




SHURflo 
Marin trykkvannspumpe 
Installasjon og bruk 
SE INNSIDEN AV DEKSELET FOR DIAGRAM 
Shurflos patenterte marinpumpe er utviklet for det tøffe marine miljøet. Den gir en jevn strøm med vann og trekker lite 
strøm. Trekammerprinsippet er lagret for lang levetid. Hver motor har integrert termosikring og den amerikanske UL-
godkjenningen. Alle pumper har fullstendig tettede trykkbrytere for å beskytte mot korrosjon. Marine 
trykkvannpumper er sprutsikre og tåler fuktige miljøer, men de er ikke vanntette. En korrekt montert Shurflo-pumpe 
kommer til å gi deg mange problemfrie år. 
Vi antar at en stor del av Shurflos marinpumper monteres i etterkant på eksisterende systemer, og da er det ekstra viktig å lese 
gjennom disse instruksjonene. 
Montering 
Pumpen bør monteres på høyde med eller under vanntanken. Siden pumpen er selvsugende opptil 1,8 m, kan den også monteres over tanken. 
Ved helt horisontal slangetrekking er pumpen selvsugende opptil 9 m. 
Velg et sted som er tørt og enkelt å komme til. For å forhindre overoppheting bør du velge et godt ventilert sted. Hvis det blir for varmt rundt 
pumpen, utløses termosikringen og pumpen slås av. Pumpen kan startes igjen så snart temperaturen synker. Pumpen kan monteres i alle 
posisjoner. Hvis den monteres vertikalt, skal pumpemotoren stå oppreist slik at vann ikke kan renne inn i motoren. Bruk 4,2 mm rustfri plateskrue 
til å feste pumpen. Bruk et massivt underlag som tykk finér som ikke forsterker lyden av pumpen. Gummiføttene skal isolere lydvibrasjoner så 
mye som mulig, derfor må ikke skruene trekkes til for hardt. 
Elektrisk 
Pumpen skal ha en egen knapp på strømpanelet og kobles til en treg sikring. Sikringsstørrelse er angitt på etiketten på pumpemotoren. 
Strømbryteren skal tåle minst 15 ampere og skal bryte på rød plusskabel. Pumpen skal jordes på minuspolen på batteriet. Jordkabelen skal ha 
samme dimensjon som plusskabelen. Kablene er avhengig av avstanden fra batteriet til pumpen, men skal være minst 2,5 mm2. Lengder fra 6-
15 m bør ha 4,00 mm2 kabel. Forbruket på pumpens separate strømkrets skal ikke overstige 15 ampere. Hvis det finnes andre elektriske 
apparater på samme krets, skal disse sikres, og kablene skal dimensjoneres deretter. 
Slangetrekking 
Shurflo anbefaler minst 30 cm slange på begge sider av pumpen. Hvis det brukes rør, bør imidlertid den siste biten til slangenipler og filter bestå 
av slange, siden pumpens vibrasjoner kan forårsake sprekker i røret. Installering av filter på sugesiden anbefales for å forhindre at 
fremmedelementer kommer inn i pumpen. Begge filtrene til Shurflo kan åpnes for enkel rengjøring. De medfølgende slangeniplene med 
vingemutter gjør det enkelt å demontere slangene for rengjøring eller vinteroppbevaring. Disse slangeniplene har en leppetetning og skal bare 
trekkes til for hånd. Fest slangeniplene på slangen med doble rustfrie slangeklemmer. Ikke bruk tetningsmasse eller andre midler for å tette 
ytterligere. Pulserende vannstrøm kan forårsakes av følgende: 

 Vannfilter og renser på samme slange som pumpen. 
 Tette munnstykker i dusj eller kraner. 

 For liten slange. Slangen skal være 12 mm. 
 For små rørdeler til kraner, dusjer osv. 

Automatisk avstenging 
Hvis slangedimensjonene eller rørdelene er for små, kan det føre til at pumpen slås på og slås av i opptil 2 sekunder siden trykket synker. Denne 
selvstarten bør minimeres for å unngå pulserende vannstrøm og for å forlenge pumpens levetid. 
For å kontrollere at pumpetrykket er riktig innstilt, bør du åpne en kran slik at den slipper gjennom vann jevnt. Pumpen skal da gå, men 
avstengingstiden skal være 2 sekunder eller lenger. Hvis vannstrømmen er OK nå, er den riktig innstilt. Hvis vannet pulserer, må du øke trykket 
ved å skru skruen med klokken, men maks. 11/2 omdreining til pumpen slår seg av på 2 sekunder eller mer. Hvis dette ikke hjelper, bør du fjerne 
flaskehalser i form av for små rørdeler eller montere en ekspansjonstank. 
Ferskvannssystemer krever periodisk vedlikehold. Rengjøring er et viktig element for at pumpen skal holdes i orden. Før lengre oppbevaring bør 
følgende gjøres: 

1. Multipliser tankvolumet med 1. Dette tilsvarer det antallet milliliter som trengs for å rengjøre tanken. Rengjøringsmiddelet kan være 
f.eks. klorin. Bland klorinet i vann før det helles i tanken. 

2. Åpne deretter alle kaldt- og varmtvannskraner til du kjenner klorinlukt, og steng så av. 

3. La løsningen ligge i 4 timer for å desinfisere ordentlig. Hvis du dobler mengden klorin, tar det ca. 1 time. 
4. Tøm tanken og fyll på nytt vann. Tøm tanken og fyll opp igjen. Denne metoden er godkjent av USAs helsemyndigheter. 
5. Rengjøringsprosedyren ovenfor er ikke tillatt i alle land. 

Oppbevaring om vinteren 
Hvis vann blir værende i pumpen om vinteren, kan pumpen fryse i stykker. Pass derfor på å tømme pumpen for vann før vinterlagring. Ikke bruk 
glykol i drikkevannssystemer. Følg disse instruksjonene for å tømme systemet. 

1. Tøm vanntanken ved å åpne alle kranene og åpne eventuell tømmingsventil. 

2. Ta av slangeniplene som sitter på pumpen. Noter ved vanntankpåfyllingen at slangene nå er åpne og må settes tilbake før påfylling av 
vann i tanken. 

3. Åpne kranene. 
Feilsøking 
Vibrasjoner på grunn av sjøgang eller transport kan føre til at slangeklemmer o.l. kan løsne. Mange symptomer på pumpefeil kan utbedres 
gjennom kontroll av vannledninger og koblinger. 
Pumpen starter ikke / sikringen går. Kan skyldes: 

 Strømkontakter, sikring, bryter og jord. 

 Er motoren varm? Termobryteren kan ha løst ut. Tilbakestilles når motoren avkjøles. 
 Går strømmen forbi strømbryteren? Trekk forbi bryteren. Feil spenning og jord. 
 For dårlig kabel. 
 Tett membran eller istykkerfrossen bryter. 

Pumpen suger ikke (motoren går, det kommer ikke vann). Kan skyldes: 
 Tilstoppet filter. 
 Er det vann i tanken, eller er det en luftlomme i berederen? 
 Suger pumpen inn luft og skaper vakuum? 
 Er noen av inn- eller utløpsniplene tette? 
 Feil spenning. 
 Sprukket pumpehus. 

Pumpen slås ikke av når kranen stenges. Kan skyldes: 



 Lekkasje på utløpssiden. 
 Luftlomme i pumpehus eller bereder. 
 Feil spenning. 
 Smuss i membranen. 
 Feil innstilt trykkbryter. 

Pumpen bråker / høy lyd. Kan skyldes: 
 Slanger og rør som settes i bevegelse av pumpen. 
 Fungerer pumpens monteringsplass som tromme? 
 Skruene gjennom gummiføttene er for hardt eller løst trukket til. 
 Pumpehodet sitter ikke skikkelig fast på motoren. 
 Kommer lyden fra motoren eller pumpehodet? 

Pulserende vannstrøm. Kan skyldes: 
 Feil innstilt trykkbryter. 
 Vannfilter på samme slange. 
 For liten slange eller for små rørdeler. 

Lekkasje fra bryter eller pumpehode. Kan skyldes: 
 Løse skruer i pumpehodet. 
 Hull i membranen. 

Servicesett 
For å få riktig servicesett kontakter du forhandleren og opplyser om pumpens artikkelnummer og modell. Dette er angitt på motoren. 
Garanti 
Shurflo garanterer at pumpene er uten feil i produksjon og materiale i 2 år fra kjøpsdato, regnet fra når forbrukeren har kjøpt produktet. Dette 
gjelder ikke for feil installerte produkter eller hvis produktet er endret. Profesjonelle installasjoner gjelder i 90 dager. 
Tilbehør 
Shurflo garanterer at tilbehøret er uten feil i produksjon og materiale i 2 år fra kjøpsdato, regnet fra når forbrukeren har kjøpt produktene. Dette 
gjelder ikke for feil installerte produkter eller hvis produktet er endret. Profesjonelle installasjoner gjelder i 90 dager. 
Alle produkter 
Shurflo er ikke ansvarlig for arbeidskostnader eller andre kostnader i forbindelse med bytte eller reparasjon av produktene som kan henføres til 
reklamasjon. Shurflo tar kun ansvar for bytting eller reparasjon av varen, noe Shurflo selv avgjør. 
JULA 
POSTORDRE – VAREHUS 
Alt til hjemmefiksere og proffe 
JULA ART.NR. 650-186 



SHURflo 
Wodna pompa ciśnieniowa w wersji morskiej 
Instalacja i obsługa 
PATRZ SCHEMAT PO WEWNĘTRZNEJ STRONIE POKRYWY 
Opatentowana przez firmę Shurflo pompa wody w wersji morskiej jest przeznaczona 
do pracy w uciążliwym środowisku morskim. Wytwarza ona równomierny strumień 
wody i pobiera prąd elektryczny o niewielkim natężeniu. W celu zapewnienia długiej 
żywotności zastosowano trójkomorową zasadę pracy. Każdy silnik ma wbudowany 
bezpiecznik termiczny, który uzyskał amerykański certyfikat UL. Każda pompa ma 
wbudowany całkowicie szczelny wyłącznik ciśnieniowy chroniący przed korozją. 
Ciśnieniowe pompy wody morskiej są bryzgoszczelne i tolerują wilgotne środowisko, 
jednak nie są wodoszczelne. Prawidłowo zamontowana pompa Shurflo będzie 
bezproblemowo pracować przez wiele lat. 
Wychodzimy z założenia, że duża część pomp wodnych w wersji morskiej z rodziny 
Shurflo  instalowana jest w istniejących już systemach, dlatego szczególnie ważne 
jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją. 
Montaż 
Pompę należy zamontować na wysokości zbiornika wody lub pod nim. Ponieważ 
pompa jest samozasysająca do wysokości 1,8 m, można ją także zamontować nad 
zbiornikiem. W przypadku poziomego ułożenia węży pompa może być 
samozasysająca do 9 m. 
W celu montażu wybierz suche i łatwo dostępne miejsce. W celu uniknięcia 
przegrzania należy wybrać dobrze wentylowane pomieszczenie. W przypadku 
nadmiernego wzrostu temperatury zadziała bezpiecznik termiczny i pompa wyłączy 
się. Pompę można uruchomić ponownie dopiero po obniżeniu się temperatury. 
Pompę można montować we wszystkich położeniach. Jeżeli pompa będzie 
montowana pionowo, silnik powinien być skierowany w górę, tak aby woda nie 
mogła na niego spływać. Do zamocowania pompy należy wykorzystać blachowkręty 
4,2 mm ze stali nierdzewnej. Pod pompę należy podłożyć masywną podkładkę, 
grubą jak sklejka wodoodporna, która nie będzie wzmacniać hałasu jej pracy. Nóżki 
gumowe służą wytłumieniu drgań, dlatego nie należy dokręcać śrub zbyt mocno. 
Połączenia elektryczne 
Pompa powinna posiadać osobny przycisk na tablicy rozdzielczej i być podłączona 
za pomocą bezpiecznika bezwładnościowego. Maksymalny prąd bezpiecznika 
podano na etykiecie umieszczonej na silniku pompy. Przełącznik powinien 
wytrzymać co najmniej 15 A i powinien być zainstalowany na czerwonym kablu 
plusowym. Pompę należy uziemić do minusowego bieguna akumulatora. Kabel 
uziemiający powinien mieć taki sam wymiar jak kabel plusowy. Kable w zależności 
od odległości akumulatora od pompy powinny mieć powierzchnię przekroju 2,5 mm2. 
W przypadku długości 6–15 m kabel powinien mieć powierzchnię przekroju 
4,00 mm2. Zużycie prądu przez oddzielny obwód pompy nie powinno przekraczać 
15 A. Jeżeli inne urządzenia elektryczne są podłączone do tego samego obwodu, 
należy do niech dobrać odpowiednie bezpieczniki oraz wymiary kabli. 
Ułożenie węży 
Firma Shurflo zaleca stosowanie węży o długości co najmniej 30 cm po obu stronach 
pompy. W przypadku zastosowania rury ostatni odcinek do złączek węża i filtra 
powinien stanowić wąż, gdyż drgania pompy mogłyby spowodować pęknięcia rury. 
Aby zapobiec wnikaniu ciał obcych do pompy, zaleca się instalację filtra po stronie 
ssącej. Filtry produkcji firmy Shurflo można w łatwy sposób otworzyć i wyczyścić. 
Dostarczone złączki węży, wyposażone są w nakrętki motylkowe, umożliwiają łatwy 



demontaż węży w celu wyczyszczenia pompy lub przygotowania jej do odstawienia 
na okres zimowy. Złączki węży wyposażone są w uszczelki wargowe i należy je 
dokręcać wyłącznie ręcznie. Zamocuj złączki węży na wężu przy pomocy 
podwójnych zacisków ze stali nierdzewnej. Nie należy stosować jakichkolwiek mas 
uszczelniających ani żadnych innych środków do uszczelnienia dodatkowego. 
Pulsujący strumień wody może mieć następujące przyczyny: 

 Filtr wodny oraz oczyszczalnik na tym samym wężu co pompa; 
 Zatkanie dyszy w prysznicu lub w kranie; 
 Zbyt mała średnica węża. Średnica węża powinna wynosić 12 mm. 
 Zbyt mała średnica armatury przyłączeniowej kranów, pryszniców itp. 

Automatyczne wyłączanie 
Jeżeli średnice węży lub rur będą zbyt małe, pompa będzie się włączać i wyłączać 
na czas krótszy niż 2 sekundy z powodu obniżonego ciśnienia. Liczbę takich 
samoczynnych startów należy zminimalizować, aby uniknąć pulsującego strumienia 
i wydłużyć żywotność pompy. 
Aby sprawdzić, czy ciśnienie pompy zostało ustawione prawidłowo, należy puścić 
wodę z jednego z kranów. Pompa powinna pracować, lecz okres wyłączenia 
powinien wynosić 2 sekundy lub dłużej. Dobry strumień oznacza prawidłowe 
ustawienie. Jeżeli woda pulsuje, zwiększ ciśnienie, przekręcając śrubę regulacyjną 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jednak nie więcej niż o 11/2 obrotu, aż pompa 
zacznie się wyłączać na 2 sekundy lub dłużej. Jeżeli to nie pomoże, należy 
zmniejszyć szyjki w postaci małych rurek lub zamontować zbiornik wyrównawczy. 
System wody słodkiej wymaga okresowej konserwacji. Czyszczenie jest ważnym 
czynnikiem utrzymania pompy w stanie czystości. Przed okresem dłuższego 
odstawienia lub przygotowania na okres zimowy należy wykonać następujące 
czynności: 

1. Przemnóż objętość zbiornika przez 1. Odpowiada to liczbie mililitrów środka, 
którego należy użyć do wyczyszczenia zbiornika. Środkiem czyszczącym 
mogą być np. związki chloru. Zanim wlejesz wodę do zbiornika, wymieszaj 
z nią preparat chlorowy. 

2. Następnie odkręć wszystkie krany wody zimnej i gorącej, aż poczujesz 
zapach chloru, a następnie zakręć je. 

3. Aby prawidłowo zdezynfekować instalację, roztwór powinien działać przez 
min. 4 h. Jeżeli ilość preparatu chlorowego zostanie podwojona, czas ten 
można skrócić do ok. 1 h. 

4. Opróżnij zbiornik i napełnij go świeżą wodą. Ponownie opróżnij zbiornik 
i napełnij go raz jeszcze. Ta metoda została zatwierdzona przez Departament 
Ochrony Zdrowia USA. 

5. Powyższa procedura nie jest dozwolona do stosowania we wszystkich 
krajach. 

Przechowywanie przez zimę 
Mróz może poważnie uszkodzić pompę, jeżeli na okres zimy pozostanie w niej 
woda. Dlatego w ramach przygotowania do okresu zimowego pompę należy 
starannie opróżnić. W systemach wody pitnej nie należy stosować glikolu. Aby 
opróżnić system, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1. Opróżnij zbiornik poprzez odkręcenie wszystkich kranów oraz otwarcie 
ew. zaworu spustowego. 

2. Wykręć złączki węży znajdujące się na pompie. Na złączu do napełniania 
wodą umieść informację wskazującą, że węże zostały odłączone i przed 



przystąpieniem do napełniania systemu wodą należy je zainstalować 
z powrotem, 

3. krany pozostaw odkręcone. 
Wykrywanie usterek 
Drgania spowodowane żeglugą lub transportem mogą spowodować, że zaciski węży 
itp. poluzują się. Wielu objawom usterek można zaradzić poprzez kontrolę 
przewodów wodnych oraz ich złączy. 
Pompa nie uruchamia się / bezpiecznik nie jest przepalony. Możliwa 
przyczyna: 

 Styki elektryczne, bezpiecznik, wyłącznik, uziemienie. 
 Czy silnik jest gorący? Mógł zadziałać wyłącznik termiczny. Po schłodzeniu 

się silnika zresetuj wyłącznik termiczny. 
 Czy przez przełącznik przechodzi prąd? Zamknij obwód przełącznika. Błędne 

napięcie i uziemienie. 
 Za delikatny kabel. 
 Niedrożna membrana lub uszkodzony przez mróz wyłącznik. 

Pompa nie zasysa (silnik pracuje, woda nie pojawia się). Możliwa przyczyna: 
 Zapchany filtr 
 Czy w zbiorniku znajduje się woda lub czy w podgrzewaczu CWU nie 

wytworzyła się kieszeń powietrzna? 
 Czy pompa nie zasysa powietrza i przez to nie wytwarza podciśnienia? 
 Czy coś nie blokuje króćca ssącego lub tłocznego? 
 Nieprawidłowe napięcie 
 Pęknięta obudowa pompy. 

Po zakręceniu kranu pompa nie zatrzymuje się. Możliwa przyczyna: 
 Wyciek po stronie tłocznej. 
 Kieszeń powietrzna w obudowie pompy lub podgrzewaczu CWU. 
 Nieprawidłowe napięcie 
 Zanieczyszczenia w membranie. 
 Błędnie ustawiony wyłącznik ciśnieniowy 

Pompa hałasuje / wydaje wysokie dźwięki. Możliwa przyczyna: 
 Węże i rury wprawiane w ruch na skutek pracy pompy. 
 Czy miejsce montażu pompy nie działa jak pudło rezonansowe? 
 Zbyt mocno lub za słabo dokręcone śruby przechodzące przez nóżki 

gumowe. 
 Nieprawidłowe zamocowanie głowicy pompy na silniku. 
 Czy dźwięk dochodzi z silnika lub głowicy pompy? 

Pulsujący strumień wody. Możliwa przyczyna: 
 Błędnie ustawiony wyłącznik ciśnieniowy 
 Filtry wody na tym samym wężu. 
 Zbyt wąski wąż lub rura. 

Wyciek z wyłącznika lub z głowicy pompy. Możliwa przyczyna: 
 Luźne śruby w głowicy pompy. 
 Pęknięcie membrany. 

Zestawy serwisowe 
W celu nabycia prawidłowego zestawu serwisowego skontaktuj się z dystrybutorem 
pomp, podając numer katalogowy oraz model pompy. Dane te znajdują się na 
tabliczce znamionowej silnika. 



Gwarancja 
Firma Shurflo gwarantuje, że pompa będzie wolna od wad materiałowych oraz wad 
wykonawstwa przez okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Nie obejmuje to błędnej 
instalacji oraz samowolnej modyfikacji produktów. W ciągu 90 dni należy dokonać 
profesjonalnej instalacji. 
Akcesoria 
Firma Shurflo gwarantuje, że akcesoria będą wolne od wad materiałowych oraz wad 
wykonawstwa przez okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Nie obejmuje to błędnej 
instalacji oraz samowolnej modyfikacji produktów. W ciągu 90 dni należy dokonać 
profesjonalnej instalacji. 
Wszystkie produkty 
Firma Shurflo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu robocizny oraz innych kosztów 
związanych z wymianą lub naprawą produktów, które mogą zostać zlecone do 
reklamacji. Firma Shurflo ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wymianę lub 
naprawę, którą wykonuje samodzielnie. 
JULA 
SP. Z O. O. 
Miło się robi 
JULA NR ART. 650-186 



SHURflo 
Marine Pressure Pump 
Installation and operation 
SEE DIAGRAM ON INSIDE OF CASING 
Shurflo's patented marine pump has been developed for tough marine environments. 
It provides a steady flow of water and consumes very little electricity. The three-
chamber principle is journalled to ensure a long service-life. Each motor has a built-
in thermal fuse and meets the American UL-standard. All pumps have fully sealed 
pressure switches to provide protection from corrosion. Marine pressure pumps are 
splash-proof and withstand wet conditions, but they are not watertight. A correctly 
installed Shurflo pump will give you many years of problem-free use. 
We assume that many of Shurflo s marine pumps will be installed in existing 
systems, and it is therefore especially important to read these instructions. 
Assembly 
The pump should be installed level with, or below the water tank. Because the pump 
is self-priming up to 1.8 m, it can also be installed over the tank. The pump is self-
priming up to 9 m if the hose is laid horizontally. 
Choose a place that is dry and easy to access. The area should be well-ventilated to 
prevent overheating. The thermal fuse will trip if it gets too warm around the pump. 
The pump will then switch off. The pump can be started again as soon as the 
temperature drops. The pump can be installed in different positions. If it is installed 
vertically the pump motor must be at the top so that water cannot run into the motor. 
Use 4.2 mm stainless steel metal screws to secure the pump. Use a solid surface 
(e.g. thick plywood) that will not amplify the noise of the pump. The purpose of the 
rubber feet is to insulate noise vibrations as much as possible, which is why the 
screws should not be overtightened. 
Electrical connection 
The pump must have a separate button on the control panel and be connected with 
a slow-blow fuse. The fuse size is indicated on the label on the pump motor. The 
switch should have a capacity of at least 15 amps and must disconnect on the red 
positive wire. The pump must be earthed on the negative terminal on the battery. 
The earth wire must have the same dimension as the positive wire. The size of the 
wires depends on the distance from the battery to the pump, but should be at least 
2.5 mm2. Lengths of 6-15 m should have 4.00 mm2 wires. The consumption on the 
separate electrical circuit for the pump must not exceed 15 amps. Any other 
electrical devices on the same circuit must be fused and the wires dimensioned 
accordingly. 
Hose routing 
Shurflo recommends at least 30 cm of hose on each side of the pump. If piping is 
used, the last section to hose nipples and filters should be hose because the 
vibration of the pump can cause piping to crack. We recommend installing a filter on 
the suction side to prevent objects entering the pump. Shurflo filters can be opened 
for ease of cleaning. The supplied hose nipples with wing nuts make it easy to 
remove the hoses for cleaning or winter storage. These nipples have a lip seal, and 
should therefore only be tightened by hand. Fasten the nipples to the hose using 
double stainless hose clips. Do not use sealing compound or other agents as extra 
sealing. A pulsating flow of water may be caused by: 

 Water filter and cleaner on the same hose as the pump. 
 Clogged nozzle in shower or taps. 
 Hose too small. The hose must be 12 mm. 



 Pipe parts to taps, showers, etc. too small. 
Automatic shut-off 
If the hose dimensions or pipe parts are too small this can cause the pump to switch 
on and switch off for up to 2 seconds because the pressure drops. This self-starting 
should be minimised to avoid pulsing flows and to extend the pump life. 
To check that the pump pressure is correctly set, open a tap so that it just allows 
water to flow through. The pump should run, but the switching off time should be 2 
seconds or longer. If the flow is now OK then it is correctly set. If the water pulses, 
increase the pressure by screwing the screw clockwise, but no more than 11/2 turn, 
until the pump switches off for 2 seconds or more. If this does not help, reduce 
bottlenecks in the form of small pipe parts, or fit an expansion tank. 
Fresh water systems require periodic maintenance. Cleaning is important to keep the 
pump in good condition. Before prolonged or winter storage, you should: 

1. Multiply the tank volume by 1. This corresponds to the number of millilitres 
needed to the clean the tank. Chlorine is a good detergent. Mix the chlorine 
with water before pouring it into the tank. 

2. Turn on all the cold and hot water taps until you can smell the chlorine, and 
then turn them off. 

3. Allow the solution to act for 4 hours to ensure proper disinfection. If the 
amount of chlorine is doubled, it will take about 1 hour. 

4. Empty the tank and refill with fresh water. Empty the tank, and fill up again.  
5. The above cleaning procedure is NOT permitted in all countries. 

Winter storage 
Any water left in the pump during winter may freeze and burst the pump. It is 
therefore important to empty all water out of the pump before putting it into storage. 
Do not use glycol in drinking water systems. Follow these instructions to empty the 
system: 

1. Empty the water tank by turning on all the taps and opening the emptying 
valve where appropriate. 

2. Remove the hose nipples fitted on the pump. Note that the hoses are now 
open and must be refitted before filling water into the tank again; 

3. leave the taps open. 
Troubleshooting 
Vibrations from rough sea or transportation can cause the hose clips etc. to come 
loose. Many signs of pump malfunctioning can be rectified by checking the water 
lines and the couplings. 
Pump will not start/fuse blows. Could be because of: 

 Electrical contacts, fuse, switch and earth. 
 Is the motor hot? The thermal switch could have tripped. Resets when the 

motor cools. 
 Does the current go past the switch? Bypass the switch. Incorrect voltage and 

earth. 
 Cable diameter too small. 
 Clogged membrane or switch broken after freezing. 

Pump does not prime (motor running, no water comes). Could be because of: 
 Clogged filter 
 Is there water in the tank, or an air pocket in the water heater? 
 Is the pump sucking in air and therefore creating a vacuum? 
 Are any of the inlet or outlet nipples clogged? 



 Incorrect voltage 
 Cracked pump housing. 

Pump does not switch off when the tap is turned off. Could be because of: 
 Leakage on the outlet side. 
 Air pocket in pump housing or water heater. 
 Incorrect voltage 
 Debris in the membrane. 
 Incorrectly set pressure switch 

Pump makes loud noise. Could be because of: 
 Hoses and pipes set in motion by the pump. 
 Does the place where the pump is mounted act like a drum? 
 Screws through the rubber feet too loose or too tight. 
 The pump head is not properly fastened to the motor. 
 Does the noise come from the motor or the pump head? 

Pulsating water flow. Could be because of: 
 Incorrectly set pressure switch. 
 Water filter on the same hose. 
 Hose or pipe parts too small. 

Leakage from switch or pump head. Could be because of: 
 Loose screws in the pump head. 
 Hole in the membrane. 

Service kits 
Contact your dealer to obtain the correct service kit. Quote the part number and 
model of pump. This information is marked on the motor. 
Guarantee 
Shurflo guarantees that the pumps are free from any faults relating to workmanship 
and materials for 2 years from the date of purchase, as of when the customer bought 
the product. This does not apply to incorrectly installed products, or where products 
have been modified. Professional installations are valid for 90 days. 
Accessories 
Shurflo guarantees that the accessories are free from any faults relating to 
workmanship and materials for 2 years from the date of purchase, as of when the 
customer bought the products. This does not apply to incorrectly installed products, 
or where products have been modified. Professional installations are valid for 90 
days. 
All products 
Shurflo is not liable for labour or other costs resulting from the replacement or repair 
of the products that can be referred to claims. Shurflo will only accept responsibility 
for replacements or repairs which have been approved by Shurflo. 
JULA 
MAIL ORDER STORE 
Everything for DIY enthusiasts and professionals 
JULA PART No. 650-186 
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