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Installatiehandleiding SWN80 handpomp

•  Alvorens de pomp te kunnen plaatsen dient er een bron geboord te zijn waarin een bronfilter  

met een minimale binnendiameter van Ø100 mm geplaatst is.

•  Het meegeleverde stalen fundatieframe dient in beton gestort te worden met de 4 draadeinden  

naar boven gericht. Het beton dient voldoende uitgehard te zijn voordat de pomp geplaatst kan 

worden. De bronbuis (die door het beton steekt) na uitharding van het beton afzagen.

• De installatie van de SWN80 pomp dient te worden uitgevoerd door minimaal 2 personen.

• Benodigd gereedschap: steeksleutels en een waterpas.

•  Bij het plaatsen is het van belang dat de RVS-pompstang niet in het boorgat kan vallen. U kunt  

hiervoor eigen hulpgereedschap gebruiken of een klem van VRM in bruikleen vragen.

Stappenplan

1. Trek de RVS-pompstang uit de rode pompcilinder.

2.  Verbind de RVS-pompstang van de eerste pompbuis aan de RVS-stang van de  

pompcilinder en draai stevig vast met behulp van 2 steeksleutels.

3.  Verbind de pompcilinder met de pompbuis door de gele pompbuis in de cilinder te draaien  

(schroefdraad). Denk aan de rubberring in de draadsok.

4.  Draai het T-stuk stevig op het uiteinde van de RVS-pompstang om deze te borgen voorafgaand  

aan de plaatsing in het boorgat.

5.  Plaats de cilinder en de pompbuis in de bron. De rode cilinder gaat als eerste de bron in! De pompbuis 

circa 1 meter boven het boorgat uit laten steken en vasthouden of klemmen. Afhankelijk van de  

diepte van de bron worden er één of meerdere pompbuizen aan elkaar bevestigd om tot de gewenste 

totaal lengte te komen. Denk per verbinding aan de rubberring in de draadsok.

6.  Steek de klem (indien u deze gebruikt) onder de moer om te voorkomen dat de stang in de  

pompbuis valt. Verwijder het T-stuk (indien u deze gebruikt) en verbind de RVS-pompstang van  

0,75 meter aan de RVS-pompstang die uit de pompbuis steekt. Plaats de rubberring, die voor de  

afdichting tussen betonstorting en pompvoet zorgt, alvast om de 4 draadeinden.

7.  Verwijder de draadsok aan de bovenzijde van de pompbuis. Til de pompvoet over de pompstang heen. 

Houdt de pompvoet goed vast en draai/schroef de gele pompbuis aan de onderkant in de pompvoet. 

Tip: gebruik eventueel PTFE-tape om de draadverbinding goed af te dichten.

8.  Klem de stang van 0,75 meter (eventueel m.b.v. het hulpstuk) en bevestig draadeind direct in de 

pompkop. Laat het zwarte kunststof buisje om de stang zitten; deze dient ter bescherming van moer 

en stang. Draai de moeren vast tegen elkaar.

9.  Verwijder de klem (indien deze gebruikt wordt) en plaats de kop op de voet. Denk hierbij aan de  

juiste positie ten opzichte van de uitloop.
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Volg de instructies van dit stappenplan

1.  Trek de RVS-pompstang uit de rode  

pompcilinder.

2.  Verbind de RVS-pompstang van de  

eerste pompbuis aan de RVS-stang van  

de pompcilinder en draai stevig vast met  

behulp van 2 steeksleutels.

3.  Verbind de pompcilinder met de  

pompbuis door de gele pompbuis in de  

cilinder te draaien (schroefdraad). Denk  

aan de rubberring in de draadsok.
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4.  Draai het T-stuk stevig op het uiteinde  

van de RVS-pompstang om deze te borgen  

voorafgaand aan de plaatsing in het  

boorgat.

5.  Plaats de cilinder en de pompbuis in de  

bron. De rode cilinder gaat als eerste de  

bron in! De pompbuis circa 1 meter boven  

het boorgat uit laten steken en vasthouden  

of klemmen. Afhankelijk van de diepte  

van de bron worden er één of meerdere  

pompbuizen aan elkaar bevestigd om tot  

de gewenste totaal lengte te komen. Denk  

per verbinding aan de rubberring in de  

draadsok.

6.  Steek de klem (indien u deze gebruikt)  

onder de moer om te voorkomen dat de  

stang in de pompbuis valt. Verwijder het  

T-stuk (indien u deze gebruikt) en verbind  

de RVS-pompstang van 0,75 meter aan  

de RVS-pompstang die uit de pompbuis  

steekt. Plaats de rubberring, die voor de  

afdichting tussen betonstorting en  

pompvoet zorgt, alvast om de 4  

draadeinden.



Voor meer aanvullende informatie over de SWN80 kunt u de website www.swn80.nl raadplegen. 

Heeft u naderhand nog vragen, dan zijn wij op kantoortijden bereikbaar via telefoon op het 

nummer 055 - 533 54 66.

Info059.2_installatiehandleidingSWN80

7.  Verwijder de draadsok aan de bovenzijde  

van de pompbuis. Til de pompvoet over de  

pompstang heen. Houdt de pompvoet  

goed vast en draai/schroef de gele pomp- 

buis aan de onderkant in de pompvoet. 

Tip: gebruik eventueel PTFE-tape om de  

draadverbinding goed af te dichten.

8.  Klem de stang van 0,75 meter (eventueel  

m.b.v. het hulpstuk) en bevestig draadeind  

direct in de pompkop. Laat het zwarte  

kunststof buisje om de stang zitten; deze  

dient ter bescherming van moer en stang.  

Draai de moeren vast tegen elkaar.

9.  Verwijder de klem (indien deze gebruikt  

wordt) en plaats de kop op de voet. Denk  

hierbij aan de juiste positie ten opzichte  

van de uitloop.


