CPX Bevattnings-kit Standard
Installation och användarhandbok
Utgåva 1
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Allmänt
Detta CPX bevattnings-kit är endast avsett att användas tillsammans med CPX
tankar. För bästa verkan och minimering av underhåll så bör regnvattnet
filtreras innan det når tanken.
Läs hela instruktionen innan installation.
En behörig elektriker behövs för elinstallationen!

Ingående komponenter
Kontrollera att samtliga komponenter finns med innan montering.

1.
2.
3.
4.
5.

Slang 19 mm, 2 m
Slangkoppling, 2 st
Slangklämma, 2 st
Slangsockel ¾”, 1 st
Slangsockel DN 20, inv. gänga, 1st

6. Pump

7. Filterkorg

10. CPX Förhöjningshals med
Gummigenomföring monterad

8. Filterplatta

9. Smådjurskydd
Ø110mm

11. CPX Lock med
brunnsbetäckning
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Installation
1. På överfyllnadsröret som lämpligen
monteras först, monteras vid behov
smådjurskyddet med hjälp av en
Ø 110 mm skarvmuff inne i tanken.
Då blir smådjurskyddet åtkomligt för
kontroll och ev rengöring.

2. Läs igenom instruktionen för pumpen.

3. Montera ¾” slangsockeln på anslutningen
vid nedre delen av brunnsbetäckningen
och dra åt.

4. Kontrollera att packningen sitter i
slangsockeln och montera sedan slangsockel
DN 20 och dra åt.
Handtaget, märkt ”A”, se bild, är tillbehör
och har ingen funktion mer än att fungera
som lyfthandtag.
Om man inte önskar ha det så är det bara att
snäppa loss det från sitt övre fäste och lyfta
ur det.

5. Montera slangen på pumpen och på
¾”-anslutningen på brunnsbetäckningen.
Dra åt slangklämmorna.
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6. Lägg i filterplattan i halsen
på tanken

7. Montera förhöjningshalsen
Gör rent och lägg en flödig sträng
av medföljande tätmedel/fästmassa
runt tankens hals mitt på ytan.

Gör ren anläggningsytan på
förhöjningshalsen, centrera
noga och ställ ner på
tanken. Undvik att flytta
förhöjningshalsen i sidled
när den väl står på tanken!

Skruva fast förhöjningshalsen med
de medföljande skruvarna. Dra
skruvarna försiktigt växelvis tills
dess att förhöjningshalsen bedöms
ha bottnat mot tanken.
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8. Sänk ner pumpen i tanken genom
hålet i filterplattan och anslut pumpen
till eluttaget och se till att pumpen står
upprätt och stadigt. Se också till att
slangen ligger fritt och inte är veckad.
Låt locket ligga vid sidan om så länge.

Anlita behörig elektriker för
elinstallationen!

9. Sätt i filterkorgen i filterplattan och vrid
plattan så filtret är mitt för gummimuffen i förhöjningshalsen

10. Anslut det inkommande röret i
förhöjningshalsen och låt det
sticka in ca 100 mm mätt från
gummimuffen.
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11. Lägg på locket på tanken. Peta upp de två
svarta täcklocken, se bild, och lås båda
låsen med ett 16 mm hylsverktyg.
Sätt tillbaka täcklocken!

Av säkerhetsskäl ska locket alltid vara i låst
läge då det ligger på tanken!

12. Öppna locket på brunnsbetäckningen.
Därunder finns två huvudavstängningskranar
och två vattenanslutningar. Montera de två
medföljande slangkopplingarna på dina
slangar och anslut dessa.
Notera att pumpen startar automatiskt
då mottrycket sjunker. Stäng alltid av
huvudavstängningarna efter användning
samt innan du tar loss slangarna!
Bevattningskittet är nu klart för användning så fort det finns vatten i
tanken.

Skötsel och underhåll
Följ anvisningarna i instruktionen som medföljer pumpen. Vintertid, eller
om bevattningskittet inte ska användas över längre tid, så lyft gärna ur
pumpen ur tanken tillsammans med locket och bevattningsbetäckningen
och ersätt detta med det lock som medföljde tanken.
Förvara pump och lock med bevattningsbetäckningen på en torr och
frostfri plats.
Passa gärna på att då rengöra pumpen och inspektera de övriga
komponenterna.
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