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GEBRAUCHSANWEISUNG 

ACHTUNG!!! 

Dieses  Gerät  kann  Kindern  ab  8  Jahren  und  darüber  sowie  von 
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn  sie beaufsichtigt oder bezüglich des  sicheren Gebrauchs des 
Gerätes  unterwiesen  wurden  und  die  daraus  resultierenden 
Gefahren  verstehen.  Kinder  dürfen  nicht mit  dem  Gerät  spielen. 
Reinigung  und  Benutzer‐Wartung  dürfen  nicht  von  Kindern  ohne 
Beaufsichtigung durchgeführt werden. 



Netzspannung:
Frequenz:

Berührungsschutzklasse:

Schutz:

Nennvolumen des Behälters: 25 l 25 l / 50 l 25 l 25 l / 50 l 25 l

Einschaltdruck:
Ausschaltdruck:
Luftdruck im Behälter:
Max. Hubhöhe: 42 m 47 m 48 m 48 m 48 m
Max. Saughöhe:
Max. Wasserförderung: 62 l/min 90 l/min 90 l/min 105 l/min 90 l/min

Druckstutzenanschluß

Gewicht: 19 kg 20/22,5 kg 15 kg 21/24 kg 17 kg
Lärmniveau (in 1,5 m Entfernung) LwA: 75 dB 90 dB 90 dB 90 dB 87 dB

LpA: 67 dB 82 dB 82 dB 82 dB 79 dB

Netanschluss:

Leitung:

3 bar
1 bar

H07RN-F

3 x 1 mm2

1 500 W 1 300 W

I.

spritzwassergeschützt

1,5 bar

1"

TECHNISCHE DATEN

Typ VB 25/900
VB 25/1300;     

VB 25/1300 B; 
VB 50/1300

VBP 25/1300 
INOX

VB 25/1500;     
VB 25/1500 B; 

VB 50/1500

VB 25/1300 
INOX

9 m

230 V ~
50 Hz

Max. Gesamtleistung: 900 W 1 300 W 1300 W











VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

FIGYELEM!!! 

Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják. Az olyan személyek, 
akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, 
vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben 
használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos 
használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó 
veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását 
vagy felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik. 

   Ön egy korszerűen formatervezett, gazdaságos üzemű, környezetbarát 
terméket vásárolt.  
  A termék tervezésénél fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan 
alapanyagokat alkalmazzunk, amelyek feldolgozása során a gyár-
tástechnológiai folyamatok a környezetet nem károsítják. A termék 
használata során az egészségre, környezetre káros anyagok nem 
szabadulnak fel és elhasználódása után újra hasznosíthatók, 
visszaforgathatók környezetszennyezés nélkül.   
  Tudnia kell, hogy az Ön által megvásárolt készülék - életciklusa után- 
bomlási termékeivel a környezetet, elsősorban a talajt és a talajvizet 
károsíthatja. 
  Ezért kérjük, hogy az elhasználódott terméket ne tegye a kommunális 
hulladékok közé. 
  Az elhasználódott termék elhelyezésével kapcsolatos információkat az  
áruházakban,  az értékesítő  helyeken, önkormányzatoknál valamint 
honlapunkon  kaphat. 
  Az elhasználódott termék szakszerű kezelésével, újrahasznosításával 
közösen segítsük elő a környezetünk megóvását! 
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MŰSZAKI ADATOK 

Hálózati feszültség:
Frekvencia:

Érintésvédelmi osztály:

Védettség:

Tartály néveleges űrtartalma: 25 l 25 l / 50 l 25 l 25 l / 50 l 25 l

Bekapcs. nyomás:
Kikapcs. nyomás:
Tartály levegő nyomása:
Max. emelőmagasság: 42 m 47 m 48 m 48 m 48 m
Max. szívómagasság:
Max. vízszállítás: 62 l/min 90 l/min 90 l/min 105 l/min 90 l/min

Szívó / nyomócsonk mérete:

Tömeg: 19 kg 20/22,5 kg 15 kg 21/24 kg 17 kg

Zajszint (1,5 m távolságból mérve) LwA: 75 dB 90 dB 90 dB 90 dB 87 dB

LpA: 67 dB 82 dB 82 dB 82 dB 79 dB

Hálózati csatlakozó vezeték:

Vezeték:

1"

H07RN-F

3 x 1 mm2

9 m

230 V ~
50 Hz

Max. összemelőteljesítmény: 900 W 1 300 W 1300 W 1 500 W 1 300 W

I.

freccsenő víz ellen védett

1,5 bar
3 bar
1 bar

Típus VB 25/900
VB 25/1300;     

VB 25/1300 B; 
VB 50/1300

VBP 25/1300 
INOX

VB 25/1500;     
VB 25/1500 B; 

VB 50/1500

VB 25/1300 
INOX



készüléken szabad végezni! A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően 
lehet használni! 

   A szivattyú üzembehelyezése előtt bizonyosodjon meg: 

 a szivattyú tápvezeték és a dugaszoló épségéről 
 Ne indítsa be a szivattyút, ha meghibásodott! A javításokat kizárólag 

szakszervizben végeztesse!  
 A szivattyú felemelésére és szállítására a fogantyút használja! Ne használja a 

tápvezetéket a dugaszolónak konnektorból való kihúzására! 

Tilos a készüléken bármilyen önkényes változtatást, illetve módosítást végezni! 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 

  A készülék csak háztartási célra alkalmazható ! A szivattyút kizárólag a műszaki 
adatoknak megfelelően az alkalmazási határok keretei között használja! A készülék 
kizárólag a következő felhasználásokra alkalmas:  

 kertek és földek öntözése;  
 házi vízellátás;  
 a házi vízellátásban a nyomás növelésére 

 Üzem közbeni rendellenességek, vagy üzemen kívül helyezés esetén a hálózati 
csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból ki kell húzni! Minden karbantartást, szerelést, 
javítást csak a csatlakozó dugó kihúzásával a villamos hálózatról leválasztott 

BEVEZETÉS 

  A házi vízmű működésbe hozatala előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati 
utasítást a balesetek megelőzése és a tökéletes működés biztosítása érdekében! A 
használati utasítást tartsa a keze ügyében és a berendezés eladása vagy átruházása 
esetén a következő használónak adja át! 
  Figyelem! Ezt a készüléket csak háztartásokban, kizárólag háztartási célra 
használhatják! 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

  A készüléket csak az érvényes szabványok szerinti érintésvédelemmel ellátott, 
földelt hálózatra szabad csatlakoztatni! 

A hálózati dugót száraz helyen csatlakoztassuk a hálózathoz! 

  Biztonsági okokból fel kell szerelni egy nagy érzékenységű áram-védőkapcsolót (Fi 
relé 30mA DIN VDE 01100T739)! 
  Az adattáblán feltüntetett feszültség és áramtípus egyezzen meg a hálózat 
adataival!  
  Ha hosszabbítóra van szükség, kizárólag H07RN-F típusú minimum 3x1,5 mm2-es 
hosszabbító vezetéket alkalmazzon a víz kifreccsenése ellen védett konnektorral! 



Beszerelés 

  Helyezze a berendezést egy sík, stabil, vízszintes felületre! Győződjön meg arról, 
hogy a szivattyú védve van az esőtől és a vízsugaraktól! A szívóvezetéket 1”-os 
névleges átmérőjű vezetékből kell kialakítani, a végén egy beépített lábszeleppel! A 
lábszelepnek minimum 30 cm-rel a víz szintje alatt kell lennie! A szívóvezetéknek a 
berendezéstől a kút felé kell lejtenie (6%-os lejtés)! Homokos víz esetén szívóági 
szűrő alkalmazása szükséges, mely megakadályozza, hogy a szivattyúba homok 
kerüljön! A csősúrlódási veszteségek érdekében kerülni kell a felesleges csőidomok 
beépítését, mert ezek a megnövekedett veszteségek miatt az emelőmagasságot 
csökkentik! 

 Amennyiben a szívórendszerben 1 db 90o-os és egy 1 db T-idom kevésnek bizonyul, 
szükséges a törések kialakításához ún. ív-idomokat alkalmazni, mert a könyök 
idomok alkalmazása növeli a súrlódási veszteségeket, ez csökkenti a 
szívóképességet! 

  Az előbbiek alapján a vízellátó berendezést a víznyerőhelyhez a lehető legközelebb 
kell elhelyezni! A szükségesnél mélyebb kútvízszint esetén a vízellátó berendezést a 
kút közelében felépített aknába kell elhelyezni! Az aknát úgy kell méretezni, hogy a 
benne elhelyezett berendezés karbantartásához, javításához a munkát végző 
személy részére elegendő hely álljon rendelkezésre! Az aknába a készüléket úgy kell 
belehelyezni, hogy azt a víztelenítéskor a leeresztett víz ne érje el! Az akna falába 
fixen beépített létrát kell elhelyezni! Gondoskodni kell az akna talajvíz elleni 
védelméről, szellőztetéséről és zárhatóságáról! A vízellátó berendezést, valamint a 
vízszállító csőrendszert fagyveszélytől óvni kell, ezért célszerű a rendszer szabadon 
lévő részeit fagyhatár alá helyezni! A vízellátó berendezés közvetlen kútba helyezése 
nem megengedett! A szívócső alsó végére a lábszelepet és szívókosarat tömítetten 

A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE, BEÜZEMELÉSE 

A készülék kizárólag a következő folyadékok szivattyúzására alkalmas: 

 tiszta víz,  
 esővíz, 
 úszómedencék vizének, amikor személyek nem tartózkodnak a medencében! 

 Tilos alkalmazás: 

   A szivattyú nem alkalmas a következő folyadékok szivattyúzására: 

 sós víz;  
 folyékony élelmiszerek;  
 textilanyagot, illetve papíranyagot tartalmazó szennyvíz;  
 maró hatású szerek és vegyszerek;  
 savas, gyúlékony, robbanó, illetve illó folyadékok; 
  35oC-nál melegebb folyadékok;  
 homokos víz, illetve csiszoló folyadékok. 

 Tartsa be a vízellátásra vonatkozó helyi szabályokat! Forduljon egy vízvezeték-
szerelőhöz! 



kikapcsolási értéket a berendezés nyomáskapcsolóján lehet beállítani (1,5-2,5 bar). 
A beállítást szakemberrel végeztesse! 

FIGYELEM! A nyomáskapcsoló fedelének levétele esetén az elektromos 
csatlakozó kapcsok érinthetővé vállnak, ami életveszélyes balesetet okozhat! A 
nyomás beállítása után a nyomáskapcsoló fedelét az eredeti módon kell 
visszaszerelni! 

RENDELLENESSÉGEK 

MEGHIBÁSODÁS LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS 
 A szivattyú nem 
forog. 

1) Nincs hálózati 
feszültség. 
 

2) Kikapcsolt a hővédelmi 
relé. 

1) Ellenőriztesse a hálózatot és 
a bekötést elektromos 
szakemberrel! 

2) A villamos motor túlterhelt, a 
túlmelegedés okát 
megszüntetni! Forduljon 
szakemberhez! 

A berendezés ki-
be kapcsol. 

1) Szivárgás a 
nyomóoldalon 
2) Kicsi a levegőnyomás a 
tartályban. 

1) Tömítést megjavítani! 
 
2) Autópumpával levegőt fújni a 
tartályba! 

Túl kicsi a 
teljesítmény 

1) A szívócső el van 
dugulva. 
2) Túl nagy a 
szívómagasság. 
3) Túl kicsi a cső átmérője. 
 
4) Túl nagy a 
szintkülönbség. 

1) Tisztítsa meg a szívóoldalt! 
 
2) Csökkentse a 

szívómagasságot! 
3) Használjon nagyobb 

nyomócsövet! 
4) Csökkentse a 

szintkülönbséget! 

berendezésben a nyomás csökken, így eléri a bekapcsolási értéket, ekkor a szivattyú 
beindul és működik, amíg a nyomás újra el nem éri a kikapcsolási értéket. A be- és 

kell felszerelni (kenderkóc vagy teflon tömítés)! A tömítés állapota nagyon fontos, 
mert a vízoszlop súlyán kívül a tartályban lévő nyomás is visszahat a lábszelepre. A 
nyomóvezetékbe a szivattyú feltöltésére használt tölcsért elzárócsappal kell 
beépíteni! A nyomóvezetéket csatlakoztassa a készülék 1”-os nyomócsonkjához, 
lehetőleg flexibilis csőszakasz használatával! A csőcsatlakozások tömítését nagy 
gonddal végezze tömítőanyag (kenderkóc, teflonszalag) felhasználásával! 

Beüzemelés 

  A készülék hálózati csatlakozódugóját csatlakoztassa a hálózathoz (Lásd: 
Biztonsági előírások)! A feltöltő tölcséren keresztül töltse fel vízzel a szivattyút és a 
szívóvezetéket a légbuborékok megszűnéséig, a tölcsér alatti csapot zárja el! A 
szivattyú kapcsolódobozán található kapcsoló bekapcsolásával a szivattyú beindul és 
elkezdi a vízszállítást. Zárt nyomóvezeték esetén, amikor a tartályban a nyomás eléri 
a kikapcsolási értéket, a szivattyú automatikusan kikapcsol. Vízvételezés esetén a 



Hosszabb üzemszünet után (pl.: telelés miatti leállás) újraindítás előtt a Beüzemelés 
előírásai szerint kell eljárni! Előfordulhat, hogy a tartályból a levegő a szelep hibája 
miatt elszökik. Ilyenkor a szivattyú már 1-2 liter víz kiengedése után bekapcsol, és 
hamar leáll. Ebben az esetben a következő módon kell eljárni:  
 A berendezést a hálózati csatlakozódugó kihúzásával feszültség mentesíteni kell.  
 Fogyasztói oldalon egy csapot ki kell nyitni,  
 amikor már nem folyik víz a kinyitott csapból, akkor zárjuk el és a tartályban lévő 

levegő nyomását a „Műszaki adatok”-nál előírt értékűre kell pumpálni a szelepen 
keresztül. 

 

GARANCIÁT KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK 

 A garancia idő letelte. 
 A jótállási jegyen, adattáblán történő javítás. 
 Erőszakos behatás, alkatrészek repedése, törése. 
 Szennyezett, homokos, iszapos víz szivattyúzása miatti eltömődések, 

erőteljes kopások. 
 Szakszerűtlen bekötés, üzemeltetés. 
 Ha motor víz alá kerül (pl.: aknában)! 

FELESLEGESSÉ VÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK 
HULLADÉKKÉNT VALÓ ELTÁVOLÍTÁSA (Használható az Európai Unió és 
egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerében) 

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket 
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai 
készülékek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékek 

 
KARBANTARTÁS 

  A berendezés karbantartása előtt a készüléket a csatlakozó dugó kihúzásával 
feszültségmentesíteni kell!  
  A berendezés előírás szerinti üzemeltetés esetén különleges karbantartást nem 
igényel. A motor csapágyai zsírkenésűek, amely zsírtöltet 1500 üzemóráig biztosítja 
a csapágyak megfelelő kenését. A berendezést fagyveszély esetén vízteleníteni kell, 
beleértve a szívóvezetéket is! Amennyiben a szivattyú berendezés szállítási 
teljesítménye csökken, úgy azt feltehetően a járókerék sérülése okozza. Ha a 
járókerék repedt, törött vagy lötyög a tengelyen, akkor a járókereket cserélni kell! 

   A nyomáskapcsoló önműködően kapcsolja ki-be a berendezést, így ezt külön 
kezelni nem kell! Ha a telepítés olyan helyre történt, ahol nem biztosítható az emberi 
felügyelet (pl.: hétvégi kert), akkor távozáskor a berendezést le kell kapcsolni az 
elektromos hálózatról!  



     Vasvári P.u.65. 

     Magyarország 

 a TÜV Rheinland vizsgálata alapján tanúsítja a termék CE megfelelőségét ( azaz, 
hogy a termék megfelel a vonatkozó európai normatíváknak) valamint, hogy a 
VB……. típusú, és ………………………… gyártási számú házi vízellátó berendezés 
az adattáblán és a „Vásárlási tájékoztató”-ban megadott műszaki adatoknak 
megfelel. 

 

A készülék gyártásával és a „Használati utasítás”-sal kapcsolatban az ELPUMPS 
KFT. A változtatás jogát fenntartja.  
A készülék javítását az ELPUMPS KFT.  a jótállási jegyhez mellékelt címjegyzékben 
felsorolt szervizeken keresztül biztosítja az ország egész területén. 

 

 

újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén 
illetékeshez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a 
terméket vásárolta. 

A csomagolóanyagokra vonatkozó információk 

Az elhasznált csomagolóanyagokat az anyagnak megfelelő hulladékgyűjtőbe dobja 
ki. 

Minőségtanusítás: 

Az ELPUMPS KFT 

     4900 Fehérgyarmat 

helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, 
mely bekövetkezne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. az anyagok 
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék 



VB 25/1300 VB 25/1500

VB 25/900 VB 25/1300 B VB 25/1500 B

VB 50/1300 VB 50/1500

230 V
50 Hz

900 W 1300 W 1300 W 1500 W 1300 W
I.

freccsenő víz ellen védett
25 l 25 l / 50 l 25 l 25 l / 50 l 25 l

1,5 bar
3 bar
1 bar

42 m 47 m 48 m 48 m 48 m
9 m 

62 l/min 90 l/min 90 l/min 105 l/min 90 l/min
19 kg 20/22,5 kg 17 kg
75 dB 90 dB 90 dB 90 dB 87 dB
67 dB 82 dB 82 dB 82 dB 79 dB

HO7RN-F
3x1 mm²

VB 25/1300 
INOX

VBP 25/1300 
INOX

15 kg 21/24 kg









VB 25/1300 VB 25/1500

VB 25/900 VB 25/1300 B VB 25/1500 B

VB 50/1300 VB 50/1500

230 V
50 Hz

900 W 1300 W 1300 W 1500 W 1300 W
I.
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25 l 25 l / 50 l 25 l 25 l / 50 l 25 l

1,5 bar
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1 bar

42 m 47 m 48 m 48 m 48 m
9 m 

62 l/min 90 l/min 90 l/min 105 l/min 90 l/min
19 kg 20/22,5 kg 17 kg
75 dB 90 dB 90 dB 90 dB 87 dB
67 dB 82 dB 82 dB 82 dB 79 dB

HO7RN-F
3x1 mm²

VB 25/1300 
INOX
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15 kg 21/24 kg
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230 V
50 Hz
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I.

freccsenő víz ellen védett
25 l 25 l / 50 l 25 l 25 l / 50 l 25 l

1,5 bar
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1 bar

42 m 47 m 48 m 48 m 48 m
9 m 

62 l/min 90 l/min 90 l/min 105 l/min 90 l/min
19 kg 20/22,5 kg 21/24 kg 17 kg
75 dB 90 dB 90 dB 90 dB 87 dB
67 dB 82 dB 82 dB 82 dB 79 dB

HO7RN-F
3x1 mm²

VB 25/1300 
INOX

VBP 25/1300 
INOX

15 kg









VB 25/1300 VB 25/1500

VB 25/900 VB 25/1300 B VB 25/1500 B

VB 50/1300 VB 50/1500
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Тази инструкция е издадена от производителя: ELPUMPS Ltd , с адрес: 21, Szamári Street, 
Fehérgyarmat, 4900 Унгария 
 
Вносител за България: „ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП” АД,София, бул. Ботевградско шосе 44 
Тел. :02/ 942 34 00, Факс: +359 2 942 34 40,  www.valerii.com 

 
 

 ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 

Технически данни:  
 

Вид VB 25/900 VB 25/1300 
VB 25/1300 B 

VB 25/1500 
VB 25/1500 B 

VB 25/1300 
INOX 

Напрежение 230 V 
Честота 50 Hz 
Мощност при максималана 
височина на изпомпване: 

 
900 W 

 
1300 W 

 
1500 W 

 
1300 W 

Клас на защита при токов удар I 
Защита Защитен от пръски 
Нормален обем на резервоара 25 литра  
Налягане при включване 1.5 bar 
Налягане при изключване 3 bar 
Налягане в резервоара 1 bar 
Максимален напор на помпата 42м 47м  48м 48м 
Максимална смукателна височина 9 м  
Максимално изпомпване на вода 62 л/мин 90 л/мин  105 л/мин  90 л/мин 
Тегло  
Ниво на шума (измерено при 
разстояние 1,5м) 
Муфа за електрическа мрежа HO7RN-F 
Кабел 3x1 мм2 
 
 

 
  
 
Въведение 
За да се предотвратят инциденти и за да се осигури отлично функциониране, прочетете 
внимателно тези инструкции за употреба преди да започнете употребата на тези 
водопроводни станции в домашни условия. 

 

VBP 25/1300 
INOXVB 1300 50/

1300 W 

47м

90 л/мин
kg 
dB 

19kg 20/22.5kg 15 21/24kg 17kg 
75dB 90 dB 90 90 dB 87 dB 
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Пазете инструкцията и в случай, че продадете или предоставите уреда на друг му ги 
дайте на следващия притежател. 
Внимание! Този продукт може да се използва само в домакинство за домашни 
цели! 
 
Правила за безопасност 
“Този уред не е предназначен за употреба от хора, които нямат физическа 
възможност, не могат да прочетат или мисловна способност или хора, които нямат 
опит или познания (включително деца), освен ако не са наблюдавани и 
информирани от човек, който в същото време е отговорен за тяхната безопаснос.” 
„ За деца наблюдението е препоръчително, за да е сигурно, че не играят с уреда.” 
 

- Свържете уреда само към електрическа мрежа снабдена с тествана защита 
против токов удар в съответствие с действащите стандарти. 

- За безопасност, инсталирайте 10-A предпазител и защитно реле (F1) на 10/30mA 
за токово късо съединение. 

- Напрежението и вида на електричеството показани на пластината с данни, 
трябва да отговарят на показателите на електрическата мрежа. 

- Ако ви е необходим удължител, добавете HO7RN-F-тип удължаващ кабел  
минимум 3x1.5 мм2 с щепсел защитен от пръски. 

- В случай на нередности по време на работа или прекъсване функционирането, 
изключете машината като извадите щепсела от контакта. 

- Поддръжка, сглобяване или поправка се извършва само когато машината не е 
свързана с електрическата мрежа, като извадите щепсела от контакта.  

- Използвайте уреда само за целите, за които е предназвначен. 
 
Преди да стартирате помпата за работа се уверете, че: 

o Захранващият кабел и щепселът не са повредени. 
o Не стартирайте помпата, ако е повредена. Занесете помпата за ремонт 

само в специализираните за целта сервизи. 
o Използвайте дръжката само, за да вдигате и пренасяте помпата. Не 

използвайте захранващия кабел, за да извадите щепсела от контакта.  
 
Не правете своеволни изменения или модификация на уреда.  
 
Области на приложение: 
 
Уредът служи за частна употреба в дома или градината. Използвайте помпата само в 
границите на употреба, определени чрез техническите данни. Уредът е подходящ само 
за следните цели: 

- Поливане на градини и посищна земя, 
- Доставка на вода за домакинството. 

Когато се използва за снабдяване на домакинството с вода е подходящо да увеличите 
налягането. Спазвайте местните наредби по отношение снабдяването с вода. Обърнете 
се към водопроводчик.       
 
Уредът е подходящ само за изпомпване на следните течности: 

- Чиста вода 
- Дъждовна вода 
- Вода от плувни басейни, ако в него няма хора 
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Не използвайте: 
 
Не използвайте помпата в постоянен режим на работа. Помпата не е подходяща за 
изпомпване на следните течности: 
   

- Солена вода 
- Течни храни 
- Отпадъчни води, съдържащи текстилни материали или хартиени парчета  
- Разяждащи агенти и химикали 
- Окисляващи, запалими, експлозивни или летливи течности 
- Течности по-горещи от 35oC 
- Пясъчна вода или абразивни течности 

 
Инсталиране, употреба на уреда  

 
Инсталиране: 
 
Поставете оборудването на равна, стабилна, хоризонтална повърхност. Уверете се, че 
помпата е защитена дъжд и водни струи. Изработете смукателната тръба от тръба 1” 
номинален диаметър с вграден клапан в долния край на вертикалния смукателен 
тръбопровод. 
Клапанът в долния край на вертикалния смукателен тръбопровод трябва да бъде 
минимум 30 см под нивото на водата.  
Смукателната тръба трябва да е под наклон по отношение на оборудването по посока 
на кладенеца. (6% наклон) 
В случай на пясъчна вода, добавете филтър в смукателната тръба, за да предотвратите 
попадането на пясък в помпата. 
За да увеличите хидравличната загуба във водопровода, избягвайте инсталирането на 
излишни смукателни тръби, защото те ще умеличат хидравличния напор, което ще 
доведе до по-големи загуби. 
Ако едно парче от 90o и едно T-образно са малко е препоръчително да се използва така 
наречените извити профили, за да направите необходимите пролуки, защото 
употребата на колянови тръби ще повиши механичните загуби и така ще намали 
смукателния капацитет. 

- В съответствие с гореизложеното, поставете водопроводната станция възможно 
най-близо до мястото за изтегляне на водата . 

- В случай на ниво на водата в кладенеца по-дълбоко от необходимото, поставете 
водната станция в шахта построена до кладенеца. 

- Проектирайте шахтата по такъв начин, че да има място за човек, който да 
извършва поддръжка, поправка на оборудването, което се намира в нея.  

- Поставете уреда в шахтата по такъв начин, че нивото на изхвърлената вода по 
време на отстраняване на водата не достига оборудването. 

Поставете в шахтата фиксирарана вградена в стената входна стълба. 
Уверете се, че шахтата е защитена от канализационна вода, проветрена и затворена. 
- Пазете водната станция, както и водната тръбопроводна транспортираща система от 
замръзване. За тази цел е разумно да поставите свободни части от системата под 
студоустойчивата дълбочина. Не поставяйте водната система директно в кладенеца. 
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- Поставете плътно клапана в долния край на вертикалния смукателен тръбопровод и 
мрежата на смукателната тръба към долния край на смукателната тръба (уплътнение от 
кълчища или тефлон). 
Правилното запечатване е много важно в допълнение към важността на водния стълб, 
налягането съществуващо в резервоара също влияе на клапана в долния край на 
вертикалния смукателен тръбопровод.  
Построяването на хопер в тръбата под налягане с кран, прави пълненето на помпата 
възможно. 
Свържете тръбата под налягане към 1” връзката под налягане на уреда, използвайки 
подвижна тръбна част, ако е възможно. 
Пригответе уплътняването на връзките между тръбите внимателно, използвайки 
уплътняващи материали (гумирани, тефлонова лента). 
 
Употреба: 
 

- Свържете щепсела на уреда към електрическата мрежа (вижте правилата за 
безопасност).  

- Чрез пълнежа на хопъра, напълнете помпата и смукателната тръба с чиста вода 
докато мъздушните мехурчета не изчезнат и заворете крана. 

- Когато включите прекъсвача, който се намира на кутията на разпределителното 
табло на помпата, помпата ще започне работа и изпомпване на вода. 

В случай на затворена тръба под налягане, налягането в резервоара ще достигне 
стойност при която помпата автоматично ще се изключи.  
В случай на освобождаване на вода, налягането в уреда ще спадне и ще достигне ниво 
при което помпата ще се включи и ще започне да работи, докато налягането достигне 
отново стойност за „изключване”. 
Стойностите за изключване и включване могат да се настроят чрез бутона за налягане 
на уреда 1.5-2.5 bar; настройките трябва да се направят от експерт. 
Ако махнете капака на бутона за налягане, електрическите свързващи изводи ще 
станат осезаеми; тяхната осезаемост може да причини инцидент, застрашаващ 
живота.  
След нагласяне на напрежението, поставете отново капака на бутона за налягане по 
първоначалния начин.    
 
Грешки  

Грешка Причина Решение 
Помпата не се върти 
 
 
 
 
 
 
Уредът се включва и 
изключва 
 
 
 
 
Производителността е 

Неизправност в 
напрежението 
 
 
Температурното реле се е 
изключило. 
 
- Теч на нагнетателната 
страна 
- Въздушното налягане в 
резервоара е ниско 
 
Смукателната тръба е 
затворена. 

Ел. Техник трябва да 
провери ел.мрежата и 
нейните връзки. 
Ел.двигател е претоварен, 
отстранете причината за 
прегряване. Обадете се на 
експертt. 
Отстранете теча. 
 
Вкарайте въздух в 
резервоара с помпа за 
надуване на гуми. 
Почистет страната на 
зассмукване. 
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прекалено ниска 
 

Смукателната височина е 
прекалено голяма. 
Диаметърът на тръбата е 
прекалено малък. 
Разликата между нивата и 
прекалено голяма. 

Понижете смукателната 
височина. 
Използвайте по-широка 
тръба. 
Намалете разликата между 
нивата. 

Поддръжка 
 

Преди започването на каквато и да е работа по поддръжката, изключете уреда 
като извадите щепсела от електрическата мрежа.  
В случай на правилна работа, уредът не се нуждае от специална поддръжка. 
Лагерите на мотора на помпата са смазани с грес. Този пълнеж от грес осигурява добро 
смазване на лагерите за 1500 работни часа.  
В случай на риск от зампъзване, изпразнете водата от уредау включително и от 
смукателната тръба. 
Ако капацитета на изпомпване на помпата значително се повишава, причината за това 
може да бъде износването или счупване на ротора на помпата. В такъв случай сменете 
ротора. 
 
Бутонът за налягане включва и изключва уреда автоматично, така че не е необходимо 
да работите с него. 
 
Ако уредът е инсталиран на място където не може да се осигури надзор от човек (хоби 
градина обработвана през почивните дни), тогава изключете уреда от електрическата 
мрежа. 
След продължителен период на неизползване (неизползване през зимата), действайте в 
съответствие с правилата от раздел “Употреба”.  Неизползването може да доведе до 
това, че въздухът излиза от резервоара, заради повреда на клапана. В този случай 
помпата ще се включи след освобождаване на  1-2 литра вода и скоро спре. В този 
случай действайте както следва:  
 
- Изключете уреда, като отстраните щепсела от електрическата мрежа. 
- Отворете крана от страната на консуматора. 
- Ако водата все още не е потекла от отворения кран, затворете го и изтеглете 
налягането от въздуха в резервоара до стойността определена в техническите данни. 
 
Обстоятелства при които гаранцията не е валидна  

 
- Изтичане на гаранционния период. 
- Корекции в гаранционната карта или информационната табела на 

устройството. 
- Влизане чрез сила, счупени, пукнати части. 
- Задръстване, широкообхватно износване причинено от замърсяване, 

пясъчлива или кална вода. 
- Непрофесионално свързване, употреба. 
- Ако двигателят попадне под вода (включително в шахта) 

 
Изхвърляне на заменяеми електрически и електронни устройства като топадък  
(Да се използва при система за разделно събиране на отпадъци на Европейския 
Съюз и други страни) 
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 Този символ на устройството или на опаковката показва, че продуктът не 
трябва да се изхвърля като обикновен домашен отпадък. Молим, изхвърлянето му да се 
извърши на обозначени места за събиране на електрически и електронни устройства. 
Чрез правилното изхвърляне на гореупоменатите продукти, може да помогнете за 
защита на приподата и човешкото здраве от вреди, които могат да се настъпят, ако не 
следвате правилния начин за изхвърляне на отпадъците. Рециклирането на 
материалите, помага за запазване на естествените ресурси. За допълнителна 
информация за рециклилане на продукта молим да се обърнете към компетентните 
власти, местната служба за събиране на отпадъци и магазина от където сте закупили 
продукта. 
  
Информация относно материалите на опаковката  
Използваните материали за опаковане трябва да се изхвърлят в съответния контейнер 
за отпадъци.  
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Käyttöohjeet 
 

Tekniset tiedot 
 

 
 

Tyyppi VB 25/900 VB 25/1300 
VB 25/1300 B 

VB 25/1500 
VB 25/1500 B 

VB 25/1300 
INOX 

Jännite 230 V 
Taajuus 50 Hz 
Teho max. nostokorkeudella 900 W 1300 W 1500 W 1300 W 
Iskunkestävyysluokka I 
Suojausluokka Roiskevesitiivis 
Säiliön nimellistilavuus 2 litraa 5 
Käynnistymispaine 1,5 bar 
Sammumispaine 3 bar 
Säiliön ilmanpaine 1 bar 
Max. nostokorkeus 42 m 48 m 48 m 48 m 
Max. imukorkeus 9 m 
Max. tuotto 62 l/min 90 l/min 105 l/min 90 l/min 
Paino 20 kg 20,5 kg 20,5 kg  
Melutaso (1,5m:n päässä) 75 dB 75 dB 78 dB 75 dB 
Sähköjohto H07RN-F  3x1 mm2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Johdanto 
Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi lue 
käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. 
Pidä käyttöohjeet aina helposti saatavilla. Mikäli laite myydään tai luovutetaan eteenpäin, 
anna käyttöohjeet seuraavalle omistajalle laitteen mukana. 
Huomio! 
Tämä laite soveltuu ensisijaisesti kotitalouskäyttöön. 

17 kg
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Turvaohjeet 
Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, 
joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute 
estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava 
henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä. 
Lapsia on valvottava, etteivät he leiki tällä laitteella. 
 

- Laitteen saa kytkeä ainoastaan sähköverkkoon, joka on suojattu 10A sulakkeella sekä 
10/30mA vikavirtasuojakytkimellä. 

- Varmista, että laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat 
käytettävän sähköverkon arvoja. 

- Mikäli käytetään jatkojohtoa, on sen oltava tyyppiä H07RN-F minimissään 3x1.5 mm2 
roiskevesitiiviillä pistorasialla. 

- Kytke laite irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke pistorasiasta mikäli laitteen 
toiminnassa esiintyy häiriöitä sekä aina käytön jälkeen. 

- Laite on kytkettävä irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke pistorasiasta ennen kaikkien 
huolto-, asennus- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista. 

- Laitetta saa käyttää ainoastaan sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. 
Ennen kuin käynnistät laitteen: 

o Varmista, ettei laitteen sähköjohdossa tai pistokkeessa ole vaurioita. 
o Älä käynnistä laitetta mikäli se on vaurioitunut. Vie laite valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen korjattavaksi. 
o Käytä aina kahvaa laitteen nostamiseen ja liikuttamiseen. Älä irrota pistoketta 

pistorasiasta sähköjohdosta kiskaisemalla. 
Laitteelle ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. 
 
Käyttökohteet: 
 
Laite soveltuu yksityiskäyttöön kodissa ja puutarhassa. Laitetta saa käyttää ainoastaan 
ilmoitettuihin käyttökohteisiin, teknisissä tiedoissa määriteltyjen rajojen puitteissa. Laite 
soveltuu ainoastaan seuraaviin käyttökohteisiin: 

- puutarhojen ja maa-alueiden kastelu, 
- kotitalouksien vedenjakelu. 

Kun laitetta käytetään kotitalouden vedenjakeluun, se soveltuu paineen nostamiseen. Noudata 
paikallisia vedenjakeluun liittyviä määräyksiä. Käänny putkimiehen puoleen. 
 
Laite soveltuu ainoastaan seuraavien nesteiden pumppaamiseen. 

- puhdas vesi 
- sadevesi 
- uima-altaiden vesi, kun ihmisiä ei ole uima-altaassa 

 
Ei saa käyttää: 
 
Laitetta ei saa käyttää jatkuvalla käyttömoodilla. Laite ei sovellu seuraavien nesteiden 
pumppaamiseen: 
 

- suolainen vesi 
- nestemäiset ruoat 
- jätevesi, joka sisältää tekstiilimateriaalia tai paperinpalasia 
- emäksiset aineet ja kemikaalit 
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- happamat, helposti syttyvät, räjähdysalttiit tai haihtuvat nesteet 
- nesteet joiden lämpötila on yli 35oC 
- hiekkainen vesi tai hiovia aineita sisältävät nesteet 

 
Asennus, käyttöönotto 
 
Asennus: 
 
Aseta laite tasaiselle, vakaalle ja vaakasuoralle alustalle. Varmista, että laite on suojassa 
sateelta ja vesisuihkuilta. Käytä imuputkena alipainetta kestävää 1” vahvuista putkea, johon 
on asennettu pohjaventtiili. 
Pohjaventtiilin on oltava vähintään 30 cm vedenpinnan alapuolella. 
Imuputken on oltava kallellaan laitteesta kaivoa kohti. (6% kaltevuus.) 
Mikäli vesi on hiekkaista, käytä imuputkessa suodatinta estääksesi hiekan pääsyn pumppuun. 
Vältä suurta liitoskappaleiden ja T-kappaleiden määrää, sillä ne vähentävät virtausta ja 
alentavat laitteen nostokykyä. 
Mikäli joudut käyttämään liitoskappaleita, käytä kaaren muotoisia kappaleita pitääksesi 
virtauksen mahdollisimman hyvänä. Kulmakappaleiden käyttö rajoittaa virtausta ja alentaa 
täten laitteen kapasiteettia. 

- Yllämainitun mukaisesti, sijoita laite niin lähelle vedenpoistopaikkaa kuin 
mahdollista. 

- Mikäli kaivon vedenkorkeus on tarpeellista syvempi, sijoita laite kaivon viereen 
kaivettuun kuoppaan. 

- Suunnittele kuoppa siten, että siellä on riittävästi tilaa huolto- ja korjaustöiden 
suorittamiseen. 

- Aseta laite kuoppaan siten, että poistuvan veden korkeus ei yllä laitteen korkeudelle 
pumppauksen aikana. 

Asenna tikkaat kiinteästi kaivon seinämään. 
Varmista, että kaivo on maavedeltä suojattu, tuuletettu ja suljettavissa. 
- Suojaa sekä laitetta että vettä kuljettavaa putkistoa jäätymiseltä. Tästä syystä järjestelmän 
vapaat osat olisi järkevää sijoittaa routimissyvyyden alapuolelle. Älä aseta laitetta suoraan 
kaivoon. 
- Asenna pohjaventtiili ja imukoppa paineenkestävästi imuputken alapäähän. Käytä 
kierreteippiä tai muuta tiivistysainetta. 
Kunnollinen tiivistys on erittäin tärkeää, sillä vesipatsaan painon lisäksi myös säiliössä oleva 
paine vaikuttaa pohjaventtiiliin. 
Rakenna asianmukainen suppilo, joka helpottaa pumpun juottamista. 
Kytke paineputki laitteen 1” paineliitäntään mieluiten taipuisaa putkea käyttäen, mikäli 
mahdollista. 
Suorita putkiliitosten tiivistys huolellisesti tiivistysainetta käyttäen (liima, Teflon-teippi). 
 
Käyttöönotto: 
 

- Kytke laitteen pistoke sähköverkkoon (katso Turvaohjeet). 
- Täytä pumppu ja imuputki täyttösuppilon kautta puhtaalla vedellä kunnes ilmakuplat 

häviävät ja sulje hana. 
- Kun laite käynnistetään kytkimestä, pumppu alkaa toimia ja pumpata vettä. 

Mikäli paineputki on suljettu, säiliön paine saavuttaa sammumisarvon ja pumppu sammuu 
automaattisesti. 

60

FI



Mikäli vettä tulee ulos, laitteen paine alenee ja saavuttaa käynnistymisarvon, jolloin pumppu 
käynnistyy ja käy kunnes paine saavuttaa jälleen sammumisarvon. 
Sammumis- ja käynnistymisarvot voidaan säätää laitteen painekytkimellä (1,5-2,5 bar); vie 
laite säädettäväksi ammattilaiselle. 
Mikäli irrotat painekytkimen kannen, tulevat sähkökytkentäliittimet näkyviin ja ne ovat 
kosketettavissa; niihin koskeminen saattaa olla hengenvaarallista. 
Kun paine on säädetty, aseta painekytkimen kansi takaisin paikoilleen kuten se alunperin 
olikin. 
 
Vianetsintä 

Vika Syy Ratkaisu 
Pumppu ei pyöri 
 
 
 
 
 
 
Laite käynnistyy 
ja sammuu 
 
 
Teho on liian 
alhainen 
 

- Häiriö verkkojännitteessä. 
 
- Lämpörele on lauennut. 
 
 
 
 
- Vuoto painepuolella. 
- Säiliön ilmanpaine on alhainen. 
 
 
- Imuputki on tukkeutunut. 
- Imukorkeus on liian suuri. 
- Putken halkaisija on liian pieni. 
- Korkeusero on liian suuri. 

- Tarkistuta sähköverkko ja kytkennät 
ammattimaisella sähköasentajalla. 
- Sähkömoottori on ylikuormittunut, 
poista ylikuormittumisen syy. Ota 
yhteys asiantuntijaan. 
 
 
- Korjaa tiivistys. 
- Lisää säiliöön ilmaa ilmapumpulla. 
 
 
- Puhdista imupuoli. 
- Alenna imukorkeutta. 
- Käytä suurempaa syöttöputkea. 
- Vähennä korkeuseroa. 

 
 
Huolto 
 
Laite on kytkettävä irti verkkovirrasta ennen kaikkien huoltotoimenpiteiden 
aloittamista. 
Mikäli laite toimii normaalisti, ei se vaadi mitään erityistä huoltoa. 
Moottorin laakerit ovat rasvalla voideltuja. Tämä rasva takaa laakereiden riittävän voitelun 
1500 käyttötunniksi. 
Mikäli on olemassa jäätymisvaara, poista kaikki vesi laitteesta, mukaan lukien myös 
imuputkesta. 
Mikäli pumpun kapasiteetti heikkenee huomattavasti, saattaa tähän olla syynä pumpun 
siipipyörän kuluminen tai rikkoontuminen. Tällöin siipipyörä on vaihdettava. 
 
Painekytkin käynnistää/sammuttaa laitteen automaattisesti, joten sitä ei tarvitse huoltaa. 
 
Mikäli laite on asennettu paikkaan, jossa sitä ei pystytä valvomaan jatkuvasti (esim. puutarha 
viikonlopun viettopaikassa), on laite tällöin kytkettävä irti verkkovirrasta. 
Kun laite on ollut käyttämättömänä pidempään (esim. talvisäilytyksessä), on tällöin toimittava 
kappaleen “Käyttöönotto” ohjeiden mukaisesti. On mahdollista, että painesäiliön vastapaine 
pääsee purkautumaan säiliöstä venttiilin häiriön takia. Tässä tapauksessa laite käynnistyy 
vapautettuaan 1-2 litraa vettä ja sammuu pian. Toimi tällöin seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
 
- Kytke laite irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke pistorasiasta. 
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- Avaa venttiilin suojakorkki painesäiliön kyljestä. 
- Tarkasta ilmanpainemittarilla säiliön vastapaine ja lisää säiliöön tarvittaessa ilmaa noin 
1bariin asti (ks. “Tekniset tiedot”). 
 
TAKUUN ULKOPUOLELLE KUULUVAT TAPAUKSET 
 
- Takuuaika on umpeutunut. 
- Takuuseen tai laitteen tyyppikilpeen tehdyt muutokset. 
- Kovakourainen käsittely, tai haljenneet tai rikkoontuneet osat. 
- Tukkeuma tai laaja-alainen kuluminen joka on aiheutunut epäpuhtaasta, hiekkaisesta tai 
mutaisesta vedestä. 
- Epäasianmukainen kytkentä tai käyttöönotto. 
- Moottori on ollut veden alla (esim. kaivossa). 
 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen 
(Käytettävä jätehuollossa Euroopan Unionin alueella ja muissa maissa) 
 

Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa 
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Näin toimimalla autat estämään sähkölaiteromun 
epäasianmukaisesta hävittämisestä syntyvät vahingot ihmisten terveydelle ja ympäristölle. 
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Saadaksesi lisätietoja laitteen kierrätyksestä ota 
yhteys paikallisiin viranomaisiin, paikalliseen jäteyhtiöön tai liikkeeseen josta laitteen ostit. 
 
Pakkausmateriaaleja koskevat tiedot 
Käytetyt pakkausmateriaalit on toimitettava asianmukaiseen jätteenkeräyspisteeseen. 
 
 
 
 
VAKUUTUS 
 
 
ELPUMPS Ltd (21, Szamári Street, Fehérgyarmat, 4900, Unkari) vakuuttaa 
painevesiautomaatti-tyyppien VB25/900, VB 25/1300, VB 25/1300 INOX, VB 25/1500 EY-
vaatimustenmukaisuuden sekä laitteiden yhdenmukaisuuden tyyppikilvessä annettujen 
teknisten tietojen ja “Käyttöohjeiden” kanssa. 
 
 
ELPUMPS Ltd varaa oikeuden laitteen valmistukseen ja Käyttöohjeisiin liittyviin muutoksiin. 
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