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IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien 
vaatimusten mukaisia:FI





























FI Vianmääritys

Vika Syy Korjaus
Pumppu ei 
käynnisty

Virransyöttövika Tarkasta sulakkeet ja onko sähkö-
liitäntöjä mahdollisesti irronnut

Pumppu jumittunut laakereissa 
olevan kattilakiven takia

Vaihda maksiminopeudelle lyhy-
eksi ajaksi

Pumpussa on epäpuhtauksia Pura ja puhdista pumppu

Järjestelmä toimii 
äänekkäästi

Pumpun virtaama-asetus on 
liian korkea Vaihda pienemmälle nopeudelle

Järjestelmässä on ilmaa Ilmaa järjestelmä
Pumppu käy 
äänekkäästi

Tulopaine on liian matala Lisää tulopainetta tai tarkasta 
paisuntasäiliön ilmamäärä (jos 
asennettu).

PUMPUN YLEISET KÄYTTÖOHJEET
GHN SOL ja SAN -pumput on tarkoitettu asennettaviksi vesikiertoisiin lämmitysjärjestelmiin. 
Maksimipaine on 1 Mpa (10 bar). Pumpattavan väliaineen maksimilämpötila on 110 °C (SAN 
65 °C) ja minimilämpötila -10 °C (SAN +5 °C). Pumpattavana väliaineena saa käyttää vain 
puhdasta vettä tai puhtaan veden ja jäätymisenestoaineen seosta. Väliaineen tulee soveltua 
keskuslämmitysjärjestelmään. Pumpun käyttöympäristön lämpötila saa olla enintään 35 °C ja 
sen on oltava korkeampi kuin pumpattavan nesteen jäätymislämpötila. Käytön aikana pumppu 
tai pumpattava väliaine kuumenee! Älä koske – palovammojen vaara. Pumppuja ei saa käyttää 
polttoaineiden tai räjähtävien aineiden pumppaamiseen tai käyttää räjähdysherkässä ympäris-
tössä. Pumpun sallittu toiminta-alue on määritetty tämän käyttöohjeen kaavioissa.
Pumpun sähkömoottorin kotelossa on labyrinttiaukot vedenpoistoa varten. Jos pumppu lämpö-
eristetään, aukkoja ei saa peittää – tämä saattaa aiheuttaa vakavan pumppuvaurion.

SÄHKÖLIITÄNTÄ
Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa suorittaa sähköliitännän. Liitäntä virransyöttöön esitetään 
kuvassa 4. Pumppu tulee kytkeä verkkovirtaan (1~230 V, 50 Hz) soveltuvalla liitäntäkaapelilla 
(joka vastaa liitäntäkaapelia 3G 1 mm2, H05RR-F). Kiinteässä asennuksessa tulee olla erotus-
kytkin kytkentämääräysten mukaisesti. Liitäntäkaapeli tulee vetää niin, ettei se pääse kosket-
tamaan pumpun osia kotelon korkean lämpötilan takia. Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt 
(mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, henkiset tai aisteihin liittyvät kyvyt ovat heikentyneet tai 
jos heiltä puuttuu kokemus tai tiedot laitteesta, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö 
valvo ja anna ohjeita laitteen käytöstä. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella.

KORKEIMMAT KÄYTTÖLÄMPÖTILAT
Järjestelmän veden lämpötila, °C: 110 100 90 80
Pumpun ympäristön suurin sallittu lämpötila, °C:   35 50 60 70

NOPEUSASETUS
Jos huoneet eivät lämpene riittävästi, pumpun nopeus saattaa olla liian pieni. Tällöin pumppu 
tulee vaihtaa suuremmalle nopeudelle. Toisaalta, jos pumpun nopeus on asetettu liian korkeak-
si, putkista ja erityisesti termostaattien kuristusventtiileistä saattaa kuulua virtausääniä. Tämä 
voidaan korjata vaihtamalla pumppu pienemmälle nopeudelle. Nopeutta säädetään liitäntäko-
telon kiertosäätimestä; vasemmalle miniminopeuteen ja oikealle maksiminopeuteen.







FI
KAAVIOIDEN SELITYKSET:

1 PUMPUN AKSELIN ON OLTAVA VAAKASUORASSA
2 PUMPUN SALLITUT ASENNUSASENNOT
A1 LIITÄNTÄKOTELON SALLITUT ASENNOT 
A2,A3,A4 PUMPUN MOOTTORIN IRROTUSOHJEET
3 JÄRJESTELMÄ JA PUMPPU ON TÄYTETTÄVÄ NESTEELLÄ ENNEN PUMPUN KÄYNNISTYSTÄ
4,5 PUMPUN LIITTÄMINEN VERKKOVIRTAAN (230 V, 50 Hz)
6,7,8 PUMPUN ILMAAMINEN
9 ROOTTORIN ESTEETTÖMÄN PYÖRINNÄN TARKASTUS
 (ensimmäisessä käyttöönotossa ja aina pidemmän seisokin jälkeen lämmityskauden alussa)
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TAKUU JA TAKUUEHDOT

Takuuaika: 24 kuukautta

Valmistaja vakuuttaa, että:
• Tuote on eritellyn/ilmoitetun laadun mukainen.
• Tuote toimii virheettömästi takuuajan, jos käyttäjä noudattaa toimitettuja teknisiä 

ohjeita.
• Valmistaja korjaa viat ja puutteet omalla kustannuksellaan tai vaihtaa tuotteen, jos 

tuote ei ole eritellyn/ilmoitetun laadun mukainen tai jos tuote ei toimi virheettömästi.
• Edellisessä kohdassa määritelty tuotteen korjaus tai vaihto kattaa materiaali-, varao-

sa-, työ- ja toimituskustannukset.
• Tuotteen palautuskustannukset hyväksytään vain kun tuote palautetaan lähimpään 

valtuutettuun huoltoon tai jälleenmyyjälle ja kulut vastaavat juna- tai postilähetyksen 
kustannuksia.

• Takuunalaisen tuotteen huolto- tai korjaustyö suoritetaan 45 päivän kuluessa vaa-
timuksen esittämisestä.

• Valmistaja takaa varaosien saatavuuden vähintään seitsemän vuoden ajan tuotteen 
myyntiajankohdasta lukien.

• Takuuaikaa pidennetään tuotteen korjausajan verran.
• Valmistaja sitoutuu täyttämään takuuvelvoitteensa seuraavin ehdoin: 

- Tuotetta on käytetty teknisten ohjeiden mukaisesti.
- Tuote ei ole mekaanisesti vaurioitunut
- Tuotteen mukana lähetetään täytetty takuutodistus tai lasku.
- Valtuuttamaton henkilö ei ole tehnyt luvattomia muutoksia tuotteeseen eikä sii-

hen ole asennettu muita kuin alkuperäisosia.

Vain valtuutettu huolto suorittaa takuukorjauksia. Takuu on voimassa vain laskua vastaan.

Takuutodistus 
  (jälleenmyyjä täyttää)

valmistaja
tiiviste

Myyntipäivä

Jälleenmyyjän allekirjoitus

Leima ja allekirjoitus palvelu






