkl..nylonbrickorna.
Stativet skall gjutas fast eller fästas med en montageplatta (4) (extra tillb.)
Montera motvikt (15) vid djup fr.o.m. 33 m (extra tillbehör)
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,Ma~erjaLMässjng
l diameter 70 mm

Q) K~~~tt

r~~ats

'~'~8'mn'rr6stfr~ståflgmed dragstångsmuffar.
42 mm dricksvattengodkänt plaströr med
inv x utv gänga G 32.
Dragstänger och plast~ rör levereras i 3-meters
längder. Bottenventil
och sugsil ingår också.
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För enkel montering av
pumpen. Svetsas eller
skruvas fast. Anslutning
mot pumpen i rostfritt
material. Underdel i
obehandlat stål.

