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Ilmaus /esipaine 
Saadaksesi Painesäiliöstä mahdollisimman paljon vettä yhdellä pumppauskerralla käyttöön, 

on normaali kalvoton säiliö ilmattava aika-ajoin. Ilmaustarpeen saa selville seuraamalla 

pumpun käynnistymistiheyttä. Sen muuttuessa alkuperäisestä selvästi on ilmaus 

suoritettava. Pumppu ei saa käynnistyä yli 20 kertaa tunnissa, jotta se ei rikkoutuisi. Ilmaus 

tehdään tavallisesti tyhjentämällä säiliö vedestä pohjatulpan kautta. Jos säiliöön vettä 

nostava pumppu on itseimevää tyyppiä, voidaan pumpun imupuolelta syöttää säiliöön ilmaa 

avaamalla varovasti imuputkeen tätä tarkoitusta varten asennetun T-haaran tulppaa. 

 

Kalvopainesäiliöissä tarvitaan ilma-esipaine. Sen oikea arvo määrätään pumpun 

käyntiinlähtöpaineen mukaan. Paras varaus saadaan esipaineella, joka on tyhjässä 

säiliössä 0,1 - 0,2 bar alempi kuin pumpun käyntiinlähtöpaine. Kalvopainesäiliön esipaine 

mitataan rengaspainemittarilla auton renkaista tutusta neulaventtiilistä. Neulaventtiilistä 

myös lisätään tai vähennetään kalvopainesäiliön esipainetta.. Esipainetta ei saa milloinkaan 

laittaa yli säiliön rakennepaineen. 

 

Tavallisessa kalvottomassa säiliössä tarvittava ilmapatja siis imeytyy vähitellen veteen ja on 

suoritettava ilmaus. Tätä huoltoväliä pidentää oleellisesti se, jos säiliö asennetaan 

putkistoon siten, että vesi ei virtaa jatkuvasti säiliön läpi. Säiliö asennetaan siis 

paineputkiston T-haaran päähän. 

 

Varoventtiilin toiminnan varmistaminen 

Mikäli säiliön yhteyteen on asennettu varoventtiili, kokeillaan sen toimivuus kerran kolmessa 

kuukaudessa. 

 

Painesäiliön kestoiän parantaminen 
Älä asenna veden virtaussuunnassa säiliön eteen putkistoa, jonka materiaali on jalompaa 

kuin itse säiliön. Ei siis ruostumattomia tai kupariputkia ennen sinkittyä säiliötä. 

 

Älä kolhi säiliötä lommoille, sen pintakäsittely vaurioituu. 

 

Estä kiinteiden epäpuhtauksien pääsy säiliöön. Puhdistettaessa tavallista säiliötä käsiaukon 

kautta, ei säiliön sisäpintaa saa naarmuttaa. 

 

Metallia syövyttävät mm. hapan, hiilidioksidia ja klorideja sisältävä vesi. Tällöin tarvitaan 

haponkestävästä materiaalista  tehty säiliö. Varmistaaksesi säiliösi pitkäikäisyys teetätä 

talousvedestäsi testi vesilaboratoriossa metallin syövyttävyyden kannalta.  

 

Älä käytä kalvopainesäiliötä tai tavallisesta ruostumattomasta valmistettua säiliötä yli 50ºC 

lämpötiloissa. 

 

Metalli haurastuu pakkasessa. Vältä tällöin säiliöön kohdistuvaa kuormitusta, iskuja ja 

vääntöä. 

 

Asenna säiliö siten, ettei sen paino jää putkiyhteiden varaan. Poista säiliötä kuormittavat 

tärinät ja värinät. 

 

Älä tee rakenteellisia muutoksia säiliöösi. Säiliöiden tulee olla viranomaisten 

hyväksymien laskelmien ja piirustusten mukaisia. 

 

Putkiyhteiden vuotojen estämiseksi tiivistä kierteet hampulla tai  putkiteipillä  

huolellisesti. Tarkkaile säiliösi kuntoa säännöllisesti estääksesi mahdollisten alkavien 

vuotojen laajenemisen. 
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Avattavan kalvopainesäiliön voi avata ja puhdistaa itse, kunhan tutustuu tarkoin liitteenä  

olevaan avausohjeeseen (kts. takasivu). 

HUOM!  
Esipaine on ehdottomasti poistettava ennen säiliön avaamista. 
 
Talousvesisäiliöön ei saa päästää kemikaaleja tai öljyä. Muista poistaa vesipumpusta   

mahdollinen suojaöljy ennen säiliön eteen kytkemistä. 

 
Varusteita 
Painesäiliön yhteyteen suositellaan asennettavaksi seuraavia varusteita: 

 - varoventtiili 

 - painemittari  

 - pinnankorkeuden osoittava lasi (tavallinen säiliö) 

 - tyhjennysventtiili pohjayhteeseen (   "  ) 

 - automaattinen ilmauslaite             (   "  ) 

 

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE SÄILIÖSI LÄHELLÄ! 

 
KALVOPAINESÄILIÖT 24, 50, 100 JA 120 L 

 

Esipaineen määrä 
Mikäli halutaan kalvopainesäiliöstä mahdollisimman suuri varausmäärä eli hyötytilavuus, 

tulee tyhjän säiliön ilmaesipaineen olla 0,1 - 0,2 bar systeemin alinta painetta pienempi. 

Painevesilaitoksissa alin systeemin paine on pumpun käyntiinlähtöpaine. 

 
Esipaineen mittaaminen 

Esipaine mitataan tyhjästä säiliöstä sen päädyssä sijaitsevasta neulaventtiilistä auton 

renkaan ilmanpainemittarilla. 

HUOM! Ilma lämpenee pumppausvaiheessa puristuessaan neulaventtiilin läpi. Tämän 

johdosta heti pumppauksen jälkeen suoritetussa mittauksessa saadaan suurempi painearvo 

kuin jäähtyneestä säiliöstä. Esim. 1,5 bar esipaineella mittausten ero on tyypillisesti 

0,1…0,2 bar. Myös ympäristön lämpötilan muutos vaikuttaa esipaineen suuruuteen. 

 

Huoltotarve / Esipaineen lisääminen 
Ilmakehän painetta suurempi esipaineinen ilma diffusoituu poikkeuksetta kumikalvon lävitse 

vähitellen kalvon toisella puolella olevaan nesteeseen tai tyhjään tilaan. Tämän johdosta on 

esipainetta määräajoin lisättävä varauskyvyn säilyttämiseksi. 

 

Tavallisimmassa käyttötarkoituksessaan painevesilaitoksen osana, jolloin esipaine on 1,5 - 

2,0 bar, on max. huoltoväli kaksi vuotta. Suosittelemme kuitenkin tiheämpää 

paineentarkastusta ja  -lisäysväliä, esim. 8 kk. 

 

Paineenlisäyksen jälkeen syytä tarkistaa myös neulaventtiilin pitävyys esim. saippuaveden 

avulla . 

 

Esipaineilman lisäys suoritetaan autonrenkaan täyttämiseen tarkoitetulla käsipumpulla tai 

kompressorilla. Mikäli venttiili vuotaa, löytyy huoltoasemilta varaosina neulaventtiilin 

sisäosia. 

 

HUOM! Epäpuhtaudet säiliössä tai siinä olevan nesteen jäätyminen voivat aiheuttaa 

kumikalvon rikkoutumisen tai/ja esipaineen vuodon.  
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Hyvä asiakas
Takuun varmistamiseksi huolehdi, että takuutodistus täytetään huolelli-
sesti ja liitä ostokuitti tähän takuutodistukseen. Säilytä takuutodistus
myös takuuajan jälkeen. Huoltomme tarvitsee varaosa- ja huoltopal-
velua varten tuotteen tarkan tyypin ja sarjanumeron tästä lomakkeesta.
Jokainen Pumppulohjan valmistama pumppu on koeajettu tehtaalla
tuotteen toimivuuden varmistamiseksi ennen toimitusta.

TAKUUTIEDOT:
Nämä takuuehdot ovat voimassa vain tuotteen ollessa yksityiskäytössä
kuluttajalla tai tähän rinnastettavalla henkilöllä.

Pumppulohja myöntää tuotteilleen kahden vuoden takuun edellyttäen,
että tuotetta käytetään ja huolletaan käyttöohjeiden mukaan. Takuu
käsittää materiaali- tai valmistusvirheistä todistettavasti johtuvat viat.
Takuu ei ole voimassa mikäli laitetta on korjattu tai rakennetta
muutettu tehdastoimituksen jälkeen. Takuu ei myöskään korvaa
vahingonteosta, huolimattomasta käytöstä, verkkovirran
jännitemuutoksista, ylikuormituksen aiheuttamasta vauriosta tai
pakkasvauriosta. Pumppulohja ei vastaa tuotteiden rikkoutumisesta,
mikäli vaurio johtuu asennusvirheestä tai muusta ulkoisesta tekijästä,
johon emme voi vaikuttaa. Takuu ei korvaa henkilö- eikä muita
välillisiä vahinkoja, vaan rajoittuu aina tuotteen arvoon. Takuu on
voimassa vain tuotteille, joiden käyttö tapahtuu Suomessa, muissa
maissa tuotteillamme on poikkeavat takuuehdot, lisätietoa saatte
Pumppulohjalta.

Jos korjaus katsotaan takuunalaiseksi Pumppulohja vastaa lähetys-
kuluista lähinnä olevasta postitoimipaikasta tehtaalle ja takaisin. Mikäli
asiakas vaatii takuukorjauksen suorittamista paikan päällä, veloittaa
Pumppulohja asiakkaalta työ- ja matkakulut. Takuu ei kata rutiini-
huoltokohteita. Mikäli takuuhuoltoon toimitettu tuote on virheetön
tai vaurio ei ole takuun piiriin kuuluva, pidätämme oikeuden laskuttaa
asiakkaalta korjauksesta tai kustannusarviosta kohtuullinen korvaus.
Takuun voimassaolon ehtona on, että alla oleva takuukortti on täytetty
ja takuuehtoja noudatetaan.

Suosittelemme Teidän käyttävän LVI-asentajaa asennuksessa
välttääksenne tuotteen rikkoutumisen asennusvirheen takia.
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LVI-TAKUUTODISTUS / ASENNUSPÖYTÄKIRJA

Tuote: Valmistusnumero:

Ostaja: Myyntipäivä:

Myyjä:

Myyjäliikkeen leima tai allekirjoitus:

Asennusliikkeet:

LVI-asennusliike: Asennuspäivä:

LVI-asentaja:

allekirjoitus

Asennusliikkeen tulee suorittaa putkiston tiiviyskoe, varmistaa tuotteen
sopivuus asiakkaan käyttötarkoitukseen ja antaa käyttöopastus ennen
tuotteen käyttöä.

Sähköasennusliike: Asennuspäivä:

Sähköasentaja:

allekirjoitus

Kaikki sähkötuotteet, jotka eivät ole varustettu pistokkeella, on asennettava
ammattitaitoisen sähköliikkeen toimesta sekä varustettava moottorisuoja-
kytkimellä ja vikavirtasuojalla.
Lisätietoa Pumppulohjalta tai www.pumppulohja.fi
Kuluttajaneuvonta Puh 0600-303 333 (1,25€/min)
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