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1.  ALLMÄN INFORMATION 

 

Läs denna bruksanvisning noggrant före installationen. 
Installationen och funktionen måste vara i enlighet med säkerhetsförordningarna i apparatens 
installationsland. Samtliga moment måste utföras regelrätt. 
Försummelse av säkerhetsföreskrifterna gör att garantin bortfaller och kan orsaka skador på 
personer och apparater. 
 

OBSERVERA! Fara vid apparat i funktion. 
 
 
 
 

2.  ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Luftpumparna med nedsänkt motor i serie Novair är avsedda för luftning av avloppsvatten i mindre 
reningsverk. De kan även användas för tillsättning av syre i trädgårdsdammar eller fiskodlingsbassänger. Vid 
användning inom dessa områden är det nödvändigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att undvika att 
fiskar eller andra djur kommer i kontakt med apparaten. 
Vid användning av luftpumpar är det nödvändigt att följa nationella lagar och bestämmelser såsom: 
� Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål (t.ex. SS-EN 60335-2-41) 
� Installation av lågspänningssystem (t.ex. tysk standard VDE 0100 (30 mA FI)) 

 

 

Dessa pumpar får inte användas i pooler, dammar, bassänger i närvaro av 
personer eller för behandling av kolväte (bensin, diesel, eldningsoljor, 
lösningsmedel o.s.v.) i enlighet med gällande olycksförebyggande standard. 

 

3.  TEKNISKA DATA OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR 
� Matningsspänning: Se märkplåten över elektriska data. 
  
� Skyddsgrad för motor: IP68 
� Skyddsklass: F 
� Effektförbrukning: Se märkplåten över elektriska data. 
� Förvaringstemperatur: -10 - 40 °C 
� Temperaturområde för vätska: 0 - 35 °C enligt SS-EN 60335-2-41 för hushållsanvändning. 
� Max. nedsänkningsdjup i vätska: 

MODEL 
Modell 

Depth 
Nedsänkningsdjup 

MIN. 
cm 

Depth 
Nedsänkningsdjup 

MAX. 
cm 

NOVAIR 200 20 80 

NOVAIR 600 20 90 
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Modell A B ØC 
 

D 
G - NPT 

 

Vikt 

NOVAIR 200 329,5 158 106 1"  3,5 

NOVAIR 600 380,20 158 106 1 1/4"  5,4 

 

 
 
 

4.  HANTERING 
4.1.  Förvaring 
Alla luftpumpar måste förvaras på en plats som är övertäckt, torr och med så konstant luftfuktighet som 
möjligt, samt fri från vibrationer och damm.  
4.2.  Transport 

1. Undvik att utsätta produkterna för onödiga stötar och kollisioner. 
2. Flytta luftpumpen med avsett transporthandtag. 

 

5.  SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
1. Använd endast vajer eller kedja för att sänka ned luftpumpen i vätskan. 

 
 

 

 

Luftpumparna får aldrig transporteras, lyftas eller startas 
hängandes i nätkabeln. 
 
Rotorn får inte belastas mekaniskt under transporten eller 
placeringen. 
 
 

2. Eventuella skador på nätkabeln kräver byte av och ej reparation av kabeln. Det är nödvändigt att vända 
sig till behörig personal som uppfyller kraven i gällande föreskrifter. 

3. Det är även viktigt att vända sig till behörig personal för alla eventuella elreparationer, som vid bristfälligt 
utförda arbeten kan orsaka skador och olyckor. 

4. Luftpumpen får aldrig torrköras. 
5. Tillverkaren ansvarar inte för luftpumpens funktion om den manipuleras eller ändras. 
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5.1.  Specialiserad personal 

 

Det rekommenderas att installationen utförs av kompetent och 
kvalificerad personal som uppfyller de tekniska krav som indikeras 
av gällande föreskrifter. 
Med kvalificerad personal menas de personer som är kapabla att lokalisera och undvika 
möjliga faror. Dessa personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet och utbildning och sin 
kännedom om gällande normer och olycksförebyggande regler auktoriserats av skyddsombudet 
att utföra nödvändiga arbeten. (Definition av teknisk personal enligt IEC 364). 
 

Apparaten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga 
eller utan erfarenhet och kunskap. Det måste i sådana fall ske under översyn av en person som 
ansvarar för deras säkerhet och som kan visa hur apparaten används på korrekt sätt. Håll barn 
under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.  

 
5.2.  Säkerhet 
Användning av luftpumpen är endast tillåten om elsystemet uppfyller säkerhetskraven i gällande föreskrifter 
i apparatens installationsland. 
 
5.3.  Ansvar 
 
 
 

 

Tillverkaren ansvarar inte för funktionen hos luftpumparna eller eventuella skador p.g.a. 
att de har manipulerats, ändrats och/eller använts på ett sätt som inte anses som ett 
rekommenderat användningsområde eller på olämpligt sätt i förhållande till andra 
bestämmelser i denna bruksanvisning. 
 

Tillverkaren frånsäger sig vidare allt ansvar för oriktigheter i denna bruksanvisning som 
beror på tryckfel eller kopiering. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra 
nödvändiga eller lämpliga ändringar på apparaten utan att för den skull ändra dess 
typiska egenskaper. 

 
6.  INSTALLATION 

 
6.1.  Luftpumpen skapar genom rotorn ett tryck uppåt. Med anledning av detta ska luftpumpen fästas för 

att undvika vridningar eller förflyttningar.  
6.2.  Under monteringen ska du försäkra dig om att luftpumpen nedsänks minst 20 cm. Om min. 

installationsdjup inte respekteras, överhettas motorn och det amperometriska värmeskyddet 
ingriper. 

6.3.  Samtliga nätkablar för luftpumpen och andra använda pumpar ska vara ordenligt fastsatta så att de 
inte kommer i kontakt med avloppsvattnet. På så sätt kan den roterande rotorn inte heller komma i 
kontakt med nätkablarna och skada dem. 

6.4.  En rörböj på 90° med tillhörande packningar ska fästas på det gängade sugmunstycket. Fäst sedan 
en sugledning med en slangklämma. 
 

  Observera! Luftpumpen ska alltid installeras vertikalt. 
 

7.  ELANSLUTNING 
Observera! Respektera alltid säkerhetsföreskrifterna! 

  
 

 

Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med värdet på märkplåten och ATT 
DET ÄR MÖJLIGT ATT UTFÖRA EN GOD JORDANSLUTNING. 

7.1.  Fasta pumpstationer bör utrustas med en jordfelsbrytare med min. utlösningsström på 30 
mA. 

7.2.  Enfasmotorerna är utrustade med inbyggda amperometriska värmeskydd och kan anslutas direkt 
till elnätet. OBS! Om motorn är överbelastad stängs den automatiskt av. När motorn har svalnat 
startar den automatiskt igen, utan att något manuellt ingrepp behöver utföras. 
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7.3.  Se till att nätkabeln inte skadas eller kapas av. Om detta skulle inträffa ska du vända dig till 
behörig personal för reparation och byte av nätkabeln. 
Använd nätkablar av typ H07RN8-F. Nätkablar utan stickkontakt ska utrustas med en 
termomagnetisk frånskiljare med ett min. kontaktavstånd på 3 mm. 
 
OBSERVERA! Längden på luftpumpens nätkabel bestämmer max. nedsänkningsdjup vid 
användningen av luftpumpen. 
 

7.4.  Använd endast originalreservdelar från tillverkaren. Byt ut även packningen och skruvarna när 
nätkabeln byts ut. 
 
OBSERVERA! Motorhöljet måste öppnas när nätkabeln ska tas bort. Försäkra dig om att 
detta moment utförs under torra och rena förhållanden. 

 
 

 
 
8.  START 
Luftpumparna startas med en brytare som är placerad före uttaget (medföljer ej). 
   
 
9.  FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
9.1.  Luftpumpen ska aldrig utsättas för mer än 20 starter i timmen för att inte utsätta motorn för 

överhettning. 
9.2.  FROSTRISK: När luftpumpen inte används vid en temperatur under 0 °C är det nödvändigt att 

försäkra sig om att det inte finns något vatten kvar i luftpumpen som skapar sprickor i 
plastkomponenterna när vattnet fryser. 

9.3.  Om luftpumpen används med ämnen som har en tendens att ge avlagringar, ska luftpumpen 
sköljas efter användning med en kraftig vattenstråle för att undvika att avlagringar och 
förhårdnader bildas som kan reducera luftpumpens prestanda. 

  
10.  UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 
  

 

Luftpumpen kräver inget underhåll vid normal användning. Nedmontering av 
luftpumpen får endast utföras av behörig personal som uppfyller de tekniska 
krav som indikeras av gällande föreskrifter. Luftpumpen ska alltid frånkopplas 
från eltillförseln vid alla reparationer och eventuellt underhåll. 
Kontrollera att de rörliga delarna kan röra sig fritt när luftpumpen återstartas. 

11.  ÄNDRINGAR OCH RESERVDELAR 
  

 

Alla ej auktoriserade ändringar befriar tillverkaren från allt ansvar. Alla 
reservdelar som används vid reparationer måste vara original och alla tillbehör måste 
godkännas av tillverkaren, så att de kan garantera maximal säkerhet för de maskiner 
och anläggningar där de ska monteras.  

    
  

 

Om luftpumpens nätkabel skadas får endast behörig personal utföra 
reparationen för att undvika samtliga risker. 
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12.  FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER 
 

 
PROBLEM 

 
KONTROLLER 
(möjliga orsaker) 

 

 
ÅTGÄRDER 

1. Motorn startar inte 
och ger inte ifrån 
sig något ljud. 

A. Kontrollera att motorn är 
spänningssatt. 

B. Kontrollera skyddssäkringarna. 

 
 
B. Byt ut dem om de är brända. 

2. Luftpumpen 
pumpar inte. 

A. Sugledningen eller slangarna är 
igensatta. 

B. Rotorn är utsliten eller igensatt. 
 
C. Installationsdjupet är större än 

luftpumpens märkdata. 

A. Åtgärda igensättningarna. 
 
B. Byt ut rotorn eller åtgärda 

igensättningarna. 
C. Minska luftpumpens djup. 

3. Begränsat luftintag. A. Kontrollera att rotorn eller 
sugledningen inte är delvis igensatta 
eller har beläggningar. 

B. Kontrollera att rotorn inte kommer i 
kontakt med pumphuset. 

C. Kontrollera om det finns fasta 
föremål mellan rotorn och 
pumphuset. 

 
D. Rotorn är skadad eller utsliten. 

A. Åtgärda eventuella igensättningar. 
 
 
B. Kontrollera att rotorns mutter är 

ordentligt åtdragen. 
C. Skruva loss låsmuttern och ta bort 

rotorn från axeln. Rengör 
komponenterna ordentligt och 
återmontera dem. 

D. Byt ut rotorn. 
4. Luftpumpen 

stannar en kort 
stund efter start. 

A. Det amperometriska värmeskyddet 
stänger av luftpumpen. 

A. Kontrollera att vätskan inte är för 
trögflytande då det kan göra att 
motorn överhettas.  
-Kontrollera att vätsketemperaturen 
inte är för hög. 
-Kontrollera att luftpumpen har 
installerats korrekt. Min. 
nedsänkningsdjup är 20 cm. 
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