
Brugervejledning OMA 2 



Tak for Deres valg af en Tsurumi - Dykpumpe. 
 
For at kunne drage fordel af dette udstyr i fuldt omfang beder vi Dem om før brug at læse de følgende punkter, som under 
alle omstændigheder er vigtige af hensyn til sikkerheden og for pumpens pålidelighed. 
 

FØR BURG 
 
1. Udpakning og kontrol 
    a)  Løft pumpen eller hæng den op i sit håndtag, aldrig i ledningen. 
    b)  Kontrollér oplysningerne på typeskiltet for at kontrollere, at specifikationerne svarer til Deres bestilling. 
    c)  Kontrollér, at pumpen ikke har fået nogen skader under transporten. 
 
2. Strømforsyning 
    a)  Kontrollér, at spændingen og frekvensen svarer til pumpens værdier; generatoraggregater rammes tit af  
         unøjagtigheder i disse punkter. 
    b)  Sørg for, at pumpens spændingsforsyning kontrolleres af en elektriker, bl.a. med hensyn til god tilstand og rigtig 
         jordforbindelse. 
 
         CAUTION:    TAKE IKKE DENNE PUMPE I DRIFT HVIS IKKE DEN ER FORBUNDET TIL EN KORREKT 
                       ETABLERET JORDFORBINDELSE, ELLERS KAN DER OPSTÅ ALVORLIGE KV ÆSTELSER PÅ 
                       GRUND AF ELEKTRISK STØD. 

 
INSTALLATION OG DRIFT 
 
a)  Gør et tov fast til pumpen. Anbring pumpen på et solidt, tilstrækkelig stort og vandret underlag eller nedsænk pumpen 
 fra dets håndgreb ved hjælp af tovet. Hvis pumpen begraver sig selv i sand, så ødelægges den hurtigt. 
 HENVISNING: LSC skal fyldes med vand inden brug. 
 
 GIV AGT:  BENYT IKKE LEDNINGEN TIL AT SÆNKE PUMPEN NED. ANBRING ALTID EN SNOR I 
   PUMPENS HÅNDTAG TIL NEDSÆNKNING. 
 
b)  Sørg for at spændingsforsyningen ligger højere en oversvømmelsesniveauet og at den ligger langt borte fra pumpens 
 udløbsrør (slange eller rør) for således at forhindre tilfældige stød eller kortslutning. 
c)  Såfremt en forlængelse af ledningen er påkrævet, skal forlængerledningens størrelse være passende for at forhindre 
 lave spændingsforhold i ledningen, som så atter kan medføre motorbrand. 
 Vælg en forlængerledning med passende diameter og minimumslængde for ikke at bevirke et stærkt spændingsfald. 
 Hvis De ikke er sikker, bedes De kontakte Deres Tsurumi-repræsentant eller Deres nærmeste Tsurumi-leverandør. 
 
 BERMÆRK:  VÆR I FORBINDELSE MED ANBRINGELSE AF EN FORLÆNGERLEDNING 
    OPMÆRKSOM PÅ IKKE AT NEDSÆNKE FORBINDELSESSTEDET I VAND FOR AT 
    UNDGÅ MULIGE ELEKTRISKE STØD. 
 
d)  For at undgå elektriske stød benyt ikke pumpen i svømmebassiner, badekar eller andre bassiner, som benyttes af 
 mennesker. 
e)  Benyt ikke pumpen i en eksplosiv atmosfære eller i vand, som kan indeholde spor af antændelige væsker eller gas. 
 Benyt ikke pumpen i forbindelse med væsker, som kan angribe pumpens materiale, Benyt ikke OM(A)-typerne i 
 andholdigt vand. 
f)  Undgå lang tids drift i luft, pumpens levetid kan reduceres på grund af stærk varmedannelse. 
g)  Benyt ikke pumpen på en sådan måde, motordelen dukker op i luften over vandoverfladen. Benyt heller ikke pumpen i 
 vand med en temperatur på over 40°C, ellers bliver motoren for varm og pumpens levetid bliver reduceret. 
h)  Motoren afbryder sig selv, hvis den bruger for meget strøm eller hvis den bliver for varm. Den starterigen automatisk, så 
 snart den er kølet ned. Hvis De ikke afhjælper fejlen, så fortsætter motoren med at slukke og tænde hele tiden og 
 pumpen vil bliven beskadiget. De oftest forekommende grunde er for meget fast materiale i vandet og lav spænding 
 eller unøjagtig frekvens fra generatoraggregatet. 
i)  Vent ikke med at spørge Deres Tsurumi-forhandler om råd. 
 
 BEMÆRK:  PUMPEN MÅ IKKE AD ELLER SAMLES IGEN AF IKKE-AUTORISERET PERSONALE, FORDI 
   DETTE KAN MEDFØRE KVÆSTELSER OG BEVIRKE EN FORRINGELSE AF KAPACITETEN 
   ELLER ØDERLÆGGELSE AF MOTOREN. 
 
VEDLIGEHOLDELSE 
 
a)  Deres pumpe vil (med undtagelse af type OM(A)) kunne mudret vand. Modellerne LB og HS svarer til standarden af 
 de allerbedste store pumper. Undgå at pumpe store sandmængder. Husk på, at pumpen hurtigt bliver ødelagt, hvis den 
 begraver sig selv i sand. 
b)  Efterlad ikke pumpen på et sted, hvor den unødvendigt udsættes for korrosion. Skyl den og opbevar den et tørt sted, 
 når den ikke skal benyttes igennem længere tid. 
c)  Såfremt det nogensinde skulle være nødvendigt at demontere løbehjulet og akseltætningen, så skal dette overlades til  
 en mekaniker. 



d)  Motoren bør aldrig åbnes udenfor et værksted, heller ikke er af en elektriker. Målinger af isoleringen, gennemgangen og 
 vindingsmodstanden kan gennemføres i enden af ledningen. 
e)  Pålidelighed kan være væsentlig i forbindelse med pumperne LB og HS til trods for disses ringe størrelse, f. eks. for at 
 beskytte vigtige maskiner og værdifuldt gods mod oversvømmelse. Kontrollér i så tilfælde mindst en gang om året eller 
 efter hver 3000 timers drift, om isolationen mellem jordlederen og de andre to ledere er på mere end 20 M Ohm. Olien 
 fra tætningskammeret skal udskiftes af en mekaniker. Hvis isoleringen falder drastisk eller ned til 10 M ohm eller hvis 
 olien er mælkeagtig eller indeholder vanddråber, skal pumpen repareres eller udskiftes. 
f)  Frostgrader kan ødelægge pumpen. 

FEIJLSITUATION AFHJÆLPNING 

Pumpen starter ikke Pumpen er ny eller er den blevet repareret og afprøvet. 
Når der er niveaukontrol, så se om den giver et signal om at pumpen skal 
starte. Kontroller ved hjælp af et multimeter eller en bærbar lampe eller med 
et andet elektrisk redskab, om der er strøm p åstedet. Fjern pumpehuset og 
kontroller ved pumpeledningens ende isolationsværdien af jordforbindelsen 
(over 20 M Ohm) og mål også, om pumpens vindinger er afbrudt ( luk ikke 
motoren op). 
  

Pumpen starter, men den stopper igen Motorvindinger eller ledning beskadiget. Luk ikke motoren op. 
Kontrollér som foroven. 
Løbehjul blokeret eller tilstoppet. 
Forkert spænding eller forkert frekvens. 
Upræcis frekvens, såfremt spænding leveres fra et generatoraggregat. 
Væske med for stor viskositet eller tæthed. 

Forkert indstilling af enheden til kontrol termisk overbelastning ved  
strømkilden. 

 

Pumpens løft og gennemstrømning er  
mindre end oprindeligt 

Begrænsning i rørledning eller en modstand i afløbskredsløbet (for højt, for langt,  

for lille, for snavset indeni). 

Løbehjul slidt, delvist blokeret eller særdeles indsnævret på grund af hårde 

aflejringer. Filter eller indløb blokeret. 

Pumpen trækker luft eller væsken er delvist flygtig eller indeholder en høj andel af 

opløst gas. 

Pumpen afgiver støj eller 
vibrationer 

Løbehjul alvorligt skadet eller leje er beskadiget. Reparér omgåde. 
Pumpen ligger på siden og trækker en smule luft. Høj slidtage er sandsynlig. 

Afbryd af svømmerenheden (OM(A), POMA): 
 
1. Afbryd pumpens strømforsyning. 
2. Røret, hvori pumpen kan bevæge sig op og ned, har 4          
    slidser i toppen. 
    De deler rørets top op i 2 robuste brede tunger og to  
    fleksible smalle tunger. Således er det muligt at trykke 
    parret af fleksible tunger sammen mellem  
    tommelfinger og pegefinger. 
3. Når dette er gjort, kan røret trækkes forsigtigt af fra sin 
    holder ved at dreje røret mod venstre, dvs. med uret, 
    når  man ser på det oppefra hvorefter det sænkes. 
4. Gør rent indeni røret, rørfilteret, svømmer og 
    guidetråd. 



Splittegning OMA  2 







Data  OMA2 
 
Classification 
Electrisk dykpumpe 
Beskyttelse IP68 
Neddykningsgrænse max. 20m 
Vortex løbehjul (fritstrøms løbehjul) 
Løbehjuls passage 10mm 
Anvendelse: Gråt spildevand, uden toiletafløb. 

 
Electric Motor 
Isolation klasse E, 2 polet, 2850 omdr/min. 
Startkondensator 
Volt: 230V, 50Hz, 1- FASE 
Effekt, optagen: 0,305kW 
Effekt, afgivende: 0,150kW 
Strømforbrug: 1,6A 
Startstrøm:4,3A 

 
El kabel 
10m H07RN-F 3Cx1mm2 

 
Motor beskyttet 
Bi-metal 

 
Akseltætning 
Dobbelt mekanisk akseltætning i olie bad 
Med patenteret olieløfter 
Primær tætning: 
silicon carbide mod silicon carbide 
Sekundær tætning: 
Keramisk mod kulstof 

 
Lejer: 
Lukkede kuglelejer, vedligeholdelses fri 

 
Materialer: 
Løbehjul: fiberforstærket plast 
Pumpehus, øverste: Fiberforstærket plast 
Pumpehus, nederste: Fiberforstærket plast 
Motor hus: SUS304 (EN-X5CrNi18-10) 
Aksel: SUS403 (EN-X6Cr13) 

 
Afgangsstuds: 
1 ¼”  (32mm), indvendig gevind 




