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EccoFlo 3.9 GPM 50 PSI Triplex membranpumpe pumper dit vand
som aldrig før. Denne smart designede enhed sørger for tryk på
dine udendørs brusere og rengøringsjob. EccoFlo pumpen fungerer
perfekt sammen med Eccotemp L5, L7 og L10 tankløse vandvarmere.
Eccoflo sørger for et konstant flow til alle anvendelsesområder,
fungerer gnidningsløst og bruger lidt strøm. De pulsabsorberende
monteringsbeslag reducerer irriterende vibrationer og støj, og den
selvansugende funktion tillader tørløb, uden at pumpen tager skade.
Alle afbrydere er belagt med en elektrobelægning for at forhindre
korrosion over tid. ½" hurtig slange tilslutning forenkler installationen.
EccoFlo vandpumpen er lavet af korrosionsbestandige materialer og
holder trykket på dit vand i mange år fremover.
Bemærk: Det er vigtigt, at du læser denne vejledning, før du forsøger
at installere ECCOFLO Triplex Membranpumpen. Hvis denne ikke er
korrekt installeret, kan garantien bortfalde.

Tåler tørløb uden
at tage skade

Elektrobelagte
afbrydere
Vandindtag

Vandudløb

Pulsdæmpende
monteringsbeslag

PUMPEFUNKTIONER
• Selvansugende
• Tørløb
• Pulsdæmpende monteringsbeslag
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• Indbygget kontrolventil og termisk
overbelastning
• Korrosionsbeskyttende belægninger
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Hos EccoFlo er vi klar over, at vores pumpe i mange tilfælde bliver installeret som erstatningspumpe til
et eksisterende system. Følgende vejledninger bør overvejes for at opnå optimal pumpedrift. Følg altid
de lokale eller nationale installationskoder og standarder.

Tjek din forsendelse:

12V pumpe

2 - 1/2" gevindfitting

1 - 1/2" 90°
slangenippel

Snavssamle

1 - 1/2"
slangenippel

1 - Sort/Rød (+/-)
krokodillenæb

Bemærk: Brug flexible rør til pumpens indtag og udløb for at reducere støj og vibrationer fra
pumpen, som vist ovenfor. Sørg for at bruge rør, der kan holde til pumpevakuum.
NO
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Komponent

1

Trykafbryder

2

Pumpehoved

3

Ventilplademontering

4

Membran/drevmontering

5

Motor
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INSTALLATIONSVEJLEDNING
• Solid overflade
• Tilgængelig beliggenhed væk fra bebyggelse
• Ledninger af korrekt størrelse

• Korrekt elektrisk beskyttelse
• Y-filter på vinkelrør og ventiler nær pumpen
• Minimer flowbegrænsninger i systemet

INSTALLATION

TRIN 1. Fjern forsendelsespropperne fra pumpens porte. Der kan løbe noget vand ud fra
fabriksprøvningen.
TRIN 2. Tilslut fittingsene, der leveres med pumpen, til dine slanger. Anvend slangeklemmer, hvis
du bruger nippelrør.
TRIN 3. Monter pumpe vandret eller lodret. Læs monteringsvejledning nedenfor.
TRIN 4. IInstaller indtags- og udløbsportfittingsene. Stram ikke for meget.
TRIN 5. Installer filtret på et tilgængeligt sted mellem tanken og pumpens indtag. Dette filter
eller tilsvarende anbefales.
MONTERING
(Læs venligst, inden du gennemfører trinene)

• Pumpen kan placeres på samme niveau som eller under vandtanken. Den kan også placeres
over vandtanken, hvis det er nødvendigt, da den er selvansugende på op til 6ft. (1.8m)
vertikalt. Horisontalt vandindtag vil muliggøre selvansugning på op til tillade 30ft (9m).
• Overvej et tørt sted, der giver nem adgang, hvis vedligeholdelse er påkrævet. Pumpen bør
ikke være placeret et sted mindre end 0.028 m3, medmindre der er tilstrækkelig ventilation.
For megen varme kan udløse den integrerede termiske afbryder og afbryde driften. Når
temperaturen falder drops vil afbryderen automatisk nulstille og genstarte driften.
• Pumpen kan monteres vandret eller lodret. Ved lodret montering af pumpen, skal
pumpehovedet være i nedadvendt stilling.
• Monteringsfødderne er beregnet til at isolere pumpen fra monteringsfladen; overspænding,
fladning eller brug af overdimensionerede skruer vil reducere evnen til at isolere vibrationer
og støj i rørene.
ELEKTRISK TILSLUTNING

TRIN 1. Brug 1.6 til 0.8 mm flertrådet ledning, 2.06 til 0.02 mm fra strømkilden.
TRIN 2. Brug en 10-15 ampere on-off afbryder på den (+) (røde) ledning.
TRIN 3. Installer en 10 amp sikringsbeskyttelse på den positive ledning.
ELEKTRISK
(Læs venligst, inden du gennemfører trinene)

• Pumpen skal være tilsluttet et dedikeret (individuelt) kredsløb, der er beskyttet af den
angivne sikring på motoren.
• En U/L, CE osv. godkendt (tændingsbeskyttet) afbryder til vandbrug, der er bedømt til over
15 ampere, anbefales til at afbryde strømmen på den positive (+ røde) ledning.
• Pumpen skal have jordtilslutning til et kendt jord (batteri). Jordledningen skal have samme
størrelse (gauge/mm2) som den positive ledning.
• Ledningsstørrelse: Korrekt ledningsstørrelse er nødvendig for en god pumpedrift. Hvis
ledningen er for lille, vil lav spænding påvirke pumpens ydeevne og kan skabe brandfare.
• Den samlede nuværende belastning på kredsløbet må ikke overstige 15 ampere. Hvis
pumpen bruges sammen med andre komponenter, skal overbelastningsstrømbeskyttelse
(sikring eller afbryder) og ledningsstørrelse svare til de samlede forstærkningskrav for alle
enheder i kredsløbet.
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VVS
EccoFlo anbefaler mindst 1 ft (.3m) eller 1/2" (13mm) I.D. fleksibelt højtryksrør til begge porte.
Ideelt set bør pumpens porte/filtre ikke tilsluttes plastik eller stive rør. Ved stive rør kan pumpens
normale svingninger forårsage støj, og muligvis løsne eller skabe revner i komponenter.
Montering af 50-mesh filtret anbefales til at forhindre fremmedlegemer i at komme ind i pumpen.
EccoFlo sekskantede/drejelige slangenipler søger for nem afmontering, hvis vedligeholdelse
eller adgang er påkrævet. Fittingsene er udformet med en "taperseal", der skaber en vandtæt
forbindelse, når den er fastspændt. Sørg altid for tilslutning af slanger med passende størrelse
rustfri stålklemmer for at forhindre lækager. Brug aldrig rørleggerbånd eller tætningsmidler på rør.
Det kan komme ind i pumperne og forårsage driftsstop. Driftsstop på grund af fremmedlegemer er
ikke dækket af garantien.
Hurtig cirkulation kan skyldes for højt tilbagetryk skabt af en eller flere af følgende inden for et
VVS-system: Vandfiltre og renseapparater, der ikke findes på separate tilførsler, flowbegrænsere
i vandhaner og brusehoveder, små ID-rør skal være mindst 1/2" (13mm) til hovedrør, restriktive
fittings og forbindelser (vinkler,"T"er, hovedrør til vandhaner osv.). Pumper med by-pass behøver
ikke en trykbeholder. Øg indstilling, hvis pumpen cirkulerer hurtigt, ved at dreje skruen med uret
(maks. 1 ½ omgang), Indtil pumpen kører i 1 sek. med mindst 2 sek. "OFF-tid".
Pumpens arbejdscirkulation er: intermitterende. Brug ikke pumpen under anti-osmose
filtreringssystemer. Kontinuerlig drift under højere tryk kan reducere pumpens levetid, og det
dækkes ikke af garantien.

DRIFT

(Denne pumpe er kun beregnet til intermitterende drift.)
Pumpen arbejder normalt op til ca. 40 psi, hvor en fjederbelastet bypassventil åbnes, hvilket tillader
flowet tilbage fra udløbssiden til indtagsiden, hvilket giver et jævn, konstant flow med næsten
ingen cirkulation, så det næsten kun siver. Hvis en vandhane åbnes igen, vil trykket falde, bypassen
lukke og det fulde flow bliver igen opnået. Dette muliggør et godt flow, selv med de restriktive
brusere og pullout sprøjte vandhaner nu til dags. Ydeevnen varierer naturligvis afhængigt af
spændingen til pumpen; lavere spænding = lavere flow højere spænding = højere flow. Husk din
elektriske sikkerhed: Det er altid bedst at slukke for strømmen til pumpen, når du forlader RV'en
uden tilsyn.
Om bypass BEMÆRK: Bypass justering skal udføres af professionelle teknikere med korrekt måling
og udstyr.
Bypassen er en fjederbelastet membran, der åbner op for at tillade vand fra udløbssiden tilbage til
indtagssiden. Bypassen er indstillet til at begynde at åbne omkring 40 psi og øges til fuld bypass
ved ca. 62 psi. Trykafbryderen på pumpen er indstillet til at slukke ved 55 psi. Hvis afbryderen eller
bypassen er justeret for meget, skal bypassen og afbrydelsen slukkes. Skru afbryderskruen løs
mod uret for at sænke pumpens afbrydelsestryk. Skru bypassskruen i for at øge trykket, hvorefter
bypassen starter og sænker det fulde bypass-tryk.
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RENSNING
Drikkevandsanlæg kræver periodisk vedligeholdelse for at levere et konstant flow af friskt vand.
Afhængigt af brug og miljøet er systemet underlagt rensning, som anbefales før du bruger
vandanlægget efter en opbevaringsperiode. Anlæg med nye komponenter eller der har været
udsat for forurening bør også renses som følger:
1. Brug en af følgende

metoder til at bestemme den mængde af almindelig

husholdningsblegemiddel, der er nødvendig for at rense tanken.
a. Gallons: Vandtankkapacitet x .13 = Mængden af blegemiddel
b. Liter: Vandtankkapacitet x 1.0 = Mængden af blegemiddel
2. Fortynd den beregnede mængde blegemiddel med vand i en separat beholder.
3. Hæld blandingen fra beholderen (vand/blegemiddel) i tanken og fyld tanken med drikkevand.
4. Åbn alle vandhaner (VARM OG KOLD), så vandet kan løbe indtil kloren tydeligt kan lugtes.

ADVARSEL!

Sluk Pumpen Og Dræn Vandet Fra Systemet, Før Servicering Af Pumpen!!!

VINTERKLARGØRING
Hvis vandet efterlades til at fryse i systemet, kan dette forårsage alvorlig skade på rør og
pumpen. Fejl af denne type vil annullere garantien. Den bedste garanti mod skader er at dræne
vandsystemet fuldstændig.
BEMÆRK: Når den bruges efter fabrikantens anbefalinger med ikke-giftig frostvæske
til drikkevand, er det sikkert at bruge sammen med eccoflo pumper. Se fabrikantens
specifikkevejledning om vinterklargøring og dræning.
For at kunne dræne systemet korrekt udføres følgende trin:
•
•
•

•

Tøm vandtanken, hvis tanken ikke har en afløbsventil, åben alle vandhaner, så pumperne kan køre
(15 min., ON / 15 min. OFF), indtil tanken er tom.
Åbn alle vandhaner (herunder den laveste ventil eller afløb i rørene) og lad pumpen rense vandet
fra rørene, hvorefter pumpen slukkes.
Brug en gryde el.lign. til at opfange det resterende vand, fjern rørene ved pumpens indtags-/
udløbsporte. Tænd for pumpen, så den kan køre indtil vandet er pumpet ud. Sluk for strømmen
til pumpen, når rørene er tømt. Tilslut ikke pumpen igen. Lav en note på tanken som en
påmindelse: "Rør er frakoblet".
ALLE vandhaner skal stå åbne for at forebygge skader.

ADVARSEL

Brug ikke frostvæske til biler til vinterklargøring af drikkevandsanlæg. Sådanne opløsninger er
meget giftige. Indtagelse kan forårsage alvorlig skade eller død.
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FEJLFINDING
Vibrationer fremkaldt af vandforhold eller transport kan medføre, at rør eller pumpen løsner sig.
Kontroller systemkomponenter, der er løse. Mange problemer kan løses ved blot at stramme det
fast. Tjek følgende elementer sammen med andre oplysninger om dit system. For mere hjælp til
fejlfinding og installation, besøg venligst support.eccotemp.com.

Manglende ansugning motor fungerer, men ingen
pumpeudledning

•
•
•
•
•

Begrænset indtags- eller udledningsledning.
Luftlækage i indtagsledning
Snavs i pumpe
Punkteret pumpemembran (pumpelækage)
Revne i pumpehus

Motor tænder ikke

•
•
•
•
•

Løs ledningsforbindelse
Pumpekredsløb har ingen strøm
Sikring er gået
Fejl ved trykafbryderen
Defekt motor

Pulserende flow

•

Begrænset flow til pumper. Kontroller udledningsledninger, beslag og ventiler for tilstopning eller for lille
størrelse.

Pumpen slukker ikke, når alle
haner er lukkede.

•
•
•
•
•

Tøm vandtanken
Utilstrækkelig spænding til pumpen (lavt batteri)
Punkteret pumpemembran (pumpelækage)
Lækage på udledningsledning
Defekt trykafbryder

Lavt flow og tryk

•
•
•
•
•

Luftlækage ved pumpeindtag
Akkumulering af snavs i pumpe og rør
Slidt pumpeleje (overdreven støj)
Punkteret pumpemembran (pumpelækage)
Defekt motor

RESERVEDELE
For bestilling kan du besøge www.eccotemp.com eller ringe 1-866-356-1992.

10ECF

½" slangenippel

20ECF

½" slangenippel
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30ECF

½" gevindfitting
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50ECF

Sort/Rød (+/-)
krokodillenæb
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PORTABLE PRODUCT COMPARISONS
Check out these other Eccotemp products that work great with the Eccotemp EccoFlo 12v
Triplex Diaphragm Pump. To order visit www.eccotemp.com or call 1-866-356-1992

SPECIFIKATIONER

L5

58

L10

L7

L5

L7

L10

INSTALLATION

KUN UDENDØRS

KUN UDENDØRS

KUN UDENDØRS

BTU

37,500

41,000

75,000

Flow Rate

Bedømt 1.5 GPM

Bedømt 1.6 GPM

Bedømt 2.65 GPM

Transportabel

Ja

Ja

Ja

Strømkilde

2 "D" cellebatterier

2 "D" cellebatterier

2 "D" cellebatterier

Gastype

Kun flydende propan

Kun flydende propan

Kun flydende propan

Udluftning

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Ikke nødvendig

Vandtryk

20-80 PSI

20-80 PSI

25-80 PSI

Regulator & Slange

Standard / Inkluderet

Standard / Inkluderet

Standard / Inkluderet

Temperaturregulering

Manuel 80 ° - 120 ° F

Manuel 80 ° - 140 ° F

Manuel 80 ° - 140 ° F

Garanti

1 år

2 år

1 år

Produkdimensioner

12" x 4.5" x 20" - 11.2 lbs

13.5" x 6.5" x 19.5" - 14.7 lbs

15" x 6.5" x 35" - 17.5 lbs

Pakkedimensioner

12.4" x 7.7" x 21.9" - 13.8 lbs

14" x 7.7" x 25.8" - 16 lbs

15.7" x 9,6" x 35.4" - 23.5 lbs

Support: Eccotemp.com/help-desk

Shop Online: Eccotemp.com/products

Find Butik: Eccotemp.com/locator

Telefon: 866-356-1992 | E-mail: Support@eccotemp.com | Adresse: 315 - A Industrial RD Summerville, SC 29483

Dansk

Support: Eccotemp.com/help-desk

Shop Online: Eccotemp.com/products

Find Butik: Eccotemp.com/locator

59

