
Fejlfinding på Regnvand styring – FAQ flowdiagram – se evt. vores film på youtube



Der er intet vand i toilettet, Optima, side 1

Er der lys i 
trykstyre 

automaten?

JAN
E
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E
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LYSER 
RØD 

LAMPE
JA

Kontroller 
strømforsyning 

240V

Genstart 
anlæg

Er 
anlægget 

nyt?
(< 3 

måneder)

Udluft anlæg 
– se andet ark 

/ YouTube.

N
E
J

Kommer der en 
tynd stråle vand 

op af 
trykstyreautomat

?

Udskift 
membran– se 

YouTube.

JA

NEJ
Kontroller 
motor – se 
næste side

Afmonter 
skjold på 
styring

Membran købes 
hos nyrup plast



Starter  
pumpe 

hver 
gang

Stik m/kort 
ledning udtages 

af 
trykstyreautomat 

og isættes 
forlængerledning 
for direkte strøm N

E
J

Kontroller og evt. 
udskift 

kondensator

Kan 
pumpen 
skubbes i 
gang (på 

ventilator) 

JA

JA

Kontrol af 
kondensator: 
Se YouTube

Kondensator købes 
hos el-grossist

Er der 
vand i 
cister
ne?

JA

Motor/pumpe 
blokeret: Skift 

Motor+pumpe.

Spring tilbage til 
start NejNej

Udluft anlæg 
– se andet ark 

/ YouTube.

fortsæt – se 
næste side

Nej

Der er intet vand i toilettet, Optima, side 2

! Husk at 
genmontere stik 

efter endt 
fejlfinding!



Er der 
meget 
kalk i 

cisterne
?

JA
Afkalk 

cisterne
Se andet ark

N
E
J

Kommer 
der vand 

når 
bolden 
løftes?

JA

Nej

Kontroller 
vandforsyning

Er flowet 
som en 

åben 
vandhane

?

JA

Nej

Ventil er 
sandsynligvis 

tilkalket

Juster flydeventil
Udluft anlæg  
se andet ark / 

YouTube.

Der er intet vand i toilettet, Optima, side 3



Afkalke cisterne, Optima, Sigma, RMQ.

Afmonter 
skjold på 
styring

Tag låget af 
cisterne

Luk for 
drikkevands 

tilførsel

Bind flyder 
så den ikke 

åbner 
ventilen

Er der en 
mulighed for 
at lukke for 
drikkevands 
efterfyldning

?

N
E
J

JA Aftap ca. 
1 l

Påfyld 1 l 
eddike

Optima: Hiv stik til 
dykpumpe ud

Sigma: knap på 
trykstyreautomat 

til manuel
RMQ: manuel 

Vent 8-12 
timer, uden 

forbrug!

Aktiver 
forbrug til 

cisterne er ¼ 
fyldt

Åbn for 
drikkevand / 
løsn flyder

Forbrug min. 
3-4 x 

cisterne 
indhold

Sæt automatik 
til og 

genmonter låg 
og skjold

Sæt til 
drikkevands 

forbrug



Udlufte pumpe, Optima, Sigma, Aspri+.

Afmonter 
skjold på 
styring

Afmonter 
luftskrue

Genmonter 
skrue 

(spænd med 
let hånd)

Påfyld vand 
(brug evt. 

vandflaske) til 
det løber over

Hvis ikke fejlen opstår igen, 
er der problemet i 

ledningen til tanken eller i 
tanken Monter 

skjold på 
styring

Kontroller pumpe / 
svømmende sugefilter i 

regnvandstanken. 
Sugefilter må ikke ride på 
kanten så den kan få luft

Sæt styring til 
manuel 

(drikkevand)
(se afkalke ark)

Test anlæg

Er 
problemet 

løst?

Kommer der 
luft igen efter 

nogle dage 
uden forbrug?

NEJ

NEJ

Fejlfind på 
ledning/tank 
se andet ark



Udlufte pumpe, RME.

Træk el stik 
ud (styring 

slukket)

Udluftnings 
hane åbnes 
(2 omgange 
mod uret)

Luk 
udluftnings 

hane

Lad vandet 
fylde pumpen, 
til det drypper 
ud af slangen i 

bunden 

Hvis ikke fejlen opstår igen, 
er der problemet i 

ledningen til tanken eller i 
tanken

RME er nu 
driftklar

Kontroller svømmende sugefilter i 
regnvandstanken. Sugefilter må ikke ride 

på kanten så den kan få luft.
Kontroller kalibrering af niveau 

Sæt styring til 
manuel 

(drikkevand)

Start pumpe, 
gentag evt. 

udluftning 2-
3 gange

Er 
problemet 

løst?

J
A

Kommer der 
luft igen efter 

nogle dage 
uden forbrug?

NEJ

NEJ

Fejlfind på 
ledning/tank 
se andet ark

RMQ, læs her: https://product-
selection.grundfos.com/dk/products/rmq?tab=documentation


