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1. Garantivilkår på Heathro Fiskepumpe 
 

VAKI Aquaculture Systems Ltd. stiller seg ansvarlig for defekter som oppstår innen ett (1) år etter 

levering fra VAKI eller dennes forhandler, under forutsetning at utstyret er montert, brukt og 

vedlikeholdt i henhold til instruksjon for montering og bruk. 

VAKI forplikter seg til å reparere defekter som er forårsaket av konstruksjons eller materialfeil som 

skriver seg fra fabrikasjonen av utstyret. Defekter som ovenfornevnt vil bli reparert eller erstattet 

med nye. Utstyret må returneres til produsent eller dennes representant for reparasjon. 

VAKI stiller også garanti for originale deler som blir brukt som erstatning, i en periode for ett (1) år fra 

leveringsdato. 

VAKI er ikke ansvarlig for: 

 

 Feil montering og bruk, eller uriktig oppbevaring og vedlikehold. 

 Defekter forårsaket av deler eller materialer, komponenter eller utstyr som ikke er levert 

av VAKI, og som er skaffet til veie og montert eller brukt av kunde uten skriftlig 

godkjenning fra VAKI. 

 Defekter oppstått på grunn av endringer på utstyret foretatt av kunde uten skriftlig 

godkjennelse fra VAKI. 

 Feil eller uautorisert reparasjon foretatt av kunde. 

 Normal slitasje på utstyret. 

 Feil tilkobling av elektrisk/hydraulisk utstyr. 

 Feil forårsaket av overspenning. 

 Skader på elektriske kabler. 

 Økonomiske tap forårsaket av at utstyret er ute av drift. 

 

 

Hvis feil eller defekter oppstår på utstyret må kunden rapportere så snart som mulig og uten unødige 

forsinkelser til VAKI eller dennes representant. En sådan rapport må sendes senest innen to (2) uker 

etter garantitidens utløp, ett (1) år etter leveringsdato. 

Hvis kunden ikke informerer VAKI eller dennes representant innen de tidsfrister som er nevnt 

ovenfor, vil kunden ikke ha krav på erstatning for feil eller defekter. Reparasjoner av utstyret skal 

foretas i henhold til de betingelser som er nevnt ovenfor. 
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2. Omgivelser 
Heathro Fiskepumpen er utviklet for å fungere i all slags vær, utenom ved temperaturer under 0° 

Celcius. Bruk ved kuldegrader kan forårsake skader på slanger og priming system. Heathro pumpen 

er bygget på vogn med 2 store gummihjul som kan bære opp til 400 kilo per hjul, dette gjør det mulig 

å flytte pumpen over ru og ujevne flater. Pumpen er utviklet for å flytte fisk opp til 400 g (laksefisk). 

Den er ikke egnet til å pumpe småsten eller sand. 

 

Elektriske behov 

Pumpen leveres med støpsel 3 x 16 Amp 230 Volt eller 3 x 16 Amp 400 volt, alt etter pumpeversjon. 

Hvis kontakten må byttes, skal en elektrisk kyndig person  sørge for at passende støpsel  blir satt på 

kabelen.  
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3.  Beskrivelse av pumpens deler 
Heathro Fiskepumpen er laget i aluminium og fiberglass 

og gir en meget god behandling av fisken under 

transport. Selve pumpen er 6”, men kan reduseres ned til 

5”, 4” eller 3” med overganger. Pumpen finnes i tre 

utgaver, en elektrisk som er den vanlige i Norge, men 

også hydraulisk og bensindreven. Med gode håndtak og 

store gummihjul er pumpen lett å flytte dit behovet 

ligger. Camlock hurtigkoblinger brukes til å få en enkel og 

trygg kobling til slanger. 

 

3.1  Sneglehuset 

Heathro pumpen er en sneglehuspumpe og laget i 

spesialstøpeform, utviklet av Canadiske P.R.Aqua Supplies. 

De har over 20 års erfaring med utvikling og produksjon av 

forskjellige produkter laget av fiberglass. Inne i 

pumpehuset er det en rotor/skovl av aluminium som fører 

fisk og vann i gjennom pumpen. Hastigheten kan justeres 

etter behov, enten direkte på pumpen eller med 

fjernkontroll. 

3.2  Hovedmotor 

Hovedpumpen blir drevet av en 4 kW motor, via doble 

drivreimer under pumpen. Motoren er styrt av en 

frekvensomformer (Altivar 312), og har justerbart turtall. 

Frekvensomformeren sørger for at hovedmotoren alltid 

går rett vei selv om fasene inn til pumpen blir snudd.   

3.3  Priming motor 

Priming motoren driver priming pumpen som brukes til å 

fylle hovedpumpen med vann før denne startes.  Motoren 

er på 1,5 kW og blir styrt av en kontaktor med motorvern, 

som beskytter motoren mot overbelastning.  Pumper med 

serienummer opp til 1169-14 kan gå feil vei hvis fasene 

inn til pumpen blir snudd. Pumper med serienummer 

1170-14 har faseovervåking som hindrer primingpumpen i 

å starte hvis fasene er feil. Pumpen skal gå medurs sett fra 

pumpesiden. Det skal være 2 lys på fasevakten som sitter 

under kontaktoren til primingmotoren, hvis det bare er et 

lys går fasene feil og må byttes om. 
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3.4  Primingtank 

Priming tanken fylles opp med vann før start.  

Primingpumpen startes og fyller hovedpumpen med 

vann, når vann kommer ut i overløpet på toppen av 

primingtanken kan hovedmotoren startes.  Det sitter to 

kraner nede på tanken, en til å tømme priming tanken og 

den andre til å tømme pumpehuset. Hvis pumpen står 

ute i minusgrader, kan det føre til frostskader hvis den 

ikke er tømt for vann etter bruk. 

 

3.5  Primingpumpe 

Priming pumpen er direkte drevet, med en fleksikobling. 

Koblingen er lett å skifte ved behov (se bilder nedenfor). 

På motoren er det tegnet en pil som viser hvilken retning 

den skal snus. Det er viktig å tømme priming pumpen for 

vann hvis det er fare for frost. Etter at primingtanken og 

hovedpumpen er tømt, vippes pumpen forover og 

primingpumpen kjøres i 5 sekunder for å tømme pumpen 

for vann.  Pumpen blir ikke skadet av dette. 

 

 

 

 

3.6  Kontrollskap 

Kontrollskapet har syv knapper og lys. Nederst er 

hovedstrømbryter og kan bare skrus på hvis skapet er 

stengt, og døren kan ikke åpnes når bryteren er på. Det er 

av/på knapper for hoved- og primer-pumpen (grønn-på 

og rød-av)., med lys i de grønne knappene som indikerer 

når motorene er på. Den sorte knappen styrer 

hastigheten på hovedpumpen og det røde lyset øverst 

viser om det er spenning inn på pumpen.  Begge 

pumpene kan kjøres samtidig hvis ønskelig. Følsomheten 

på hastighetsknappen kan justeres på følgende måte: 
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1. Slå av strømmen med hovedbryter og åpne døren til styreskapet. Døren lar seg ikke åpne uten 

at hovedbryteren er slått av. 

2. Slå på strømmen inne i skapet ved å vri den hvite akslingen på hovedbryteren medurs. Det er 

nå spenning fram til alle komponenter i skapet, så unngå kontakt med strømførende deler. 

3. Frekvensomformeren Altivar 312 har fire knapper og en skjerm. Det skal nå stå rdY på 

skjermen. Det er en opp og en ned knap p på venstresiden og esc og ent knappåhøyresiden av 

skjermen. 

4. Trykk (Ent)en gang og "Set" vises på skjermen. 

5. Trykk (Ent)en gang til og "ACC" vises på skjermen. 

6. Trykk (Ent)en gang til og en verdi vises på skjermen. ACC er justert til 10.0 fra fabrikken. Denne 

verdien angir hvor mange sekunder frekvensomformeren skal bruke fra stopp til fullt turtall, 

hvis +knappen holdes inne heletiden. Hvis denne vedien økes vil det bli lettere og finjustere 

turtallet. 

7. Bruk opp/ned pilene til å justere til ønsket tid. Trykk (Ent) for å bekrefte den nye verdien. 

8. Trykk (Esc) for å gå tilbake til "ACC" 

9. Trykk ned pilen for å gå til "dEC" gjør det samme som for ACC, men denne angir tiden 

frekvensomformeren skal bruke fra fullt turtall til stopp. 

10. Trykk enter og verdien til dEC vil vises på skjermen. 

11. Juster til ønsket verdi. Verdien på ACC og dEC trenger ikke være lik. Hvis ønskelig kan en ha 

finjustereing på ACC for å kjøre turtallet sakte opp mens en har grovere justering på reduksjon 

av turtallet. 

12. Trykk (Ent) for å bekrefte den nye verdien. 

13. Trykk (Esc) og bla med pilene til SCS 

14. Trykk (Ent) og endre n0 til Str1 og hold (Ent) inne mer en 2 sek til teksten skifter tilbake til 

n0 endringene er nå lagret. 

15. Trykk (Esc) knappen flere ganger til det står "rdY" på skjermen 

16. Test den nye innstillingen og juster om nødvendig (Punkt 4-14) 

17. Når justeringen er ferdig slåes strømmen av med å vri den hvite akslingen på hoved bryteren 

moturs. 

18. Døren på skapet lukkes. 

 

3.7  Fjernkontroll 

Trådløs fjernkontroll er tilleggsutstyr og anbefales sterkt. Med denne kan man starte og 

stoppe både primingpumpen og hovedpumpen, samt styre hastigheten på 

hovedpumpen. (se side 10 i manual).  Mottakeren monteres inne i styreskapet med 

antenne på utsiden for god rekkevidde. Fjernkontrollen leveres med to batterier og 

eksternlader for alltid å ha fulladet batteri klart. 
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3.8  Kraner 

På toppen av svanehalsen finnes det en krane, denne brukes for å slippe vakuumet som dannes på 

sugesiden. Hvis slangen suger seg fast eller en ønsker å slippe vannet tilbake, åpnes ventilen og 

slipper vakuumet. På utløpssiden er det en annen krane, den brukes for og tømme slangen for vann 

og lette trykket før slangen løsnes fra pumpen. 

 

 

 

 

 

 

3.9  Overganger 

Det finnes ulike størrelser av overganger og tilkoblinger 

for Heathro fiskepumpen. Camlock systemet brukes for 

hurtig og trygg tilkobling av slanger. Disse finnes i 

standard størrelsene 6” til 4” men 5” og 3” kan også 

bestilles. Overgangene er utformet slik at det ikke finnes 

noen skarpe kanter og fisken får en meget skånsom 

behandling under pumpingen. Pass på at 

gummipakningene er på plass slik ikke det suges falskluft 

på sugesiden. 

 

3.91  Reservedelspakke 

Mange kunder velger og kjøpe en reservedelspakke som 

består av sentrale deler som lett kan skiftes.  

1. Coupler element 

2. Cover for the coupler element 
3. Impellor for the Jabsco priming pump 

4. Adapter ring for the motor 

5. Jabsco shaft seal 

6. EDPM rubber check valve gasket and the 
aluminium plate 

7. Drive belt (2 pcs.) 
8. Jabsco gasket 

 



                                   Heathro Fiskepumpe Manual 

 
 

2015 

 

 

Side 8  www.vaki.is 

 
 

3.92  Gummihjul 

Heathro fiskepumpen står på store gummihjul slik at 

det er lett å flytte den over ujevnt underlag. Sørg for at 

lufttrykket er likt i begge hjul og fyll smørekoppene 

regelmessig. Liteluft i hjulene kan få pumpen til å 

gynge og det kan gi belastningskader på inn og 

utgangene  

4. Bruk av Heathro Fiskepumpe 
Heathro fiskepumpen er tilgjengelig i tre versjoner; elektrisk, bensin og hydraulisk. 

4.1  Elektrisk model 

Før du starter fiskepumpen 

1. Sørg for at hovedmotor og priming motor er slått av. 

2. Fyll primingtanken med vann helt til den er full. 

3. Sørg for at kontrollskap er stengt og slå på hovedbryter. 

4. Sjekk at det rødelyset lyser på kontrollskapet. 

5. Sørg for at kranen på toppen av svanehalsen er stengt. 

6. Sørg for at kranene nedenpå priming tanken er stengt 

 

START PRIMING PUMPEN 

7. Sjekk om lyset på kontrollskap for priming pumpen lyser. 

8. Sjekk om primingpumpen går rett vei. Se pil på pumpen (medurs sett fra pumpeside). (Hvis 

primingpumpen går feil vei må fasene til pumpen snus. Det er ofte at fasene har blitt snudd i 

skjøteledninger, i forhold til vegguttaket) 

9. Kjør primingpumpen til vann flommer ut av overløpet. 

 

START PÅ HOVEDPUMPE 

10. Sjekk om lyset på kontrollskap for hovedpumpen lyser. 

11. Kjør motor opp til ønsket hastighet. 

12. Sjekk at reimene ikke slurer. 
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SLÅ AV PRIMING PUMPE 

13. Hvis pumpen suger luft kan primingpumpen kjøres samtidig 

hovedpumpen. Pumpen vil riste hvis det er luft i systemet, i så fall kjør 

priming pumpen. 

14. For optimal bruk er det veldig viktig at pumpen ikke suger luft, sjekk 

grundig alle koblinger og slanger på sugesiden. Det er ikke alltid lett å 

finne en lekkasje som går inn i slangen/pumpen, et godt triks kan være 

å pakke koblinger en mistenker inn i strekkplast ala det som brukes til 

mat. Hvis det er lekkasje vil plasten suges inn til koblingen. 

 

SLÅ PÅ FJERNKONTROLLEN TIL PUMPEN: 

15. Trekk ut den røde stoppknappen på toppen av fjernkontrollen. 

16. Trykk Start to ganger, og hold knappen inne den andre gangen, til 

fjernkontrollen begynner å blinke grønt.  

 

 

4.2  Vedlikehold 

 

Etter første 24 timers bruk: 

1. Sjekk om reimene har riktig strekk  

Daglig vedlikehold: 

1. Skyll pumpen og motorer med ferskvann 

2. Sjekk Camlock overganger. 

3. Sjekk mekaniske deler. 

Ukentlig vedlikehold: 

1. Smør lager på hjul. 

2. Sørg for at ikke noe sitter fast i boksen som skjuler reimene. Sjekk om reimene er ok. 

3. Sjekk luft i dekkene. 

4. Sjekk alle slanger og overganger for lekkasjer. 
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Årlig vedlikehold: 

1. Sjekk alle lager for slitasje(lyd og vibrasjonsmåling) 

2. Kontroller at enveisventil i utløpet er hel, ren og uten skader. Denne skal klare å tette 

utløpet uten hjelp ved vakuumtesten.  

3. Kontroller primingsystemets effekt, skal klare å suge 0,4 bar vakuum i pumpen med 

stengt innløp på 12-20 sekunder 

4. Kontroller tetthet. Vakuumtest der -0,4 bar holdes i 2 min. 

5. Kontroller impeller i primerpumpe.  

6. Kontroller fleksikobling mellom motor og primingpumpe, se også etter tegn på 

lekkasje langs akslingen på primingpumpen. 

7. Slå av strømmen og trekk ut støpselet, for sjekk av styreskap. 

8. Kontroller elektriske kabler og stikkontakt for skader og slitasje. 

9. Kontroller at styreskapet er rent og tørt innvendig og at alle ledninger sitter godt fast. 

10. Kontroller at motorene er tørre og at det ikke er skader inne i koblingsboksene. Feil 

og mangler i det elektriske anlegget skal utbedres av autorisert personell. 

 

Serviceavtale: 

Vår servicepartner i Norge: 

Toskedal AS 

Hauge Industriområde 

5281 VALESTRANDSFOSSEN 

www.toskedal.no  

post@toskedal.no 

Mob: 90628891 

 

Tilbyr serviceavtele til fastpris på fiskepumpene. 

Avtalen inkluderer årlig servicebesøk der det hoved 

vedlikeholdet utføres(alle punker), med rapport og 

måleresultat. De har også alle slitedeler på lager for 

hurtig utsendelse, og en utlåns pumpe i beredskap 

ved større reperasjoner  som drukning og 

frostsprengning. 

Ferdig overhalte motorer, primingpumpe og 

hovedlager gjør at alle reperasjoner kan utføres 

raskt. 

 

http://www.toskedal.no/
mailto:post@toskedal.no
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4.3  Koblingskjema 
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4.3  Endringslogg 

Dato Endring Sign 

2015 Dreierettningsvakt for primermotor. Lagrings prosedyre for Altivar 312 
frekvensomformer. Startprosedyre for Quadric fjernkontroll. Info om 
servicepartner og vedlikeholdsavtale. 

AT 


