
Var vänlig och läs bruksanvisningen noga innan du 
använder pumpen 
Vortech E 4500, 7500, 10000, 13000, 16000 ,20000
Vortech F 10000, 15000, 20000

 
Konstruktion
Den här pumpen är försedd men en kraftig 
enfas växel strömsmotor med rotor. Motorn 

är helt inkapslad och försedd med ett torrkörnings-
skydd. 
För tekniska data se typskylten på pumpen 

 
Användning
Pumpen är avsedd för användning i träd-
gårdsdammar, till vattenfall, filtrering, 

vattenkonster men också för att syresätta och cirkulera 
vatten. 

 
Observera: Pumpen får bara användas om 
den är installerad enligt gällande föreskrifter. 
Är du osäker skall en auktoriserad elektriker 

kontaktas. Innan något arbete utförs på pumpen., fon-
tänen eller i dammen skall kontakten tas ur eluttaget. 
Använd inte pumpen om det finns folk i dammen. 

 
Om pumpen används till swimmingpools 
eller baddammar: Pumpen får användas till 
ovanstående när den installeras enligt DIN 
EN 0100 stycke 702 och 737. Den skall 

monteras enligt DIN VDE 100 och tillverkarens re-
komendationer. 
 

Observera: Om pumpen används till swim-
mingpools och baddammar måste följande 
säkerhetsinstruktioner följas.  
En pumpgrop skall installeras minst 2 meter 

från vattnet 
Täck gropen med ett lock 
En dränering som hindrar gropen att vattenfyllas skall 
utföras. 
Pumpen skruvas fast i en bottenplatta 
Se instruktioner för torrmontering 
 

Säkerhetsföreskrifter: 
Innan pumpen används kontrollera att 
typskylten på pumpen stämmer med din 
elinstallation 

Pumpen får bara installeras över en jordfelsbrytare 30 
mA 
Ditt eluttag skall vara beläget minst 2 meter från vattnet 
se fig 1 + 2 
Förvissa dig om att kontakten alltid är torr 
Viktigt: Om elsladden eller infästningen till pumpen 

skadas kan pumpen inte användas. Den kan inte lagas 
eftersom sladden är permanent monterad i pumpen. 
Sladden får inte kortas då bortfaller garantin.Varning låt 
aldrig pumpen gå torr. 
 

Starta pumpen
Sänk ner pumpen helt under vattenytan, 
då fylls pumpen med vatten. En vattenni-
vå på ca 25 cm är minimum. Det hindrar 
pumpen att suga in luft. Vattentempe-

raturen får inte överstiga 35 grader C. Pumpen skall 
skyddas mot att frysa in. Pumpen sätts igång genom att 
koppla på strömmen. Gallret som täcker pumpen är till-
räckligt skydd mot partiklar. Undvik att placera pumpen 
direkt på sand eller lerbotten som kan sugas in. Placera 
gärna pumpen på en flat setn eller dylikt. Pumpen kan 
moteras på sidan se fig 1-3 och 6-8 
 

Torrmontering: Pumpen kan användas för 
torrmontering. Pumpen placeras sidan om 
dammen i en pumpgrop under vattenytan 
så at vattnet självrinner in i pumpen. (OBS 

pumpen är inte självsugande). Ta bort insugsgallret (se 
fig 4) Anslut in och utloppslangar. Anslutningarna skal 
vara vattentäta. Sugslangen måste fyllas med vatten 
innan du sätter på pumpen. För att hindra att pumpen 
täpps bör ett insugsgaller installeras vid insuget. 
 

Överhettningsskydd. Om pumpen blir 
överhettad kommer det automatiska över-
hettnings skyddet att utlösas och stänga av 
pumpen. Pumpen måste kallna. Pumpen 

startar inte automatiskt utan du måste först kontrollera 
följande. Finns det tillräcklig vattentillförsel 
Är filtret igensatt 
Har det kommit smuts i pumpen 
Är slang och munstycken rena. När du kontrollerat 
ovanstående och pumpen kallnat kan den startas igen. 
Kontakten skall vara utdragen minst 1 minut. När du 
därefter ansluter pumpen till elnätet startar den automa-
tiskt 
 

Montera isär pumpen.
Följ säkerhetsföreskrifterna. Koppla ur pum-
pen från elnätet genom att dra ur kontakten. 
Tryck in de två plastflikarna längst fram på 

pumpen. Lyft och ta bort det övre pumpskalet. (4) 
Ta ur hela pumpen från pumskalet (5) 
Lossa de 4 skruvarna (5) 
Dra isär  rotorlocket från motorn. 
Ta ur rotorn, lägg märke till o-ringen och torka av den 
försiktigt. 
Torka av alla delarna med en mjuk trasa och ljummet 
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Vortech E 4500, 7500, 10000, 13000, 16000, 20000
Vortech F 10000, 15000, 20000



Montering
1 Sätt försiktigt tillbaka o-ringen. Var noga 
med att den sitter ordentligt. Om den känns 
torr fetta in den med lite vaselin. 

2. Sätt in rotorn. Var noga med att rotorns två hål i övre 
flänsen passar i motsvarande tappar. 
3: Kontrollera att rotorn lätt snurrar. 
4. Montera rotorlocket och dra skruvarna korsvis. Var 
noga med att o-ringen sitter korrekt 
5. Sätt tillbaka pumpen i pumpskalet i önskat läge. 
Pumpen kan monteras både med utloppet uppåt eller åt 
sidan. 
Sätt försiktigt tillbaka det övre pumpskalet. Var noga 
med att hakarna sitter rätt. 

Service.
För att förlänga pumpens livslängd är det 
viktigt att regelbundet rengöra pumpen. 
Rengöring av pumpen beror mycket på hur 
smutsig din damm är. I början rek vi att 

du kollar pumpen varje månad för att senare förlänga 
intervallet beroende på hur smutsig pumpen är. Används 
pumpen i vatten med mycket kal skall den rengöras var 
3:de månad. 

Vinterskötsel
Pumpen kan användas i dammen även un-
der vintern så länge den inte fryser in. Skall 
pumpen tas in är det bäst att lägga den i 
en spann vatten i ett frostfritt utrymme så 

packningar och lager inte torkar. 
 
Reservdelar kan beställas hos din återförsäljare 
 

Garanti:
Pumpen har en garanti på 5 år. Inköpskvit-
tot gäller som garantisedel. Vid garantian-
språk MÅSTE kvitto visas. Levernatören 
avgör om pumpen skall repareras eller 

bytas ut. Garantin gäller inte om kabeln kortas, ingrepp 
gjorts i pumpen elektriska delar eller ovarsam behand-
ling.  
 

Avfallshantering: En defekt pump får inte 
slängas i ordinarie hushållsopor utan skall 
lämnas in på en av kommunen bestämd 
plats för elmaterial ex.vis en miljstation. 

Vortech E 4500, 7500, 10000, 13000, 16000, 20000
Vortech F 10000, 15000, 20000 

Læs venligst denne brugsanvisning nøje igennem inden 
du anvender pumpen.

Konstruktion
Denne pumpe er forsynet med en kraftig 
enfaset vekselstrømsmotor med rotor. Mo-
toren er helt indkapslet og forsynet med en 

beskyttelsesanordning mod tørkørsel. For tekniske data 
se venligst typeskiltet på pumpen.

Anvendelse
Pumpen er designet til anvendelse i 
havedamme til vandfald, filtrering, vand-
kunst, men også til iltning og cirkulation 

af vandet.
Bemærk:  Pumpen må kun anvendes, hvis 
den er installeret iflg. gældende forskrifter. 
Er du usikker på dette punkt bør du kontakte 
en autoriseret installatør. Inden nogen form 

for arbejde udføres på pumpen, springvandet eller i 
dammen, skal stikket taget ud af stikkontakten. Anven-
de ikke pumpen, hvis der er personer i dammen.

Hvis pumpen anvendes i swimming-
pools eller badedamme: Pumpen må 
anvendes til ovennævnte formål når den 
installeres iflg. DIN EN 0100 stk. 702 og 

737.  Den skal monteres iflg. DIN VDE 100 og produ-
centens anbefalinger.

Bemærk: Hvis pumpen anvendes til swim-
mingpools og badedamme må følgende 
sikkerhedsinstruktioner følges: 
En pumpebrønd skal installeres mindst 2 
meter fra vandet. Brønden skal dækkes med 

et låg. Der skal forefindes en dræning, der forhindrer 
brønden i at blive fyldt med vand. Pumpen skal skrues 
fast på bundpladen. Se instruktioner for tørmontering.

Sikkerhedsforskrifter
Inden pumpen anvendes kontrolleres om 
oplysningerne på typeskiltet svarer overens 
til din el installation. Pumpen skal forbindes 

til lysnettet over en stikkontakt, der går over et HFI relæ 
med en udløsningsstrømstyrke på højest 30 mA. Stik-
kontakten skal være placeret mindst 2 meter fra vandet 
(se fig. 1 + 2). Forvis dig om at stikkontakten altid er 
tør. 
Vigtigt: Hvis kablet eller dettes indgang til pumpen 
beskadiges må pumpen ikke anvendes. Den kan ikke 
repareres da kablet er permanent monteret i pumpen. 

Kablet må ikke afkortes – dette medfører bortfald af 
enhver garanti. 
Advarsel: Lad aldrig pumpen køre tør.

Opstart af pumpen.
Sænk pumpen helt ned under vandet, så 
den fyldes med vand. Et vandniveau på 
ca. 25 cm er minimum, der forhindrer 

pumpen i at suge luft ind. Vandtemperaturen bør ikke 
overstige 35º C.  Pumpen skal beskyttes mod at fryse 
til. Pumpen startes ved til tænde stikkontakten. Gitret, 
der dækker pumpen er tilstrækkeligt til at beskytte pum-
pen mod partikler. Undgå at placere pumpen direkte på 
sand eller lerbund, som kan suges ind i pumpen. Placer 
gerne pumpen på en flad sten eller lignende. Pumpen 
kan monteres med sideudgang (se fig. 1-3 og 6-8)

Tørmontering.
Pumpen kan anvendes til tørmontering. 
Pumpen placeres så ved siden af dam-
men i en pumpebrønd under vandniveau, 

så vandet selv løber ind i pumpen (OBS pumpen er 
ikke selvansugende). Fjern indsugningsgitret (se fig. 4) 
Tilslut ind- og udløbsslangen. Tilslutningerne skal være 
vandtætte. Sugeslangen må fyldes med vand inden du 
monterer pumpen. For at forhindre at pumpen blokeres 
bør et indsugningegitter monteres ved indsuget.

Overophedningsbeskyttelse.
Hvis pumpen skulle blive overophedet vil 
den automatiske overophedningsbeskyt-
telse blive udløst og pumpen vil blive 

slukket. Pumpen skal derefter køles af. Efter afkøling 
startes pumpen ikke automatisk op igen, men kræver at 
du tjekker følgende: Er der tilstrækkelig vandtilførsel? 
Er filtret stoppet? Er der kommet snavs i pumpen? Er 
slanger og dyser rene?  Når du har kontrolleret oven-
stående og pumpen er nedkølet, kan du starte pumpe 
op igen. Stikket skal være trukket ud af stikkontakten 
mindst et minut og når du derefter igen tilslutter pum-
pen til el-nettet starter den automatisk.

Rensning af pumpen
Følg sikkerhedsforskrifterne. Afbryd 
pumpens forbindelse med el-nettet ved at 
trække stikket ud af kontakten. Tryk de 

to plastflanger længst fremme på pumpen ind. Løft og 
fjern det øverste pumpehus(4). Tag hele pumpen ud af 
pumpehuset (5). Løsn de 4 skruer (5). Træk rotorlåget 
af motoren.  Tag rotoren ud, bemærk til O-ringen og tør 
den forsigtig af. Tør alle delene af med en blød klud og 
lunkent vand

Montering af pumpen
1. Sæt forsigtig O-ringen tilbage på 
plads. Sørg for at den sidder korrekt. Hvis 
den føles for tør kan den smøres med lidt 

vaseline.
2. Monter rotoren igen. Sørg for at rotorens to hul-
ler i den øvre flange passer ind i de modsvarende tapper.
3. Kontroller at rotoren let kører rundt.
4. Monter rotorlåget og stram skruerne skiftevis 
1-3 og 2-4. Kontroller at O-ringen sidder korrekt.
5. Sæt motoren tilbage i pumpehuset i den ønskede 
position. Pumpen kan både monteres med udløbet opad 
eller ud af siden. Monter derefter forsigtigt det øvre 
pumpedæksel. Sørg for at hakkene sidder korrekt. 

Service
For at forlænge pumpens levetid er der 
vigtigt regelmæssigt at rense pumpen. 
Rengøring af pumpen beror meget på, 

hvor snavset din dam er. I begyndelsen anbefaler vi at 
du tjekker pumpen hver måned for senere at lave længe-
re intervaller, hvis pumpens tilstand tillader det. Anven-
des pumpen i vand med meget kalk, skal den rengøres 
mindst hver 3. måned.

Vinterkørsel
Pumpen kan også anvendes i dammen 
om vinteren så længe den bare ikke fry-
ser til. Hvis pumpen skal tages ind, er det 

bedst at lægge den i en spand vand i et frostfrit rum, så 
pakninger og lejer ikke tørrer ind.
Reservedele kan bestilles gennem din forhandler.

Garanti
Pumpen er dækket af en garanti på 5 år. 
Indkøbsnota gælder som garantibevis. Ved 
garanti-reklamation skal indkøbskvittering 

forevises. Leverandøren afgør om pumpen skal repa-
reres eller udskiftes. Garantien gælder ikke hvis kablet 
er afkortet, hvis der har været indgreb i pumpens elek-
triske dele eller hvis pumpen har været udsat for grov 
misligholdelse.

Affaldshåndtering
En defekt pumpe må ikke lægges i den 
normale dagrenovation, men skal ind-
leveres på en af hjemkommunens gen-
brugspladser for el-materiel, f.eks. en 
miljøstation.


