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Tre olika kapacitetsområden
Blå - För normala värmesystem 

Grön - För värmesystem med högre rör-
motstånd 

Gul - För värmesystem med högt rörmot-
stånd

Blå - Reglerad drift i detta läge ger störst 
energibesparing och minst miljöpåverkan.

Monterings- och säkerhetsanvisning     
Original bruksanvisning (Svenska) 

Art nr 6305080 utgåva 4 

                  

L = Fas 
N = Nolla 
PE = Skyddsjord 

 

Pumptyp: Core (varmvattencirk.) / Core Z (tappvarmvatten) 
 
Användningsområde 
Pumparna är avsedda för varmvattencirkulation/tappvarmvatten. 
Pumparna får inte användas i explosiv miljö eller för pumpning av 
brandfarliga/aggressiva vätskor. Den pumpade väskan skall inte 
innehålla olja, fasta partiklar eller fibrer. Temperaturområde, högsta 
systemtryck och elektriska data framgår av pumpens typskylt. 
 
Minsta tillåtna systemtryck 
0,05bar vid 50°C vätsketemperatur 
0,80bar vid 80°C vätsketemperatur 
1,00bar vid 95°C vätsketemperatur 
 
Underhåll/drift 
Pumpen fordrar normalt inget underhåll men bör hållas under 
regelbunden tillsyn varje månad då man lyssnar efter onormala ljud eller 
vibrationer. 
 
Säkerhet  
Vid arbete med pumpen skall avstängningsventilerna stängas och 
strömmen brytas på ett tillförlitligt sätt. Både pumpen och motorn 
genomspolas av mycket varm vätska. Var försiktig vid demontering. 
Risk för brännskador! Pumpen får inte arbeta kontinuerligt mot stängd 
ventil då den kommer att överhettas. 
 
Installation 
Vid nybyggnation skall rörsystemet renspolas. Vid utbyte av pump bör 
systemet renspolas om den havererade pumpen har skador som 
uppkommit genom föroreningar i vätskan. Pumpen skall alltid monteras 
med horisontell motoraxel. Inga andra monteringssätt är tillåtna.  
 
 
 
 
 
 
Vid felaktig montering bildas luftfickor och lagerbelastningen blir fel. 
Monteras pumpen i vertikal rörledning, bör pumpens utlopp vara riktat 
uppåt för att hindra luftfickor i pumphuset. Flödesriktningen framgår av 
pil på pumphuset. Pumpen skall monteras på så sätt att eventuell 
läckagevätska inte kan orsaka skada på egendom eller miljö.  
Avstängningsventiler skall monteras före och efter pumpen. Undvik 
skarpa krökar omedelbart före och efter pumpen. Motorns kopplingsbox 
får inte monteras nedåt. Vid behov kan motorn vridas genom att lossa 
infästningsskruvarna.  
 
Elektrisk anslutning 
Pumpen är avsedd för 1x230V/50Hz. 
Den elektriska installationen skall utföras av 
behörig personal enligt gällande bestämmelser. 
Motorn är blockeringssäker och behöver 
ur garantisynpunkt inget motorskydd.  
 
Igångsättning 
Öppna den lägst placerade avstängningsventilen och 
vattenfyll pumpen. Öppna därefter nästa avstängningsventil. 
(Vid horisontell ledning öppnas inloppsventilen först) 
Att under drift stänga utloppsventilen några gånger underlättar 
avluftningen. Motoraxeln har hål för genomspolning och pumpen i sig 
själv är självavluftande.  
 
Funktion 
Pumpen anpassar själv sin kapacitet efter värmesystemets behov. När 
systemets ventiler stryper minskar pumpens kapacitet och 
energiförbrukning. Minskningen sker proportionerligt, det vill säga lägre 
flöde – lägre uppfordringshöjd. 
 
 

 
Pumparna har 3 olika kapacitetsområden som växlas med en 
knapp på pumpens kopplingslock. 
Blå - För normala värmesystem 
Grön - För värmesystem med högre rörmotstånd 
Gul - För värmesystem med högt rörmotstånd 
Om knappen hålls inne i 5 s kopplas regleringen 
bort och pumpen går konstant på vald kapacitet. 
 
Blå reglerad kapacitet ger störst energibesparing och minst 
miljöpåverkan. Denna bör alltid användas så långt det är möjligt. 
 
Indikering 
Blinkande  Normal reglerad drift 
Konstant  Oreglerad drift 
Skiftande blå-grön-gul Luft i systemet/blockerad pump 
 
Felsökning 
Pumpen är av centrifugaltyp, det vill säga att pumphjulet roterar fritt utan 
kontakt med pumphuset. Motorn är glidlagrad och genomspolas av 
vätskan som pumpas. 
 
OBS! Pumpen och vätskan är ofta mycket varm. Risk för brännskador! 
Vid arbete med pumpen skall avstängningsventilerna stängas och 
strömmen brytas på ett tillförlitligt sätt. 

1. Kontrollera genom att lyssna om pumpen roterar. 
2. Kontrollera om det finns spänning till pumpen. 
3. Lossa drivsidan från pumphuset. Kontrollera att pumphjulet 

roterar lätt och inte är igensatt med föroreningar. 
4. Kontrollera lager: Pumphjul och rotor skall ha ett axiellt glapp 

men minimalt radiellt glapp. Vid radiellt glapp skall pumpen 
bytas. Om pumpen haft kort livslängd med radiellt glapp som 
följd bör systemet renspolas. 

Kasserad pump hanteras och återvinns enligt lokala bestämmelser. 

EG-försäkran om överensstämmelse 
Pumptyp: Core / Core Z 
förklaras härmed överensstämma med följande tillämpliga direktiv:  

- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC 
- EMC-direktivet 2004/108/EC 
- Ecodesign-direktivet 2009/125/EC – Cirkulationspumpar: 

Kommissionens förordning nr 641/2009  
- Maskindirektivet 2006/42/EC under förutsättning att 

inkoppling sker enligt våra anvisningar. 
Standarder som följs: 
EN 809, EN 60335-1, EN 60335-2-51, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 
61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 16297-1:2012, EN 16297-2:2012 
 
Riktvärdet för de mest effektiva pumparna är EEI ≤ 0,20 där ett lägre 
värde betyder bättre effektivitet. 
Core / Core Z XX-4 EEI≤0,16 – Part 2 
Core / Core Z XX-6 EEI≤0,19 – Part 2 
Core / Core Z XX-8 EEI≤0,21 – Part 2 
 

Inbyggnadsdeklaration 
Ovan nämnda produkt får inte tas i drift förrän maskinen med vilken 
den blivit införlivad har blivit förklarad i överrensstämmelse med 
Maskindirektivet. Vid utbyte av befintlig komponent eller reparation 
gäller ursprunglig CE-märkning enligt Maskindirektivet. 
 
Växjö den 1 augusti 2015 
 
 
Leif Carlsson, Tekniskt ansvarig Perfecta Pump AB 
Hermelinvägen 3, 352 45 Växjö 
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Leif Carlsson, Tekniskt ansvarig Perfecta Pump AB 
Hermelinvägen 3, 352 45 Växjö 

•	 Core är fabriksinställd och klar för normalvillans radiatorsystem så 
du behöver inte justera något alls

•	 Ska pumpen jobba mot ett golvvärmesystem; vrid upp kapaciteten. 
Pumpen känner sedan av rörledningsmotståndet och optimerar 
själv kapaciteten.

•	 Vid	körning	mot	ackumulatortank	vill	man	ofta	ha	ett	stort	flöde.	 
Växla då först till max kapacitet och koppla sedan bort reglerfunk-
tionen genom att hålla knappen nertryckt i ca 3s.

•	Valbar	grundkapacitet	i	3	steg
•	Blockeringssäker	–	inget	motorskydd	behövs
•	Automatisk	återstartsfunktion	om	pumpen	
blockerats

LED-Indikering
Blinkande: Normal reglerad drift 

Konstant: Oreglerad drift, fast läge 

Skiftande  
blå-grön-gul: Luft i systemet/blockerad pump

Perfecta	Core	är	avsedd	för	värmesystem	och	flöden	upp	till	drygt	
3	m³/h.	Detta	flöde	motsvarar	ungefär	70	kW	värmekälla	vid	 
Delta-T	20°C.	Core	är	ErP-märkt.

Gemensamma tekniska data
Pumphus: Kataforbehandlat gjutjärn  
(Skyddar mot korrosion)
Axel och lager: av keramik
Pumphjul:	komposit	och	packningar	av	EPDM
Tryckklass:	PN10
Spänning:	1x230V/50Hz,	IP42 
 
Max/min	temperatur	+2°C	till	+95°C.

Montering
Pumpen kan monteras i vertikal eller 
horisontell rörledning.  Vid montering 
i vertikal rörledning bör utloppet vara 
riktat uppåt för att enklare evakuera 
luft i systemet.

Den lilla enkla

Tryck 3 sek för låsning 
på fast varvtal

ErP-märkning
ErP	är	en	förkortning	av	Energy	related	Product.	
För pumpar med denna märkning garanterar vi att de  
uppfyller	EU-direktiv	2009/641/EG.	
Detta direktiv handlar om pumpens totala verkningsgrad.
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Kapacitetsdiagram

Beteckning Art.nr Min/Max 
Temp (°C)

L 
(mm)

Vikt 
(kg)

P1 
Min 
(W)

P1 
Max 
(W)

Spänning
(V)

Märk-
ström 

Max (A)

EEI-
värde

≤

Unions-
koppling

G 1” G1 1/4” 22 CU 28 CU
15U-6-130 6304790 +2	till	95 130 2,2 4 36 1x230 0,32 0,18 6298490	G½”	inv

20U-6-130 6304820 +2	till	95 130 2,2 4 36 1x230 0,32 0,18 6298500	G	3/4“	inv 6301470 6301580

20U-6-180 6304830 +2	till	95 180 2,5 4 36 1x230 0,32 0,17 6298500	G	3/4“	inv 6301470 6301580

25U-6-130 6304900 +2	till	95 130 2,2 4 36 1x230 0,32 0,18 6156100	G1”	inv 6300130 6300150 6300170

25U-6-180 6304910 +2	till	95 180 2,5 4 36 1x230 0,32 0,17 6156100	G1”	inv 6300130 6300150 6300170

25F-6-120 6304890 +2	till	95 120 2,6 4 36 1x230 0,32 0,18

32U-6-180 6304960 +2	till	95 180 2,7 4 36 1x230 0,32 0,17 6216020	G1	1/4”	inv 6301860

Perfecta	Core	är	avsedd	för	värmesystem	och	flöden	upp	till	ca	3	m³/h.	
Detta	flöde	motsvarar	ungefär	70	kW	värmekälla	vid	delta-T	20°C.	 
Core	är	ErP-märkt.

Tillbehör till pumpar med DN25-anslutning
Avstängningsventiler med magnetitfilter
G1”	inv	x	G1	½”	(DN25	union)	 Art.nr:	6303300

Utbytestillbehör
Förlängningsnippel	40-50	mm	 Art.nr.	6211511
Flänsadapter	DN25	 	 Art.nr.	6256090

Avstängningsventiler	med	vred	
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