
Pumpsystem Pump-o-matic

Installations- och användarmanual 



Anslutning av Pump o Matic 
 

VIKTIGT innan man driftsätter pumpanläggningen 
Kontrollera att JP7 är ansluten på 230V 

 

       
  

             

    

    

    

 

Ställ blockeringstiden med hjälp av ”Dip 
switcharna” 
1 = 5 minuter   ex. 1 + 2 = 15 minuter 
2 = 10 minuter 
3 = 20 minuter 
4 = 40 minuter 

Justera en fördröjning av starten på 
pumpen 1s – 5min (P1 och P3) 

Trigger signal 1, 
ex. från 
huvudtvättens 
inloppsventil 230 

  

Trigger signal 2, 
ex. från sista 
sköljningens 
inloppsventil 230 
V 

OBS 
230V 

230V 



Programmering av Pump o Matic 

1. Låt den bygel sitta kvar för den pump som ska programmeras.  

2. Ta bort den andra och placera enligt bild  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Starta den pump som ska programmeras. 
  

4. Tryck en gång till för att stoppa. Den tid som pumpen var aktiv är nu den programmerade 
tiden. Pumpen ger 5ml /sekund 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

5. För att avsluta programmering: sätt sedan tillbaka byglarna där de satt från början 

 

  

  

5 sekunder 25ml 
10 sekunder 50ml 
15 sekunder 75ml 
20 sekunder 100ml 

25 sekunder 125ml 
30 sekunder 150ml 
35 sekunder 175ml 
40 sekunder 200ml 

1 2 

 



Service och underhåll 
För att inte slangar och dunkrör skall sätta igen sig med kemikalier krävs det en rengöring vid längre 
uppehåll. 
 
Tag samtliga dunkrör från kemikaliedunkarna och lägg dem i en spann med vatten. Aktivera pump nr 
1 med hjälp av pumpknapp nr 1 (se sid. 8). Pumpen kommer nu att suga in vatten i slangar och pump 
och gå programmerad tid. Räcker inte den programmerade tiden för att få igenom vatten till 
maskinen, aktivera pumpen en gång till. Repetera proceduren på samtliga pumpar.  
 
Låt dunkrören ligga i vatten tills maskinen används igen. 
 
När maskinen skall sättas i drift placera dunkrören i respektive kemikaliedunk och aktivera pumparna 
som ovan. 
 
För kalibrering se sid. 5 

 

Byte av pumpslang 

Vi rekommenderar att slangarna bytas var 6:e månad. OBS! Ej garanti. 
För byte av slang:  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

• Knipsa av buntbanden.  
• Lossa slangarna  
• Tag bort det gula 

skyddsglaset.  

• Lossa den vänstra 
nippeln.  

• Vrid rotorn 
medsols tills 
slangen är fri. 

• Placera den vänstra 
nippeln i "spåret" 

• Lägg ner slangen och vrid 
samtidigt rotorn motsols.  

• Sätt tillbaka den gula 
luckan. 

• Fäst slangarna på 
nipplarna och lås dem 
med buntband.  
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SERVICE/SUPPORT
För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support 
eller besök vår hemsida www.podab.se
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Om PODAB
I över 65 år har vi jobbat med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns 
i flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några. 


