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1 Om denne brugsanvisning 
Denne brugsanvisning 

• er en del af maskinen 
• gælder for alle opførste serier 
• beskriver sikker og korrekt brug i alle driftsfaser 
Denne brugsanvisning må hverken fuldstændig eller delvis mangfoldiggøres, 
distribueres eller til konkurrenceformål anvendes eller meddeles til andre uden 
tillaldelse. 
Pos: 6 /Allgemei n/01. Zu dieser Bedienungsanl eitung/Zi elgruppen @ 1\mod_1367912201359_151.docx @ 11010 @ 2 @ 1 
 

1.1 Målgrupper 
Målgruppe Opgave 

Den driftsansvarlige  Denne brugsanvisning skal være tilgængelig på maskinens brugssted, også 
til senere brug. 

 Medarbejdere skal opfordres til at læse og iagttage denne brugsanvisning 
og de yderligere gældende dokumenter, især sikkerhedsregler og advarsler. 

 Vær opmærksom på yderligere anlægsrelaterede regler og forskrifter. 

Fagpersonale, montør  Diese Anleitung und die mitgeltenden Dokumente lesen, beachten und 
befolgen, insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise. 

Tab. 1: Målgrupper og deres opgaver 
Pos: 7 /Baurei he/Kälte/CNF /Mitgeltende D okumente @ 0\mod_1303194691453_151.docx @ 749 @ 2 @ 1 
 

1.2 Andre gældende dokumenter 
Dokument Formål 

Tilspændingsmomenter Montering af pumpen 
Karakteristikblad Anvendelsesgrænser 
Overensstemmelseserklæring Retligt bindende bekræftelse, at pumpen opfylder alle krav i de relevante EF-

direktiv(er) ( 9.4 Erklæringer iht. EF-maskindirektiv, side 40).  
Måltegning Opstillingsmål, tilslutningsmål osv. 
Brochure Tekniske data, driftsgrænser 
Stykliste, snittegning Reservedelsbestilling 
Tabel maks. studbelastning Maks. tilladte kræfter og drejningsmomenter på alle studse 
Teknisk specifikation Tekniske data, anvendelsesbetingelser 
Underleverandødokumentation Teknisk dokumentation for dele fra underleverandører 

Tab. 2: Andre gældende dokumenter og formål 

 
Pos: 8 /zz.Layoutmodule/Seitenumbr uch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 9 /Allgemei n/01. Zu dieser Bedienungsanl eitung/Warnhinweise und Symbol e @ 0\mod_1303195181328_151.docx @ 758 @ 2 @ 1 
 

1.3 Advarsler og symboler 
Advarsel Faretrin Følger ved tilsidesættelse 

 
umiddelbar truende fare død, alvorlige kvæstelser 

 
muligvis truende fare død, alvorlige kvæstelser 

 
muligvis farlig situation lette kvæstelser 

 
muligvis farlig situation materiel skade 

Tab. 3: Advarsler og følger ved tilsidesættelse 

 

Symbol Betydning 

 

Sikkerhedstavel 
 Alle foranstaltninger, der er markeret med en sikkerhedstavle skal 

overholdes, for at undgå kvæstelser eller død. 
  Handlingsanvisning 

1.  , 2.  , ... Flertrinnet handlingsanvisning 

  Forudsætning 

 Krydshenvisning 

 
Information, oplysning 

Tab. 4: Symboler og deres betydning 
Pos: 11 /Allgemein/02. Sicherheit/Sicherheit @ 0\mod_1303195556328_151.docx @ 767 @ 1 @ 1 
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2 Sikkerhed 

 
Producenter overtager intet ansvar for skader på grund af tilsidesættelse af den samlede 
dokumentation. 
 

 
Pos: 12 /Allgemein/02. Sicherheit/Bes ti mmungsgemäße Verwendung @ 2\mod_1368604640328_151.docx @ 12935 @ 2 @ 1  

2.1 Tilsigtet anvendelse 
• Maskinen må udelukkende navndes inden for grænserne af den Tekniske 

specifikation ( Teknisk specifikation).  
• Transportmedie 

– Maskinen må udelukkende anvendes til transport af de aftalte medier ( 
Teknisk specifikation) 

– Vær opmrøksom på mediets fastlagte fysikalske egenskaber som f.eks. 
temperatur, densitet, viskositet, specifik varme og damptryk ( Teknisk 
specifikation) 

• El-motor 
– Elmotoren må kun anvendes med den dertil bestemte spænding og 

frekvens ( Teknisk specifikation) 
• Anvendelsesbetingelser 

– Tilløbshøjde, systemtryk og væskestrøm skal altid ligge inden for de 
fastlagte grænser ( Teknisk specifikation) 

 
Pos: 13 /Sparte/Kälte/02. Sicherheit/Vermeidung von nahe li egendem Missbrauch (Beispiel e) @ 0\mod_1303284716218_151.docx @ 1050 @ 3 @ 1 
 

2.1.1 Undgå nærliggende misbrug (eksempler) 
• Det er ikke tilladt at transportere væsker der indeholder faste stoffer. 
• Det er ikke tilladt at transportere forurende væsker. Dette kan medføre 

kavitation og skader på pumpen. 
• Ingen anvendelse i eksplosionsfarlige områder 
• Undgå tørløb 

– Tørløbmedfører alvorlige skader som ødelæggelse af glidelejer og 
pumpedele inden for få sekunder. 

– Kontroller, at pumpen altid er fyldt med medie. 
– Pumpen skal afgasses fuldstændigt inden den tages i brug. 

• Undgå kavitation 
– Vær opmræksom på min. tilløbshøjde ( 5.2.3 Fastlægge længden af 

rørledninger, side 20). 
– Åbn armaturet på sugesiden fuldstændigt, det må ikke anvendes til 

regulering af væskestrømmen. 
– Kontroller filtrene på sugesiden. 
– Kontroller, at væskestrømmen altid ligger inden for de fastlagte grænser 

(Tekniske specifikation). 
• Undgå overophedning. 

– Lad pumpen ikke køre mod det lukkede armatur på tryksiden. 
– Vær opmærksom på min. væskestrøm ( Teknisk specifikation). 

• Undgå overbelastning. 
– Vør opmørksom på maks. væskestrøm ( Teknisk specifikation). 

• Fjern afdækninger, transport- og lukkedæksler inden installationen. 
 
Pos: 14 /Sparte/Kälte/02. Sicherheit/R estrisi ken und M aßnahmen @ 2\mod_1368516899609_151.docx @ 12620 @ 3 @ 1 
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2.1.2 Resterende risici og foranstaltninger 

Resterende rsisici Den driftsansvarliges 
foranstaltninger 

Snitskader hvis der arbejdes uden 
personlige værnemidler. 

Iagttag oplsyningerne i 
brugsanvisningen. 
Undervisning af medarbejderne 
Stille personlige værnemidler til 
rådighed og anvende dem. 

Strømstød: 
• Motor er elektrisk ikke tilsluttet 

korrekt 
• Maskinen har ingen eller ingen 

korrekt forbindelse til jord 
• Uvedkommende adgang 

Iagttag oplsyningerne i 
brugsanvisningen. 
Undervisning af medarbejderne 
Forhindre at uvedkommende har 
adgang til maskinen 

Forbrændinger, forfrysninger 
Klemning 
• Maskinen er ikke tilstrækkelig 

sikret mod berøring 
• Uvedkommende adgang 

Iagttag oplsyningerne i 
brugsanvisningen. 
Undervisning af medarbejderne 
Forhindre at uvedkommende har 
adgang til maskinen 
Monter berøringsbeskyttelse. 

Kvæstelser pga. udtrædende medie 
ved ikke korrekt fremgangsmåde. 

Iagttag oplsyningerne i 
brugsanvisningen. 
Undervisning af medarbejderne 
Forhindre at uvedkommende har 
adgang til maskinen 
Stille personlige værnemidler til 
rådighed og anvende dem. 

 
Pos: 15 /zz .Layoutmodul e/Sei tenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 16 /Allgemein/02. Sicherheit/Allgemei ne Sicher heitshi nweise @ 0\mod_1303196836875_151.docx @ 776 @ 2 @ 1 
 

2.2 Generelle sikkerhedsoplysninger 

 
De efterfølgende regler skal iagttages ved udførelse af alle slags opgaver. 

Pos: 17 /Allgemein/02. Sicherheit/Produktsicher heit  @ 2\mod_1368602987984_151.docx @ 12860 @ 3 @ 1 
 

2.2.1 Produktsikkerhed 
Maskinen er bygget iht. den aktuelle tekniske standard og de anerkendte 
sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved brugen ikke udelukkes farer for 
brugerens eller andre personers liv og lemmer eller påvirkninger på maskinen og 
andre materielle værdier. 

• Maskinen må kun anvendes i teknisk fejlfri stand samt iht. tilsigtet anvendelse, 
sikkerheds- og farebevidst under hensyntagen til denne brugsanvisning. 

• Sørg for denne brugsanvisning og alle tilhørende dokumenter .altid er 
fuldstændige og læselige og til enhver tid tilgængelig for personalet  

• Undlad enhver arbejdsmåde, som udgør en risiko for personalet eller ikke 
impliceret tredjepart. 

• Ved sikkerhedsrelevante fejl skal maskinen standses omgående og fejlen 
afhjælpes af en kompetent person. 

• Foruden den samlede dokumentation skal også de lovbestemte eller andre 
sikkerheds- og ulykkesforebyggende regler samt de gældende standarder og 
direktiver i det pågældende brugsland overholdes. 

Pos: 18 /Allgemein/02. Sicherheit/Pflichten des Betrei bers @ 2\mod_1368603025312_151.docx @ 12871 @ 34 @ 1 
 

2.2.2 Den driftsansvarliges pligter 
Sikkerhedsbevidst arbejde 

• Maskinen må kun anvendes i teknisk fejlfri stand samt iht. tilsigtet anvendelse, 
sikkerheds- og farebevidst under hensyntagen til denne brugsanvisning. 

• Sørg for at overholde og overvåge: 
– tilsigtet anvendelse 
– lovbestemte eller andre sikkerheds- og uheldsforebyggende regler 
– sikkerhedsregler ved håndtering med farlige stoffer 
– gældende standarder og direktiver i det pågældende brugsland 

• stille personlige værndemidler til rådighed. 
Pos: 19 /Allgemein/02. Sicherheit/Pflichten des Betrei bers -  Personenqualifi kati on @ 2\mod_1369140382781_151.docx @ 13950 @ 4 @ 1 
 

Personalets kvalifikationer 

• Kontroller, at det personale, der har til opgave at arbejde på maskinen, har 
læst og forstået denne brugsanvisning og alle medfølgende dokumenter, især 
oplysninger mht. sikkerhed, service og reparation. 

• Fastlæg personalets ansvar, opgaver og overvågning. 
• Alle arbejdsopgaver må i alle driftsfaser kun udføres af teknisk fagpersonale. 
• Personale, der skal undervises, må kun arbejde på maskinen under opsyn af 

teknisk fagpersonale. 
Pos: 20 /Allgemein/02. Sicherheit/Pflichten des Betrei bers -  Sicher hei tsei nrichtungen @ 2\mod_1369140457750_151.docx @ 13961 @ 4 @ 1 
 

Sikkerhedsanordninger 

• Følgende sikkerhedsanordninger skal installeres og funktionsdygtigheden 
kontrolleres: 
– anbring en fast installeret berøringsbeskyttelse for varme eller kolde 

overflader på maskinen 
– etabler en forbindelse til jord 
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Pos: 21 /Allgemein/02. Sicherheit/Pflichten des Betrei bers -  Gewährleis tung @ 2\mod_1369140514484_151.docx @ 13972 @ 4 @ 1  

Garanti 

• I garantiperioden skal ved ombygning, reparationer eller ændringer på 
maskinen indhentes producentens godkendelse. 

• Anvend udelukkende originale dele eller af producenten godkendte dele. 
 
Pos: 22 /Allgemein/02. Sicherheit/Pflichten des Personals @ 2\mod_1368603028968_151.docx @ 12882 @ 3 @ 1 
 

2.2.3 Personalets pligter 
• Iagttag skilte på maskinen og og kontroller, at de kan læses. 
• Berøringsbeskyttelsen for varme eller kolde overflader må ikkefjernes under 

driften. 
• Brug personlige værnemidler om nødvendigt. 
• Der må kun arbejdes på maskinen, når den er standset. 
• Ved alt monterings- og servicearbejde skal motoren gøres spændingsfri og 

sikres mod gentilkobling. 
• Efter at arbejdet på maskinen er afsluttet, skal sikkerhedsanordningerne ingen 

monteres korrekt. 
 
Pos: 24 /Allgemein/03. Aufbau und Funkti on/Aufbau und Funktion @ 0\mod_1303197600812_151.docx @ 785 @ 1 @ 1 
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3 Konstruktion og funktion 
Pos: 25 /Baurei he/Kälte/CNF/Pumpen- und Motortyp @ 0\mod_1306415920484_151.docx @ 2709 @ 2 @ 1 
 

3.1 Mærkning 

 
Fig. 1: Pumpentype-mærkning (på typeskiltet) 

1 Serie 
2 Nom. diameter trykstuds [mm] 
3 Nom. diameter løbehjul [mm] 
 

 
Fig. 2: Motortype-mærkning (på typeskiltet) 

1 Type 
2 Størrelse 
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Pos: 26 /Sparte/Kälte/03. Aufbau und Funktion/Typenschil d @ 0\mod_1306418131046_151.docx @ 2737 @  @ 1 
 

 
Fig. 3: Typeskilt (eksempel) 

PTY  = pumpetype 
PSN  = equipment-nr. / serie-nr. 
MAT  = materiale-nr. 
D2  = løbehjul-Ø 
MTY  = motortype 
CON = kobling 
ICL  = varmeklasse 
PRT  = beskyttelsestype 
DTY  = driftsart 
STD  = standard 
M  = vægt 
DAT  = fremstillingsdato 
fN  = mærkefrekvens 
UN  = mærkespænding 
IN  = mærkestrøm 
nN  = mærkehastighed 
P2  = mærkeeffekt 
Cos phi = effektfaktor 
Qmin ad = min. kapacitet 
Qmax ad = maks. kapacitet 
Hmax = maks. transporthøjde 
Pos: 27 /Baurei he/Kälte/CNF/Aufbau @ 0\mod_1303208452656_151.docx @ 970 @ 2 @ 1 
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3.2 Konstruktion 

 
Fig. 4: Konstruktion CNF 

1 Løbehjul 
2 Spiralhus 
3 Glideleje foran 
4 Drivaksel 
5 Hjælpeløbehjul 
6 Tilslutningskabel 
7 Glideleje bagved 
8 Elektrisk vikling 
9 Statorrør 
 
Pos: 29 /Allgemein/04. Transport , Lag erung und Entsorgung/Transport , Lag erung und Entsorgung @ 0\mod_1303197757625_151.docx @ 794 @ 1 @ 1 
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4 Transport, opbevaring og bortskaffelse 
Pos: 30 /Allgemein/04. Transport , Lag erung und Entsorgung/Transporti eren @ 2\mod_1368605338671_151.docx @ 12979 @ 2 @ 1 
 

4.1 Transport 
Vægtoplysninger ( 3.1 Mærkning, side 13). 
Pos: 31 /Allgemein/04. Transport , Lag erung und Entsorgung/Auspacken und Li eferzus tand pr üfen @ 2\mod_1368605341343_151.docx @ 12990 @ 3 @ 1 
 

4.1.1 Pakke ud og kontrollere udleveringstilstand 
1. Pak maskinen ud ved modtagelse og kontroller den for transportskader. 

2. Transportskader skal omgående meddeles til producenten. 

3. Emballeringsmateriale skal bortskaffes iht. de lokale forskrifter. 
Pos: 32 /zz .Layoutmodul e/Sei tenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
 Pos : 33 /Allgemein/04. Transport , Lag erung und Entsorgung/Anheben @ 0\mod_1303299412781_151.docx @ 1150 @ 3 @ 1 
 

4.1.2 Løfte 

 

FARE 

Død eller kvæstelser af legemsdele ved nedstyrtende transportgods! 

 Vælg løftegrejet iht. den vægt der skal transporteres. 
 Fastgør løftegrejet som vist i de efterfølgende figurer. 
 Gå aldrig ind under svævende last. 
 

Pos: 34 /Baurei he/Kälte/CNF/Anheben - Grafi k 1 @ 0\mod_1303208261625_151.docx @ 961 @  @ 1 
 

 
Fig. 5: Fastgøre løftegrej på pumpenaggregat 
Pos: 35 /Baurei he/Kälte/CNF/Anheben - Grafi k 2 @ 3\mod_1369219973296_151.docx @ 14537 @  @ 1 
 

 
Fig. 6: Fastgøre løftegrej på pumpenaggregat med bundplade 

 Løft aggregatet korrekt. 
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Pos: 36 /zz .Layoutmodul e/Sei tenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
 Pos : 37 /Allgemein/04. Transport , Lag erung und Entsorgung/Konser vi eren @ 0\mod_1303197987125_151.docx @ 803 @ 2 @ 1 
 

4.2 Konservering 

 
Ikke nødvendigt ved rustfrit materiale. 
Den på fabrikken gennemførte konservering holder 12 måneder. 
 

BEMÆRK Materielle skader pga. forkert konservering! 

 Maskinen skal indvendig og udvendig konserveres korrekt. 

 

1. Valg af konserveringsmiddel: 
– kompatibel med de i maskinen anvendte materialer 
– kompatibel med transportmediet 

2. Anvend konserveringsmidler iht. producentens angivelser. 

3. Alle indevednige og udvendige blanke metaldele skal konserveres. 
 
Pos: 38 /Allgemein/04. Transport , Lag erung und Entsorgung/Lager n @ 2\mod_1368604909875_151.docx @ 12946 @ 2 @ 1 
 

4.3 Opbevaring 

BEMÆRK Materielle skader pga. forkert opbevaring! 

 Maskinen skal opbevares korrekt. 

 

1. Alle åbninger skal lukkes med blindflanger, blindproppe eller plastdæksler. 

2. Kontroller, at lagerrummet opfylder følgende betingelser: 
– tør 
– frostfri 
– vibrationsfri 

3. Drej motorakslen engang igennem, inden pumpen monteres, og kontroller, at 
den er letløbende. 

 
Pos: 39 /Allgemein/04. Transport , Lag erung und Entsorgung/Entsorgen @ 2\mod_1368604913453_151.docx @ 12957 @ 2 @ 1 
 

4.4 Bortskaffelse 

 

ADVARSEL 

Risiko for forgiftning og miljøskader gennem transportmedie eller olie! 

 Bær personlig værnemidler ved alt arbejde på maskinen. 
 Inden maskinen bortskaffes: Udløbende transportmedie skal opfanges og 

bortskaffes separat iht. de lokalt gældende regler. 

 

1. Tøm maskinen fuldstændig og rengør den. 

2. Bortskaf maskinen iht. de lokalt gældende regler. 
 
Pos: 41 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Aufs tell ung und Anschluss (Überschrift) @ 0\mod_1306393980890_151.docx @ 2612 @ 1 @ 1 
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5 Opstilling og tilslutning 
Pos: 42 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Hinweis Sachschaden durch Ver unr einig ungen @ 0\mod_1303198474390_151.docx @ 812 @  @ 1 
 

BEMÆRK Materielle skader ved forurening! 

 Fjern afdækninger, transport- og lukkedæksler først umiddelbart inden 
rørledningerne tilsluttes til pumpen. 

 
Pos: 43 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Aufs tell ung vor ber eiten @ 2\mod_1368607378593_151.docx @ 13001 @ 2 @ 1 
 

5.1 Forberede opstilling 
 
Pos: 44 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /U mgebungsbedingungen prüfen @ 2\mod_1368607381859_151.docx @ 13072 @ 3 @ 1  

5.1.1 Kontrollere omgivelsesbetingelserne 
1. Kontroller at de påkrævne omgivelesbetingelser er til stede. 

( 9.2.1 Omgivelsesbetingelser, side 38). 

2. Overhold anlægsspecifikationen ( brochure, Teknisk specifikation). 
 
Pos: 45 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Aufs tell ort vorberei ten @ 2\mod_1368607384718_151.docx @ 13083 @ 3 @ 1 
 

 

5.1.2 Forberede opstillingssted 
 Kontroller, at opstillingsstedet opfylder følgende betingelser: 

– maskinen er frit tilgængelig fra alle sider 
– der er tilstrækkelig plads til ind-/udbygning af rørledningerne samt service 

og reparationer, især til ind-/udbygning af pumpe og motor 
– maskinen påvirkes ikke af eksterne vibrationer (lejeskader) 

 
Pos: 46 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Untergrund vorbereiten @ 2\mod_1368607387375_151.docx @ 13094 @ 3 @ 1 
 

5.1.3 Forberede underlaget 
 Kontroller, at fundament og underlag opfylder følgende betingelser: 

– jævn 
– ren (ingen olie, støv og andre forureninger) 
– maskinens egenvægt og alle driftskræfter kan optages 
– maskinens stabilitet er garanteret 

 
Pos: 47 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Pumpe vor ber eiten @ 2\mod_1368607390093_151.docx @ 13105 @ 3 @ 1 
 

5.1.4 Forberede maskinen 
 Efter længere opbevaringstid/standsning skal følgende foranstaltninger 

gennemføres: 

Opbevarings-
/standsningstid 

Foranstaltning 

2 år  Udkift pakninger, om nødvendigt. 

Tab. 5: Foranstaltninger efter længere tids opbevaring/standsning 

 
Pos: 48 /zz .Layoutmodul e/Sei tenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 49 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Rohrleitungen planen @ 2\mod_1368607392421_151.docx @ 13116 @ 2 @ 1 
 

5.2 Planlægge rørledninger 
Pos: 50 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Abstützungen und Fl anschanschlüsse ausleg en mit Hi nweis  @ 2\mod_1368607399234_151.docx @ 13138 @ 3 @ 1 
 

5.2.1 Dimensionere afstøtninger og flangetilslutninger 

BEMÆRK Materiel skade pga. for store kræfter og drejningsmomenter fra rørledningen 
til pumpen! 

 De tilladte værdier må ikke overskrides ( Måltegning med tabel maks. 
studsbelastninger). 

 

1. Beregne rørledningskræfter og iagttage alle driftstilstande: 
– kold/varm 
– tom/fyldt 
– uden / med tryk 
– ændring af flangernes position 

2. Kontroller, at rørledningsholderne vedvarende kan glide og ikke ruster fast. 
 
Pos: 51 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Nennwei te festleg en @ 2\mod_1368607402234_151.docx @ 13149 @ 3 @ 1  

5.2.2 Fastlægge nom. lysninger 

 
Hold strømningsmodstanden i rørledningerne så lavt som muligt. 

 

1. Fastlæg sugeledningens nom. lysning ≥ sugestudsens nom. lysning. 

2. Fastlæg trykledningens nom. lysning ≥ trykstudsens nom. lysning. 
 
Pos: 52 /zz .Layoutmodul e/Sei tenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 53 /Baurei he/Kälte/CNF/R ohrleitungsl äng en festleg en @ 0\mod_1305016431796_151.docx @ 2158 @ 34 @ 1 
 

5.2.3 Fastlægge længden af rørledninger 
 

Beregne mindste tilløbshøjde( Teknisk specifikation) 

 
Fig. 7: Tilløbsledning 
 

1 emin = NPSHR + RZ + S 
emin – mindste tilløbshøjde [m] 
Rz – tilløbsledningens modstand [m] 
S – sikkerhedstillæg [m] 

2 Overhold mindste tilløbshøjde ved indbygning af pumpen. 
3 lmin = 5 * DNs 

lmin -mindste længde udglatningsstrækning [mm] 
DNS‒ diameter tilløbsledning [mm] 

4 Overhold mindste længde af den horisontale udglatningsstrækning. 

 
Tilløbsside: Kortere længde er muligt, men kan påvirke den hydrauliske ydelse og/eller 
medføre kavitation. 
 
Pos: 54 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/Strömungsgeschwindigkeit i m Zul auf @ 0\mod_1303285941265_151.docx @ 1059 @ 3 @ 1 
 

5.2.4 Gennemstrømningshastigheden i tilløbet 
1. Beregn gennemstrømningshastigheden i tilløbet. 

– optimal hastighed: 0,3 m/s – 0,5 m/s 

2. Tilpas om nødvendigt tilløbsledningens diameter. 
Pos: 55 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/Querschnit ts- und Richtungsänderungen @ 0\mod_1303199593312_151.docx @ 821 @ 3 @ 1  

5.2.5 Optimere tværsnits- og retningsændringer 
1. Undgå bøjningsradier, der er mindre end den 1,5-dobbelte rørlysning. 

2. Undgå pludselige ændringer af tværsnittet i rørledningerne. .  

3. Læg tilløbsledningen så den hele tiden er faldende, ikke horisontalt, i forhold 
til tilløbsbeholderen. 

Pos: 56 /zz .Layoutmodul e/Sei tenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 57 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/Sicherheits  und Kontroll einrichtungen @ 1\mod_1350465598437_151.docx @ 10451 @ 3 @ 1 
 

5.2.6 Planlæg sikkerheds- og kontrollanordninger (anbefales) 
1. Anbring udskillere i tilløbsledningen. 

2. Anbring en rotationsbryder i tankudløbet. 

3. Placer tankindløb og tankudløb forskudt i forhold til hinanden. 

4. Ved paralleldrift: anbring et eget tankudløb for hver pumpe. 

5. Sørg for en langsom sænkning af tryk/temperatur i tilløbsbeholderen. 
 
Pos: 58 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/Tr ennen und Absperren der Rohrleitungen @ 2\mod_1368769200515_151.docx @ 13901 @ 3 @ 1 
 

5.2.7 Gøre det muligt at adskille og afspærre rørledningerne 

 
Til service og reparationer. 

 

 Anbring spærreorganer i tilløbs- og trykledning. 
 
Pos: 59 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/M essen der Betri ebszus tände (pumpenseitig/r ohrl eitungsseitig) @ 3\mod_1370240743156_151.docx @ 15061 @ 3 @ 1 
 

5.2.8 Muliggøre måling af driftstilstande 
1. Anbring manometre i tilløbs- og trykledning for at måle trykket. 

2. Anbring temperaturmåling på pumpe-/rørledningssiden. 
 
Pos: 60 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/Installationsempfehlungen @ 0\mod_1303286091671_151.docx @ 1068 @ 34 @ 1 
 

5.2.9 Installationsanbefalinger 
Undgå kavitation 

 
Pos: 61 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/Installationsempfehlungen - Anor dnung R otati onsbr echer am Tankausl auf @ 2\mod_1368709351968_151.docx @ 13712 @  @ 1 
 

 
Fig. 8: Placering af rotationsbryder på tankudløbet 

1 Rotationsbryder 
 
Pos: 62 /zz .Layoutmodul e/Sei tenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 63 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/Installationsempfehlungen - Anor dnung Grafi ken kl ein @ 2\mod_1369205615328_151.docx @ 14339 @  @ 1 
 

 

Fig. 9: Placering tankindløb/tankudløb 

1 Rotationsbryder 

 

Fig. 10: Placering niveauovervågning 

1 Rotationsbryder 

 

Fig. 11: Placering paralleldrift 

1 Rotationsbryder 

 

Fig. 12: Langsom sænkning af tryk/temperatur 

1 Rotationsbryder 
 

Pos: 64 /zz .Layoutmodul e/Sei tenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 65 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/Automatische Entg asung @ 2\mod_1368709404703_151.docx @ 13734 @ 4 @ 1 
 

Automatisk afgasning 

1. Sørg med et kontraventil mellem trykstuds og skydeventil for at mediet ikke 
strømmer tilbage, når pumpen frakobles. 

2. Anbring en bypass-ledning for at muliggøre en afgasning: 
– Før bypass-ledningen fra trykledningen mellem pumpen og 

kontraventilen ind i tilløbsbeholderens gasfase. 
– Vær herved opmærksom på: Ingen kontraventiler i bypass-ledningen! 

 

BEMÆRK Materielle skader pga. gasophobning! 

 Sørg for, at det under ingen omstændigheder er muligt, at der kan ophobes 
gas i sugeledningen eller ventilerne: 
– gasbobler skal kunne stige uhindret op til tilløbsbeholderen, når pumpen 

frakobles. 

 Sørg for, at der kan undgås større gasophobninger i trykledningen mellem 
umpe og kontraventil: 
– anbring kontraventilen så tæt som muligt efter trykstudsen. 
– anbring en bypass-ledning 

 

3. Ved paralleldrift: 
– adkilte tilløb til pumperne 
– adkilte bypass-ledninger 

Pos: 66 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/Automatische Entg asung - Grafi k mit Leg ende @ 2\mod_1368709426171_151.docx @ 13745 @  @ 1  

 
Fig. 13: Automatisk afgasning (enkeltpumpe-parallelpumper) 
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1 Qmin – afskærmning (direkte foran spærreventil / tilløbsbeholder) 
2 Bypass-ledning 
3 Forbruger 
4 Qmax–afskærmning 
5 Tilløbshøjde 
6 Tilløbsbeholder 
7 Spærreventil (direkte foran tilløbsbeholderen) 
8 Kontraventil 
Pos: 67 /zz .Layoutmodul e/Sei tenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
 
Pos : 68 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Rohrleitungen anschli eßen @ 0\mod_1303200164812_151.docx @ 830 @ 2 @ 1 
 

5.3 Tilslutte rørledninger 
Pos: 69 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Verunrei nigung der R ohrl eitungen ver mei den @ 2\mod_1368608902000_151.docx @ 13171 @ 3 @ 1 
 

5.3.1 Undgå forurening af rørledninger 

BEMÆRK Materielle skader pga. forurening af maskinen! 

 Sørg for at ingen forureninger kan trænge ind i maskinen: 
– Skyl rørledninger, så glødeskal, svejseperler og andre fremmedlegemer 

ikke beskadiger maskinen. 
– Monter om nødvendigt en sigte ind i tilløbsledningen i opstartsperioden og 

kontroller, om den tilstoppes (∆p) 

1. Rengør alle rørledningsdele og armaturer, inden de samles. 

2. Kontroller, at flangepakninger ikke rager frem på indersiden. 

3. Fjern blindflanger, propper, beskyttelsesfolier og/eller beskyttelseslakeringer 
fra flanger. 

 
Pos: 70 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Zul auflei tung monti eren @ 2\mod_1368608905156_151.docx @ 13182 @ 3 @ 1  

5.3.2 Montere tilløbsledning 
1. Fjern transport- og lukkedæksler på maskinen. 

2. Læg ledningerne så de hele tiden falder hen mod pumpen. 

3. Kontroller, at pakningerne ikke rager frem på indersiden. 
 
Pos: 71 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Druckl eitung montier en @ 2\mod_1368608907593_151.docx @ 13193 @ 3 @ 1 
 

5.3.3 Montere trykledning 

BEMÆRK Materiel skade ved forkert tilslutning! 

 Tilslut rørledningerne korrekt. 

 

1. Fjern transport- og lukkedæksler på pumpen. 

2. Monter trykledningen. 
– Qmax-afskærmning mindst 0,5 m over pumpens trykstuds 

3. Montere bypass-ledning: 
– Foran kontraventilen i trykledningen 
– Læg ledningen så den hele tiden er stigende i forhold til 

tilløbsbeholderen. 
– Qmin-afskærmning om muligt direkte på tilløbsbeholderen 

4. Kontroller, at pakningerne ikke rager ud på indersiden.. 
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Pos: 72 /Allgemein/05. Aufs tell ung und Anschluss /Spannungsfr eien R ohrl eitungsanschl uss sicherstellen @ 2\mod_1368608910078_151.docx @ 13204 @ 3 @ 1  

5.3.4 Sørg for spændingsfri tilslutning af rørledninger 
1. Sørg for, at 

– de tilladte flangekræfter ikke overskrides 
– pumpen ikke anvendes som fikspunkt for rørledninger 

2. Sørg ved transport af kolde / varme medier for, at 
– rørledningerne er lagt således, at de kan udvide sig 
– rørledninger er hængt fjedrende op eller der anvendes kompensatorer 

 
Pos: 73 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/Elektrisch anschließen @ 0\mod_1303200735562_151.docx @ 839 @ 2 @ 1  

5.4 Elektrisk tilslutning 

 

FARE 

Livsfare ved strømstød! 

 Kun el-fagfolk må arbejde på el-installationen. 

 

 
Pos: 74 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/M otorschutzschalter vorsehen @ 2\mod_1368520779234_151.docx @ 12642 @ 3 @ 1 
 

5.4.1 Anbringe motorværn 
 Anbring et motorværn iht. VDE 0660 med følgende data: 

– strømstyrke som på typeskiltet 
– motordriftsart = S1 
– Maks. tilladt koblingshyppighed ved normal drift = 6 opstart/time 
– Min. pause mellem 2 opstart = 10 minutter 

 
Pos: 75 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/M otor anschließen @ 2\mod_1368521326484_151.docx @ 12653 @ 3 @ 1 
 

 

5.4.2 Tilslutte motoren 

 
Tilslut klemmerne som følger for korrekt drejeretning: 

– U1-L1 
– V1-L2 
– W1-L3 

 

 
Pos: 76 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/M otor anschließen Info R otati onsmonitor @ 2\mod_1368521469984_151.docx @ 12664 @  @ 1 
 

 

 
På motorer med rotationsmonitor ( brugsanvisning ROMi / ROMe). 

 
Pos: 77 /Sparte/Kälte/05. Aufstellung und Anschluss/M otor anschließen Punkt 1- 3 @ 2\mod_1368520242078_151.docx @ 12631 @  @ 1 
 

1. Tilslut motoren iht. forbindelsesdiagrammet. 

2. Forbind motoren til jord via tilsllutningskablets jordleder. 
– Jordforbind motoren evt. desuden via jordklemmen på motorhusets 

bageste dæksel. 

3. Installer NØDSTOP-afbryder. 
 
Pos: 79 /Allgemein/06. Betrieb/Betrieb (Ü berschrift) @ 0\mod_1306397226765_151.docx @ 2670 @ 1 @ 1 
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6 Drift 
Pos: 80 /Allgemein/06. Betrieb/Ersti nbetri ebnahme durchführ en @ 0\mod_1303201556984_151.docx @ 848 @ 233 @ 1 
b 

6.1 Gennemføre første ibrugtagning 
6.1.1 Konstatere maskintype 

 Konstater maskintype ( Teknisk specifikation). 

6.1.2 Kontroller standsningstid 
Efter standsningstid > 2 år: ( 5.1.4 , side 18). 
Pos: 81 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Betrieb Füllen und Entgasen (Ü berschrift) @ 3\mod_1369290592531_151.docx @ 14720 @ 3 @ 1 
 

6.1.3 Fylde og afgasse 
Pos: 82 /Sparte/Chemie/06. Betrieb/Warnung - Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch gefährliche Förder medi en @ 3\mod_1369226073156_151.docx @ 14560 @  @ 1  

 

ADVARSEL 

Risiko for at komme til skade og forgiftninger pga. farlige medier! 

 Bær personlig værnemidler ved alt arbejde på maskinen. 
 Udtrædende medie skal opsamles sikker og bortskaffes miljøvenligt. 

 
Pos: 83 /Sparte/Chemie/06. Betrieb/Hi nweis - Sachschaden durch Trockenl auf @ 3\mod_1369226082875_151.docx @ 14571 @  @ 1 
 

BEMÆRK Materiel skade ved tørløb! 

 Kontroller, at maskinen er fyldt korrekt og fudstændig afgasset. 
 
Pos: 84 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Betrieb Füllen und Entgasen - Punkt 1-4 @ 0\mod_1303286820781_151.docx @ 1095 @  @ 1  

1. Åbn spærreorganerne i tilløbsledningen og i bypass-ledning. 

2. Fyld pumpe og tilløbslednig med medie. 

3. Vent til pumpen er kølet ned på tilløbsbeholderens temepratur. 

4. Kontroller, at alle tilslutninger og forbindelser er tætte. 
 
Pos: 85 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Betrieb Dr ehrichtung prüfen @ 0\mod_1303202179796_151.docx @ 857 @ 3 @ 1 
 

6.1.4 Kontroller drejeretningen 
1. Tænd for motoren. 

2. Kontroller motorens transportparametre eller drejefelt. 
 

 

FARE 

Livsfare ved strømstød! 

 Kun el-fagfolk må arbejde på el-installationen. 

 

3. Ved afvigende transportparametre eller forkert drejefelt: Skift to faser. 

4. Tilslut motoren igen elektrisk. 
 
Pos: 86 /zz .Layoutmodul e/Sei tenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 87 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Betrieb Einschalten Teil 1 @ 2\mod_1368598084593_151.docx @ 12691 @ 3 @ 1 
 

6.1.5 Tilkoble 
 Maskinen er opstillet og tilsluttet korrekt. 

 Alle tilslutninger er tilsluttet spændingsfri og tætnende. 

 Alle sikkerhedsnaordninger er installeret og deres funktion kontrolleret. 

 Maskinen er forberedt, fyldt og afgasset korrekt. 
Pos: 88 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Gefahr -  Verletzungsgefahr  durch laufende Pumpe @ 2\mod_1368599504609_151.docx @ 12713 @  @ 1 
 

 

FARE 

Risiko for kvæstelser ved kørende maskine! 

 Rør ikke den kørende maskine. 
 Der må ikke udføres arbejde på den kørende maskine. 

 
Pos: 89 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Gefahr:  Verletzungs- und Vergiftungsg efahr durch herausspritzendes  Fördermedium @ 2\mod_1368599534703_151.docx @ 12724 @  @ 1 
 

 

FARE 

Risiko for at komme til skade og forgiftning pga. medie, der sprøjtes ud! 

 Bær personlig værnemidler ved alt arbejde på maskinen. 

 
Pos: 90 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Hinweis - Sachschaden durch Tr ockenl auf @ 2\mod_1368599538703_151.docx @ 12735 @  @ 1 
 

BEMÆRK Materiel skade ved tørløb! 

 Kontroller, at pumpen er fyldt og afgasset korrekt. 
 Vær opmærksom på tilladt væskestrøm ( Teknisk specifikation, 

karakteristikblad). 
 
Pos: 91 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Hinweis - Kavi tationsgefahr bei Dr osselung des  Zul aufstr oms @ 2\mod_1368599541843_151.docx @ 12746 @  @ 1 
 

BEMÆRK Risiko for kavitation når tilløbsstrømmen drosles! 

 Åbn tilløbsarmaturet fuldstændigt, det må ikke anvendes til regulering af 
væskestrømmen. 

 Vær opmærksom på tilladt væskestrøm ( Teknisk specifikation). 
 
Pos: 92 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Hinweis - Sachschaden durch Ü berhitzung @ 2\mod_1368599544765_151.docx @ 12757 @  @ 1 
 

BEMÆRK Materiel skade ved overopvarmning! 

 Lad pumpen ikke køre mod det lukkede armatur på tryksiden. 
 Vær opmærksom på tilladt væskestrøm ( Teknisk specifikation). 
 
Pos: 93 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Betrieb Einschalten Teil 2 - Punkt 1-5 @ 2\mod_1368599547515_151.docx @ 12768 @  @ 1 
 

1. Åbn armaturet på tilløbssiden fuldstændigt. 

2. Åbn armaturet på tryksiden kun lidt. 

3. Tænd for motoren og kontroller, at den løber roligt. 

4. Så snart motoret har nået dens mærkehastighed, åbn langsomt armaturet på 
tryksiden, indtil driftspunktet er nået. 

5. Kontroller efter de første belastninger med tryk og driftstemperatur, om 
mskinen er tæt. 

Pos: 94 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Betrieb Ausschal ten @ 2\mod_1368599550984_151.docx @ 12779 @ 3 @ 1 
 

6.1.6 Frakoble 
1. Sluk fo rmotoren. 

2. Kontroller alle samleskruer og stram dem om nødvendigt. 
Pos: 95 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Betr eiben (Überschrif t) @ 0\mod_1303203007328_151.docx @ 866 @ 2 @ 1 
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6.2 Drift 
Pos: 96 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Betr eiben Ei nschal ten Teil 1 @ 2\mod_1368601926953_151.docx @ 12845 @ 3 @ 1 
 

6.2.1 Tilkoble 
 Første ibrugtagning er gennemført korrekt. 

 Pumpen er forberedt, fyldt og afgasset korrekt. 
Pos: 97 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Gefahr -  Verletzungsgefahr  durch laufende Pumpe @ 2\mod_1368599504609_151.docx @ 12713 @  @ 1 
 

 

FARE 

Risiko for kvæstelser ved kørende maskine! 

 Rør ikke den kørende maskine. 
 Der må ikke udføres arbejde på den kørende maskine. 

 
Pos: 98 /Sparte/Kälte/06. Betri eb/Gefahr:  Verletzungs- und Vergiftungsg efahr durch herausspritzendes  Fördermedium @ 2\mod_1368599534703_151.docx @ 12724 @  @ 1 
 

 

FARE 

Risiko for at komme til skade og forgiftning pga. medie, der sprøjtes ud! 

 Bær personlig værnemidler ved alt arbejde på maskinen. 

 
Pos: 99 /Sparte/Chemie/06. Betrieb/Hi nweis - Kavi tati onsgefahr bei Dr osselung des Zul aufstroms @ 0\mod_1305187452437_151.docx @ 2443 @  @ 1 
 

BEMÆRK Risiko for kavitation når tilløbsstrømmen drosles! 

 Åbn tilløbsarmaturet fuldstændigt, det må ikke anvendes til regulering af 
væskestrømmen. 

 
Pos: 100 /Sparte/Kälte/06. Betrieb/Hi nwei s - Sachschaden durch Ü ber hitzung @ 2\mod_1368599544765_151.docx @ 12757 @  @ 1 
 

BEMÆRK Materiel skade ved overopvarmning! 

 Lad pumpen ikke køre mod det lukkede armatur på tryksiden. 
 Vær opmærksom på tilladt væskestrøm ( Teknisk specifikation). 
 
Pos: 101 /Sparte/Kälte/06. Betrieb/Betrei ben Einschalten Teil 2 -  Punkt 1-4 @ 2\mod_1368603455062_151.docx @ 12856 @  @ 1 
 

1. Åbn armturet på tilløbssiden fuldstændigt 

2. Luk armaturet på tryksiden. 

3. Tænd for motoren og kontroller, at den løber roligt. 

4. Så snart motoret har nået dens mærkehastighed, åbn langsomt armaturet på 
tryksiden, indtil driftspunktet er nået. 

 
Pos: 102 /Sparte/Kälte/06. Betrieb/Betrei ben Ausschalten @ 2\mod_1368603896609_151.docx @ 12907 @ 3 @ 1  

6.2.2 Frakoble 
 Armatur på tryksiden er lukket (anbefales) 

 

ADVARSEL 

Risiko for at komme til skade på kolde overflader! 

 Bær personlig værnemidler ved alt arbejde på maskinen. 

 

 Sluk fo rmotoren. 
Pos: 103 /zz.Layoutmodul e/Seitenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 104 /Sparte/Kälte/06. Betrieb/Betrieb Außer Betrieb nehmen @ 2\mod_1368600277156_151.docx @ 12812 @ 2 @ 1 
 

6.3 Tage ud af drift 

 

ADVARSEL 

Risiko for at komme til skade og forgiftninger pga. farlige medier! 

 Udtrædende medie skal opsamles sikker og bortskaffes miljøvenligt. 

 

 Ved driftsafbrydelser skal følgende foranstaltninger gennemføres: 
 

Maskinen Foranstaltning 

standes for længere 
tid 

Gennemfør foranstaltninger iht. mediet 
( 6.2.1 , side 28). 

tømmes Luk armaturet på suge og tryksiden. 
afmonteres Frikobl motoren og sikr den mod uvedkommende 

tilkobling 
. 

opmagasineres Iagttag foranstaltningerne til opbevaring ( 4.3 , side 17). 

Tab. 6: Foranstaltninger ved driftsafbrydelse 

Mediets reaktion Driftsafbrydelsens varighed (procesafhængig) 

kort lang 

forbliver flydende, ikke 
korrosiv belastende 

‒ ‒ 

forbliver flydende, 
korrosiv belastende 

‒  Tøm pumpe og 
beholdere. 

 Konserver pumpe 
og beholdere. 

Tab. 7: Foranstaltninger afhængig af mediets reaktion 
Pos: 105 /Sparte/Kälte/06. Betrieb/Wi eder i n Betri eb nehmen @ 2\mod_1368600281312_151.docx @ 12823 @ 2 @ 1 
 

6.4 Tage i brug igen 
Ved stilstandsperiode > 2 år: 

( 5.1.4 , side 18). 
– Gennemfør alle trin som ved ibrugtagning ( 6.1 , side 26). 

 
Pos: 106 /Sparte/Kälte/06. Betrieb/Betrieb Stand-by- Pumpe betr eiben @ 2\mod_1368600286250_151.docx @ 12834 @ 2 @ 1 
 

6.5 Køre stand-by-pumpe 
1. Forberede stand-by-pumpe: 

– Gennemfør første ibrugtagning 
( 6.1 , side 26). 

– Fyld og afgas stand-by-pumpen 

2. Brug stand-by-pumpen ( 6.2.1 , side 28). 
 
Pos: 108 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Wartung und Instandhaltung (Ü berschrift)  @ 0\mod_1306397538906_151.docx @ 2679 @ 1 @ 1  
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7 Service og reparationer 
Pos: 109 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Für M ontag en und Reparaturen @ 2\mod_1368628330109_151.docx @ 13544 @  @ 1 
 

Til montering og reparationer står uddannede kundeservice-montører til rådighed. 
Ved anmodning om hjælp skal der fremlægges en dokumentation til det anvendte 
medie (DIN-sikkerhedsdatablad eller dokumentation af unbetænkelighed). 

Servioce og reparationer må kun udføres af dertil uddannet fagpersonale. 
Pos: 110 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Ü berwachen @ 0\mod_1303204729562_151.docx @ 880 @ 2 @ 1  

7.1 Overvåge 
Pos: 111 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Infor mation-Die Pr üfungsinter valle sind von der Beanspruchung der Pumpe abhängig @ 2\mod_1368628336453_151.docx @ 13585 @  @ 1 
 

 
Kontrolintervallerne er afhængige af maskinens brugstid. 

 
Pos: 112 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Gefahr-Verletzungsgefahr  durch laufende Pumpe @ 2\mod_1368625689500_151.docx @ 13500 @  @ 1  

 

FARE 

Risiko for kvæstelser ved kørende maskine! 

 Rør ikke den kørende maskine. 
 Der må ikke udføres arbejde på den kørende maskine. 
 Ved alt monterings- og servicearbejde skal motoren gøres spændingsfri og 

sikres mod gentilkobling. 

 
Pos: 113 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Gefahr-Verletzungs- und Vergiftungsgefahr durch gefährliche Förder medi en @ 2\mod_1368628366140_151.docx @ 13607 @  @ 1 
 

 

 

ADVARSEL 

Risiko for at komme til skade og forgiftninger pga. farlige medier! 

 Bær personlig værnemidler ved alt arbejde på pumpen. 

 
Pos: 114 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/In angemessenen Zeitabs tänden prüfen @ 2\mod_1368686121953_151.docx @ 13670 @  @ 1  

1. Kontroller i passende intervaller: 
– at min. og maks. væskestrøm overholdes ( Teknisk specifikation) 
– ingen forandringer på de normale driftstilstande 

Pos: 115 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Für s tör ungsfr eien Betrieb sichers tell en @ 2\mod_1368628369906_151.docx @ 13618 @  @ 1 
 

2. Sørg for fejlfri drift: 
– mindste tilløbshøjde 
– intet tørløb 
– tæthed 
– ingen kavitation (maks. differenstryk mellem suge- og trykstuds) 
– på tilløbssiden åben skydeventil 
– ingen usædvanlig løbestøj eller vibrationer 

Pos: 116 /zz.Layoutmodul e/Seitenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 117 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Ins tandhalten @ 0\mod_1305188066359_151.docx @ 2453 @ 2 @ 1 
 

7.2 Reparation 
Pos: 118 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Gefahr-Verletzungsgefahr  durch laufende Pumpe @ 2\mod_1368625689500_151.docx @ 13500 @  @ 1 
 

 

FARE 

Risiko for kvæstelser ved kørende maskine! 

 Rør ikke den kørende maskine. 
 Der må ikke udføres arbejde på den kørende maskine. 
 Ved alt monterings- og servicearbejde skal motoren gøres spændingsfri og 

sikres mod gentilkobling. 

 
Pos: 119 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Gefahr-Lebensgefahr durch Stromschl ag @ 2\mod_1368625708031_151.docx @ 13511 @  @ 1 
 

 

 

FARE 

Livsfare ved strømstød! 

 Kun el-fagfolk må arbejde på el-installationen. 

 
Pos: 120 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Gefahr-Verletzung und Vergiftungsgefahr durch g efährliche Förder medi en bzw. heiße und kalte Bauteile @ 2\mod_1368625712234_151.docx @ 13522 @  @ 1 
 

 

ADVARSEL 

Risiko for at komme til skade og forgiftninger pga. farlige medier eller 
varme/kolde komponenter! 

 Bær personlig værnemidler ved alt arbejde på maskinen. 
 Lad pumpe og motor afkøle/opvarme til omgivelsestemperatur. 
 Kontroller at maskinen er trykløs. 
 Tøm maskinen, opsaml mediet sikkert og bortskaf det miljøvenligt. 

 
Pos: 121 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Warnung-Verletzungsgefahr bei Ins tandhaltungsarbeiten @ 2\mod_1368625716375_151.docx @ 13533 @  @ 1 
 

 

 

ADVARSEL 

Risiko for at komme til skade ved reparationer! 

 Sikr skydeventilen på tryksiden mod utilsigtet åbning. 
 Bær beskyttelseshandsker, komponenter kan have meget skarpe kanter. 

 
Pos: 122 /zz.Layoutmodul e/Seitenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1  
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Pos: 123 /Sparte/Kälte/07. Wartung und Instandhaltung/Demontier en @ 0\mod_1303287019468_151.docx @ 1104 @ 34 @ 1 
 

7.2.1 Afmontering 

BEMÆRK Materielle skader pga. forkert afmontering! 

 Opvarm stramt siddende lejehylstre. 

 

Forberede afmontering 

 Trykket er taget af maskinen 

 Maskinen er tømt fudlstændig, skyllet og dekontamineret. 

 De elektriske tilslutninger er adskilte og motoren sikret mod gentilkobling 

 Maskinen er tøet af 

 Manometerledninger. manometer og holdere er afmonteret 

 
Maskinerne er udfyrt i trinvis konstruktion (ledkonstruktion). 

 

 Vær ved afmontering opmærksom på: 
– Marker monteringsposition og placering af alle komponenter eksakt, 

inden de afmonteres. 
– Afmonter komponenterne koncentrisk, og pas på, at de ikke kommer til at 

sidde fast. 
Pos: 124 /Baur eihe/Käl te/CNF/Pumpen- und M otorteil demonti eren @ 0\mod_1303206691078_151.docx @ 934 @ 44 @ 1 
 

Afmontere pumpe- og motordel: 

 
Komponenternes betegnselse og position ( Snittegning). 

1. Løsn unbracoskruen 914.30. 

2. Traæk motoren med løberenheden af bagud: 
– Kontroller herved at løberenheden forbliver i motordelen. 

3. Træk lejeindsatsen 381 med løbehjul 230.1 og motoraksel 819 forsigtigt ud af 
statoren: 
– Pas på, at starorrøret herved ikke bliver beskadiget. 

4. Bøj sikringsplade 931.1 op, fjern løbehjulsmøtrik 922 og spændeskive 552.1. 

5. Træk løbehjulet 230.1 af fra motorakslen 819 uden at den sætter sig fast og 
tag lejeindsats 381 med sliberingsindsats513 af. 

6. For at udskifte sliberingsindsats 513 eller sigteindsats 758: 
– Løsn undersænkskruen med unbraconøglen 917.2. 
– Anvend ved ny sigteindsats 758 nye halvrunde kærvsøm 561. 

7. Løsn undersænkskruen med unbraconøglen 917.4 og fjern spændeskiven 
552.2, træk hjælpeløbehjulet 230.3 med lejebøsning 529.2 af fra akslen. 

8. For at trække afstandhylster 525.1, lejehylster 529.1 eller glidering 472.1 af:  
– Fjern hertil passfederen 940.1. 

9. For at afmontere kulleje 545.2 på motorsiden (kun på motorer AGX 3.0, 4.5 og 
6.5): 
– Løsn statorskruer 900.3. 
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Fig. 14: Afmontering af kulleje 

Afmontere stator: 

1. Åbn møtrik 920.12, fjern spændeskruer 900.5. 

2. Tag motorhusets dæksel 160 af. 
– Marker herved de elektriske tilførselskabler og adskil dem på 

forbindelsesstedet. 

3. Tryk statorrør 816 i retning af pumpesiden ud af statoren. 

4. Tag motorhusets dæksel 812.1 af fra motorhuset 811. 

5. Undersøg statoren for evt. skader: 
– Om nødvendigt skal statoren udskiftes eller vikles på ny. 

Pos: 125 /zz.Layoutmodul e/Seitenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
 
Pos : 126 /Sparte/Kälte/07. Wartung und Instandhaltung/Pumpe zum H ersteller senden @ 0\mod_1303287217093_151.docx @ 1113 @ 3 @ 1  

7.2.2 Sende pumpen til producenten 
 Pumpe trykløs 

 Pumpe tømt fuldstændig 

 Motor sikret mod gentilkobling 

 Pumpe tøet af 

 Manometerledninger. manometer og holdere er afmonteret 
 

1. Sender pumper eller enkeltdele kun med sandfædig og fuldstændig udfyldt 
ubetænkelighedsdokumentation til producenten ( 9.3 Dokumentation for 
ufarlighed, side 39).  

2. Gennemfør iht. efterfølgende tabel de alt efter reparationsønske nødvendige 
foranstaltninger ved returnering. 

 

Reparation Foranstaltninger ved returnering 

hos kunden  Send defekt komponent til producenten. 

hos producenten  Skyl pumpen og dekontaminer den ved farlige 
medier 

 Send det kompellet pumpeaggregat (ike adskilt) til 
producenten. 

med garantikrav hos 
producenten 

 Kun ved farlige medier: Skyl og dekontaminer 
pumpen. 

 Send det kompellet pumpeaggregat (ike adskilt) til 
producenten. 

Tab. 8: Foranstaltninger ved returnering 
Pos: 127 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/M ontier en @ 0\mod_1303205227437_151.docx @ 889 @ 34 @ 1 
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7.2.3 Montering 
Forberede montering 

1. Iagttag ved montering: 
– Udskift slidte dele med originale reservedele 
– Udskift pakninger 
– Overholde de foreskreven tilspændingsmomenter ( 1.2 Andre 

gældende dokumenter, side 7). 
– Monter komponenterne igen koncentrisk, uden at de sidder skæve iht. de 

anbragte markeringer 

2. Rengør alle dele. Pas på, at evt. anbragte markeringer ikke fjernes herved. 

3. Monter maskinen ( Snittegning). MOnteringen foretages i omvednt 
rækkefølge som afmonteringen. De følgende afsnit viser ting. man skal være 
særlig opmærksom på ved montering. 

 
Pos: 128 /zz.Layoutmodul e/Seitenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
 
Pos : 129 /Baur eihe/Käl te/CNF/M onti eren @ 0\mod_1303207908968_151.docx @ 943 @ 4 @ 1 
 

Montering 

BEMÆRK Materielle skader pga. forkert montering! 

 Kontroller, at der er placeret et delstrømshul oppe i lejeindsats 381. 

 

1. Vær ved nye løjebøsninger 545.1/2 og lejehylstre 529.1/2 opmærksom på: 
– cylindertappe 562.1–3 er isat korrekt 
– noten i kullejet og rillen i statorrøret flugter (ellers kan lejet ikke skubbes 

helt ind). 

2. sikr løbehjulsmøtrik 922 med sikringsplade 931.1. 
 
Pos: 130 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/M ontage abschli eßen @ 0\mod_1303208080218_151.docx @ 952 @ 4 @ 1 
 

Afslutte montering 

 Kontroller maskinen ( Teknisk specifikation): 
– Trykstyrke 
– Tæthed 

 
Pos: 131 /Allgemein/07. Wartung und Ins tandhaltung/Ersatzteile bestellen @ 0\mod_1303205433125_151.docx @ 898 @ 2 @ 1 
 

7.3 Bestille reservedele 

 
Til problemløs udskiftning i tilfælde af en skade anbefales en lagerbeholdning af 
komplette indskubsenheder eller reservepumper. 

Brugsretningslinjerner iht. DIN 24296 anbefaler ern lagerbeholding til to års vedvarende 
drift ( Stykliste). 
 

 Til reservedelsbestillinger er der brug for følgende oplysninger ( Typeskilt): 
– Pumpens korte betegnelse 
– Equipment-nr. 
– Byggeår 
– Dele-nr. 
– Betegnelse 
– Styktal 

Pos: 133 /Allgemein/08. Störungsbehebung/Störungsbehebung (Überschrift) @ 0\mod_1306397624640_151.docx @ 2688 @ 1 @ 1 
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8 Afhjælpning af fejl 
Pos: 134 /Allgemein/08. Störungsbehebung/Fehl erbil der @ 0\mod_1303205588843_151.docx @ 907 @ 2 @ 1 
 

8.1 Fejlbilleder 
Fejlene får et nummer i efterfølgende tabel. Ved hjælp af dette nummer kan man i 
fejltabellen finde frem til årsagen og den foranstaltning, der skal træffes for at 
afhjælpe fejlen. 

Fejl Nummer 

Maskinen transporterer ikke 1 
Maskinen transporterer for lidt 2 
Maskinen transporterer for meget 3 
Pumpetryk for lavt 4 
Pumpetryk for højt 5 
Maskinen kører uroligt 6 
Glidelejernes temperatur for højt 7 
Maskinen lækker 8 
Motorens effektforbrug for højt 9 
Elektrisk motorisolering svag 10 

Tab. 9: Allokering fejl/nummer 
Pos: 135 /Sparte/Kälte/08. Stör ungsbehebung/Fehler behebung @ 0\mod_1303290029156_151.docx @ 1122 @ 2 @ 1 
 

8.2 Afhjælpning af fejl 
Fejl, som ikke er opført i den efterfølgende tabel eller ikke kan føres tilbage til de 
opførte årsager, skal meddeles til producenten. 

 
Fejlnummer Årsag Afjælpning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X X ‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ Tilløbsledning eller pumpe 

tilstoppet/tilkalket 
 Rengør tilløbsledning eller pumpe. 

X X ‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ Gas indsuges  Tæt fejlkilden. 

X X ‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ Gasnadle for høj: pumpe kaviterer  Kontakt producenten. 

X X ‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ Forkert drejeretning motor  Skift to vilkårlige faser på motoren. 

X X ‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ Løbehjul er ubalanceret eller 
tilstoppet. 

 Afmonter pumpen og kotroller for 
tørløbsskader. 

 Rengør løbehjulet. 
X X ‒ ‒ X X ‒ ‒ ‒ Trykledning tilstoppet.  Rengør trykledning. 

X X ‒ X ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Omdrejningshastighed for lav.  Sammenlign nødvendig 
motorhastighed med pumpens 
typeskilt. Udskift motoren evt. 

 Øg omdrejningshastigheden på 
hastighedsregulatoren. 
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Fejlnummer Årsag Afjælpning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Transport-lukkedæksler ikke fjernet.  Fjern transport-lukkedæksler. 

 Afmonter maskinen og kontroller 
for tørløbsskader. 

X ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Tilløbsledning og/eller trykledning 
lukket på armatur. 

 Åbn armaturet. 

X ‒ ‒ ‒ ‒ X ‒ ‒ ‒ Tilløbsledning og maskine ikke 
afgasset korrekt eller ikke fyldt 
fuldstændig. 

 Fyld og afgas maskinen og/eller 
rørledningen fuldstændig. 

X ‒ ‒ ‒ ‒ X ‒ ‒ ‒ Tilløbsledning indeholder 
gasindeslutninger. 

 Monter armatur til afgasning. 
 Korriger rørledningernes lægning. 

‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Geodætisk løftehøjte og/eller 
rørledningsmodstande for stor. 

 Fjern aflejringer i pumpen og/eller 
trykledningen. 

 Monter større løbehjul og kontakt 
producenten. 

‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ Tilløbsledning ikke åbnet 
fuldstændig. 

 Åbn armaturet. 

‒ X ‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ Hydrauliske dele på 
maskinensnavset, klæbet sammen 
eller forkalket. 

 Afmonter maskinen. 
 Rengør delene. 

‒ X ‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ Tilløbsledningens tværsnit for 
snæver. 

 Øg tværsnittet. 
 Rengør tilløbledningen for 

forkalkninger. 
 Åbn armaturet fuldstændigt. 

‒ X ‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ NPSHR er større end NPSH  Øg tilløbshøjden. 
 Kontakt producenten. 

‒ X ‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ Mediets temperatur er før høj: 
pumpen kaviterer. 

 Øg tilløbshøjden. 
 Sænk temperaturen. 
 Kontakt producenten. 

‒ X ‒ X ‒ X ‒ ‒ ‒ Pumpedele slidt.  Udskift slidte pumpedele. 

‒ X ‒ X ‒ X ‒ ‒ X Motoren løber på 2 faser.  Kontroller sikringen, udskift evt. 
 Kontroller ledningstilslutninger og 

isolering. 
‒ X X X X ‒ ‒ ‒ X mediets tæthed, spec. 

varmekapacitet, damptryk eller 
viskositet afvíger fra pumpens 
konstruktionsdata. 

 Kontakt producenten. 

‒ X ‒ ‒ X X ‒ ‒ ‒ Armaturet på tryksiden er ikke åbnet 
nok. 

 Åbn armaturet på tryksiden. 
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Fejlnummer Årsag Afjælpning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
‒ ‒ X X ‒ X ‒ ‒ X Armaturet på tryksiden er åbnet for 

meget. 
 Luk armaturet på tryksiden lidt 

mere. 
 Anbring Qmax-afskærmning eller 

væskestrømkontrolventil 
 Drej løbehjulet af. Kontakt 

producenten og tilpas løbehjulets 
diameter. 

‒ ‒ X ‒ ‒ X ‒ ‒ X Geodætisk lftehøjde, 
rørledningsmodstande og/eller 
andre modstande er lavere end 
konstrueret. 

 Reducer væskestrømmen med 
armatur på tryksiden. vær herved 
opmærksom på min. væskestrøm. 

 Drej løbehjulet af. Kontakt 
producenten og tilpas løbehjulets 
diameter. 

‒ ‒ X ‒ X X X ‒ X Hastighed for høj  Reducer omdrejningshastigheden 
via frekvensomformer. 

‒ ‒ X ‒ X X ‒ ‒ X Løbehjulets diameter for stor  Reducer væskestrømmen med 
armatur på tryksiden. vær herved 
opmærksom på min. væskestrøm. 

 Drej løbehjulet af. Kontakt 
producenten og tilpas løbehjulets 
diameter. 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ X ‒ X X Maskinen sidder skævt.  Kontroller tilslutningerne på 
rørledningerne og fastgørelsen på 
maskinen. 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ X ‒ ‒ For lidt medie, svarer ikke til de 
tekniske specifikationer. 

 Påfyld medie. 
 Overhold det tilladte 

anvendelsesområde. 
 Kontakt producenten. 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ X ‒ Samleskruer ikke spændt korrekt.  Stram alle samleskruer. 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ X ‒ Husets pakning defekt.  Udskift husets pakning. 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ X ‒ Spalterørspakning defekt.  Udskift spalterørspakning. 

Tab. 10: Fejltabel 

 
Pos: 137 /Allgemein/09. Anhang/Anhang @ 0\mod_1303206142515_151.docx @ 916 @ 122 @ 1 
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9 Anhang 
9.1 Anbefalede reservedele 

 
Detaljerede bestillingsoplysninger ( Stykliste). 

 

Pos.-nr. Betegnelse 

400.XX Fladpakninger 
545.01/02 Lejebøsninger 
529.01/02 Lejebøsninger 
758 Sigteindsats 

Tab. 11: Anbefalede reservedele 

9.2 Tekniske data 

 
Se Teknisk specifikation 

 
Pos: 138 /Sparte/Kälte/09. Anhang/U mgebungsbedingungen @ 0\mod_1303292209265_151.docx @ 1131 @ 3 @ 1 
 

9.2.1 Omgivelsesbetingelser 
Omgivelsestemperatur: -50 °C til 50 °C 

 
Anvendelse under andre omgivelsesbetingelser skal aftales med producenten. 

 
Pos: 139 /Sparte/Kälte/09. Anhang/Schalldruckpegel @ 2\mod_1368595841687_151.docx @ 12680 @ 3 @ 1 
 

9.2.2 Lydtryksniveau 

 
Lydtryksniveau beregnet iht. VDI 3743-1:2003: < 70 dB. 

 
Pos: 140 /zz.Layoutmodul e/Seitenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1  
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Pos: 141 /Allgemein/09. Anhang/U nbedenklichkeitsbescheinig ung @ 0\mod_1303306859734_151.docx @ 1202 @ 2 @ 1 
 

9.3 Dokumentation for ufarlighed 

 
Kopieres og indsendes sammen med maskinen. 

 

 
Fig. 15: Dokumentation for ufarlighed 
Pos: 142 /zz.Layoutmodul e/Seitenumbruch @ 0\mod_1309158040077_151.docx @ 4190 @  @ 1 
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Pos: 143 /Allgemein/09. Anhang/Er klär ung en nach EG-Maschi nenrichtlini e @ 0\mod_1303206348218_151.docx @ 925 @ 2 @ 1 
 

9.4 Erklæringer iht. EF-maskindirektiv 
Pos: 144 /Sparte/Kälte/09. Anhang/Konfor mitätser kl ärung nach EG-Maschi nenrichtlini e @ 0\mod_1303292344046_151.docx @ 1140 @ 3 @ 1 
 

9.4.1 Overensstemmelseserklæring iht. EF-maskindirektiv 

 
Den efterfølgende erklæring indeholder ingen serienumre og ingen underskrifter. Den 
originale erklæring udleveres sammen med maskinen. 
 

 
Fig. 16: Overensstemmelseserklæring iht. EF-maskindirektiv 
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