
 
Felsökning EcoVac 
 

SYMPTOM ORSAK ÅTGÄRD 

Vakuumsuget funkar ej  
eller fungerar dåligt 

A. Stopp i vakuumröret p.g.a t.ex mycket 
papper (hushållspapper).  

B. Stopp i avloppet p.g.a. att avloppsröret 
bakom toaletten ej är fasat på invändiga 
kanten. 

C. Turbinmotorn kan ha fått kortslutning pga 
av fuktskador och för dålig ventilation. 

D. Turbinmotorn kan ha slitits ut p.g.a den 
känsliga miljö med mycket ammoniak den 
sitter i. Motorn har oftast en livslängd på 
5-7 år beroende på användning. 

A. 1) Stäng av inkommande vatten. 2) Spola upprepade 
gånger. 3)  Använd våtdammsugare i toalettskålen. Vid 
permanent stopp tillkalla reparatör 

B. WC:n måste i så fall monteras bort, och sedan fasa av 
kanterna på insidan av avloppsrörets och sedan montera 
WC:n igen.  

C. Motorbyte utförs, och sedan görs bättre ventilation och 
torrare maskinrum.  

D. Motorn bytes enkelt ut mot en ersättnings- 
motor. Antingen själv eller om man vill lämna in den hos 
återförsäljaren / Wostman för utbyte. 

Vattenspolning är dålig A. Kan vara för lågt ställd i styrboxen 
B. Smuts i filtret 

A. Titta hur man justerar i styrboxen och ändra till lagom 
spolnivå där.  

B. 1) Stäng av inkommande vatten och spola några gånger. 2) 
Koppla loss vattenanslutningen. 3) Ta loss filtret som sitter 
vid och spola rent detta.  

Vattenspolning funkar inte  A. Magnetventilen är trasig (t.ex frusit 
sönder).  

B. Elkabel kan ha lossnat bakom toaletten vid 
t.ex städning.  

A. Rörledningen kan ha frusit. 1) Testa hälla en eller flera 
hinkar med hett vatten i toaletten.  2) Slå på den 
värmekabel som ligger nergrävd intill ledningarna. Normalt 
ska rören vara tomma, men kan vid någon sänka ha vatten 
som dröjer sig kvar.  

B. Titta bakom toaletten så att elkablarna sitter 
fastmonterade. I så fall montera dit dem enligt manualen.  

WC:n fungerar ej A. Jordfelsbrytaren kan ha löst ut pga dåligt 
ventilerat maskinrum så att för mycket fukt 
finns.  

B. Säkringen i styrboxen kan ha löst ut. 
Turbinmotorn i vakuumenheten kan ha 
blivit kortsluten. 

A. Tillkalla elektriker som bör koppla anläggningen till egen 
jordfelsbrytare.  

B. Kolla på säkringen som finns på undersidan av styrboxen 
bakom en kontakt sitter en svart liten lucka. Eventuellt kan 
motorn fått kortslutning pga av fuktskador och dålig 
ventilation. Motorbyte utförs i så fall. 

Säkringen löser ut för fort  A. Turbinmotorn har blivit kortsluten. Om flera 
förbrukare anslutits till samma säkring kan 
denna lösa ut om flera startar samtidigt.  

A. Omfördelning till annan säkringsgrupp bör ske. 

WC:n töms, men smuts blir 
kvar 

A. Fel vakuumprogram kan vara inställt i 
styrboxen.  

B. För kort vakuumtid kan vara inställt. Vilket 
kan göra avfall dröjer kvar.  

A. Tryck på Mode en gång, tryck sen på + till rätt program (se 
tabell) och avsluta med Enter.  

B. Tryck på Mode så att display visar t.ex 2-5.0 (eller annat 
värde), öka från t.ex. 5.0 till 6.0 sekunder eller mer. (se 
tabell) 

Toan töms men spolar inte 
rent 
 

A. För kort spoltid, displayen visar t.ex.  1 - 
1.0 

B. För kort vakuumtid kan vara inställt. Vilket 
kan göra avfall dröjer kvar.  

A. Tryck på Mode så att display visar 1-1.0 (eller annat värde) 
, öka då från t.ex. 1.0 till 2.0 sekunder eller mer. (se tabell) 

B. Tryck på Mode så att display visar t.ex 2-5.0 (eller annat 
värde) , öka från t.ex. 5.0 till 6.0 sekunder eller mer. (se 
tabell) 

Lukt uppkommer, för låg  
vattennivå 

A. För kort återfyllnadstid kan vara inställt. 
Det gör att för lite vatten återfylls i skålen. 
Displayen visar t.ex.  4. - 2.0 

A. Tryck på Mode så att display visar  4.-2.0 (eller annat 
värde) , öka från t.ex. 2,0 till 3.0 sekunder eller mer (se 
tabell).  
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Tanken fylls för fort. A. Fel spolinställningar/program kan vara 
inställt i styrboxen så att WC:n spolar mer 
än nödvändigt.  

B. Det kan vara problem med tanken. T.ex 
grundvatten som läcker in pga mycket regn 
eller om den  ligger dåligt dränerad, kan 
grund- eller regnvatten tränga in och fylla 
tanken. Vissa tankar har löst sittande 
torn/maskinrum som vid sättningar i 
marken skapar en glipa som vid höga 
grundvattennivåer släpper in vatten i 
tanken.  

A. Minska spolvolymen (återfyllnad). Tryck på Mode så att 
display visar t.ex 4-2.0 (eller annat värde) , öka från t.ex. 
2.0 till 3.0 sekunder eller mer. (se tabell). 

B. Kolla med din entreprenör eller tankleverantör.  
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