
KOMPABILITET
ACO PROPUMP passar de flesta markförlagda olje- 
och fettavskiljare från ACO. 

Kontakta ACO för mer information.

MONTAGE
• På avskiljarens utloppsrör finns en 1/2”  
 anslutning, som normalt är proppad.

 Tag bort proppen.

• Anslut förbindningsslangen med bussning och   
 slangklämma.

•  Skruva fast blindproppen i den andra änden.

•  Fäst upp slangen med medföljande slangfästen.  
 Slangen ska dras upp till bekväm arbetshöjd   
 under betäckningen.

(Figur 2, sid. 2)

PRODUKTBESKRIVNING
ACO PROPUMP är en sugpump för provtagning ur 
fett- och oljeavskiljare. Utloppet i avskiljaren måste 
vara utfört för provtagning.

LEVERANSOMFATTNING
ACO PROPUMP levereras i kartong innehållande:

n  3 m slang

n  Fästanordning för slang

n  Snabbkopplingar

(Figur 1 sid. 2)
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PROVTAGNING  
Vid all provtagning måste avskiljaren vara i drift, 
dvs. det ska vara flöde genom avskiljaren.

•  Tag bort betäckningen på avskiljaren.

•  Skruva bort blindproppen. Förvara den på   
 säkert ställe under provtagning. Den ska   
 skruvas på efter avslutad provtagning.

•  Anslut provtagningspumpens anslutnings-  
 slang/snabbkoppling och skruva fast den så   
 att vakuumtät anslutning erhålls.

•  Håll provtagningspumpen lodrät. Pumpa ca   
 5 ggr eller tills all luft är evakuerad (beror   
 på avskiljarens inbyggnadsdjup). Pumpa   
 ytterligare några gånger. Varje kolvslag   
 ger ca 200–300 ml vatten.

•  Tag proverna. Använda rena provflaskor.   
 Skicka proverna omgående till laboratorium.

EFTER AVSLUTAD PROVTAGNING

•  Skruva loss pumpens anslutningsslang.

•  Skruva fast blindproppen.

•  Lägg tillbaka avskiljarens betäckning.

•  Spola igenom provtagningspumpen och dess   
 anslutningsslang med rent vatten.

UNDERHÅLL

Pumpen är underhållsfri, men ska förvaras på rent 
och torrt ställe. Det är viktigt att pumpen rengörs ef-
ter varje provtagningstillfälle. En smutsig, ej rengjord 
pump kan ge upphov till missvisande analysvärden.

 ACO PROPUMP
 Art.nr  701 246
 RSK nr  561 84 50

 Tillval:
 - Förlängningsslang för höga halsar, art.nr 400 165

Figur 1
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Figur 2
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