
 

 

 

 

 

 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

HÁZI VÍZELLÁTÓ 
1.3kw/24L MAXIMA 

(APC)  

 MAX-1,3-24                             
MAX-JY-100A1.1 

 
 

 



 

MŰSZAKI ADATOK 

 

MAX-1,3-24 

 

JY-100A 

Tápfeszültség 230V / 50 HZ 230V / 50 HZ 

Névleges teljesítmény 1300W 1100W 

Emelési magasság 49 m 46 m 

Szívó mélység 9 m 9 m 

Vízszállítás 65 liter/perc 55 liter/perc 
 

Ebben az üzemeltetési utasításban olyan alapvető szempontokat sorolunk fel, amelyeket be kell tartani beépítéskor, 

üzemeltetés és karbantartás közben. Ezért ezt legkorábban a szerelés és üzemeltetés megkezdése előtt a szerelőnek, illetve 

az üzemeltető szakembernek el kell olvasnia. 

A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása nemcsak személyeket és magát a készüléket veszélyezteti, hanem kizár 

bármilyen gyártói felelősséget és kártérítési kötelezettséget is. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
AZ Maxima VÍZELLÁTÓK 
tiszta víz, az alkatrészekre kémiailag nem agresszív folyadékok, valamint koptató hatástól és lebegő szilárd részecskéktől 

mentes, nem robbanásveszélyes folyadékok szivattyúzására alkalmasak. Az önfelszívó  szivattyúk úgy lettek megtervezve, 

hogy akár nagy mennyiségű levegőt tartalmazó víz felszívására is alkalmasak. 

Megbízhatóságuk és minimális karbantartási igényük következtében kiválóan alkalmasak háztartási célokra, különösen 

automatikus vízellátó rendszerekben kis és közepes ellátótartályokhoz, házikertek és díszkertek öntözésére, stb. 

 

Telepítése: 

A készüléket óvni kell az elázás veszélyétől, zárt, az időjárás hatásaitól védett, jól szellőzött helyre kell telepíteni (max. 

40o környezeti hőmérsékleten). 

 

A készüléket vízszintes forgórész-tengellyel lehet beépíteni, a folyadék forrásához a lehető legközelebb. Hagyjunk 

elegendő szabad helyet a motor hűtőlevegőjének, illetve a javítás, karbantartás elvégzéséhez. 

A szívó- és nyomócsöveket úgy telepítsük, hogy azok a szivattyúra ne vigyenek át mechanikus feszültséget vagy rezgést. 

A szívócsőnek teljesen légmentesnek kell lennie, és lejtenie kell, hogy légzsák kialakulását elkerüljük. 

A szívó- és nyomócső csatlakozása után a szivattyúházat és a szívócsövet fel kell tölteni vízzel, ezt követően lehet a 

szivattyút feszültség alá helyezni, illetve beindítani. 

A szívócső végére minden esetben szűrőkosárral ellátott lábszelepet kell elhelyezni úgy, hogy a folyadék szintje alatt 

maradjon! 

A szívó oldalra mindenképpen szűrőt kell szerelni, hogy az idegen anyagok szivattyúba való kerülését megakadályozzuk. 

Gyűjtőtartályból való szivattyúzáshoz a szívócsőbe visszacsapószelepet kell beépíteni. 

A nyomócsőbe szabályozószelepet kell építeni a szállított mennyiség és a felvett teljesítmény szabályozására. 

Gondoskodjunk a csövek összeszerelés előtti kitisztításáról! 

 

Üzembe helyezés előtt: 

Ne indítsuk el a szivattyút, amíg a rendszer nincs feltöltve és légtelenítve! 

Ellenőrizzük továbbá, hogy a szükséges hozzáfolyási nyomás rendelkezésre áll-e a szivattyú szívó oldalán. 

A szivattyú önmagát légteleníti. Nem szükséges, de ajánlott a légtelenítést manuálisan is elvégezni az üzembe helyezés 

előtt. 

Vigyázat!! A szivattyút soha nem lehet szárazon üzemeltetni! 

 

Üzemelés 

 
Nyissa ki az összes szelepet a szívó- és leeresztő részen. 

Kapcsolja be az áramot és a szivattyú automatikusan elindul. 

Amíg ezt teszi, hagyja nyitva a leeresztő csapot, hogy kiengedhesse a levegőt, ami esetleg a rendszerben maradt. Aztán 

zárja el a csapot és a berendezés lezár, amikor eléri a maximum szivattyúnyomást. 

Ellenőrizze, hogy a motor forgási iránya az óramutató járásával megegyezik. 



Karbantartása: 

 
A készüléknek nincs szüksége semmilyen speciális karbantartásra. 
Javasoljuk, hogy ürítsék ki amikor a hőmérséklet alacsony és a fagyás kockázata áll fenn, vagy ha az egységet sokáig nem 

használják. 

Ha az egység sokáig használaton kívül marad, akkor megtisztítva egy száraz, jól szellőző helyen kell tárolni. 

 
Ajánlatos kétévente egyszer levegő utánpótlása a tankba normál kerékpárpumpa segítségével, hogy a rendszer jó 

működését biztosítsuk. 

 
Időnként ellenőrizze, hogy a lábszelep tiszta-e. 

 
Ha       a        szivattyú        szivárog,        ellenőrizni        kell,        hogy        a        tengelytömítés        nem        sérült-e.   A        

szivattyúház        és        a        járókerék         szétszerelése         után         cserélhető         a         tengelytömítés.   Ha nincs 

vízszállítás, először azt ellenőrizzük, hogy a vízszint nem csökkent-e olyan alacsonyra, hogy a szivattyú nem tudja felszívni. 

Ha a vízszint rendben van, a tömítéseket kell ellenőrizni. 

 

 

 
A szárazon-futásból, illetve a fagyásból származó meghibásodásokra nem vonatkozik a garancia! 

 

 

 

 

 
 

PROBLÉMA OKOK MEGOLDÁS 

 

 
Nem indul a motor 

 

* nincs áram alatt 

 

*járókerék megakadás 

 

* Ellenőrizd a csatlakozást és feszültséget 

* A szivattyú testet szerelje le és tisztítsa meg 

alaposan 

 

 

 

 
A motor úgy fut, hogy 

nem szivattyúzza a vizet 

 

 

* eldugult a szűrő 

* túl magasan van a beömlés 

* beömlőnyílásban 

levegősödés 

 

* Szűrő tisztítása 

* Vigye a szivattyút közelebb a vízelvezető 

szinthez 

* Ellenőrizze hogy a szívócső légmentesen zár- 

e 

* A lábszelepnek legalább 50 cm-re el kell 

merülnie 

* A szivattyút újra kell tölteni 

 

 
Nem megfelelő átfolyás 

 

* szívó magasság 

határértéken 

* a szűrő eldugult 

* járókerék blokkolás 

 
* Ellenőrizze a szívó magasságot 

* Tisztítsa meg a lábszelepet, ha szükséges az 

egész szívócsövet 

* Szerelje szét a szivattyút és gondosan tisztítsa 

meg a szivattyú testet és a járókereket 

 
 

Túlterhelést megszakít 

 

* túlmelegedett motor 

 

* járókerék megakadás 

 
* Ellenőrizze a feszültséget és ventillációt 

* Szerelje le a járókereket és ellenőrizze 

 


