
JGP 600C
JGP 800C
JGP 1000C
JGP 1200C
JGP 600C INOX
JGP 800C INOX
JGP 1000C INOX
JGP 1200C INOX

110 V 60 Hz /.../ Hmax
(m)

C-µf P1
(kW)

IP /.../ dB(A)
±1

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E

JPG 600C 3.0 35 12 0.6 44 30 <70 270 500 475 418 /.../
JPG 800C 3.2 40 16 0.8 44 33 <70 270 500 475 418
JPG 1000C 3.5 44 20 1.0 44 39 <70 270 500 475 418
JPG 1200C 3.8 50 20 1.2 44 40 <70 270 500 475 418
JPG 600CINOX 3.0 35 12 0.6 44 30 <70 270 525 475 420
JPG 800CINOX 3.2 40 16 0.8 44 33 <70 270 525 475 420
JPG 1000CINOX 3.5 44 20 1.0 44 39 <70 270 525 475 420
JPG 1200CINOX 3.8 50 20 1.2 44 40 <70 270 525 475 420

Vt pumba tehaseandmesilti
Vee temperatuur  4...35 °C
Hoiustamistemperatuur –10...+55 °C
Suhteline õhuniiskus  max 95%

Kasutusjuhend



Nr Seadme osa
1 Mahuti
2 Alasõlm
3 Polt
4 Mutter
5 Rõhunäidik
6 Ühendusjuhe
7 Rõhulüliti
8 Vaskliitmik
9 Juhe ja pistik

10 Toru alasõlm

OHT
Elektri-

löögi oht

Ettevaatusabinõude ignoreerim-
ine tekitab elektrilöögi ohu.

OHT
Ettevaatusabinõude ignoreer-
imine tekitab vigastuse ohu 
inimestele ja/või esemetele.

HOIATUS
Ettevaatusabinõude ignoreer-
imine tekitab vigastuse ohu 
pumbale ja/või sisseseadele.

Kasutusjuhend
Ettevaatusabinõud

 See sümbol koos sõnaga „Oht” või „Hoiatus” 
viitab riskile, mis tekib ettenähtud ettevaatusabinõude 
ignoreerimise korral:

!
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1. Üldised märkused

Käesolev kasutusjuhend õpetab meie veeautomaate 
õigesti paigaldama ja parimal viisil kasutama.
Kahtluse korral konsulteerige, palun, mõne meie 
edasimüüjaga.
Veeautomaadid töötavad täiesti vaikselt ning on 
mõeldud ühe või kahe majapidamise automaatseks 
varustamiseks puhta veega.

Meie seadmed on valmistatud parimatest mater-
jalidest ning läbinud äärmiselt karmid ja põhjalikud 
hüdraulilised ja elektrilised katsetused.
Pumba paigaldus- ja kasutusjuhiseid rangelt järgides 
ning kõigile elektriskeemidele hoolikalt tähelepanu 
pöörates väldite juhtahela ülekoormamist ja teisi 
seadme ebaõigest kasutamisest tulenevaid probl-
eeme, mille eest me ei vastuta.

Kui pump saavutab maksimaalse surve, lülitab seade 
pumba automaatselt välja. Seadet valides tuleb arves-
tada, et rõhkude vahe peab olema üle 1,4 kgf/cm2.

2. Paigaldamine
Seadet tuleb kaitsta üleujutusohu eest ning see 
tuleb paigaldada varjulisse, kuid korraliku ventilat-
siooniga kohta.
Kui pump, mille külge komplekt paigaldatakse, 
ühendatakse otse veetarnevõrguga, siis tuleb 
meeles pidada, et pumba survele tuleb liita surve, 
millega vesi süsteemi siseneb. Kogusurve ei tohi 
kunagi ületada ... baari.
Seadme saab ühendada kõigi piisava vooluhulgaga 
süsteemidega.
Vaadake paigaldusskeeme.
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3. Väljavoolutorustik
Väljavoolutorustiku läbimõõt peab olema võrdne 
pumba omaga või suurem. Toru ei tohi puutuda 
surveanuma vastu ning samuti tuleb kontrollida 
selle veekindlust.

Tagasilöögiklappi ei ole vaja paigaldada.

4. Elektriühendus
Pumba normaalne elektrivool ei tohiks olla üle 10 
A ning mootori maksimumvõimsus (P1) ei tohiks 
kunagi ületada 1,8 kW.
Kontrollige, et kõik ühendused elektriahela ning 
toite- ja mootorijuhtmete vahel vastaksid nõuetele.
Kontrollige elektriskeemilt, kas olete juhtmed 
õigesti ühendanud (jn 3).
Süsteemi kaitsmiseks tuleb kasutada diferentsiaal-
lülitit (1 fn = 30 mA). Toitejuhe peab vastama EMÜ 
standarditele (2) või olema vastavalt VDE 0620 
nõuetele H07 RN-F tüüpi.

5. Käivituseelne kontroll
Enne pumba esmakordset käivitamist veenduge, et:
elektrivõrgu pinge ja sagedus vastavad andmesildil 
esitatud väärtustele;
pumba võll käib vabalt ringi;
pumba korpus on täielikult veega täidetud – täit-
miseks keerake täitekork maha.
PUMP EI TOHI KUIVALT TÖÖTADA.
VAADAKE PAIGALDUSSKEEME.

6. Käivitamine
Avage kõik sisse- ja väljavoolutorude klapid. Lülitage 
pump sisse ja see käivitub automaatselt. Jätke tühjen-
duskraan lahti, et õhk, mis võib olla süsteemi jäänud, 
välja pääseks. Seejärel sulgege kraan. Kui pumba surve 
jõuab maksimumini, lülitub seade ise välja.
Kontrollige õhutusava kaudu, et mootor pöörleks 
päripäeva (jn 2).

Kui seade ei tööta, ei tekita survet või ei seisku, siis 
püüdke alltoodud veaotsingu abil tuvastada probl-
eemi põhjus.

7. Hooldus
Meie seade ei vaja mingit erilist hooldust. Kui 
temperatuur langeb madalale ja tekib külmumisoht 
või kui seadet on plaanis pikka aega mitte kasutada, 
siis soovitame süsteemi tühjendada. Kui teil on 
plaanis seadet väga pikka aega mitte kasutada, siis 
tuleks see puhastada ja hoida seda kuivas, korraliku 
ventilatsiooniga kohas.
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VÕIMALIKUD VEAD, PÕHJUSED JA LAHENDUSED

1) Seade ei lülitu välja.
2) Mootor töötab, kuid  

ei tekita survet.
3) Surve ei ole piisav.
4) Seade käivitub ja  

seiskub pidevalt.
5) Seade ei käivitu.

1 2 3 4 5 PÕHJUSED LAHENDUSED
x Kraan on suletud Avage kraan

x x Kraani või mahuti leke Kõrvaldage leke

x Pump on blokeerunud Helistage hooldustehnikule
x Tõstekõrgus Kontrollige geomeetrilist /.../ ja tõstekõrgust

x x x Õhk pääseb sissevoolutorustikku Kontrollige hoolikalt kõiki liitmikke ja ühendusi
x Toide puudub Kontrollige kaitsmeid

x x Väljavoolutorustiku leke Kõrvaldage leke
x Staatiline surve on suurem kui seadme käivitussurve Kontrollige käivituse seadeid


