
  
  

 

 

 

 

 
WAT TE DOEN BUITEN HET PLAS-DRAS SEIZOEN 
 
De Poortman Solar plas-draspomp type 120 AL kan het gehele jaar op zijn plek blijven staan. 
Wanneer het niet meer nodig is water te pompen kunt u het beste de pomp uitzetten om onnodige 
slijtage van de pomp te voorkomen: 
 

1. Flip de schakelaar op het bedieningspaneel om. De pomp staat hierdoor uit. 
2. Haal de 3 pompstekkers achter de regelkast los.  
3. Verwijder de waterafvoerbuis en haal de slanguitloop buis uit de klemmen.  
4. Berg de pompen met slang droog en vorstvrij op. 

 
U kunt het gehele systeem ook opbergen.  
 

1. Voer de 4 stappen hierboven uit. 
2. Zet de arm met de 4 zonnecollectoren in de transportstand. Hiervoor heeft u de bijgeleverde 

ratel en bitje nodig. De zonnecollectoren komen hierdoor in dezelfde lijn te staan als de bij 
stap 6 te plaatsen dissel.  

3. Maak de 2 grondpinnen los met ratel en bitje. 
4. Til het grondframe met bijvoorbeeld een voorlader over de 2 grondpinnen heen. 
5. Verwijder de 2 grondpinnen uit de grond. 
6. Monteer de 2 transportwielen en de dissel. 
7. Koppel de solar plas-draspomp achter de Quad, trekker of auto en vervoer deze door rustig 

te rijden naar de winterberging. 
 

• VOOR, TIJDENS én NA het plas-drasseizoen, dient u de zonnecollectoren te reinigen. Dit doet 
u met lauw water en een spons. Gebruik GEEN schoonmaakmiddelen of hogedrukreiniger. 

 
Wanneer u merkt dat na een aantal seizoenen de pompcapaciteit vermindert maar de 
plas-draspomp wel normaal functioneert kunt u contact met uw dealer of ons opnemen. 
De pomp heeft slijtage delen welke op den duur vervangen moeten worden, dit hangt sterk af 
van het aantal draaiuren en het gebruik van de solar plas-draspomp, zie hierboven.  
 

Zijn er twijfels over de werking van 1 of meerdere van de 3 pompen. Sluit dan de betreffende 
pomp aan op stekker 1 achterop het bedieningspaneel. Op stekker 1 staat continue stroom. 
Werkt de pomp niet op deze stekker neem dan contact op met Poortman Solar te Gorredijk. 

 
 


