
Fejlfinding 
 

Fejl                                       Mulig årsag   Afhjælpning  
 
Renser starter ikke Renser er ikke tilsluttet el-nettet 

korrekt 
Kontroller strømforsyning 

 Ikke strøm på vægkontakt Kontroller strømforsyning 

 Mangler fase, alle poler med i stik Kontroller strømforsyning 

 Hus-sikring brændt Skift sikring 

 Kabelbrud eller løs forbindelse Tilkald service 

 Motorværn defekt Tilkald service 

 Underspænding Tilkald service 

Motor brummer ved start Løs ledning Tilkald service 

 Mangler fase (v/1-faset = startrelæ 
defekt) 

Tilkald service 

Renser stopper pludselig Motorrelæ står fra – varm motor Kontroller arbejdstryk, evt. udskift 
højtryksdyse 

 Sikring brændt Skift sikring 

 Underspænding Tilkald service 

 For højt tryk Kontroller højtryksdyse for snavs 

 Oliemangel på pumpe Kontroller, evt. efterfyld 

Ønsket arbejdstryk opnås ikke Vandmangel Vandindtag min 4 bar-34/38/44 
ltr./min.  – ¾” vandslange 

 Vandfilter snavset Filter renses 

 Dyse delvis nedslidt eller stoppet Skift dyse 

Ustabilt eller for lavt tryk Trykreguleringsventil ikke lukket Lukkes 

 Manometer defekt Tilkald service 

 Omløbsventil snavset eller defekt Tilkald service 

 For lavt brydetryk i omløbsventil Tilkald service 

 Forkert dyse, dyse delvist tilstoppet Skift dyse 



Fejl 
 

Mulig årsag Afhjælpning 

Ustabilt eller for lavt tryk 
 

Ventil hænger pga. kalkaflejringer 
eller urenheder 

Tilkald service 

 Luft i vandkredsløb Udluftning, se ’start af maskinen’ 

 Pistol eller slange utæt Udskift  

 Stempel hænger Udskift  

Støjer Luft i tilgang eller omløb  Tilkald service 

 Oliemangel Efterfyld olie 

 Løse bolte, topstykke Tilkald service 

Maskinen tager ikke kemikalier (ved 
lavtryk på vandafgang) (Injektor er 
ekstraudstyr) 

Kemi-slange ikke under væskestand Skubbes ned under væskestand 

 Kemi-filter snavset Rens filter 

 Kemikalier for tyktflydende Fortyndes efter forskrifterne fra 
leverandør. 
I koldt vejr sikres mod bundfald i 
kemikalier 

 Ikke åbnet for trykreguleringsventil Åbnes helt 

 Kontraventil snavset Tilkald service 

 Tager falsk luft ind Tilkald service 

 Injektor tilkalket Afkalkes 

Kemikalier løber tilbage i dunk Utæt kontraventil Udskiftes 

 Ikke tilstrækkelig størrelse kemi-dyse Skift kemi-dyse 

Olielækage Oliepakning ved olieglas utæt Tilkald service 

 Olietætning / simmerring utæt Tilkald service 

 Løse bolte på pumpehus Tilkald service 

Vandlækage Manchetter slidt i pumpe Tilkald service 

 Utæthed i trykside Tilkald service 

 


