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Visst är vi lite bortskämda med vatten, 
vana vid en nästan obegränsad tillgång 
när man vrider på kranen. Det är först när 
pumpen stannat eller brunnen sinat som 
vi riktigt förstår hur beroende man är av 
en väl fungerande vattenförsörjning, oav-
sett om det är på torpet eller i villan.

Det är enkelt att pumpa vatten!
Har du bara en fungerande brunn, så är 
det relativt enkelt att bygga ett tillförlit-
ligt system. Var bara noga med att följa 
våra anvisningar för dimensio n  ering av 
pumpen och sug slangen. När slangen 

från brunnen till huset är på plats, instal-
lerar du en pump automat där allt som 
behövs sitter monterat i en kompakt 
enhet. Rådgör med din återförsäljare så 
får du fler goda råd på vägen.

Med pumpar och tillbehör ur vårt sorti-
ment, kan du vara säker på att din 
anläggning kommer att fungera bekym-
mersfritt i många år. Vi vet hur beroende 
man är av vatten och har därför valt att 
samarbeta med tillverkare som har vår 
känsla för kvalité.

Investera i en väl fungerande 
vattenförsörjning

INNEHÅLL
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Svara på frågorna 1-3 och välj sedan pump efter tabellen för 

sugande pumpar. Du får då rätt pump med hänsyn till dina 

speciella förutsättningar. Är du osäker så rådfråga din återför-

säljare.

Så här väljer du 
rätt pump!

1. Hur stor är nivåskillnaden?
Börja med att uppskatta nivåskillnaden mellan vattenytan och  
pumpen. Gradera en lång käpp och ställ den vid brunnen eller 
vattendraget. Ställ dig i nivå med platsen för pumpen. Rikta ett  
vattenpass mot käppen och läs av när vattenpasset ligger vågrätt. 

2. Hur långt är det mellan pumpen och vattnet?
Enklast är att stega upp avståndet mellan brunnen och pumpen.
 

3. Vilken dimension krävs på sugledningen?
Välj rätt ledningsdimension genom att titta i tabellen som visar den 
maximala ledningslängden i förhållande till nivåskillnad vid olika led-
ningsdimensioner och vattenhastigheter i polyetylenrör (PEM).

 

Pumptyp Kapacitet

lit/min

Max ledningslängd

vid olika nivåskillnader

Pem-rör

diameter

1 2 3 4 5 6

Jet 82 30
30
30

16
103
345

8
81

282

1
58
220

-
36
157

-
14
95

-
-

32

25 x 2,3
32 x 2,9
40 x 3,7

Jet 102 40
40
40

55
188
601

41
151
490

27
115
391

12
79

285

-
42

180

-
6
75

32 x 2,9
40 x 3,7
50 x 4,6

Jet 151 60
60
60

10
79

285

3
60
233

-
42

180

-
24
127

-
6
75

-
-

15

32 x 2,9
40 x 3,7
50 x 4,6

Jet 251 80
80
80

36
154
515

25
123
424

14
93

333

3
62
242

-
31
151

-
-

60

40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8

Pumpar i gjutjärn

Pumptyp Kapacitet

lit/min

Max ledningslängd

vid olika nivåskillnader

Pem-rör

diameter

1 2 3 4 5 6

Aqua Jet Inox
82M-24

30
30
30

16
103
345

8
81
282

1
58
220

-
36
157

-
14
95

-
-
32

25 x 2,3
32 x 2,9
40 x 3,7

Aqua Jet Inox
102M-24

40
40
40

55
188
601

41
151
490

27
115
391

12
79
285

-
42
180

-
6
75

32 x 2,9
40 x 3,7
50 x 4,6

Pumpar i rostfritt

Lathund för sugande pumpar
Tabellerna till vänster visar kombinatio-
ner som fungerar bra avseende dimen-
sioner på sugledningen, nivåskillnaden 
och ledningslängden. 

Exempel: du behöver 40 liter/minut 
och nivåskillnaden är 3 meter. 

1. Väljer du dimensionen  
32x2,9 mm får ledningslängden inte 
vara mer än 27 meter. 

2. Väljer du istället dimensionen 
40x3,7mm, kan ledningen vara ända 
upp till 115 meter.

Sughöjden räknar man ut genom att 
lägga samman nivåskillnad och friktion 
per 100 m ledning. Figuren visar en 
installation för eget vatten, men princi-
pen är densamma för t.ex bevattnings-
pumpar där vattnet tas från ett vatten-
drag eller en sjö.

Var ska pumpen placeras?
Pumpen placeras om möjligt inne i 
huset eller i ett pumphus vid brunnen. 
Dränkbara pumpar som trycker upp 
vattnet sänker man ner i brunnen.
 Är sughöjden mer än 7 m måste 
pumpen placeras i ett pumphus mellan 
brunnen och huset. Tänk på att det 
ska vara frostfritt om pumpen används 
året om.

Enkelt sätt att mäta 
sughöjden!

Tryckhöjd

Sugledning

Ledningslängd

Su
gh

öj
d
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Pumpar i gjutjärn och rostfritt för eget vatten
Du kan välja mellan tre olika system 
för att skapa tryck i vattenledningar-
na utan att pumpen startas varje 
gång du öppnar en kran .

Hydrofor
Är det gamla systemet där man pum-
par in vatten i ett stort lufttätt kärl . 
Hydro foren fylls till 2/3 med vatten 
som komprimerar luften och trycker 
ut vattnet i ledningarna . En tryck-
strömbrytare vid hydroforen startar 
och stannar pumpen . Du kan med för-
del byta en gammal hydrofor mot en 
modern hydropress eller trycktank .

Hydropress
Hydropressen består av ett stålkärl 
med en gummiblåsa inuti . Vattnet 
pumpas in i gummiblåsan som skapar 
ett övertryck mot stålkärlet . 
Hydropressen är den moderna lös-
ningen som bara tar 1/3 så stor plats 
som en hydrofor för samma kapacitet .

Pumpautomat
Är en pump med hydropress och tryck-
vakt i en enhet . En effektiv, smidig 
och modern standardlösning som tar 
liten plats och är ekonomiskt fördel-
aktig . Jet Active är en variant på 
pumpautomat som saknar hydropress . 
Pumpen startas därför varje gång du 
tappar vatten .

Vatten från  
borrade brunnar
Borrade brunnar kan vara mer än 100 
meter djupa . Eftersom sughöjden då 
blir alltför stor, sänker man istället ner 
pumpen i borrhålet . Pumpen hänger i 
en wire och både vattenslang och 
elkabel löper hela vägen ner till pum-
pen . Vid installation eller service av 
borrhålspumpar krävs speciell utrust-
ning för att smidigt kunna hantera 
slang och wire . Du bör överlåta detta 
arbete till fackmän . Till en borrhåls-
pump behöver du en hydrofor eller 
en hydropress .

Pumpautomat med 20 l resp  
60 l trycktank
Självsugande pumpautomat. Pumpen startar 
automatiskt när en kran öppnas. Lämplig för 
fritidshus eller mindre villa.

Aquajet 82 M-20, har 20 l trycktank. 1-fas 
230 V. Kapacitet max 60 l/min. Lyfthöjd max 47 
meter.  
RSK nr. 595 06 58

Aquajet 102 M-20, har 20 l trycktank. 1-fas 
230 V. Kapacitet max 60 l/min. Lyfthöjd max 53 
meter.  
RSK nr. 595 06 59

Asso C 82 M-60, har 60 l trycktank. 1-fas 230 
V. Kapacitet max 60 l/min. Lyfthöjd max 47 
meter.  
RSK nr. 595 02 72

Aquajet 102 M-60, har 60 l trycktank.  
1-fas 230 V. Kapacitet max 60 l/min. Lyfthöjd 
max 53 meter.  
RSK nr. 595 02 73

Pumpautomat med 100 l 
hydropress   
Jet Gigant 45/50 T, har 100 l hydropress.  
3-fas 400 V. Kapacitet max 80 l/min. Lyfthöjd 
max 62 meter.  
RSK nr. 595 02 74

Aqua Block 45/100 T, har 100 l hydropress. 
3-fas 400 V. Kapacitet max 120 l/min. Lyfthöjd 
max 63 meter.  
RSK nr. 595 02 45

Trycktankar  
Trycktankar i stål med plastlinad insida och  
gummimembran. Trycktanken har en flänsfri 
anslutning. Finns i storlekar: Se nedan.

Starttryck 1,0 bar 1,5 bar 2,0 bar 2,5 bar

Frånslags- 
tryck bar

2,0 2,5 3,0 2,5   3,5   3,0 4,0 4,0 5,0

24 liter 8 10 12 7 9 8 10 7 10

60 liter 19 24 30 18 24 19 24 18 24

100 liter 33 43 50 29 38 33 40 30 42

Ovanstående tabell visar hur många liter som 
maximalt kan tömmas vid olika skillnader mellan 
start- och frånslagstryck.

Genom att öka skillnaden mellan start- och 
stopptryck kan man öka vattenmängden i tanken.

Hur mycket vatten ger tankarna?

Trycktankar
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Pumpautomat Rostfri 
Självsugande pumpautomat. Pumpen startar 
automatiskt när en kran öppnas. Lämplig för 
fritidshus eller mindre villa.

Aquajet Inox 82 M-20, har 20 l trycktank. 
Kapacitet max 60 l/min. Lyfthöjd max 47 meter.  
RSK nr. 595 02 70

Aquajet Inox 102 M-20, har 20 l trycktank. 
Kapacitet max 60 l/min. Lyfthöjd max 53 meter.  
RSK nr. 595 02 71

Tänk på frostrisken när du installerar vatten i 
fritidshuset. Montera en avtappningskran på 
systemets lägsta punkt så att du kan tappa ur 
vattnet om värmen stängs av på vintern.

Glöm inte att tömma blandare, varmvatten-
beredare och WC-stol.

Pumpautomater

Välj system för 
eget vatten

TÄNK PÅ



Pumpar i gjutjärn och rostfritt för eget vatten

Inbyggd elektronisk styrenhet. Den startar och 
stoppar pumpen automatiskt. Pumpen har även 
ett inbyggt torrkörningsskydd.

Jet  Active J 82 M, 1-fas, 230 V. Kapacitet 
max 60 l/min. Lyfthöjd max 47 meter. 
RSK nr. 595 03 02

Jet Active J 102 M, 1-fas, 230 V. Kapacitet 
max 60 l/min. Lyfthöjd max 54 meter. 
RSK nr. 595 03 03

Jet Active J 112 M, 1-fas, 230 V. Kapacitet 
max 60 l/min. Lyfthöjd max 61 meter. 
RSK nr. 595 03 04

Ringpumpsersättare
Lämplig vid utbyte av en gammal nedsliten 
vattenringpump i villan, fritidshuset eller lant -
gården. Jet 102T är en robust och tystgående 
”hydroforpump” försedd med flänsanslutningar 
på sug- och trycksidan. Passar in överallt där en 
vanlig 2 eller 3 ringad vattenpump varit 
installerad.

Jet 102 TVRA, 3-fas, 400 V. Kapacitet max 60 
l/min. Lyfthöjd max 53 meter. 
RSK nr. 595 06 57

Jet 100 PTVRA, 3-fas, 400 V. Kapacitet max 60 
l/min. Lyfthöjd max 53 meter. 
RSK nr. 595 02 26
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Pumppaket  
Färdiga borrhålspumppaket komplett med pump, 
motorskåp/motorskydd kabel och rostfri wire.  
Se katalog för mer info. 

Borrhålspumpar 
Borrhålspumpar är avsedda för att sänkas ner i 
borrade eller grävda brunnar.

S3, 3"pump i mässing och rostfritt stål 1-fas  
230 V eller 3-fas 400 V. 
RSK nr. 585 75 04 - 585 75 09

S4, 4"pump i rostfritt stål 1-fas 230 V eller 3-fas 
400 V. 
RSK nr. 585 74 25 - 585 75 01

CS4, 4"pump i rostfritt stål och technopolymer 
1-fas 230 V eller 3-fas 400 V. 
RSK nr. 585 75 17 - 585 75 19

Borrhålspumpar

Nya generationens pumpautomater Ringpumpsersättare

Typ
Kabellängd

max sänkdjup RSK-nr

S4A 12M 30 m 585 74 80

S4A 12T 30 m 585 74 81

S4B 12T 40 m 585 74 83

S4B 16T 50 m 585 74 86

S4B 16T 60 m 585 74 88

S4A 25T 80 m 585 74 93

S4B 24T 100 m 585 74 94

Dränkbara 6" pumpar finns för beställning.
S3 S4 CS4

E.sybox

Elektronisk, kompakt och tystgående 
tryckhållningssystem/tryckhållningspump.  

Varje komponent har utvecklats för att ge 
maximal prestanda med minimal 
energiåtgång, innovativt i sin enkelhet.

E.sybox, 1-fas, 230V 
Kapacitet max 120l/min. 
Lyfthöjd max 62 meter 
RSK: 595 03 43

E.sybox mini,  
E.sybox i mindre format. Lämplig för 
fritidshus. 
Max kapacitet: 80l/min 
Max lyfthöjd: 60 meter 
RSK: 595 03 55

Jet Active



Pumpar för beva ttning och länspumpning

Självsugande Jet-pumpar
Lämplig för anslutning till vattensystem, 
bevattning och länspumpning. Pumparna är 
avsedda att pumpa rent vatten.

Jet 82 M, 1-fas, 230 V. Kapacitet max 60 l/min. 
Lyfthöjd max 47 meter. 
RSK nr. 595 06 50

Jet 102 M, 1-fas, 230 V (finns även som  
3-fas). Kapacitet max 60 l/min. Lyfthöjd max 53 
meter. 
RSK nr. 595 06 51

Jet 151 T, 3-fas, 400 V. Kapacitet max 80 l/min. 
Lyfthöjd max 62 meter. 
RSK nr. 595 06 21

Jet 251 T, 3-fas, 400 V. Kapacitet max 120 l/
min. Lyfthöjd max 63 meter. 
RSK nr. 595 06 47

Garden Jet (Inox) med bärhandtag
Garden Jet 82 M, 1-fas, 230 V. Kapacitet max 
60 l/min. Lyfthöjd max 47 meter. 
RSK nr. 595 06 40

Garden Jet Inox 82 M, 1-fas, 230 V. 
Kapacitet max 60 l/min. Lyfthöjd max 47 meter. 
RSK nr. 595 06 18

Större storlekar finns.

Bevattningspumpar

Filter

Björn-filter
Vattenfilter som tar bort partiklar som sand, 
rostflagor och andra fasta föroreningar. Finns 
med olika typer av filterpatroner för 
partikelrening eller kolfilterpatroner som 
avlägsnar klormissfärgning, lukt och smak.

Ett utmärkt tillbehör till våra pumpar som gör 
ditt brunnsvatten klart och friskt.

Bomullspatron av engångstyp för partikel-
rening av hushållsvatten. Reningsmikron 20. 
RSK nr. 594 98 05

Nylonpatron med filterduk av nylon, kan 
demonteras, rengöras och återanvändas. 
Reningsmikron 80.  
RSK nr. 594 98 04

Kolpatron, avlägsnar klormissfärgning, lukt 
och smak.  
RSK nr. 594 98 03

Filterhållare
Stora Björn, Ansl. G25 inv. Max arb.  
tryck 8 bar. Max temp. +40°C. 
RSK nr. 5949802

Rostfritt filter, Ansl. G25 inv. Max  
arb. tryck 15 bar. Max temp. +100°C. 
RSK nr. 594 97 99

Nyckel, Stora Björn  
RSK nr. 594 97 97

Väggfäste, Stora Björn 
RSK nr. 594 98 16

Tillbehör
Sugslang för Jetpumpar. Längd 7 meter.  
Levereras med bottenventil. Anslutning  
1” utvändig gänga.   
RSK nr. 595 02 42

Vatten är fantastiskt men vi vill natur-
ligtvis bara ha det på rätt platser . 
Varje år förstörs många villakällare  
p g a olika typer av översvämning . En 
länspump med nivåvippa är ett enkelt 
och relativt billigt sätt att begränsa 
skadorna av en plötslig översvämning . 

Pumpgropar
När det inte går att leda bort vatten 
p g a felaktiga nivåskillnader, kan 
man gräva en uppsamlingsgrop för  
t ex dagvatten . I gropen placeras en 
automatisk läns pump som pumpar 
upp det samlade vattnet och leder 
det till närmsta dränering .

Bevattningspumpar
Större odlingar och gräsmattor kräver 
enorma mängder vatten en torr som-
mar . Bor du nära en sjö eller ett vat-
tendrag kan det vara ide att skaffa en 
separat bevattningspump för att 
minska belastningen på ditt vanliga 
vattensystem . Du beräknar sughöjd 
och kapacitet på samma sätt som för 
eget vatten (se sid 3) .

Pumpar är ofta känsliga för vatten med större 
partiklar av smuts, rost eller liknande förore-
ningar. Du undviker problem med din pump 
genom att installera bottenventil innan pumpen. 

Var noga med säkerheten vid strömförsörjning-
en till pumpen. Vatten och elektricitet är en 
mycket farlig kombination.

Vid anslutning till kommunalt vatten använd  
filterbehållare 1 PF-10 Rostfri. Har du monterat 
en kolfilterpatron och det finns risk för tryck-
stötar måste du installera ett nylonfilter efter 
kolfiltret.

Länspumpar – ett 
billigt sätt att 
begränsa skador 
vid översvämning

TÄNK PÅ
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F1/50 rostfri länspump
Rostfri länspump med nivåvippa. Lämplig för 
tömning av bassänger, pumpgropar, kärl etc. 
Levereras med 10 meter elkabel.

F1, 1-fas 230 V Kapacitet max 220 l/min. 
Lyfthöjd max 9 meter.  
RSK nr 589 00 66

Divertron
Dränkbar universalpump med torrkörnings skydd, 
inbyggd backventil och tryckström brytare. 
Levereras med 15 meter elkabel. 

Divertron, 1-fas 230V. Kapacitet max 95 l/min. 
Lyfthöjd max 48 meter. 
RSK nr 578 63 98

Pulsar
Dränkbar universalpump som lämpar sig för de 
flesta ändamål, som länspumpning, bevattning 
etc. Kan även kopplas ihop med hydropress. 
Levereras med eller utan nivåvippa och 20 meter 
elkabel.

Pulsar 40/50 Manuell, 1-fas, 230 V. 
Kapacitet max 80 l/min. Lyfthöjd max 55 meter. 
RSK nr. 578 63 86

Pulsar 40/50 Auto, 1-fas, 230 V.  
Kapacitet max 80 l/min. Lyfthöjd max 55 meter. 
RSK nr. 578 63 87

Pulsar 65/50 Manuell, 1-fas, 230 V.  
Kapacitet max 80 l/min. Lyfthöjd max 86 meter. 
RSK nr. 578 63 90

Pulsar 65/50 Manuell, 3-fas, 400 V.  
Kapacitet max 80 l/min. Lyfthöjd max 86 meter. 
RSK nr. 578 63 96Drenag 1000 rostfri länspump

Länspump i rostfritt stål med nivåvippa. Lämplig 
för pump gropar, pool er, källare etc. Levereras 
med 10 m elkabel och jordad stickpropp. Klarar 
partiklar upp till Ø 12 mm.

Drenag 1000, 1-fas, 230 V. Kapacitet max 380 
l/min. Lyfthöjd max 15 meter. 
RSK nr. 589 00 67

Tallas Länspump
Dränkbar länspump med inbyggd vippa.  
Lämplig för tömning av pumpgropar, grunder, 
källare etc. Levereras med backventil och elkabel.

Tallas 125, 1-fas, 230 V, Kapacitet max 125 l/
min. Lyfthöjd max 7 meter. 
RSK nr. 588 55 34

Tallas 200, 1-fas, 230 V, Kapacitet max 195 l/
min. Lyfthöjd max 9 meter. 
RSK nr. 588 55 35

Nova Up AE

Pumpar för beva ttning och länspumpning

Nova läns 200, 300, 600, 700 
Bärbara länspumpar i korrosionsfritt material med 
eller utan nivåvippa. Idealisk för länspumpning 
eller för permanent installation i pumpgropar. 

Nova 200, pump utan nivåarm. 1-fas, 230 V. 
Kapacitet max 150 l/min. Lyfthöjd max 7 meter 
Klarar partiklar upp till 8 mm. 
RSK nr. 588 55 20

Nova 300, pump med nivåarm. I övrigt samma 
tekniska data som Nova 200.  
RSK nr. 588 55 12

Nova 600, pump med nivåarm. 1-fas, 230 V.  
Kapacitet max 250 l/min. Lyfthöjd max 11 meter. 
Klarar partiklar upp till 8 mm.  
RSK nr. 588 55 13

Nova 700, pump med nivåarm. 1-fas, 230 V. 
Kapacitet max 250 l/min. Lyfthöjd max 7 meter. 
Klarar partiklar upp till 25 mm.  
RSK nr. 588 55 14

 

Länspumpar Universalpumpar

Dränkbar elektronisk länspump med vertikalt 
nivåreglage. Lämplig för tömning av 
pumpgropar, grunder och källare.

Nova up 300, 1-fas, 230V, kapcitet, 
max 150l/min. Lyfthöjd max 7 meter. 
Nova up 600, 1-fas, 230V, kapacitet max 
225l/min.Lyfthöjd max 9,5 meter.
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Plaströrskopplingar
En kedja är inte starkare än sin svagaste 
länk. Använd en koppling du kan lita på.
BA 66 och BA 77 har båda en stödhylsa 
i metall, för en säker installation.

Back och bottenventiler
En back eller bottenventil monteras på 
sugledningen för att förhindra att vatten  
rinner tillbaka ner i brunnen. Finns i olika 
dimensioner beroende på sugledning.

Ventilrör 
För god komfort bör du montera ett ven-
tilrör som används i kombination med 
hydropress. Styr start och stopp på 
pump. Innehåller även säkerhetsventil 
och manometer. 

Sugslang
En sugslang som du enkelt installerar på 
Jetpumpar. Levereras med bottenventil i 
färdig längd på 7 meter.

Hydropresstankar
Hydropresstanken fungerar som en vat-
tenreservoar. Den hjälper till med tryck-
hållning och ökar pumpens livslängd. 
Finns i olika storlekar och utförande. 

Ventiler 
Det kan vara bra att montera in avstäng-
ningsventiler. Allt för att underlätta fram-
tida service. Kulventiler finns i flera stor-
lekar och utförande. 

P
u

m
p

ar
 1

20
5

Tel 042-29 55 60 • Fax 042-29 55 75 • www.beulcoarmatur.se • info@beulcoarmatur.se




