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Laat het water stromen zoals nooit tevoren met de ECCOFLO 3.9
GPM 50 PSI Triplex Membraan Pomp, het slim ontworpen toestel dat
waterdruk brengt voor jouw buitendouches en reinigingstoestellen.
De ECCOFLO Pomp werk excellent samen met de ECCOTEMP L5, L7
en L10 waterverwarmers zonder reservoir. Met een vaste stroming
over het totale werkbereik werkt de ECCOFLO constant en foutloos
zelfs bij lage stroming. De zachte, geluidsabsorberende beugels
verminderen vervelende trillingen en geluiden en het zelfstartsysteem
staat het toestel toe om veilig droog te lopen. Alle schakelaars zijn
afgewerkt met een Elektrocoating om gebeurlijke corrosie tegen te
gaan. Vastklikkende 1/2" aansluitingskoppelingen vereenvoudigen
de installatie. Gemaakt uit corrosiebestendige materialen zal de
ECCOFLOW waterpomp nog jarenlang jouw waterstroom onder druk
houden.
Let op: Het is noodzakelijk deze handleiding te lezen vooraleer over te
gaan tot het installeren van de ECCOFLO Triplex Membraampomp. Bij
een onvakkundige montage zal elke garantie vervallen.

Schakelaars met
elektrocoating
Water
inname

Kan drooglopen
zonder schade

Wateruitlaat

Trillingsdempende
montagebeugels

POMP FUNCTIONALITEITEN
• Zelfstartend
• Drooglopend
• Trillingsgeluiden absorberende
montagebeugels
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• Ingebouwd controleventie en
thermische beveiligingsschakelaar
• Anti-corrosieve
beschermingslagen
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ALGEMENE INFORMATIE

EccoFlo beseft dat onze pomp in veel gevallen geïnstalleerd wordt als vervangingspomp binnen
een bestaand systeem. De volgende handleidingen moeten in acht genomen worden om optimale
pompfunctionaliteit te bekomen. Volg altijd alle lokale of nationale installatiecodes en -standaarden.

Controleer uw zending:

12V Pomp

2 - 1/2 " Koppelstukken
met schroefdraad

Sediment zeef

1 - 1/2 " 90 °
roterende haakse
slangpilaar met
binnendraad en tule

1 - 1/2 " roterende
haakse slangpilaar
met binnendraad
en tule

1 - Zwart / Rood
(+/-) Getande
Koppelingsklem

Merk op: om het geluid en trilling te helpen verminderen, gebruikt men best flexibele slangen
in het hele systeem. Dit voor zowel instroom als uitstroom zoals hierboven aangegeven.
Vergewis u ervan dat de slangen gekeurd zijn om niet onder vacuum samen te klappen.
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NO

Bestanddeel

1

Drukschakelaar

2

Pompkamer

3

Klepplaat samenstel

4

Membraan/aandrijvingsgedeelte

5

Motor
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INSTALLATIE INSTRUCTIES
• Op vaste ondergrond
• Toegankelijk plaats, weggericht van
wooneenheden
• Geschikte bedrading

• Correcte elektrische bescherming
• Voorzeef op aansluitingskoppelingen (ellebogen) en
kleppen ter hoogte van de pomp
• Minimiliseer de doorstromingsbeperkingen in het systeem

INSTALLATIE

STAP 1. Verwijder de verzendingspluggen van de pomppoorten. Enig water van de fabriekstest kan eruit
lopen.
STAP 2. Sluit de meegeleverde koppelingen aan op de slangen. Indien u gebruik maakt van slangpilaren
als verbinding, gebruik dan ook slangklemmen.
STAP 3. Monteer de pomp horizontaal of verticaal. Lees de onderstaande montage instructies.
STAP 4. Installeer de toevoer-en afvoeraansluitingen. Span deze niet te hard aan!
STAP 5. Plaats de zeef/filter op een toegankelijke plaats tussen het reservoir en de pomptoevoer. Het
gebruik van deze zeef/filter of gelijkaardig wordt aanbevolen.
MONTAGE
(lees voordat u de stappen)

• De pomp kan op hetzelfde niveau of onder het waterreservoir geplaatst worden. Ze kan ook boven
de watertank geplaatst worden, gezien deze tot 1.8 m hoogte kan aanzuigen.
• Overweeg een droge lokatie, gemakkelijk toegankelijk indien onderhoud vereist is. De pomp mag
niet in een ruimte kleiner dan 1 'cubic foot' geplaatst worden tenzij afdoende ventilatie voorzien
wordt. Oververhitting kan de interne thermoschakelaar activeren en de pomp laten stilvallen.
Wanneer de temperatuur daaropvolgend afkoelt zal de zekering automatisch terug aanschakelen
en de pomp zal terug aanslaan.
• De pomp kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. Indien de pomp verticaal geplaatst
wordt dan moet de pompkamer neerwaarts gericht zijn.
• De montagebeugels zijn bedoeld om de pomp op voldoende afstand te houden van de
ondergrond. Te hard aanspannen, afvlakken, of gebruik van te grote schroeven zal de capaciteit om
trillingen en geluid te isoleren verminderen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

STAP 1. Gebruik (14 gauge) soepele kabel tot (20'), en (12 gauge) tot (50') tot aan de voeding.
STAP 2. Gebruik een 10-15 A gekeurde aan / uit schakelaar op de (+) (rood) motorvoeding
STAP 3. Installeer een 10 A zekering op de positieve kabel.
ELEKTRISCH
(lees voordat u de stappen)

• De pomp moet op een eigen circuit (individueel toegewezen) aangesloten worden waarbij de
toegewezen zekering op het motor etiket vermeld wordt.
• Een U/L, CE, etc gekeurde schakelaar voor mariene toepassingen ('starter is afgeschermd') met
keuring boven 15A wordt aanbevolen en moet de elektrische stroom onderbreken op de positieve
draad (+ rood)
• De pomp met geaard worden op een geschikt aardingspunt (batterij). De aardingskabel most
dezelfde bedrading hebben als de positieve draad.
• Elektrische draad: een geschikte kabel is vereist voor een goede functionaliteit van de pomp. Indien
de draad te dun gekozen wordt, dan zal een te laag voltage de pompefficiëntie beïnvloeden en
onstaat er brandgevaar.
• Het totale stroomverbruik op het gehele circuit mag niet meer dan 15 A bedragen. Indien
de pomp terzelfdertijd gebruikt wordt als andere toestellen, dan moeten de zekeringen en
differentieelschakelaar en de kabeldikte geschikt zijn voor het totaal verbruik (A) van alle toestellen
op het circuit.
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EccoFlo raadt aan om bij beide aansluitingen gebruik te maken van flexibele ID-hogedrukslangen
van minimum 0,3 m lang en met een diameter van 13 mm. Het is aangewezen om de pompinlaat/zeef niet aan te koppelen op een buis van kunststof of harde buis. De trillingen die de pomp
normaliter teweegbrengt, kunnen via harde buizen doorgegeven worden, wat resulteert in lawaai
en het loskomen of barsten van onderdelen.
Installatie van het mesh 50 gaas wordt aangeraden om te voorkomen dat vuil van buitenaf de
pomp binnenkomt. Wanneer toegang of onderhoud noodzakelijk is, kan dit makkelijk verwijderd
worden door de zeskante/draaibare weerhaken van Eccoflo. De koppelstukken zijn voorzien van
een taps toelopende afdichting, wat zorgt voor een dichte aansluiting wanneer aangespannen
met de hand. Bevestig altijd weerhaak slangaansluitingen met de roestvrijstalen klemmen van de
juiste maat om lekken te voorkomen. Gebruik nooit loodgieterstape of afdichtingsmiddel op de
schroefdraad. Dichtingsmiddel kan de pomp binnendringen en een storing teweegbrengen. De
garantie dekt geen storing veroorzaakt door binnenkomend vuil.
Te frequent aanslaan kan veroorzaakt worden door te hoge tegendruk door één of meer van
de volgende problemen in het buizenwerk. Waterfilters en zuiveringsinstallatie staan niet op
afzonderlijke toevoerslangen. Debietregelaar in kranen of douchekoppen. De kleinste slang moet
minimaal 1/2" zijn voor hoofdleidingen, reductiekoppelingen en verbindingstukken (ellebogen,
T stukken, toevoerleidingen naar kranen, etc) De pomp met by-pass hoeft geen gebruik te
maken van een druktank. Indien de pomp te frequent aanslaat verhoog de instelling dan door
de regelschroef in wijzerzin bij te regelen, met maximaal 1 1/2 draai. Doe dit totdat de pomp
functioneert met een 1 seconde vs 2 second 'off time' minimaal.
De functionaliteit van de pomp is bedoeld met intervallen te zijn. Gebruik de pomp not onder
anti-osmose filter installaties. Voortdurend activeren van de pomp onder hoge druk kan de
levensverwachting van de pomp verminderen. Dit valt niet onder garantie.

FUNCTIONALITEIT

(Deze pomp is ontworpen om met intervallen te functioneren.)
De pomp werkt normaal tot aan ongeveer 40 psi, waarop een by-pass klep met veer automatisch
opent en een terugstroom geeft van de uitstroomzijde naar de toevoerzijde. Zodoende geeft het
systeem een vlotte en constante stroom bijna zonder herstarten. Dit werkt helemaal tot op het
kleinste stroompje. Wanneer een kraan terug geopend wordt dan zal de by-pass sluiten en de volle
doorstroom wordt terug bereikt. Dit maakt het mogelijk om een goede doorstroming te hebben zelfs
met spaardouches en uittrekbare tuinslangen. Stroomkracht kan uiteraard variëren en is afhankelijk
van de voeding van de pomp; lager voltage betekent lagere stroming; hoger voltage betekent hogere
stroming. Neem altijd veiligheid omtrent elektriciteit in acht. Het is altijd veiligst om de voeding van
de pomp volledig uit te schakelen wanneer u de mobilhome onbewaakt achterlaat.
Betreffende de by-pass: Merk op: bijregeling van de bypass moet uitgevoerd worden door
professionele technici met geschikt gereedschap.
De bypass is een membraan op veer die openklapt en zo overtollig water terugstuurt naar de
instroomzijde. De by-pass is ingesteld om te openen op ongeveer 40 psi en kan helemaal openen
62 psi. De drukschakelaar op de pomp zelf is afgesteld op 55 psi. Indien de schakelaar of de bypass teveel bijgeregeld worden, dan komen zowel de schakelaar als de bypass onder druk te staan.
De regelschroef van de schakelaar tegenwijzerzin draaien vermindert de druk waarop de pomp
uitschakelt. De by-pass schroef aanschroeven verhoogt de druk waarop de by-pass aanslaat en
verlaagt ook de volledige by-pass druk.
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ONTSMETTING
Drinkbaar water systemen vereisen een regelmatig onderhoud teneinde een constante stroom
vers water te bieden. Afhankelijk van het gebruik en de omgeving is reiniging en/of ontsmetting
aanbevolen voorafgaand aan opslag en nogmaals voorafgaand aan gebruik na een periode van
opslag. Systemen met nieuwe onderdelen, of deze die onderhavig geweest zijn aan vervuiling,
moet als volgt ontsmet worden.
1. Gebruik een van de volgende methode om de hoeveelheid chloorbleekwater te bepalen om de
tank te ontsmetten.
A. gallons: het volume van de watertank x 0.13 = hoeveelheid bleekwater nodig.
B. liters: watertank volume x 1.0 = hoeveelheid bleekwater nodig.
2. Verdun de berekende hoeveelheid bleekwater met water in een afzonderlijke container.
3. Giet het mengsel uit de container (water/bleekwater) in de tank en full de tank bij met drinkbaar
water.
4 Open alle kranen (warm en koud) en laat het water stromen tot een duidelijk geur van
bleekwater vastgesteld wordt.

WAARSCHUWING!

Voorafgaand aan pomp onderhoud, zet de pomp uit en laat al het water uit het systeem af.

WINTERKLAAR ZETTEN
Als er water in het systeem kan bevriezen, dan kan er ernstige schade aan de leidingen en de pomp
optreden. Schade tengevolge hiervan vernietigt de garantie. De beste waarborg tegen schade is
om het volledige systeem van water te ontdoen.
MERK OP: wanneer u de fabriekshandleiding volgt dan is het systeem geschikt om met antivries producten te werken die geschikt zijn voor drinkbaar water in de de ECCOFLOW
pompen. Verwijs naar de fabrikant voor de specifieke overwinterings- en drainage instructies.
Om een systeem correct leeg te laten lopen dient u de volgende stappen te doorlopen.
•
•
•

•

Laat de tank leeglopen. Indien de tank/reservoir geen aflaat geeft zet dan alle kraantjes open en
laat alle pompen lopen (15 minuten aan / 15 minuten uit) totdat de tank leeg is.
Zet alle kranen open (inclusief de laagste kraan in het leidingwerk) en laat de pomp alle water
purgeren uit het leidingwerk. Zet dan de pomp terug uit.
Gebruik een pan om het overblijvende water op te vangen, verwijder de leidingen aan de toe- en
afvoerzijde van de pomp. Laat de pomp functioneren tot alle water uitgespoten is. Schakel de
voeding van de pomp uit eenmaal de slangen leeg zijn. Sluit de pomp niet opnieuw aan. Plaats
een nota ter hoogte van de tank vullingsdop ter herinnering: slangen zijn afgekoppeld.
Alle kraantjes moeten open blijven om schade te voorkomen.

VOORZICHTIG!

Gebruik geen anti-vries voor auto’s om systemen voor drinkbaar water winterklaar te zetten.
Inslikken kan ernstig letsel met de dood tot gevolg hebben.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Trillingen veroorzaakt door golfslag of transport kunnen leidingwerk en pomp onderdelen
losmaken. Controleer als het systeem en alle onderdelen op losse delen. Veel problemen kunnen
opgelost worden enkel door het aanspannen van losse onderdelen. Controleer de volgende
onderdelen samen met andere elementen van uw systeem. Bezoek support.eccotemp.com voor
ondersteuning bij de installatie en hulp bij het verhelpen van fouten.

Startproblemen- motor loopt,
maar de pomp stuwt niet

•
•
•
•
•

Blokkering aan de aanzuigzijde of in de afvoerslang
Lucht lek in de aanzuigslang
Vuil in de pomp
Doorboring of scheur in het membraan (pomp lekt)
Breuk in de pomp behuizing

Motor slaat niet aan

•
•
•
•
•

Losgekomen bedrading
Pomp circuit heeft geen voeding
Zekering is gesprongen
Drukschakelaar is defect
Kapotte motor

Pulserende stroming

•

Blokkering of klemming op de pomptoevoer. Controleer
alle afvoerleidingen, koppelingen en kranen op blokkeringen of foute maatvoering.

Pomp slaat niet uit nadat alle
kranen afgesloten zijn.

•
•
•
•
•

Watertank is leeg
Onvoldoende voltage naar de pomp (batterij leeg)
Doorboord of gescheurde membraan (pomp lekt)
Afvoerleiding lekt
Drukschakelaar is defect

Te lage stroom en waterdruk

•
•
•
•
•

Luchtlek aan de aanzuigzijde
Ophoping van vuil binnenin de pomp en de leidingen
Versleten pomp lagering
Doorboord of gescheurd membraan. (pomp lekt)
Defecte motor

VERVANGENDE ONDERDELEN
Ga naar www.eccotemp.com of bel 1-866-356-1992 om te bestellen.

10ECF

½ “ roterende haakse
slangpilaar met
binnendraad en tule

20ECF

½ “ roterende haakse
slangpilaar met
binnendraad en tule
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30ECF

½ “ Koppelstukken
met schroefdraad
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40ECF

Sediment zeef

50ECF

Zwart / Rood
(+/-) Getande
Koppelingsklem
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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

SPECIFICATIE

L5

48

L10

L7

L5

L7

L10

INSTALLATIE

ALLEEN BUITEN

ALLEEN BUITEN

ALLEEN BINNENIN

BTU

37.5

41

75

Debiet

Beoordeeld 1,5 GPM

Beoordeeld 1,6 GPM

Beoordeeld 2,65 GPM

Draagbaar

Ja

Ja

Ja

Voeding

2 “D” Cellbatterijen

2 “D” Cellbatterijen

2 “D” Cellbatterijen

Gas type

Alleen vloeibaar propaan

Alleen vloeibaar propaan

Alleen vloeibaar propaan

Ontluchten

Niet nodig

Geen Noodzaak

Geen Noodzaak

Waterdruk

20-80 PSI

20-80 PSI

25-80 PSI

Regelaar en Slang

Standaard / Inbegrepen

Standaard / Inbegrepen

Standaard / Inbegrepen

Temperatuurregeling

Handmatig 80 ° - 120 ° F

Handmatig 80 ° - 140 ° F

Handmatig 80 ° - 140 ° F

Garantie

1 jaar

2 jaar

1 jaar

Productafmetingen

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

Verpakkingsafmetingen

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
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