
Renovering av cirkulations pump till Pentland Spa

Titta igenom manualen och dela pumpen innan ni beställer reservdelar.
Känns det minsta osäkert så köp en ny pump istället.

OBS viktigt bryt spänningen till badet genom att plocka ur säkringarna.
Inte bara genom att trycka på ON/OFF knappen på badet.

Dessa verktyg behöver ni.

Plocka av panelen på badet för att komma åt pumpen.
P18 är det panelen under displayen
P20 är det panelen utmed liggplatsen.
På P20 stäng även munstycket på hörnplatsen enlig bild.

Stäng ventilerna med röda vred före och efter pumpen.

Lossa de 4 skruvarna som håller pumpen i botten.

Lossa de 2 gul/gröna jordledarna på ramen.



Lossa temperaturgivaren på gaveln i pumpen.
Den sitter bara instucken i ett dykrör med lite silikon.

Lossa röraranslutningarna före och efter pumpen.



Klipp ev. några kabelstrips för att få lite extra längd på kablarna.

Lossa den vita muttern som håller slangen.
Dra sen av slangen försiktigt. Så ni inte skadar andra änden på slangen.
Den kan brytas i gaveln.

Lossa dom 6 skruvarna som håller gaveln på pumphuset.
Plocka bort gaveln.



Lossa dom 3 skruvar som håller fläktkåpan.

Bänd bort fläkthjulet med hjälp av 2 stora skruvmejslar.



Håll emot med en tång på axeln och gänga av pumphjulet med handen.
Pumphjulet har vanlig högergänga.



Bänd bort axeltätningen med en liten skruvmejsel.



Lossa dom 4 skruvarna som håller gaveln på motorn.



Bänd loss gaveln.
OBS håll koll på fjäderbrickan som ligger mellan gaveln och kullagret.

Lyft upp statorn.



Lyft upp rotorn med gaveln.



Håll koll på den lilla gummipackningen som sitter på axlem mellan motor och pumphus.

Knacka loss gaveln från kullagret.



Dra av kullagren med en avdragare.
Om axeln är rostig framför kullagret slipa axeln med smärgelduk innan ni drar av kullagret.



Knacka på dom nya kullagren med en rörhylsa (tex. ett 15mm kopparrör) som passar på
innerringen på kullagret. Slå aldrig på ytterringen.

Montera ihop motorn med pumphuset.



Tryck ditt gummit till axeltätningen.
Tryck ner axeltätningen i botten.
Ta hjälp av en skruvmejsel genom trycka på ytterringen.
Var noga med ett den kommer ner i botten och är rak.



Håll emot på axeln med en tång och gänga på pumphjulet tills den bottnar.

Montera ihop resten i omvänd ordning.



Och var noga med att hålla rätt kemi värden i vattnet då håller tätningen mycket längre.


