
 
 

Luftpump SA/AP serien 
Tack för att du har köpt en Aquaforte luftpump. En serie pumpar som drar lite energi, har en låg 

ljudnivå och hög säkerhet.  Lämpliga användningsområden är till dammar och akvarium. Viktigt att du 

läser och förstår hur den ska användas innan du tar den i bruk. Detta är en förkortad version av 

originalbeskrivningen översatt till svenska av Vattenliv.  

Produktfunktion 

Aluminium skal med dubbelt dämpningssystem och ljudabsorberande effekt för högprestanda och 

låg ljudnivå. Dubbla luftkammare för att producera en stor mängd luft och starkt lufttryck. Ingen olja 

används som smörjning för att ge ren tryckluft. Unik struktur med snabb värmeavledning. Tål att stå 

ute i regn utan läckage.  

Modell  Volt-Frekvens   Watt  Max. Flöde  Max. tryck dB 

SA-15  220-240V 50Hz  10  15 l/m  2,5 m  35 

SA-30 220-240V 50Hz  20  30 l/m  3,0 m  35 

AP-35  220-240V 50Hz  20  35 l/m  2,8 m  32 

AP-45  220-240V 50Hz  25  45 l/m  3,0 m  33 

AP-60  220-240V 50Hz  38 65 l/m  3,5 m  35 

AP-80  220-240V 50Hz  55  80 l/m  3,6 m  36 

AP-100  220-240V 50Hz  65  100 l/m  3,8 m  36 

AP-150  220-240V 50Hz  120  190 l/m  4,5 m  45 

AP-200  220-240V 50Hz  180  250 l/m  5,0 m  46 

 

Slangfördelare och luftstenar 

En eller flera luftstenar kan anslutas till pumpens utlopp med hjälp av rör och luftfördelare. Se 

respektive pump på vår hemsida för att se vad som ingår. Se till att alla rör och slangar sitter 

ordentligt med slangklämmor. Använder du grövre slang/rör och få böjar nyttjar du pumpens 

kapacitet optimalt. Använd nya, ej täppta, luftstenar med tillräckligt stor kapacitet för att klara den 

pump du använder. Max djup för placering är 3 meter.  

Stäng aldrig pumpen utlopp helt. Om pumpen inte kan släppa ut luft finns det risk för att den 

överhettas och det kan leda till skador på pumpen. För att förhindra att det kommer in vatten i 

pumpen placera pumpen över vattennivån eller installera en backventil på slangen. Pumpen ska 

aldrig placeras i vatten. Den tål regn men livslängden ökar om den placeras i förhållanden som är 

torra, ej varmt, utan fukt eller damm. Vid temperaturer över +40 grader kan membranen spricka så 

det är viktigt att den placeras i ett välventilerat utrymme på sommaren.  

Demontering och hopsättning 

Membranen i pumpen behöver bytas om de är slitna eller spruckna. Det får du göra själv genom 

dessa steg: 

A. Lossa skruvarna (1) 



 
 

B. Ta av locket till luftkammaren (2) 

C. Lossa muttern (11) 

D. Ta bort och dela på membrantryckaren (3), elektrostatiskt membran (4) och membranet (5) 

E. Byt nu till ett nytt membran. Var noga med att se till att membranet hamnar exakt där det 

ska i luftkammaren.  

F. Montera tillbaka alla delarna som ovan togs loss men i motsatt ordning.  

Rengöring av filtersvamp och byta av den 

Damm eller skräp som sitter på pumpens inlopp kan orsaka oljud i pumpen eller att pumpen slutar 

fungera.  

Rengör filtersvampen efter denna anvisning 

1. Dra ur strömmen till pumpen före rengöring och ev. byte. 

2. Ta bort svampen från luftinloppet. Torka bort damm och annan smuts från ytorna där 

svampen sitter. Om svampen är mycket smutsigt tvätta försiktigt rent den i vatten och med 

ett neutralt tvättmedel, testa först med bara vatten. Skölj väl med vatten och låt den torka 

helt innan du sätter tillbaka den.  

 

Säkerhet!  
1. Se till att spänningen och frekvensen som används stämmer överens med kraven på 

specificerad märkskylt innan användning. Använd ett vanligt eluttag.  

2. Använd alltid jordfelsbrytare i installationen 

3. Om pumpen ramlar i vattnet ta inte i den förens du dragit ur sladden ur eluttaget. Låt en 

kvalificerad tekniker undersöka din pump innan den används i gen.  

4. Undersök apparaten noga efter installation med jämna mellanrum. Om nätkabel är skadad 

måste den ersättas av tillverkaren eller servicetekniker för att undvika skador på produkten 

vid användning.  

5. Bär/håll inte luftpumpen i nätsladden. Koppla ur pumpens kontakt när den inte används och 

vid underhåll av pumpen.  

6. Regelbundet underhåll av apparaten är nödvändigt. Se ovan.  

7. Vid drift, om det låter konstigt/onormalt om pumpen koppla omedelbart ur kontakten. 

Kontrollera ovan underhåll, är det inget av det som felar kontakta din återförsäljare eller 

auktoriserat servicecenter.  

Avfallshantering: Lämnas till närmsta återvinningscentral och sorteras efter deras anvisningar.  

 

AquaForte is a trademark of Sibo BV 

Doornhoek 3950, 5465TC, Veghel, Nederland 

Email: info@sibo.nl 

Website: www.aqua-forte.nl  

 

http://www.aqua-forte.nl/


 
 

 


