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Typeplaatje van de pomp 
 

 

 
Type *) Pomptype 
S/N *) Serienummer 
ItemNo. Klantgerelateerd ordernummer 
n Snelheid 
pmax Max. toegelaten huis-werkingsdruk (=hoogste 

aflaatdruk aan de nominale 
werkingstemperatuur aan welke het pomphuis 
gebruikt kan worden). 

Q Nominale capaciteit op het werkpunt 
H Kop (Energiekop) op het werkpunt 
P Nominaal vermogen op het werkpunt 
tmax Maximale toegelaten werkingstemperatuur 

van de pompvloeistof 
effp Efficiëntie 
Year Bouwjaar 
ØF Buitendiameter van de rotor, volledig 
ØT Buitendiameter van de rotor, getrimd 
MEI Minimale efficiëntie-index van pomp 
 

 
*) Alle ontwerp- en materiaaldetails worden met deze 
informatie bepaald. Ze moeten op alle 
bestellingsaanvragen voor reserveonderdelen aan de 
fabrikant worden vermeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ATEX-plaatje (alleen bij pompen conform EC-richtlijn 94/9/EG) 

 
 
CE Markering van conformiteit met EC-richtlijn 

94/9/EG 
Ex Specifieke markering voor explosiebeveiliging 
II Markering van de apparaatgroep 
2G Aanduiding van de apparaatklasse (2), 

explosieve atmosfeer door gassen, dampen of 
nevel (G) 

c Aanduiding van toegepaste ontstekingsbevei-
ligingsklasse (constructieve veiligheid ‘c’) 

T1-T. Aanduiding van de classificatie van het 
theoretisch beschikbare bereik van tempera-
tuurklassen. Zie hoofdstuk 2.7.5 voor informa-
tie over temperatuurklassen. Raadpleeg het 
typeplaatje op de pomp, het gegevensblad 
en/of de orderbevestiging voor de maximaal 
toelaatbare temperatuur van de verpompte 
vloeistof. 

 

De conformiteit met EC-richtlijn 94/9/EG inzake 
apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor 
gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat, 
wordt bevestigd middels afgifte van de EC-
conformiteitsverklaring en het bevestigen van het 
ATEX-label op de pomp (lagerbeugel). Het ATEX-
label wordt ook aan het typeplaatje van de pomp 
bevestigd. 
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1. Algemeen 
Dit product voldoet aan de eisen van de 
machinerichtlijn 2006/42/EG. 
 

 

Personeel dat is betrokken bij de installatie, het 
gebruik, de inspectie en het onderhoud, moet 
kunnen aantonen bekend te zijn met de 
relevante voorschriften ter preventie van 
ongevallen en over voldoende kwalificaties voor 
het werk te beschikken. Personeel dat niet over 
relevante kennis beschikt, moet voldoende 
worden opgeleid. 

 

De bedrijfsveiligheid van de geleverde pomp of 
eenheid (pomp met motor) kan uitsluitend worden 
gegarandeerd bij gebruik volgens het bijgevoegde 
gegevensblad en/of de orderbevestiging, met in 
achtneming van hoofdstuk 6 ‘Inschakelen, gebruiken 
en uitschakelen’. 
De operator is verantwoordelijk voor het opvolgen van 
de instructies en het naleven van de veiligheidsvereis-
ten in deze gebruikshandleiding. 
De pomp of pompeenheid kan uitsluitend probleem-
loos worden gebruikt als installatie en onderhoud 
zorgvuldig worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de algemeen gehanteerde regels op het gebied 
van montage en elektrische installaties. 
Indien u niet alle informatie in deze gebruikshand-
leiding kunt terugvinden, kunt u contact met ons 
opnemen. 
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid voor de 
pomp of pompeenheid af wanneer de gebruikshand-
leiding niet wordt gevolgd. 
Bewaar de gebruikshandleiding op een veilige plaats 
voor toekomstig gebruik. 
Wanneer deze pomp of pompeenheid wordt doorge-
geven aan een derde partij, moeten de gebruikshand-
leiding en de informatie over gebruiksomstandigheden 
en bedrijfslimieten zoals vermeld op de orderbevesti-
ging ook volledig worden doorgegeven. 
In deze gebruikshandleiding wordt geen rekening 
gehouden met alle ontwerpdetails en -varianten of met 

eventuele unieke gebeurtenissen die zich tijdens 
installatie, gebruik en onderhoud kunnen voordoen. 
Het copyright op deze gebruikshandleiding blijft in 
handen van de fabrikant. De gebruikshandleiding is 
uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de 
eigenaar van de pomp of pompeenheid. De techni-
sche instructies en tekeningen in de gebruikshandlei-
ding mogen noch gedeeltelijk noch geheel worden 
gereproduceerd, verspreid, gebruikt of doorgegeven 
aan anderen voor concurrentiedoeleinden zonder 
toestemming van de eigenaar. 
 
1.1 Garantie 
Garantie wordt gegeven in overeenstemming met 
onze leveringsvoorwaarden en/of de orderbevestiging. 
Reparatiewerkzaamheden tijdens de garantieperiode 
mogen uitsluitend door ons of met onze schriftelijke 
toestemming worden uitgevoerd. Anders vervalt de 
garantie. 
Langetermijngarantie is uitsluitend van toepassing bij 
juiste behandeling en gebruik van opgegeven materi-
alen. Deze garantie geldt niet voor natuurlijke slijtage 
en defecten aan onderdelen die aan slijtage 
onderhevig zijn, zoals waaiers, asafdichtingen, assen, 
asbussen, lagers, slijtringen enzovoort, of schade die 
is ontstaan tijdens het transport of als gevolg van 
onjuiste behandeling. 
De garantie is uitsluitend van toepassing wanneer de 
pomp of pompeenheid wordt gebruikt in overeenstem-
ming met de bedrijfsomstandigheden die zijn 
aangegeven op het typeplaatje, de orderbevestiging 
en het gegevensblad. Dit geldt met name voor de 
duurzaamheid van materialen en probleemloze 
werking van de pomp en de asafdichting. 
Wanneer een of meer aspecten van de werkelijke 
bedrijfsomstandigheden daarvan afwijken, kunt u een 
schriftelijke geschiktheidsverklaring aanvragen. 

 
2. Veiligheidsvoorschriften 
Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke instructies 
die moeten worden opgevolgd bij het installeren en 
inbedrijfstellen van de pomp, tijdens gebruik en 
onderhoud. Deze gebruikshandleiding moet daarom 
voorafgaand aan de installatie en inbedrijfstelling 
worden gelezen door het verantwoordelijke, gekwalifi-
ceerde personeel en/of door de operator van de 
installatie en moet te allen tijde beschikbaar zijn op de 
locatie waar de pomp of pompeenheid wordt gebruikt. 
Deze gebruikshandleiding bevat geen verwijzin-
gen naar de algemene voorschriften ter preventie 
van ongevallen en lokale voorschriften met 
betrekking tot veiligheid en gebruik. De operator is 
verantwoordelijk voor de naleving daarvan 
(desgewenst met hulp van extra installatie-
personeel).  

Deze gebruikshandleiding bevat ook geen instructies 
en veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het 
gebruik en de afvoer van het verpompte medium of 
hulpmedia, bijvoorbeeld voor het spoelen of smeren 
van de installatie, in het bijzonder wanneer deze 
explosief of schadelijk zijn. 
Alleen de operator is verantwoordelijk voor de 
bediening volgens de voorschriften. 
 
2.1 Aanduidingen in de 
gebruikshandleiding 
De veiligheidsvoorschriften in deze gebruikshandlei-
ding zijn nadrukkelijk gemarkeerd met veiligheidssym-
bolen conform DIN 4844: 
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Veiligheidsvoorschrift!  
Het niet in acht nemen kan de werking van de 
pomp negatief beïnvloeden. 

 

 

EC-Ex-markering 
Producten die zijn bedoeld voor gebruik in 
explosieve atmosferen, moeten zijn voorzien 
van deze markering. 

 

 

Algemeen gevarensymbool!  
Personen kunnen gevaar lopen. 

 

 

Waarschuwing voor elektrische spanning! 
 

 

Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften die aan 
de pomp of eenheid zijn bevestigd. Zorg dat deze altijd 
goed leesbaar zijn en blijven. 
Net als de gebruikshandleiding van de pomp 
moeten ook eventuele gebruiksaanwijzingen van 
accessoires (zoals de motor) in acht worden 
genomen en beschikbaar worden gehouden. 
 
2.2 Gevaren bij het niet opvolgen van de 
veiligheidsvoorschriften 
Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften 
kan leiden tot verlies van het recht op 
schadevergoeding. 
Bovendien kan het niet naleven de volgende risico’s 
met zich meebrengen: 
 Uitval van belangrijke functies van de machine of 

faciliteit. 
 Uitval van elektronische apparaten en meetinstru-

menten als gevolg van magnetische velden. 
 Gevaar voor personen en persoonlijke bezittingen 

als gevolg van magnetische velden. 
 Gevaar voor personen als gevolg van elektrische, 

mechanische en chemische invloeden. 
 Gevaar voor het milieu als gevolg van gelekte 

schadelijke stoffen. 
 

 

Wanneer de eenheid wordt gebruikt op plaatsen 
waar ontploffingsgevaar bestaat, moet speciale 
aandacht worden besteed aan de gedeelten die 
zijn voorzien van de markering ‘Ex’. 

 
2.3 Veiligheidsvoorschriften voor 
operator/gebruiker 
 Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden wordt 

de levensduur van de pomp/pompeenheid, en de 
eigenschappen ervan, beperkt door slijtage, 
corrosie en veroudering. De operator moet ervoor 
zorgen dat regelmatig inspecties en onderhoud 
worden uitgevoerd, zodat alle onderdelen op tijd 
worden vervangen en veilig gebruik van het 
systeem gegarandeerd blijft. Wanneer afwijkende 
werking of schade wordt geconstateerd, moet de 
pomp direct worden uitgeschakeld. 

 Wanneer het uitvallen van een systeem of 
eenheid kan leiden tot persoonlijk letsel of 
materiële schade, moet een dergelijk systeem 
worden uitgerust met alarmen en/of reservemodu-

les die met regelmaat worden getest om de juiste 
werking ervan te garanderen. 

 Wanneer hete of koude machineonderdelen risico 
op letsel opleveren, moeten deze onderdelen 
worden afgeschermd tegen contact met de 
gebruiker of moeten geschikte waarschuwings-
borden worden aangebracht. 

 Afscherming tegen contact met bewegende 
onderdelen (zoals koppelingsbescherming) mag 
niet worden verwijderd van systemen die in bedrijf 
zijn. 

 Wanneer het geluidsniveau van een pomp of 
pompeenheid hoger is dan 85 dB(A), moet 
gehoorbescherming worden gebruikt door perso-
nen die zich langere tijd in de omgeving van de 
pomp bevinden. 

 Wanneer gevaarlijke media (explosief, toxisch of 
heet) weglekken (bijvoorbeeld bij de asafdichting), 
moeten deze zodanig worden afgevoerd dat er 
geen risico ontstaat voor personen of het milieu. 
Houd hierbij de geldende wet- en regelgeving in 
acht. 

 Neem maatregelen om de risico’s van elektriciteit 
uit te sluiten (bijvoorbeeld door de plaatselijke 
voorschriften met betrekking tot elektrische instal-
laties in acht te nemen). Wanneer werkzaam-
heden worden uitgevoerd aan elektrische onder-
delen, moet het systeem worden losgekoppeld 
van de netspanning of moet de hoofdschakelaar 
worden uitgeschakeld en overspanningszekerin-
gen losgedraaid. Bovendien moet een motorbe-
veiligingsschakelaar aanwezig zijn. 

 
2.4 Veiligheidsvoorschriften voor 
onderhoud, inspectie en montage 
 Het is de verantwoordelijkheid van de operator 

ervoor te zorgen dat onderhoud, inspecties en 
montagewerkzaamheden worden uitgevoerd door 
bevoegd en gekwalificeerd personeel dat de 
gebruikshandleiding heeft gelezen. 

 Werkzaamheden aan de pomp of pompeenheid 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd wanneer de 
pomp stil staat en niet onder druk staat. Alle 
onderdelen moeten zijn afgekoeld tot de 
omgevingstemperatuur. Zorg dat niemand de 
motor kan starten tijdens deze werkzaamheden. 
Het is van groot belang dat de procedure voor het 
stoppen van het systeem in acht wordt genomen 
die in de gebruikshandleiding is beschreven. 
Pompen en pompsystemen die media vervoeren 
die schadelijk zijn voor de gezondheid, moeten 
worden gereinigd voordat ze worden gedemon-
teerd. Maak gebruik van veiligheidsgegevensbla-
den voor de verschillende verpompte media. Zorg 
dat veiligheids- en beschermingshulpmiddelen 
direct na afloop van de werkzaamheden worden 
teruggeplaatst of herstart. 
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2.5 Onbevoegde wijzigingen en productie 
van reserveonderdelen 
Aanpassingen en wijzigingen aan de machine zijn 
alleen toegestaan met toestemming van de fabrikant. 
Gebruik voor de veiligheid alleen reserveonderdelen 
en accessoires die door de fabrikant zijn goedge-
keurd. 
Wanneer u andere onderdelen gebruikt, is de fabri-
kant mogelijk niet langer verantwoordelijk voor de 
gevolgen. 
 
2.6 Ontoelaatbaar gebruik 
De gebruiksveiligheid van de machine kan uitsluitend 
worden gegarandeerd bij gebruik conform de 
hiernavolgende hoofdstukken van de gebruikshandlei-
ding. De limieten op het gegevensblad en/of de 
orderbevestiging mogen onder geen enkele omstan-
digheid worden overschreden. 
 
2.7 Explosiebeveiliging 
Wanneer een eenheid wordt gebruikt op plaatsen 
waar ontploffingsgevaar bestaat, moeten de maatre-
gelen en verwijzingen in hoofdstuk 2.7.1 tot en met 
2.7.6 in acht worden genomen, zodat explosiebeveili-
ging kan worden gegarandeerd. 
 
2.7.1 De eenheid vullen 
 

 

Het systeem, bestaande uit de aanzuig- en 
drukleiding, en de pomp zelf moeten tijdens het 
bedrijf constant zijn gevuld met het verpompte 
medium. Zo kan er geen explosieve atmosfeer 
ontstaan en wordt het risico op drooglopen 
voorkomen. 

 

 

Wanneer dit niet kan worden gegarandeerd 
door de operator, moeten afdoende controle-
maatregelen worden getroffen. 

 

 

Ook alle afdichtingshuizen, hulpsystemen voor 
de asafdichting en verwarmings- en koelsyste-
men moeten zorgvuldig worden gevuld. 

 
2.7.2 Markering 
 

 

De markering op de pomp betreft de pomp zelf. 
Voor de koppeling, motor en eventuele andere 
uitbreidingen moet een aparte conformiteitsver-
klaring en markering aanwezig zijn. 

 

Voorbeeld van markering op de pomp: 
CE Ex II 2 G c T... . 
De markering geeft het theoretisch beschikbare bereik 
van temperatuurklassen aan. In hoofdstuk 2.7.5 vindt 
u de toegestane temperaturen volgens het pompont-
werp. 
Wanneer een volledige eenheid bestaande uit pomp, 
koppeling en motor verschillende temperatuurklassen 
heeft, geldt de laagste waarde. 
 

2.7.3 Rotatiecontrole 
 

 

Voer de rotatiecontrole alleen uit als de 
koppelingshelften zijn losgemaakt. Zie tevens 
hoofdstuk 5.5 en 6.1. 

 

 

Wanneer er ontploffingsgevaar bestaat tijdens 
installatie, mag de rotatiecontrole niet worden 
uitgevoerd door de lege pomp kort op te starten. 
Zo kan worden voorkomen dat een ongewenste 
temperatuurstijging optreedt wanneer draaiende 
en stilstaande onderdelen met elkaar in contact 
komen. 

 
2.7.4 Gebruik van de pomp 
De pomp mag alleen worden gestart als de klep aan 
de aanzuigzijde volledig is geopend en de klep aan de 
perszijde deels is geopend. Het is mogelijk de instal-
latie op te starten met een gesloten terugslagklep. 
Direct na het opstarten moet de klep aan de perszijde 
worden bijgesteld tot de bedrijfspositie. 
Zie tevens hoofdstuk 6.2. 
Het is niet toegestaan de pomp te gebruiken met 
een gesloten klep in de aanzuig- en/of persleiding. 
 

 

Het is mogelijk dat de oppervlaktetemperatuur 
van het pomphuis snel stijgt als gevolg van de 
snel opwarmende vloeistof in de pomp. 

 

 

Snelle drukstijgingen in de pomp kunnen leiden 
tot overbelasting en het barsten van de pomp. 

 

In hoofdstuk 6.4.1 staat de minimumstroom aangege-
ven. Langdurig gebruik bij deze stromen met de des-
betreffende vloeistoffen resulteert niet in extra stijging 
van de pompoppervlaktetemperatuur.  
Neem bovendien de aanwijzingen in hoofdstuk 6 van 
deze gebruikshandleiding in acht. 
 

 

Bij droogloop kan de maximaal toegestane 
temperatuur in pompen met mechanische 
afdichtingen worden overschreden. Droogloop 
doet zich niet alleen voor bij een onvoldoende 
gevulde afdichtingshuis, maar ook wanneer het 
medium teveel gas bevat. 
Ook het gebruik van de pomp buiten het toege-
stane bedrijfsbereik kan tot droogloop leiden. 

 
2.7.5 Toegestane temperaturen 
 

 

Onder normale omstandigheden kan de hoog-
ste temperatuur worden waargenomen aan het 
oppervlak van het pomphuis en ter hoogte van 
de lagers. 

 

De oppervlaktetemperatuur op het pomphuis komt 
overeen met de temperatuur van de verpompte 
vloeistof. 
 

 

Wanneer de pomp wordt verwarmd, bijvoor-
beeld met een verwarmingshoes, moeten de 
temperatuurklassen in acht worden genomen 
die voor de installatie zijn voorgeschreven. 

 

Ter hoogte van de lagerbeugel moet het oppervlak vrij 
liggen. 
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Tijdens het gebruik van de pomp moeten 
maatregelen worden genomen om overmatig 
neerslaan van stof te voorkomen (regelmatig 
reinigen), zodat dat de temperatuur aan het 
pompoppervlak de maximaal toegestane 
temperatuur niet overschrijdt. 

 

De operator van de installatie moet ervoor zorgen 
dat de opgegeven bedrijfstemperatuur wordt aan-
gehouden. De maximaal toegelaten temperatuur 
van de verpompte vloeistof bij aanzuiging is 
afhankelijk van de geldende temperatuurklasse. 
In de onderstaande tabel wordt de theoretische 
maximale temperatuur voor de verpompte vloeistof 
voor de geldende temperatuurklassen aangegeven 
conform EN 13463-1. 
 

Temperatuurklasse 
conform EN 13463-1 

Maximale temperatuur 
verpompte vloeistof 

T4  (135 °C) 135 °C 
T3  (200 °C) 180 °C 
T2  (300 °C) 180 °C 
T1  (450 °C) 180 °C 

 

 

De geldende toegestane bedrijfstemperatuur 
van de pomp is aangegeven op het gegevens-
blad en/of de orderbevestiging, of op het 
typeplaatje op de pomp. 

 

Ter hoogte van de lagers is temperatuurklasse T4 
gegarandeerd bij een omgevingstemperatuur van 
40 °C, mits de installatie correct wordt gebruikt en 
onderhouden. 
 
2.7.6 Onderhoud 
 

 

Voor veilig en betrouwbaar gebruik moet de 
installatie met regelmaat worden onderworpen 
aan inspectie om te bepalen of het onderhoud 
aan de eenheid correct wordt uitgevoerd en of 
de eenheid in de juiste technische staat wordt 
gehouden. 

 

Voorbeeld: functionering van de lagers. Het bedrijf en 
de gebruiksomstandigheden bepalen de maximale 
levensduur.  
 

Door de smering en het loopgeluid te controleren, kan 
oververhitting als gevolg van warmlopende lagers of 
defecte lagerafdichtingen worden voorkomen. Zie 
hoofdstuk 6.6 en 7.4. 
De juiste werking van de asafdichting moet regelmatig 
worden gecontroleerd. 
Wanneer hulpsystemen zijn geïnstalleerd, zoals 
externe spoel-, koel- of verwarmingssystemen, moet 
worden gecontroleerd of bewakingsapparatuur nodig 
is om de juiste werking daarvan te garanderen. 
 
2.7.7 Elektrische schakelaars en regelaars, 
instrumenten en accessoires 
 

 

Elektrische schakelaars, regelaars, instrumen-
ten en accessoires zoals spoeltanks moeten 
voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschrif-
ten en regelgeving betreffende explosiebeveili-
ging. 

2.8 Gebruik volgens de voorschriften 
 

2.8.1 Toerental, druk en temperatuur 
 

 

Zorg dat er in de installatie afdoende veilig-
heidsmaatregelen zijn genomen om ervoor te 
zorgen dat het toerental, de druk en de 
temperatuur van de pomp en de asafdichting de 
grenswaarden op het gegevensblad en/of de 
orderbevestiging niet overschrijden. De 
ingangsdruk (systeemdruk) moet bovendien 
voldoende hoog zijn. 

 

Zorg ervoor dat drukschokken die optreden wanneer 
de installatie te snel wordt afgesloten, buiten de pomp 
blijven (bijvoorbeeld via een terugslagklep aan de 
drukzijde, een vliegwiel of luchttanks). Vermijd tevens 
snelle temperatuurwisselingen. Deze kunnen leiden tot 
temperatuurschokken en afzonderlijke onderdelen 
beschadigen of de werking ervan negatief beïnvloe-
den. 
 
2.8.2 Toelaatbare mondstukbelasting en koppel 
 

 

De leidingen aan de aanzuig- en drukzijde 
moeten zodanig zijn ontworpen dat zo min 
mogelijk kracht op de pomp wordt uitgeoefend. 
Wanneer dat niet mogelijk is, mogen de waar-
den in hoofdstuk 3.5 in geen geval worden 
overschreden. Dit geldt zowel tijdens werking 
als tijdens stilstand van de pomp, en dus voor 
alle mogelijke druk en temperaturen in de 
eenheid. 

 
2.8.3 NPSH 
 

 

De verpompte vloeistof moet voldoen aan de 
minimale NPSH bij de waaierinlaat, zodat geen 
cavitatie optreedt en de pompstroom niet wordt 
onderbroken. Dit is het geval wanneer de 
NPSH-waarde van het systeem (NPSHA) onder 
alle bedrijfsomstandigheden hoger is dan de 
NPSH-waarde van de pomp (NPSHR). 

 

Let met name op de NPSH-waarde bij het verpompen 
van vloeistoffen in de buurt van de verdampingsdruk. 
Wanneer de NPSH-waarde van de pomp te laag is, 
kan het materiaal beschadigd raken als gevolg van 
cavitatie en oververhitting. 
De NPSH-waarde van de pomp (NPSHR) wordt 
aangegeven in de prestatiecurven van elk pomptype. 
 
2.8.4 Afdichting, spoeling en koeling 
Zorg dat geschikte maatregelen zijn genomen voor het 
regelen en bewaken van afdichtingen en spoel- en 
koelsystemen. 
Bij het verpompen van gevaarlijke vloeistoffen of bij 
hoge temperaturen moet de pomp uitschakelen 
wanneer afdichtingen en spoel- en koelsystemen 
uitvallen. 
Afdichtingen en spoel- en koelsystemen moeten altijd 
in bedrijf zijn voordat de pomp wordt opgestart. Neem 
deze voorzieningen nooit uit bedrijf voordat de pomp is 
gestopt, als dit al mogelijk is. 
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2.8.5 Terugloop 
In systemen waar pompen onder druk in gesloten 
circuits werken (gasdemping, stoomdruk), mag de 
druk van de gasdemping niet worden verlaagd met de 

pomp omdat de terugstroomsnelheid veel hoger kan 
zijn dan de bedrijfssnelheid. De eenheid zou hierdoor 
onherstelbaar beschadigd raken. 
 

 
3. Beschrijving 

3.1 Model 
LS-pompen zijn ééntraps spiraalhuispompen in 
blokbouw. Dit type pompen voldoet aan ISO 5199 / EN 
25199. 
LC-pompen zijn vergelijkbaar met model LS, maar bij 
dit model is het pomphuis geschikt voor een hogere 
druk. 
LCP-pompen zijn vergelijkbaar met model LC, maar 
hebben steunen in de hartlijn. 
 

Deze pompen zijn ontworpen als modulaire systemen 
en kunnen daarom in vele varianten worden geleverd, 
met verschillende materialen, asafdichtingen, smerin-
gen of koel-/verwarmingssystemen. 
De toegestane gebruiksomstandigheden en ontwerp-
details van de geleverde pomp staan aangegeven op 
het bijgevoegde gegevensblad en/of op de order-
bevestiging. 
 
3.1.1 Overzicht van aanduidingen 
De toegestane gebruiksomstandigheden en ontwerp-
details van de geleverde pomp staan aangegeven op 
het bijgevoegde gegevensblad en/of op de orderbe-
vestiging. 
Bijvoorbeeld: 
 

LS 200 - 500 S1 N L 1 2500 4 
(0) (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Positie (0) - Modelaanduiding: 
LS - Blokpomp met huissteunen (12/16 bar) 
LC - Blokpomp met huissteunen (25 bar) 
LCP - Blokpomp met steunen in hartlijn (25 bar) 

Positie (1) - Nominale diameter van persmondstuk in 
mm 

Positie (2) - Nominale waaierdiameter in mm 
Positie (3) - Type asafdichting: 

S1 - Enkelvoudige mechanische afdichting con-
form EN 12756, ontwerp K, vorm U (ongebalan-
ceerd) 
S2 - Enkelvoudige mechanische afdichting con-
form EN 12756, ontwerp K, vorm B (gebalan-
ceerd) 
S4 - Enkelvoudige mechanische afdichting con-
form EN 12756, ontwerp K, vorm U (ongebalan-
ceerd), met quench (smoorbus) 
S5 - Enkelvoudige mechanische afdichting con-
form EN 12756, ontwerp K, vorm B (gebalan-
ceerd), met quench (smoorbus) 
S6 - Enkelvoudige mechanische afdichting con-
form EN 12756, ontwerp K, vorm U (ongebalan-
ceerd), met quench (smoorbus) tussen pomp en 
mechanische-afdichtingskamer 

S7 - Enkelvoudige mechanische afdichting con-
form EN 12756, ontwerp K, vorm B (gebalan-
ceerd), met quench (smoorbus) tussen pomp en 
mechanische-afdichtingskamer 
T3 - Enkelvoudige mechanische afdichting con-
form EN 12756, ontwerp K, vorm B (gebalan-
ceerd), in kopconfiguratie met uitstekende quench 
(smoorbus) 
D1 - Dubbele mechanische afdichting met achter-
kanten tegen elkaar, 2 enkelvoudige mechanische 
afdichtingen conform EN 12756, ontwerp K, vorm 
U (ongebalanceerd) 
D3 - Dubbele mechanische afdichting met achter-
kanten tegen elkaar, 2 enkelvoudige mechanische 
afdichtingen conform EN 12756, ontwerp K, vorm 
U (ongebalanceerd), atmosfeerzijde vorm B 
(gebalanceerd) 
C1 - Mechanische cassetteafdichting op pompbus 
C3 - Mechanische cassetteafdichting op de as 
P1 - Pakking zonder lantaarnring 
P2 - Pakking met lantaarnring, met afscherming 
door verpompte vloeistof 
P3 - Pakking met lantaarnring, met afscherming 
door externe vloeistof 
P4 - Pakking met lantaarnring, met spoeling 
P5 - Pakking zonder lantaarnring, met externe 
koeling 

Positie (4) *) - Materiaal van waaier: 
N = Gietijzer (0.6025) 
S = Brons (2.1050.01) - alleen model LS 
L = Smeedijzer (0.7040) 
V = Roestvrij staal (1.4408) 
W = Duplex roestvrij staal (1.4517) 
F = Koolstofstaal (1.0619) 
X = Andere materialen 

Positie (5) *) - Materiaal van huis: 
N = Gietijzer (0.6025) 
L = Smeedijzer (0.7040) 
V = Roestvrij staal (1.4408) 
W = Duplex roestvrij staal (1.4517) 
F = Koolstofstaal (1.0619) 
X = Andere materialen 

Positie (6) - Asmodel: 
1 - met asbus 
2 - zonder asbus 

Positie (7) - Motorvermogen in 1/10 kW 
Indien meegeleverd (bijvoorbeeld 2500 = 250 kW) 

Positie (8) - Aantal polen van motor 
Indien meegeleverd 

 

*) Positie (4) en (5) = materiaalcode (bijvoorbeeld NL, 
VV, WW, enz.) 
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3.2 Asafdichting 
Er zijn twee typen asafdichting leverbaar: een 
buspakking en een mechanische afdichting. Beide 
typen hebben echter meerdere varianten. Het type 
asafdichting van uw pomp staat aangegeven op het 
gegevensblad en/of de orderbevestiging. 
Aanwijzingen voor de montage en het gebruik van 
pakkingbussen respectievelijk mechanische afdichtin-
gen vindt u in de bijlage ‘Montage-instructies voor de 
asafdichting’. 
 

 

Meer informatie over pakkingbussen en 
mechanische afdichtingen, evenals de bijbeho-
rende risico’s, vindt u in de hoofdstukken 6.6, 
7.2 en 7.3. 

 

 

Het gebruik van pakkingbussen is niet toege-
staan op plaatsen waar ontploffingsgevaar 
bestaat. 

 
3.3 Lagers 
De pompas ligt in glijlagers. Op het gegevensblad 
en/of de orderbevestiging staat aangegeven of uw 
pomp is ontworpen voor oliesmering (standaard) of 
vetsmering (speciaal). 
 

 

Het gebruik van vetsmering in lagers is niet 
toegestaan op plaatsen waar ontploffingsgevaar 
bestaat. 

 
3.3.1 Gebruikte lagers 
De maat van de lagerbeugel van uw pomp staat 
aangegeven op het gegevensblad en/of de orderbe-
vestiging. 
 

Lagersteun Type lager 
Pompzijde Aandrijvingszijde 

42 S NU 311 EC 2x 7311 BECB 
55 S NU 315 EC 2x 7315 BECB 

75 S, 90 S NU 320 EC 2x 7320 BECB 
100 S NU 324 EC 2x 7324 BCB 

 
3.3.2 Koeling oliereservoir 
Wanneer de verpompte vloeistof een hogere 
temperatuur heeft dan 180 °C, moet het oliereservoir 
worden gekoeld. 
Zie de lijst ‘Aansluitingen’ in de bijlage voor de 
desbetreffende aansluiting. 
 

 Gebruik zuiver, niet-bijtend water met een 
maximale ingangstemperatuur van 30 °C. 

 Het uitgaande koelwater moet handwarm zijn. 
 De druk in het koelsysteem mag niet hoger zijn 

dan 6 bar. 
 Zorg dat regelapparatuur aanwezig is voor de 

bewaking van temperatuur en druk. 
 

3.4 Richtwaarden voor geluidsniveau 
Nominaal 
vermogen 

PN 
in kW 

Geluidsniveau LpA in dB(A) 
Pomp alleen Pomp en motor 

2950 
rpm 

1450 
rpm 

975 
rpm 

2950 
rpm 

1450 
rpm 

975 
rpm 

5,5 -- 61,0 - - - - 64,0 - - 
7,5 -- 63,0 - - - - 64,5 - - 
11,0 -- 65,0 - - - - 66,0 - - 
15,0 -- 66,5 - - - - 67,5 - - 
18,5 68,5 68,0 - - 69,0 69,0 - - 
22,0 69,5 68,5 - - 70,0 69,5 - - 
30,0 71,0 70,5 - - 71,5 71,0 - - 
37,0 72,0 71,5 - - 73,0 72,0 - - 
45,0 73,0 72,5 - - 74,0 73,5 - - 
55,0 74,5 73,5 - - 75,0 74,5 - - 
75,0 76,0 75,5 - - 76,5 76,5 - - 
90,0 77,0 76,5 - - 77,5 77,5 - - 

110,0 78,0 77,5 77,0 79,0 78,5 80,0 
132,0 79,0 78,5 78,0 79,5 79,5 80,0 
160,0 80,0 79,5 79,0 80,5 81,0 80,5 
200,0 81,5 81,0 80,5 81,5 82,0 83,0 
250,0 82,5 82,0 81,5 84,5 83,0 84,0 
315,0 83,5 83,0 83,0 85,0 85,5 84,5 
355,0 84,5 84,0 - - 85,5 86,0 - - 
400,0 85,0 84,5 - - 88,0 86,5 - - 
450,0 -- 85,0 - - - - 87,0 - - 
500,0 -- 85,5 - - - - 87,0 - - 

 

Geluidsniveau LpA gemeten op 1 m afstand van het 
pompoppervlak, conform DIN 45635 deel 1 en 24. De 
tolerantie voor deze waarden is ±3 dB(A). 
Verhoging bij 60 Hz: 
Pomp alleen: − 
Pomp en motor: +4 dB(A) 
 
3.5 Toegelaten mondstukbelasting en 
-koppel van pompmondstukken ... 
... volgens de Europump-aanbevelingen voor 
pompen conform ISO 5199. 
De krachten en koppels gelden uitsluitend bij statische 
leidingbelasting. 
De waarden in het schema zijn van toepassing op 
pompeenheden met standaard ingegoten LS- of LCP-
basisframes. 
De krachten en koppels gelden voor LC- en LCP-
standaardmaterialen 0.7040 (smeedijzer) en 1.4408 
(roestvrij staal). 
Voor LS-standaardmateriaal 0.6025 (gietijzer) moeten 
de waarden worden vermenigvuldigd met een 
factor 0,5. 
 

LS, LC 

 

LCP 

 

Afb. 1 
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Maten 
Aanzuigmondstuk Persmondstuk 

∅DM 
Kracht in N Koppel in Nm 

∅DM 
Kracht in N Koppel in Nm 

Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M 
LS, LC 

125–330 150 4.000 3.600 3.240 6.280 2.000 1.400 1.640 2.920 125 2.840 2.560 3.160 4.960 1.680 1.200 1.520 2.440 
125–500 150 4.000 3.600 3.240 6.280 2.000 1.400 1.640 2.920 125 2.840 2.560 3.160 4.960 1.680 1.200 1.520 2.440 

                   

150–500 200 5.360 4.800 4.320 8.360 2.600 1.840 2.120 3.840 150 3.600 3.240 4.000 6.280 2.000 1.400 1.640 2.920 
                   

200–260 250 6.680 5.960 5.400 10.440 3.560 2.520 2.920 5.240 200 4.800 4.320 5.360 8.360 2.600 1.840 2.120 3.840 
200–350 250 6.680 5.960 5.400 10.440 3.560 2.520 2.920 5.240 200 4.800 4.320 5.360 8.360 2.600 1.840 2.120 3.840 
200–400 250 6.680 5.960 5.400 10.440 3.560 2.520 2.920 5.240 200 4.800 4.320 5.360 8.360 2.600 1.840 2.120 3.840 
200–500 250 6.680 5.960 5.400 10.440 3.560 2.520 2.920 5.240 200 4.800 4.320 5.360 8.360 2.600 1.840 2.120 3.840 

                   

250–315 300 8.000 7.160 6.440 12.520 4.840 3.440 3.960 7.120 250 5.960 5.400 6.680 10.440 3.560 2.520 2.920 5.240 
250–350 300 8.000 7.160 6.440 12.520 4.840 3.440 3.960 7.120 250 5.960 5.400 6.680 10.440 3.560 2.520 2.920 5.240 
250–400 300 8.000 7.160 6.440 12.520 4.840 3.440 3.960 7.120 250 5.960 5.400 6.680 10.440 3.560 2.520 2.920 5.240 
250–500 300 8.000 7.160 6.440 12.520 4.840 3.440 3.960 7.120 250 5.960 5.400 6.680 10.440 3.560 2.520 2.920 5.240 

                   

300–400 350 9.320 8.360 7.520 14.600 6.200 4.400 5.080 9.120 300 7.160 6.440 8.000 12.520 4.840 3.440 3.960 7.120 
300–450 350 9.320 8.360 7.520 14.600 6.200 4.400 5.080 9.120 300 7.160 6.440 8.000 12.520 4.840 3.440 3.960 7.120 
300–500 350 9.320 8.360 7.520 14.600 6.200 4.400 5.080 9.120 300 7.160 6.440 8.000 12.520 4.840 3.440 3.960 7.120 

                   

350–450 400 10.640 9.560 8.600 16.680 7.760 5.520 6.360 11.440 350 8.360 7.520 9.320 14.600 6.200 4.400 5.080 9.120 
                   

400–400 400 10.640 9.560 8.600 16.680 7.760 5.520 6.360 11.440 400 9.560 8.600 10.640 16.680 7.760 5.520 6.360 11.440 
                   

600–600 600 15.920 14.360 12.920 25.000 16.160 11.520 13.280 23.920 600 14.360 12.920 15.920 25.000 16.160 11.520 13.280 23.920 
 

LCP 
125–500 150 5.000 4.500 4.050 7.850 2.500 1.750 2.050 3.650 125 3.550 3.200 3.950 6.200 2.100 1.500 1.900 3.050 

                   

150–500 200 6.700 6.000 5.400 10.450 3.250 2.300 2.650 4.800 150 4.500 4.050 5.000 7.850 2.500 1.750 2.050 3.650 
                   

200–260 250 8.350 7.450 6.750 13.050 4.450 3.150 3.650 6.550 200 6.000 5.400 6.700 10.450 3.250 2.300 2.650 4.800 
200–350 250 8.350 7.450 6.750 13.050 4.450 3.150 3.650 6.550 200 6.000 5.400 6.700 10.450 3.250 2.300 2.650 4.800 
200–400 250 8.350 7.450 6.750 13.050 4.450 3.150 3.650 6.550 200 6.000 5.400 6.700 10.450 3.250 2.300 2.650 4.800 
200–500 250 8.350 7.450 6.750 13.050 4.450 3.150 3.650 6.550 200 6.000 5.400 6.700 10.450 3.250 2.300 2.650 4.800 

                   

250–315 300 10.000 8.950 8.050 15.650 6.050 4.300 4.950 8.900 250 7.450 6.750 8.350 13.050 4.450 3.150 3.650 6.550 
250–350 300 10.000 8.950 8.050 15.650 6.050 4.300 4.950 8.900 250 7.450 6.750 8.350 13.050 4.450 3.150 3.650 6.550 
250–400 300 10.000 8.950 8.050 15.650 6.050 4.300 4.950 8.900 250 7.450 6.750 8.350 13.050 4.450 3.150 3.650 6.550 
250–500 300 10.000 8.950 8.050 15.650 6.050 4.300 4.950 8.900 250 7.450 6.750 8.350 13.050 4.450 3.150 3.650 6.550 

                   

300–400 350 11.650 10.450 9.400 18.250 7.750 5.500 6.350 11.400 300 8.950 8.050 10.000 15.650 6.050 4.300 4.950 8.900 
300–450 350 11.650 10.450 9.400 18.250 7.750 5.500 6.350 11.400 300 8.950 8.050 10.000 15.650 6.050 4.300 4.950 8.900 
300–500 350 11.650 10.450 9.400 18.250 7.750 5.500 6.350 11.400 300 8.950 8.050 10.000 15.650 6.050 4.300 4.950 8.900 

                   

350–450 400 13.300 11.950 10.750 20.850 9.700 6.900 7.950 14.300 350 10.450 9.400 11.650 18.250 7.750 5.500 6.350 11.400 
                   

400–400 400 13.300 11.950 10.750 20.850 9.700 6.900 7.950 14.300 400 11.950 10.750 13.300 20.850 9.700 6.900 7.950 14.300 
                   

600–600 600 19.900 17.950 16.150 31.250 20.200 14.400 16.600 29.900 600 17.950 16.150 19.900 31.250 20.200 14.400 16.600 29.900 

 
4. Transport, behandeling en opslag 

4.1 Transport en behandeling 
 Controleer de pomp/pompeenheid direct na 

levering/ontvangst op schade en ontbrekende 
onderdelen. 

 De pomp/pompeenheid moet zorgvuldig worden 
getransporteerd door gekwalificeerd personeel. 
Vermijd zware schokken. 

 Houd de pomp/pompeenheid in dezelfde positie 
als waarin deze werd geleverd. Houd de 
instructies op de verpakking in acht. 

 De aanzuig- en drukzijde van de pomp moeten 
tijdens transport en opslag zijn afgesloten met een 
plug. 

 

 

Voer alle verpakkingsmaterialen af volgens de 
geldende plaatselijke voorschriften. 

 

 Hefapparatuur (zoals vorkheftrucks, kranen, hijs-
inrichtingen, katrollen en stroppen) moeten sterk 
genoeg zijn en mogen uitsluitend worden gebruikt 
door bevoegd personeel. Het gewicht van de 
pomp/pompeenheid staat aangegeven op het 
gegevensblad. 

 De pomp/pompeenheid mag alleen worden 
gehesen aan massieve delen, zoals het huis, de 
flenzen of het frame. In afbeelding 2 wordt de 
juiste hijsmethode getoond. 

 
Afb. 2 

 

 

Begeef u niet onder hangende lasten.  
Zorg dat de algemene voorschriften ter preven-
tie van ongevallen in acht worden genomen. 
De pomp/pompeenheid moet zijn beveiligd 
tegen kantelen en glijden totdat deze op de 
definitieve locatie is vastgezet. 
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Stroppen mogen niet worden aangebracht aan 
het uiteinde van assen of aan de ringlussen op 
de motor. 

 

 

Wanneer de pomp/pompeenheid uit de 
transportophanging glijdt, kan dit persoonlijk 
letsel en materiële schade veroorzaken. 

 
4.2 Opslag en conservering 
Pompen en pompeenheden die gedurende langere tijd 
worden opgeslagen voordat deze worden opgestart 
(maximaal 6 maanden), moeten worden beschermd 
tegen vocht, trillingen en stof door ze bijvoorbeeld te 

wikkelen in oliepapier of plastic. Pompen moeten 
voornamelijk droog worden opgeslagen, op een plaats 
waar ze zijn beschermd tegen weersinvloeden. 
Gedurende deze periode moeten alle mondstukken en 
overige in- en uitvoeropeningen zijn afgesloten met 
flensen of pluggen. 
Voor langere opslag kan het nodig zijn bewerkte 
oppervlakken en pakkingen te conserveren om deze 
tegen vocht te beschermen. 
 
 

 
5. Montage en installatie 

5.1 Montage van de pomp/pompeenheid 
 

5.1.1 Montage van de pomp op een basisframe 
De pomp en motor (tezamen de pompeenheid) 
moeten worden voorzien van een stalen of gietijzeren 
basisframe of een speciaal (gelast) frame als dat nog 
niet aanwezig is of niet is meegeleverd. Dit basisframe 
moet op een fundering worden geplaatst die bestand 
is tegen alle belastingen die tijdens het gebruik 
kunnen ontstaan (zie hoofdstuk 5.1.2). 
 

Houd bij het monteren van de pomp op het basisframe 
het volgende in acht: 
 Het basisframe moet stevig zijn, zodat dit niet gaat 

torderen of trillen tijdens gebruik. 
 De montageoppervlakken voor de pompsteunen 

en de motor op het basisframe moeten vlak zijn 
(bij voorkeur mechanisch bewerkt). Het onder-
steunen van de pomp kan leiden tot vervroegde 
uitval van de pomp en verval van de garantie. 

 De boorgaten voor de montage van de pomp 
moeten zo zijn aangebracht dat deze veilig kan 
worden bevestigd. 

 Houd voldoende ruimte tussen de pomp en de 
motoras vrij, afhankelijk van de gebruikte 
koppeling (zie hoofdstuk 5.3). 

 Tussen de pomp en het basisframe moeten 
voldoende dikteplaatjes worden aangebracht, 
zodat bij vervanging de hoogte van de pomp kan 
worden bijgesteld (4–6 mm verticale speling 
aanbevolen). 

 Zorg ook dat de pomp en motor zijn uitgelijnd (zie 
hoofdstuk 5.3). 

 
5.1.2 De eenheid plaatsen op een fundering 
De locatie waar de pomp zal worden geplaatst, moet 
zijn voorbereid volgens de afmetingen in de detail-
tekeningen. De betonnen fundering moet voldoende 
sterk zijn conform DIN 1045 of vergelijkbaar (min. BN 
15) om veilige en effectieve montage te garanderen. 
De betonnen fundering moet zijn gezet voordat de 
eenheid wordt geplaatst. Het oppervlak moet 
horizontaal en gelijkmatig zijn. 
 

 

Zorg dat er voldoende ruimte is voor onder-
houds- en herstelwerkzaamheden, met name 
voor het vervangen van de motor of de volledige 

pompeenheid. De ventilator van de motor moet 
voldoende koele lucht kunnen aanzuigen en het 
inlaatrooster moet zich dan ook op een afstand 
van ten minste 10 cm van de muur bevinden. 

 

 De ankerbouten moeten voldoende verzonken 
zijn. Wanneer dat niet het geval is, kunnen 
keilbouten of chemische ankers worden gebruikt. 

 Bij het plaatsen van de pomp op de fundering, 
moet deze bij het persmondstuk met een 
waterpas worden gesteld. De toegelaten afwijking 
is 0,2 mm/m. Wanneer de fundamentankers zijn 
geplaatst, moeten deze in de fundering worden 
gegoten met beton. Wanneer de mortel is uitge-
hard, moet de uitlijning van de koppeling worden 
gecontroleerd volgens de instructies in hoofdstuk 
5.3.1 en moeten eventuele problemen met de 
uitlijning worden gecorrigeerd door het funde-
ringsframe aan de kant van de motor te stellen. 
De vlakheid van het basisframe mag maximaal 
0,2 mm/m afwijken voordat het wordt ingegoten of 
vastgezet. Voor het afstellen kunnen stelringen of 
stelschroeven worden gebruikt (optioneel, niet 
standaard meegeleverd). Afstandsstukken moe-
ten direct naast de funderingsankers worden 
geplaatst en vlak liggen. Haal vervolgens de 
funderingsbouten gelijkmatig licht aan. Vul daarna 
het basisframe met krimpvrije mortel.  

 

Opmerking: 
 Voorkom luchtbellen (bijvoorbeeld door trilling). 
 Controleer of de mortel voldoende is gezet en 

uitgehard. 
 Zorg dat de nabehandeling van het beton volgens 

DIN 1045 wordt uitgevoerd. 
 

Wanneer de mortel is uitgehard, kunt u de funderings-
ankers gelijkmatig stevig aanhalen. Controleer of de 
koppeling is uitgelijnd volgens de instructies in 
hoofdstuk 5.3.1 en corrigeer de uitlijning, indien nodig. 
Controleer tevens of alle schroeven van de pompeen-
heid en het basisframe goed vastzitten. 
Hoewel de originele LS- en LCP-basisframes stevig 
zijn ontworpen, moet het afgestelde basisframe 
absoluut worden ingegoten. 
 

 Wanneer omliggende installaties trillingen kunnen 
doorgeven aan de fundering, moet deze worden 
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beschermd met voldoende trillingsdempend 
materiaal (externe trillingen kunnen de lager 
beschadigen). 

 Voorkom dat trillingen worden doorgegeven aan 
omliggende installaties door de fundering op een 
geschikte isolerende ondergrond te leggen. 

 

 

De afmeting van dergelijke isolerende kussens 
kan variëren, afhankelijk van de omstandighe-
den, en moet dan ook worden vastgesteld door 
een ervaren specialist. 

  
5.2 Aansluiting van leidingen op de pomp 
 

 

De pomp mag niet als bevestigingspunt voor de 
leiding fungeren. De toegelaten leidingbelastin-
gen mogen niet worden overschreden (zie 
hoofdstuk 3.5). 

 
5.2.1 Aanzuig- en drukleiding 
 De leidingen moeten zo zijn gedimensioneerd en 

ontworpen dat de vloeistof vrij de pomp in kan 
stromen en de pomp probleemloos kan functione-
ren. Let er met name op dat de aanzuigleidingen 
luchtdicht zijn en dat de NPSH-waarden in acht 
worden genomen. Wanneer de vloeistof van 
onderaf wordt aangezogen, moet het horizontale 
deel van de leiding naar de pomp enigszins oplo-
pen, zodat geen luchtzakken ontstaan. Wanneer 
vloeistof van bovenaf wordt toegevoerd, moet het 
horizontale deel van de aanzuigleiding enigszins 
aflopen richting de pomp. Plaats geen koppelin-
gen of kniebochten vlak voor het aanzuigmond-
stuk. 

 Wanneer de aanzuigstroom uit een vacuüm komt 
en gas kan bevatten, wordt het gebruik van een 
ontluchtingsleiding aanbevolen, die van voor het 
aanzuigmondstuk terugvoert tot boven het 
maximum vloeistofniveau in de aanzuiging. 

 Met een extra horizontale leiding tussen de 
drukleiding en de ontluchtingsleiding kan de pomp 
nog gemakkelijker worden ontlucht voordat deze 
wordt opgestart (afb. 3). 

 

 
Afb. 3 

 

 Zorg er bij het plaatsen van de leidingen voor dat 
de pomp toegankelijk blijft voor onderhoud, 
installatie en demontage. 

 Houdt de toegestane krachten op flensen in 
hoofdstuk 3.5 in acht. 

 Wanneer de leidingen zijn voorzien van 
expansieverbindingen, moeten deze zodanig 

worden gesteund dat de pomp niet overmatig 
wordt belast als gevolg van de leidingdruk. 

 Vóór het aansluiten van de leidingen op de pomp: 
verwijder de bescherming van de aanzuig- en 
persmondstukken. 

 Voordat het systeem wordt opgestart, moeten het 
leidingsysteem, de koppelingen en apparatuur 
worden gereinigd om lasspatten, aanslag, 
enzovoort te verwijderen. Pompeenheden die 
direct of indirect zijn aangesloten op drinkwater-
systemen, moeten volledig vrij zijn van verontrei-
nigingen voordat deze worden geïnstalleerd en in 
bedrijf worden gesteld 

 Om de asafdichting (met name mechanische 
afdichtingen) te beschermen tegen losse deeltjes, 
wordt het gebruik van een 800-micronfilter in de 
aanzuigleiding aanbevolen wanneer de motor 
wordt opgestart. 

 Wanneer het leidingsysteem wordt getest terwijl 
de pomp is geïnstalleerd, moet de maximaal 
toegelaten druk van het pomphuis en/of de 
asafdichting in acht worden genomen (zie gege-
vensblad). 

 Zorg dat de pomp correct wordt behandeld om 
roest en opstartproblemen te voorkomen wanneer 
de leidingen na een druktest worden geleegd. 

 Wanneer de pomp is voorzien van pakkingbus-
sen, moet na een druktest de pakking worden 
vervangen (de pakking kan overmatig zijn samen-
gedrukt en daardoor niet langer bruikbaar zijn). 

 
5.2.2 Aanvullende aansluitingen 
Sluit alle benodigde afdichtings-, spoel en koelleidin-
gen aan. Raadpleeg het gegevensblad om na te gaan 
welke leidingen, drukken en hoeveelheden zijn vereist. 
De plaatsing en afmetingen van aansluitingen op de 
pomp staan aangegeven in de bijlage Aansluitingen. 
 

 

Deze aansluitingen zijn noodzakelijk voor func-
tionering. 

 

Zorg dat een leiding is geïnstalleerd die eventuele 
lekvloeistof afkomstig uit de afdichting kan afvoeren. 
Zie de bijlage Aansluitingen voor de betreffende 
aansluiting. 
 
5.3 Koppeling 
 

 

Zorg dat niemand de motor kan starten tijdens 
werkzaamheden aan de koppeling. 
Volgens de voorschriften voor preventie van 
ongevallen mag de pompeenheid uitsluitend in 
bedrijf worden gesteld wanneer de koppelings-
bescherming is geplaatst. 

 

 

Bij gebruik in zone 1 en 2 moet een koppeling 
met geldige ATEX-certificering worden 
toegepast. 

 

Volg de aanwijzingen in de gebruikshandleiding 
van de fabrikant. 
 
 

Ontluchtingsleiding 
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5.3.1 De koppeling uitlijnen 
 

 

De koppeling moet uiterst zorgvuldig worden 
uitgelijnd, zodat de pompeenheid probleemloos 
kan functioneren. Wanneer dit niet wordt 
gedaan, vervalt de garantie. 
 

 

 

Wanneer de pompeenheid op de fundering is 
gemonteerd en de leidingen zijn aangesloten, 
moet de koppeling opnieuw worden afgesteld, 
zelfs wanneer de eenheid voorgemonteerd op 
het frame werd geleverd. 

 

 Reinig de mondstukken en koppelingsdelen 
zorgvuldig voordat het systeem wordt opgestart. 

 Maak de schroeven (S7) tussen de lagerbeugel 
(10) en de lagersteun (80/F) los voordat u de 
koppeling afstelt, en maak deze pas weer vast 
nadat de koppeling is afgesteld. Voer nogmaals 
een meting uit nadat u de schroeven (S7) hebt 
vastgezet. 

 De eenheid is correct uitgelijnd wanneer een 
liniaal die in de richting van de as over beide 
koppelingshelften wordt geplaatst, overal rondom 
de as dezelfde afstand tot de as heeft. Beide 
koppelingshelften moeten bovendien overal 
rondom de as dezelfde afstand van elkaar 
hebben. Controleer dit met een tracer, schuifmaat 
of meetklok (zie afb. 4 en 5).  

 De toegelaten afwijkingen van de koppeling staan 
aangegeven in de gebruikshandleiding van de 
koppeling. Zie het gegevensblad en/of de order-
bevestiging voor de exacte typeaanduiding van de 
koppeling. 

 

 

 
Afb. 4 – Uitlijning van koppeling met schuifmaat en liniaal 

 
Afb. 5 – Uitlijning van koppeling met afstandsstuk 
 

 

Controleer de uitlijning van de koppeling zo 
mogelijk opnieuw onder systeemdruk met een 
warm systeem en corrigeer de uitlijning, indien 
nodig. Lees hoofdstuk 6 vooraf zorgvuldig door. 
Het moet mogelijk zijn de eenheid gemakkelijk 
en soepel met de hand te draaien. 

 

 

 

Onjuiste uitlijning van de eenheid kan schade 
aan de koppeling en eenheid veroorzaken. 

 

 

Monteer de koppelingsbescherming nadat de 
koppeling is uitgelijnd en voordat u het systeem 
opstart. 

 
5.3.2 Koppelingsbescherming 
 

 

Volgens de voorschriften voor preventie van 
ongevallen mag de pomp uitsluitend in bedrijf 
worden gesteld wanneer de koppelingsbe-
scherming is gemonteerd. 

 

 

Zorg ervoor dat de gebruikte koppelingsbe-
scherming bestaat uit niet-vonkend materiaal. 

 
Onderdelen: 

 
Montage: 

 
 
 
 

 
 
 
 

liniaal schuifmaat 

liniaal schuifmaat 

Passtuk 

Lagerkap 

2.) Plaats onderdeel 3 met de opening omlaag 
en schuif dit langs de as tegen de motor. 

Koppeling Motor 

1.) Schroef onderdeel vast 2 aan de onderkant van de lagerkap. 

Koppelingsbescherming 
(twee gelijke helften) 
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5.4 Aandrijving 
Bij de keuze van de motor moet worden voldaan aan 
de eisen conform ISO 5199. Houd de gebruikshand-
leiding van de motorfabrikant in acht. 
 

 

Bij gebruik in zone 1 en 2 moet een motor met 
geldige ATEX-certificering worden toegepast. 

 
5.5 Elektrische aansluiting 
 

 
 

Elektrische aansluitingen mogen uitsluitend 
worden uitgevoerd door bevoegd personeel. 
Houd de geldende regels en voorschriften in de 
elektrotechniek, met name die met betrekking 
tot veiligheidsmaatregelen, in acht. Houd u 
tevens aan de voorschriften van de plaatselijke 
energiebedrijven. 

Controleer, voordat de werkzaamheden worden 
gestart, of de informatie op het typeplaatje van de 
motor overeenkomt met die van het plaatselijke 
stroomnet. De voedingskabel van de gekoppelde 
aandrijving moet volgens het bedradingsschema van 
de motorfabrikant worden aangesloten. Bovendien 
moet een motorbeveiligingsschakelaar worden aange-
bracht. 
 

 

Op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat, 
moet IEC 60079-14 in acht worden genomen. 

 

 

Zorg dat het basisframe (2x M10-schroefdraad 
voor aardingsschroeven) middels de vereiste 
maatregelen wordt geaard. 

 

 

De draairichting mag alleen worden gecontro-
leerd met een volle pomp. Droogloop kan de 
pomp beschadigen. 

 
5.6 Eindcontrole 
Controleer de uitlijning van de koppeling opnieuw 
volgens de instructies in hoofdstuk 5.3.1. De eenheid 
moet gemakkelijk met de hand bij de koppeling 
kunnen worden gedraaid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Opstarten, gebruiken, uitschakelen 

 

De installatie mag alleen worden opgestart door 
mensen die goed op de hoogte zijn van de 
plaatselijke veiligheidsvoorschriften en van deze 
bedieningsvoorschriften (vooral van de 
veiligheidsvoorschriften die hier zijn beschre-
ven). 

 
6.1 Eerste opstart 
Voordat u de pomp opstart, moet u nagaan of de 
volgende punten zijn gecontroleerd en uitgevoerd: 
 Wanneer het een pomp met oliesmering betreft, 

moet u eerst de olieafvoer (AS) openen en alle 
vloeistof die mogelijk is verzameld (door 
bijvoorbeeld condensatie) aftappen. Sluit de 
olieafvoer (AS) en vul met olie zoals beschreven 
in hoofdstuk 6.5.1. 

 Pompen met vetsmering hoeft u niet meer te sme-
ren voordat u deze voor de eerste keer opstart. 

 De pomp- en aanzuigleiding moeten volledig zijn 
gevuld met vloeistof bij het opstarten van de 
pomp. 

 Draai de pompeenheid opnieuw handmatig en 
controleer of deze soepel en gelijkmatig beweegt. 

 Controleer of de koppelingsbescherming is 
gemonteerd en of alle veiligheidsapparatuur 
gebruiksklaar is. 

 Schakel alle voorziene dichtings-, spoel- en 
koelapparaten in. Raadpleeg het gegevensblad 
voor hoeveelheid en druk. 

 Open de klep in de aanzuig-/invoerleiding. 
 Stel de klep aan de perszijde in op ongeveer 25% 

van het nominale debiet. Bij pompen met een 
persaftakking met een nominale breedte van 
minder dan 200, hoeft u de klep niet te openen bij 
het opstarten. 

 Controleer of de eenheid conform alle voorschrif-
ten elektrisch is aangesloten op alle veiligheids-
apparatuur. 

 Controleer de draairichting door de pomp even in 
en uit te schakelen. De draairichting moet 
overeenstemmen met de richting van de pijl op 
het lagerframe. 

 

4.) Schroef onderdelen 1 en 2 aan elkaar om het passtuk vast te zetten. 

3.) Schroef onderdeel 1 vast aan de lagerkap. 
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6.2 Aandrijving inschakelen 
 Onmiddellijk (maximaal 20 seconden bij 50 Hz en 

maximaal 11 seconden bij 60 Hz stroomtoevoer) 
na het bereiken van de normale bedrijfssnelheid, 
moet u de klep aan de perszijde openen tot de 
vereiste bedrijfspositie. Dit moet gebeuren 
conform de pompgegevens op de typeplaat 
respectievelijk het gegevensblad en/of de 
orderbevestiging. Wijzigingen mogen alleen in 
overleg met de fabrikant worden uitgevoerd. 

 

 

Het is niet toegestaan de pomp te gebruiken 
met een gesloten klep in de aanzuig- en/of 
persleiding. 

 
 

 

Wanneer u zonder tegendruk opstart, moet u 
tegendruk produceren door aan de perszijde te 
smoren. Wanneer volledige tegendruk is 
bereikt, moet u de klep openen. 

 

 

Om de asafdichtingen ongehinderd te kunnen 
controleren en onderhouden, is in dit gebied 
geen afscherming aangebracht. Pas dus goed 
op wanneer de pomp in bedrijf is (geen lang 
haar, losse kleren, enzovoort). 

 

 Pakking: 
De pakking moet een beetje lekken om 
probleemloos te kunnen werken (druppelsgewijze 
afvoer van de pompvloeistof). Stel de lekkage in 
het begin ruim af. Verminder deze langzaam 
tijdens de eerste bedrijfsuren door het drukstuk 
continu aan te draaien (zie positie ‘69’ en ‘M2’ in 
de doorsnedetekening) terwijl de pomp in bedrijf 
is. Ga als globale waarde uit van 20 tot 100 
druppels/minuut. 

 

 

Drooglopende pakking verhardt en vernielt de 
asafdichting respectievelijk de as. 

 

 

Wanneer de pomp de verwachte opvoerhoogte 
niet bereikt of wanneer vreemde geluiden of 
trillingen optreden: 
schakel de pomp uit (zie hoofdstuk 6.7) en ga 
op zoek naar de oorzaken (zie hoofdstuk 10). 

 
6.3 Opnieuw opstarten 
In principe kunt u dezelfde procedure volgen als bij de 
eerste keer opstarten. Het is echter niet nodig de 
draairichting en de toegankelijkheid van de 
pompeenheid te controleren. 
U mag de pomp slechts automatisch opnieuw laten 
opstarten wanneer u zeker bent dat deze vol is 
gebleven in stand-by. 
 

 

Pas vooral op dat u geen hete machineonder-
delen aanraakt en wanneer u in het onbe-
schermde gebied van de asafdichtingen werkt. 
Denk eraan dat automatisch bediende 
systemen zichzelf plots op elk moment kunnen 
inschakelen. Duidelijke waarschuwingsborden 
moeten zijn aangebracht. 

 

6.4 Gebruiksbeperkingen 
 

 

De gebruiksbeperkingen van de pomp/eenheid 
qua druk, temperatuur, prestaties en snelheid 
zijn aangegeven op het gegevensblad en/of de 
orderbevestiging en moeten altijd in acht 
worden genomen. 

 

 Overschrijd het vermogen niet dat staat vermeld 
op de naamplaat van de motor. 

 Voorkom plotselinge temperatuurverschillen 
(temperatuurschokken). 

 De pomp en de motor moeten gelijkmatig en 
zonder trillingen draaien; controleer dit ten minste 
eenmaal per week. 

 
6.4.1 Minimaal/maximaal debiet 
Wanneer geen andere gegevens worden aangegeven 
in de curven of gegevensbladen, geldt het volgende: 
 

Qmin = 0,1 x QBEP voor kortstondige werking 
Qmin = 0,3 x QBEP voor continue werking 
Qmax = 1,2 x QBEP voor continue werking *) 
 

QBEP = debiet bij optimale efficiëntie 
*) op voorwaarde dat NPSHeenheid > (NPSHpomp + 0,5 m) 

 
6.4.2 Schurende media 
 

 

Wanneer u vloeistoffen met schurende be-
standdelen pompt, vindt meer slijtage van de 
hydraulische dichtingen en de asafdichtingen 
plaats. U moet deze dan vaker controleren 
(kortere inspectie-intervallen toepassen). 

 
6.4.3 Toegestaneaantal keren opstarten 
Het toegestane aantal keren dat de pomp mag worden 
opgestart, mag niet worden overschreden (zie schema 
6).  
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 Schema 6 

 

Bij elektrische motoren is het aantal toegestane 
opstarts te vinden in de bijgevoegde bedieningsvoor-
schriften van de motor. 
Wanneer twee verschillende getallen zijn opgenomen, 
moet u uitgaan van het laagste getal. 
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6.5 Smering van lagers 
 

6.5.1 Oliesmering 
 

 

De lagersteun moet zijn gevuld met olie. Zie 
hoofdstuk 7.4.1 voor de kwaliteit van de olie. 
Zie hoofdstuk 7.4.1 voor de hoeveelheid olie. 
De pompen worden geleverd zonder olievulling. 

 
Oliepeilkijkglas (standaardontwerp) 
Verwijder de olievulplug (FS) en giet olie 
in de aansluitingsopening. 
Vul olie tot aan het midden van het 
oliepeilkijkglas (ÖA) (afb. 7). Houd het 
peil exact. Te veel olie leidt tot verhoogde 
lagertemperatuur en mogelijk tot olielek-
kage. Een te laag oliepeil kan leiden tot 
gebrekkige smering. 

 
Afb. 7 

 
Smeerbus voor constant oliepeil (speciaal 
ontwerp) 
 Afzonderlijk geleverd. 
 Schroef het reservoir los van de smeerbus 

(rechtse schroefdraad) en houd deze apart. 
 Dicht de smeerbus in de lagersteun (10) af met 

PTFE-afdichtingstape bij de aansluiting voor de 
smeerbus voor constant oliepeil (ÖK). Draai vast 
totdat de schroefnaaf zich in verticale positie 
bevindt (afb. 8). 

 Verwijder de olievulplug (FS) (bovenkant van 
lagersteun) en giet olie in de aansluitingsopening 
(GF1) totdat het oliepeil bijna tot aan het midden 
van het oliepeilkijkglas in de smeerbus reikt. 

 Vul het reservoir met behulp van een trechter (afb. 
8). 

 Plaats de O-ring op het mondstuk van het reser-
voir.  

 Plaats uw duim op het mondstuk van het reser-
voir, draai dit om, en plaats het mondstuk in de 
interne schroefnaaf op de smeerbus. Draai het 
reservoir vast (afb. 8). 

 De olie stroomt nu uit het reservoir in de 
lagerkamer. 

 Herhaal het vullen totdat het reservoir voor 2/3de is 
gevuld. 

 Vul olie bij zodra het oliepeil is gezakt tot minder 
dan 1/3de. 

 

 

Afb. 8 
 
 
 
 

6.5.2 Vetsmering 
 

 

Zie hoofdstuk 7.4.2 voor de kwaliteit van het 
vet. 
Zie hoofdstuk 7.4.2 voor de hoeveelheid vet. 

 

 De lagers zijn al in de fabriek gevuld met vet op 
basis van lithium en zijn dus klaar voor gebruik. 

 Het aangebrachte vet is geschikt voor een 
temperatuurbereik van 30° tot +90 °C (gemeten 
op het oppervlak van de lagersteun).  

 Gebruik de twee vetnippels (SN) om opnieuw te 
smeren. 

 
6.5.3 Lagertemperatuur 
 De lagertemperatuur (gemeten bij de lagersteun) 

mag de omgevingstemperatuur met maximaal 
50 °C overschrijden en mag niet meer dan 90 °C 
bedragen. Controleer dit op zijn minst wekelijks. 
Nadat u bij vetsmering opnieuw hebt gesmeerd, 
kan de lagertemperatuur tijdelijk 5–10 °C oplopen 
totdat een mogelijk vetoverschot in de lagers is 
verwijderd. 

 
6.6 Controle 
 

 

In de gebieden waar explosiegevaar bestaat, 
adviseren wij de temperatuur van de lagers en 
de trillingen van de lagersteun te controleren.  

 

 

Regelmatige controle en onderhoud zal de 
levensduur van uw pomp of pompsysteem 
verlengen. 

 

 Controleer het oliepeil ten minste eenmaal per 
week en vul deze bij, indien nodig. 

 Controleer de pomp ten minste eenmaal per week 
op lekken. 

 Controleer ten minste eenmaal per week op de 
mate van lekkage bij de pakking (zie hoofdstuk 
6.2, sectie ‘Pakking’). 

 Controleer eenmaal per week de regel- en 
controleapparatuur van alle afdichtings-, spoel- of 
koelsystemen om de juiste werking ervan te 
verzekeren. Het uitgaande koelwater moet 
handwarm zijn. 

 Bij dubbele mechanische afdichtingen moet u de 
druk en het debiet in het mechanische 
afdichtingsgebied ten minste eenmaal per week 
controleren. 

 Pompen die worden blootgesteld aan corrosieve 
chemicaliën of slijtage, moeten periodiek worden 
gecontroleerd op corrosie of slijtage. De eerste 
inspectie moet worden uitgevoerd na zes maan-
den. Alle overige inspectie-intervallen moeten 
worden bepaald op basis van de staat van de 
pomp. 

 
6.7 Uitschakelen 
 Net voordat u de motor uitschakelt (maximaal 30 

seconden), moet u de klep in de drukleiding 
sluiten. Dit is niet nodig wanneer een veerklep is 
aangebracht. 

10 

Smeerbus 

Oliepeil- 
kijkglas 

OLIE 
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 Schakel de motor uit (controleer of deze 

geruisloos stilvalt). 
 Sluit de klep aan de aanzuigzijde. 
 Schakel de hulpsystemen uit. Schakel het koel-

systeem pas uit nadat de pomp is afgekoeld. 
 Wanneer er bevriezingsgevaar bestaat, moet u de 

pomp, de koelingsgebieden en de leidingen 
volledig legen. 

 Wanneer de pomp ook onder bedrijfsomstandig-
heden (druk en temperatuur) blijft wanneer deze 
stilstaat, moet u geen afdichtings-, afvoer- of 
koelsystemen uitschakelen. 

 De asafdichtingen moet afgesloten blijven 
wanneer het risico bestaat dat lucht wordt 
ingezogen (in geval van toevoer vanuit 
vacuümsystemen of parallelle werking met een 
gedeelde aanzuigleiding). 

 
6.8 Opslag/langere perioden buiten 
werking 
 

6.8.1 Opslag van nieuwe pompen 
Wanneer na levering de pomp pas na langere tijd in 
gebruik wordt genomen, adviseren wij u deze als volgt 
op te slaan: 
 Sla de pomp op een droge plaats op. 
 Draai de pomp ten minste eenmaal per maand 

handmatig. 
 
6.8.2 Maatregelen bij langere perioden van 
buitenwerkingstelling 
De pomp blijft geïnstalleerd en is klaar voor gebruik: 

 Laat de pomp op regelmatige intervallen 5 
minuten draaien. Deze intervallen zijn afhankelijk 
van de installatie. U moet dit echter ten minste 
eenmaal per week doen. 

 
6.8.3 Langere perioden buiten werking 
 

 

Na langdurige stationaire perioden kan de 
pakking hard zijn geworden; vervang deze 
voordat u de pomp opstart. 
Volg de instructies voor de eerste keer 
opstarten wanneer u opstart (zie hoofdstuk 6). 

 
a) Gevulde pompen 
 Schakel stand-by pompen eenmaal per week in 

en onmiddellijk weer uit. Gebruik eventueel als 
hoofdpomp. 

 Wanneer de stand-by pomp onder bedrijfsdruk en 
op bedrijfstemperatuur is, moet u geen afdich-
tings-, afvoer- of koelsystemen uitschakelen. 

 Vervang de olie of het vet na 2 jaar. 
 De pakkingbus moet zijn afgesteld om smering 

van de pakking te handhaven (draai deze 
bijvoorbeeld niet te strak aan). 

 
b) Afgetapte pompen 
 Draai de as ten minste eenmaal per week (scha-

kel deze niet in om droogloop te voorkomen). 
 Vervang de olie of het vet na 2 jaar. 

 
7. Onderhoud 

7.1 Algemene opmerkingen 
 

 

Werkzaamheden aan de pomp of pompeenheid 
mogen alleen worden uitgevoerd wanneer deze 
buiten werking is. Volg de aanwijzingen in 
hoofdstuk 2. 

 

 

Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd 
door opgeleid, ervaren personeel dat goed op 
de hoogte is van de inhoud van deze 
bedieningsvoorschriften, of door het eigen 
onderhoudspersoneel van de fabrikant.  

 
7.2 Mechanische afdichtingen 
 

 

Voordat u de pomp opent, moet u eerst 
hoofdstuk 2 en 8 zorgvuldig doornemen. 

 

Wanneer pompvloeistof lekt bij de mechanische 
afdichting, is deze beschadigd en moet u deze ver-
vangen. 
Vervang de mechanische afdichting volgens de 
meegeleverde ‘Montage-instructies voor asafdichting’. 
 

7.3 Pakkingbussen 
Pakkingbussen vereisen constant onderhoud, zie 
hoofdstuk 6.2, sectie ‘Pakkingbus’. Wanneer de 
lekkagehoeveelheid niet langer juist kan worden 
ingesteld, is de pakking versleten en moet deze zo 
snel mogelijk worden vervangen (verhoogde slijtage 
bij de asbus). Vervang pakkingbussen volgens de 
meegeleverde ‘Montage-instructies voor asafdichting’. 
 

 

Wegens het risico op ongelukken is het strikt 
verboden de pakking te bevestigen aan pompen 
in bedrijf, pompen onder bedrijfsdruk of pompen 
op bedrijfstemperatuur. 

 
7.4 Smering en smeermiddel verversen 
 

7.4.1 Oliesmering 
 

Temperatuur bij 
lager 

Eerste 
olieverversing na 
..... bedrijfsuren 

Alle overige olie-
verversingen na 
..... bedrijfsuren 

tot 60 °C 300 8.760 *) 
60 °C – 80 °C 300 4.000 *) 
60 °C – 80 °C 200 3.000 *) 

 

*) ten minste 1x per jaar 
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Bij installaties met explosiegevaar moeten de 
intervallen van de olieverversingen strikt worden 
nageleefd. 

 
Olieverversen 
 Na de eerste ....... bedrijfsuren moet u de olie 

aftappen (olieafvoer ‘AS’ met aftapstop) en 
spoelen met verse olie. Reinig de olieaftapstop en 
sluit de olieafvoer. 

 Vul met verse olie volgens de richtlijnen in 
hoofdstuk 6.5. 

 Wanneer de pomp gedurende langere tijd buiten 
bedrijf is geweest, moet de olie na twee jaar 
worden ververst. 

 

 

Oude olie moet worden afgevoerd conform de 
geldende nationale milieuvoorschriften. 

 
Oliekwaliteit 

 Naam 
Smeerolie CLP46 

DIN 51517 of 
HD 20W/20 SAE 

 Symbool conform DIN 51502  
 Filmviscositeit bij 40 °C 
 Vlampunt (volgens Cleveland) 
 Stolpunt (gietpunt) 
 Gebruikstemperatuur *) 

46±4 mm2/s 
+175 °C 
-15 °C 

hoger dan 
toegestane 

lagertemperatuur 
*) Bij omgevingstemperaturen lager dan -10 °C moet een ander 
geschikt type smeerolie worden gebruikt. 
Aanvraag vereist. 

 
Hoeveelheid olie 

Lagersteun Hoeveelheid olie in l 
42 S 1,9 
55 S 3,7 

75 S, 90 S 7,5 
100 S 18,0 

 
7.4.2 Vetsmering 
Opnieuw smeren 
 Vetgesmeerde lagers met de mogelijkheid tot 

opnieuw smeren moeten om de 4000 bedrijfsuren 
opnieuw worden gesmeerd, maar ten minste 
eenmaal per jaar. Maak eerst de vetnippels (SN) 
schoon. 

 
Kwaliteit van vetsmeermiddel ... 
... conform NLGI GRADE 2 
 
Hoeveelheid vet bij opnieuw smeren (globale 
waarde) 

Lagersteun Lager aan 
pompzijde 

Lager aan 
aandrijvingszijde 

42 S 20 g / 22 cm3 35 g / 39 cm3 
55 S 30 g / 33 cm3 60 g / 66 cm3 

75 S, 90 S 50 g / 55 cm3 100 g / 110 cm3 
100 S 75 g / 83 cm3 145 g / 160 cm3 

 

 Wanneer de pomp gedurende langere tijd buiten 
bedrijf is geweest, moet het vet in de lagers na 
twee jaar worden ververst. 

 
7.5 Koppeling 
Controleer de vrijslag in de onderdelen van de 
koppeling regelmatig, ongeveer om de 1.000 bedrijfs-
uren. De radiale vrijslag in de delen van de koppeling 
moet ten minste eenmaal per jaar worden gecontro-
leerd. 
Voor koppelingen met rubberen vlakken geldt het 
volgende: 
Tenzij een vrijslag in de koppelingen noodzakelijk is, 
mogen de vlakken tot ongeveer ¼ van hun gebruike-
lijke dikte verslijten voordat deze moeten worden 
vervangen. Plaats voor de meting van de vrijslag in de 
koppeling een markering op de buitendiameter van 
beide koppelingsnaven (zie onderstaande afbeelding). 
Zet vervolgens één naaf vast en draai de tegenover-
liggende naaf zo ver mogelijk. Daarna meet u de 
afstand (∆SV) tussen de markeringen van de koppe-
ling. Wanneer deze meting de waarde overschrijdt die 
in het schema staat weergegeven, moet u de pakking 
vervangen. Vervang deze in sets. 

 
 

Afmeting 80 95 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 350 400 
∆Sv [mm] 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 9,0 10,0 11,5 10,5 11,5 13,0 
 

 

Bij ernstige slijtage mag worden aangenomen 
dat de motor niet juist is uitgelijnd met de pomp 
of dat de afstand tussen de delen van de 
koppeling is gewijzigd. Vervang versleten ele-
menten en installeer de koppeling opnieuw of 
stel deze af, zoals beschreven in hoofdstuk 5.3. 

 

 
7.6 Reinigen van de pomp 

 

De pomp mag niet worden gereinigd met water 
onder druk: dit leidt tot binnensijpelend water in 
de lagers. 

 
 

 Vuil aan de buitenkant van de pomp heeft een 
ongunstig effect op de warmteoverdracht. De 
pomp moet daarom op regelmatige intervallen 
(afhankelijk van de hoeveelheid vuil) worden 
gereinigd met water. 

 Radiale-asafdichting (WD1 en WD2) is niet 
volledig vrij van lekkage. Verontreiniging kan 
leiden tot lekkage bij het asafdichtingsgebied van 
de frame. Veeg daarom van tijd tot tijd 
verontreiniging weg met een doek. 

 Vervang een vuil oliepeilkijkglas (ÖA). 
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8. Demontage en reparatie van de pomp 

8.1 Algemene opmerkingen 
 

 

Reparatie aan de pomp of het pompsysteem 
mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd, 
vakkundig personeel of door het gespeciali-
seerde personeel van de fabrikant. 

 

 

Wanneer u de pomp demonteert, moet u de 
richtlijnen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4.1 in 
acht nemen. 

 

Voor montage en reparatie kunt u eventueel een 
beroep doen op gespecialiseerd personeel. 
 

 

Wanneer gevaarlijke vloeistoffen worden ver-
pompt, moet de pompvloeistof op gepaste wijze 
worden afgevoerd voordat de pomp wordt ge-
demonteerd. Houd er rekening mee dat in afge-
tapte pompen altijd resten van de verwerkte 
vloeistof achterblijven. Eventueel moet de pomp 
worden gespoeld of ontsmet. Houd de wetten in 
acht om gezondheidsrisico’s te voorkomen. 

 

 Voordat u de pomp demonteert, moet u deze zo 
beveiligen dat deze niet kan worden opgestart. 

 Het pomphuis moet zijn afgetapt en zonder druk 
zijn. 

 Alle vergrendelingsinrichtingen in de aanzuig- en 
drukleiding moeten zijn vergrendeld. 

 Alle onderdelen moeten de omgevingstempera-
tuur hebben aangenomen. 

 

 

Beveilig gedemonteerde pompen, eenheden of 
afzonderlijke onderdelen tegen omkantelen of 
wegrollen. 

 

 

Wanneer u de pomp demonteert, mag u een 
open vlam (soldeerlamp, enzovoort) alleen 
gebruiken wanneer er geen gevaar bestaat voor 
het veroorzaken van brand, explosies of 
schadelijke dampen. 
Gebruik nooit hitte om de waaiermoer te 
demonteren. Het gebruik van hitte kan leiden tot 
ernstig lichamelijk letsel en materiële schade. 

 

 

Gebruik alleen originele reserveonderdelen. 
Zorg dat u de juiste materialen en het overeen-
komende ontwerp gebruikt. 

 
8.2 Algemeen 
 

 

Werkzaamheden die gepaard gaan met 
schokken (hameren), mogen alleen buiten de 
explosiegevaarlijke omgeving worden uitge-
voerd. Anders mag alleen vonkvrij gereedschap 
worden gebruikt. 

 

Gebruik de juiste doorsnedetekening bij het (de)mon-
teren van de pomp. 
U heeft geen specialistisch gereedschap nodig. 
Voordat u de pomp demonteert, moet u controleren of 
u de vereiste onderdelen hebt. 
Demonteer de pomp alleen in zoverre als nodig is voor 
de vervanging van het betreffende onderdeel. 
 

8.3 Demontage van de loopeenheid 
De loopeenheid bevat alle onderdelen van de pomp, 
behalve het spiraalhuis (4). Wanneer de pompen zijn 
vervaardigd voor procesontwerp, kan het spiraalhuis 
(4) op het basisframe en in de leidingen blijven, tenzij 
het spiraalhuis zelf moet worden gerepareerd. 
 Tap het spiraalhuis (4) af via de aftapstop (E). 
 Schroef alle hulpleidingen (spoeling, koeling, 

quench, enzovoort) los en tap de smeerolie af van 
de lagersteun (10) via de geschroefde olieplug 
(AS). 

 Verwijder de koppelingsbescherming. 
 Verwijder het afstandsstuk van de afstandstuk-

koppeling (indien beschikbaar). Verwijder de 
motor van de standaardkoppeling. 

 Draai de schroeven voor de steunvoet (80/F) los 
van het basisframe. 

 Hang de loopeenheid in een hijsvoorziening zodat 
deze niet kan zakken, of duw deze in het 
spiraalhuis tijdens de demontage. Zie afb. 9 voor 
aanbevelingen voor het hijsen. 

 

 
Afb. 9 

 

 Draai de huisschroeven (zeshoekige moeren ‘M1’) 
los. 

 Scheid de loopeenheid van het huis. Gebruik 
hiervoor de eventueel beschikbare hefschroeven. 

 
8.4 Verwijderen van de waaier 
 

 

Lees de meegeleverde ‘Montage-instructies 
voor asafdichting’. 

 

 Draai de waaiermoer (28) (rechtse schroefdraad) 
los door de rotor aan het koppelingsuiteinde vast 
te zetten. 

 Verwijder de waaier (1) met behulp van twee 
schroevendraaiers of koevoeten (afb. 10). 
Verwijder de spie (PF1). 
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Afb. 10 

 

 

Plaats de koevoeten onder de waaierbladen om 
schade aan de waaier te voorkomen. 

 

 Voor verdere demontage moet u de loopeenheid 
in verticale positie plaatsen (met verticale as, zie 
afb. 11). Let op: neem voorzorgsmaatregelen om 
kantelen van de loopeenheid te voorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 11 
 
 
 
 
 
 

 
8.5 Verwijderen van de asafdichting 
 Voordat u het deksel van het motorhuis (18..) 

verwijdert, moet u de ‘Montage-instructies voor 
asafdichting’ doornemen. 

 
8.6 Verwijderen van de lager 
 Verwijder de koppeling met een koppelingstrekker 

(afb. 12) en verwijder de koppelingsspie (PF2). 
 

  

Afb. 12 

 

 Verwijder de afvoerring (73). 
 Draai de zeshoekige schroeven (S5) respectieve-

lijk zeshoekige moeren (M5) los en verwijder 
deze. Verwijder vervolgens de lantaarn (11). 

 Uitsluitend voor lagersteun 100S: draai de 
zeshoekige moeren (M8) los en demonteer de 
lagerkap (12/P). 

 Draai de zeshoekige schroeven (S6) los en verwij-
der deze. Verwijder vervolgens de lagerkap (12). 

 Verplaats, met een houten of plastic hamer, de as 
(24) met het paar hoekcontactlagers (K2) en de 
binnenring van de rollerlager (K1). Let hierbij op 
voor het aandrijfeind (afb. 13). 

 
Afb.13 

 

 Demonteer de rollerlager (K1) (sluitring) van de 
lagersteun (10). 

 Buig de borgring (SB) naar boven, draai de 
lagermoer (50) los (rechtse schroefdraad) en 
verwijder de borgring (SB). 

 Verwarm de hoekcontactlagers (K2) en de 
binnenring van de rollerlager (K1) en verwijder 
deze met behulp van geschikt gereedschap 
(bijvoorbeeld een haaktrekker) van de as (24). 

 
8.7 Herstellen 
Na de demontage moet u alle onderdelen reinigen en 
nauwkeurig controleren op slijtage. Versleten en 
beschadigde onderdelen moet u vervangen door 
nieuwe onderdelen (reserveonderdelen). 
Wanneer u de pomp opnieuw monteert, raden wij u 
aan alle afdichtingen (platte pakkingen, O-ringen en 
radiale asafdichtingsringen) te vervangen. 
 

 

Alle afdichtingselementen van PTFE en grafiet 
zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. 

 

In de meeste gevallen is het nuttig de mechanische 
afdichting en de lagers te vernieuwen. Wanneer deze 
beschadigd zijn, is vervanging absoluut noodzakelijk. 
Afzettingen op de waaier (1), op het spiraalhuis (4) of 
op het deksel van het motorhuis (18) moet u 
verwijderen. 
 
8.7.1 Vrijslag van de waaier 
 

Aanzuigzijde van waaier 
 

 

Aandrijvingszijde van 
waaier 
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Afmeting 
pomp 

Aanzuigzijde Aandrijvingszijde 

D *) 
(mm) 

Radiale vrijslag 
s (mm) D *) 

(mm) 

Radiale vrijslag 
s (mm) 

nieuw limiet 
slijtage 

nieuw limiet 
slijtage min. max. min. max. 

125-330 200 0,20 
(0,45) 

0,24 
(0,50) 

1,15 
(1,40) 200 0,20 

(0,45) 
0,24 

(0,50) 
1,15 

(1,40) 

125–500 220 0,20 
(0,45) 

0,24 
(0,50) 

1,15 
(1,40) 250 0,20 

(0,50) 
0,24 

(0,55) 
1,20 

(1,50) 

150–500 250 0,20 
(0,45) 

0,24 
(0,50) 

1,20 
(1,45) 250 0,20 

(0,50) 
0,24 

(0,55) 
1,20 

(1,50) 

200–260 220 0,23 
(0,50) 

0,28 
(0,55) 

1,15 
(1,45) 220 0,23 

(0,50) 
0,28 

(0,55) 
1,15 

(1,45) 

200–350 250 0,23 
(0,75) 

0,28 
(0,80) 

1,20 
(1,75) 250 0,23 

(0,75) 
0,28 

(0,80) 
1,20 

(1,75) 

200–400 270 0,23 
(0,60) 

0,28 
(0,65) 

1,25 
(1,65) 270 0,23 

(0,60) 
0,28 

(0,65) 
1,25 

(1,65) 

200–500 250 0,23 
(0,50) 

0,28 
(0,55) 

1,20 
(1,50) 250 0,23 

(0,50) 
0,28 

(0,55) 
1,20 

(1,50) 

250–315 250 0,23 
(0,75) 

0,28 
(0,80) 

1,20 
(1,75) 250 0,23 

(0,75) 
0,28 

(0,80) 
1,20 

(1,75) 

250–350 270 0,23 
(0,60) 

0,28 
(0,65) 

1,25 
(1,65) 270 0,23 

(0,60) 
0,28 

(0,65) 
1,25 

(1,65) 

250–400 280 0,23 
(0,75) 

0,28 
(0,80) 

1,25 
(1,80) 280 0,23 

(0,75) 
0,28 

(0,80) 
1,25 

(1,80) 

250–500 280 0,23 
(0,70) 

0,28 
(0,75) 

1,25 
(1,75) 280 0,23 

(0,70) 
0,28 

(0,75) 
1,25 

(1,75) 

300–400 315 0,23 
(0,68) 

0,28 
(0,73) 

1,33 
(1,80) 315 0,23 

(0,68) 
0,28 

(0,73) 
1,33 

(1,80) 

300–450 315 0,23 
(0,68) 

0,28 
(0,73) 

1,33 
(1,80) 315 0,23 

(0,68) 
0,28 

(0,73) 
1,33 

(1,80) 

300–500 330 0,23 
(1,00) 

0,28 
(1,05) 

1,40 
(2,20) 330 0,23 

(0,70) 
0,28 

(0,75) 
1,40 

(1,90) 

350–450 380 0,25 
(0,68) 

0,29 
(0,73) 

1,45 
(1,90) 350 0,25 

(0,68) 
0,29 

(0,73) 
1,45 

(1,90) 

400–400 370 0,25 
(0,65) 

0,29 
(0,75) 

1,45 
(1,90) 250 0,20 

(0,45) 
0,24 

(0,50) 
1,45 

(1,70) 

600–600 515 0,25 
(0,65) 

0,30 
(0,75) 

1,60 
(2,05) 515 0,25 

(0,65) 
0,30 

(0,75) 
1,60 

(2,05) 
 De waarden tussen haakjes zijn van toepassing op code VV en 
WW. 
 *) nominale diameter 
 

 

Wanneer de slijtagelimieten zijn bereikt of 
overschreden, moet u de versleten onderdelen 
vervangen. 

 

U heeft de volgende mogelijkheden om de juiste 
speling te herstellen: 
a) Vervang de waaier (1) en de slijtringen (9/S en 

9/D). Op die manier zijn de originele afmetingen 
hersteld. 

b) U kunt een aangepaste slijtring (die speciaal is 
geboord) aanbrengen om vervanging van de 
waaier te voorkomen. Neem contact op met de 
fabriek voor meer informatie. 

 
8.8 Monteren 
Monteer de pomp opnieuw door de stappen voor het 
demonteren van de pomp in omgekeerde volgorde uit 
te voeren. U moet echter de volgende punten in acht 
nemen: 
 Houd u strikt aan de hygiëneregels wanneer u de 

pomp opnieuw monteert. 
 Bij nauwe toleranties, bijvoorbeeld tussen asbus 

(44) en as (24) of tussen waaier (1) en as (24), 
alsmede de schroefdraad, moet u een geschikte 
niet-invretende component (bijvoorbeeld Moly-
kote/Never-Seeze) gebruiken om ervoor te zorgen 
dat de montage en de volgende demontage 
gemakkelijker verlopen. 

 

Deze niet-invretende component moet 
compatibel zijn met de verpompte vloeistof. 

 

 Schroeven moeten worden aangedraaid, met de 
volgende koppel: 

 

 Locatie Afmeting 
schroef 

Koppel in Nm 
Gesmeerde 

schroefdraad 
Droge 

schroefdraad 

 Huisschroeven 

M16 75 110 
M20 165 (255) 255 (385) 
M24 325 (440) 495 (665) 
M30 575 870 

 Alle andere schroeven 

M12 40 60 
M16 100 150 
M20 190 290 
M24 330 500 

 De waarden tussen haakjes zijn van toepassing op: 
 - M20 voor pompafmeting LS 400-400 en model LC en LCP 
 - M24 voor pompafmeting LS 608-600 en LS 606-600 
 

 U mag de voorgeschreven lagers alleen gebruiken 
conform de aanwijzingen in hoofdstuk 3.3.1. 

 

 

Monteer alleen een paar hoeklagers afkomstig 
van dezelfde fabrikant. 

 

 Verwarm de hoekcontactlagers (K2) en de 
binnenring van de rollerlager (K1) in een oliebad of 
via inductieverhitting tot 80 °C, schuif de lagers tot 
aan het contactoppervlak op de as (24) en druk 
deze net zo lang aan totdat ze strak om de as 
sluiten. 

 

 

De hoekcontactlagers (K2) moeten worden 
gemonteerd in X- respectievelijk O-samenstel-
ling op lagersteun 100S. 

 

 Bevestig de borgring (SB) en draai de lagermoer 
(SB) aan met een haaksleutel. 

 Koel de hoekcontactlagers tot de omgevingstem-
peratuur. 

 Draai de lagermoer (50) opnieuw aan en buig de 
borgring (SB) van de lagermoer. 

 Wanneer u de as (24) met de gemonteerde 
hoekcontactlagers (K2) en de binnenring van de 
rollerlager (K1) monteert in de lagersteun (10), 
moet u ervoor zorgen dat het draaioppervlak van 
de rollerlager niet wordt beschadigd door de 
randen van de rollen. 

 Bij montage van de lagersteun (10) aan de 
lantaarn (11) en van de lantaarn (11) aan het 
spiraalhuis (4), moet u de schroeven in het 
midden van de spelingsgaten plaatsen. 
Anders kantelt de lagersteun (10) tegen het 
spiraalhuis (4), hetgeen de exacte afstelling van 
het oliepeil beïnvloedt. 

 Voor montage van de asafdichting (pakking of 
mechanische afdichting) moet u de aparte 
‘Montage-instructies voor asafdichting’ en 
hoofdstuk 8.5 doornemen. 

 Na montage van de loopeenheid en diens 
montage in het spiraalhuis, moet u de as draaien 
en de vrije beweging van de pomp controleren. 
Wanneer de as wordt gedraaid, kan de 
asafdichting enige weerstand bieden, maar er 
mag geen enkel contact zijn tussen de metalen 
onderdelen. 
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 Voordat u de pomp opstart, moet u de uitlijning 

van de koppeling controleren. Bij pompen met 
afstandskoppeling waarvan het pomphuis en de 
motor niet zijn gedemonteerd, hoeft dit niet te 
gebeuren. 

 

 

Vergeet niet de pomp met olie te vullen voordat 
u deze opstart. 

 

 

Voordat u de pomp opstart, moet u niet 
vergeten alle veiligheidsapparatuur te 
installeren en aan te sluiten. 

 

 

 
9. Aanbevolen reserveonderdelen, reservepompen 

9.1 Reserveonderdelen 
Reserveonderdelen moeten bij continue werking ten 
minste twee jaar meegaan. Wanneer geen andere 
richtlijnen van toepassing zijn, raden wij u aan het 
onderstaande aantal onderdelen op voorraad te 
houden (conform DIN 24296). 
 

 Aantal pompen 
(inclusief stand-by pompen) 

    2        3        4        5       6/7    8/9    10/+ 
Reserveonderdelen Aantal reserveonderdelen 
Waaier 1 1 1 2 2 2 20% 
Slijtring 2 2 2 3 3 4 50% 
As met spie en moeren 1 1 1 2 2 2 20% 
Rollager - set 1 1 2 2 2 3 25% 
Asbus 2 2 2 3 3 4 50% 
Lantaarnring 1 1 2 2 2 3 30% 
Pakkingring 16 16 24 24 24 32 100% 
Verbindingen voor 
pomphuis - sets 4 6 8 8 9 12 150% 

Andere verbindingen - 
sets 

4 6 8 8 9 10 100% 

Mech. afdichtingen - set 1 1 2 2 2 3 25% 
Lager (lantaarn met 
lagersteun, inclusief as, 
lagers, enzovoort) 

- - - - - - 2 

 

 

Verzeker u van optimale beschikbaarheid door 
een ruime hoeveelheid reserveonderdelen op 
voorraad te houden, met name wanneer deze 
zijn gemaakt van speciale materialen en in het 
geval van mechanische afdichtingen: de leve-
ring van dergelijke materialen duurt langer. 

 

Reserveonderdelen bestellen 
Geef de volgende informatie door wanneer u 
reserveonderdelen bestelt: 
 

 Type:   
 

 S/N (Ordernr.):   
 

 Naam onderdeel:   
 

 Doorsnedetekening   
 

Alle informatie is terug te vinden op het gegevensblad 
en de relevante doorsnedetekening. 
 

 

Sla reserveonderdelen op in droge en schone 
ruimtes. 

 
9.2 Stand-by pompen 
 

 

In fabrieken waar het uitvallen van een pomp 
levensbedreigend kan zijn of materiële schade 
of hoge kosten kan veroorzaken, is het van 
essentieel belang dat voldoende pompen stand-
by worden gehouden. Regelmatig moet worden 
gecontroleerd of deze pompen altijd klaar zijn 
voor gebruik (zie hoofdstuk 6.8). 

 

 

Sla stand-by pompen op conform de 
aanwijzingen in hoofdstuk 6.8. 

 
 

 

10. Defecten – Oorzaken en oplossingen 
 

Gebruik de volgende lijst met oorzaken van defecten 
en oplossingen om het probleem te onderkennen. De 
klantenserviceafdeling van de fabrikant is beschikbaar 
voor reparaties van defecten die de operator niet kan 
of wil repareren. Wanneer de operator de pomp 
repareert of wijzigt, moet hij met name de ontwerpge-
gevens op het gegevensblad en de instructies in 
hoofdstuk 2 van deze bedieningsvoorschriften in acht 
nemen. Eventueel moet de schriftelijke overeenkomst 
van de fabrikant worden opgevraagd. 
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Oplossing 
 

■           Tegendruk te hoog 
 

Controleer eenheid op vervuiling, open persklep 
Verlaag weerstand in persleiding (reinig bijvoorbeeld zonodig 
filter) 
Gebruik grotere waaier (controleer beschikbaar 
motorvermogen) 

  ■  ■    ■   Tegendruk te laag, persstroom te klein Smoor persklep 
   ■ ■       Snelheid te hoog Verlaag snelheid 

Vergelijk snelheid van motor met gespecificeerde 
pompsnelheid (vermogensplaat) 
Bij instellen van snelheid (frequentietransformator), controleer 
referentiewaardeinstelling 

■  ■         Snelheid te laag Verhoog snelheid (controleer beschikbaar motorvermogen) 
Vergelijk snelheid van motor met gespecificeerde 
pompsnelheid (vermogensplaat) 
Bij instellen van snelheid (frequentietransformator), controleer 
referentiewaardeinstellingen 

 ■ ■   ■ ■     Debiet te laag Verhoog min. debiet (open persklep, bypass) 
        ■   Debiet te hoog Verlaag debiet (smoor persklep) 
   ■ ■       Waaierdiameter te groot Gebruik kleinere waaier 
■  ■         Waaierdiameter te klein Gebruik grotere waaier (controleer beschikbaar 

motorvermogen) 
■  ■   ■ ■     Pomp en/of leidingen niet volledig gevuld met vloeistof Vul 

Ventileer 
■ ■ ■         Pomp of aanzuig-/invoerleiding geblokkeerd Reinig 
■  ■         Luchtzak in leiding Ventileer 

Verbeter loop van leiding 
■ ■ ■   ■ ■     Aanzuighoogte te groot/NPSH van systeem te klein 

 
Verhoog vloeistofniveau en toegangsdruk 
Verlaag weerstand in aanzuig-/invoerleiding (wijzig loop en 
nominale breedte, open afsluitkleppen, reinig filters) 

■ ■ ■         Lucht wordt aangezogen Verhoog vloeistofniveau 
Controleer of aanzuigleiding vacuümdicht is 

■ ■ ■         Lucht wordt aangezogen via asafdichting Reinig leiding afdichting 
Verhoog druk afdichting 
Vervang asafdichting 

■  ■         Draairichting is verkeerd Verwissel twee fasen van elektrische voeding (moet door 
elektricien worden uitgevoerd) 

■  ■   ■   ■   Inwendige onderdelen vertonen slijtage Vervang versleten onderdelen 
■  ■  ■       Dichtheid en/of viscositeit van behandelde vloeistof is te 

hoog 
Verzoek assistentie 

    ■      ■ Pakkingbus niet recht Draai gelijkmatig aan 
       ■    Pakkingbus is te strak vastgezet of asafdichting is versleten Draai pakkingbus iets los  

Vervang pakking en/of mechanische afdichting 
Controleer afdichtings-, spoel- en koelleidingen (druk) 
Voorkom drooglopen 

       ■   ■ Strepen en oneffenheden op as of mof Vervang onderdelen 
       ■   ■ Ongeschikt pakkingmateriaal Gebruik geschikt materiaal (controleer as of mof vooraf op 

schade) 
       ■   ■ Afzettingen op mechanische afdichting 

 
Reinig 
Vervang zonodig mechanische afdichting 
Installeer zonodig extra spoeling of quench 

     ■     ■ Waaier uit balans 
 

Verwijder belemmeringen/afzettingen 
Vervang waaier indien defect of ongelijkmatig versleten 
Controleer assen om zeker te zijn dat ze goed draaien 

     ■   ■  ■ Koppeling niet uitgelijnd Lijn pompeenheid beter uit 
     ■   ■   Koppelingsafstand te klein Vervang 
    ■ ■   ■ ■ ■ Krachten in leiding te hoog (pompeenheid onder spanning) Vervang (ondersteun leidingen, gebruik compensatoren, enz.) 

Is funderingsplaat/-frame juist op zijn plaats gegoten? 
        ■   Te veel, te weinig of verkeerd type smeermiddel Vervang 
    ■       Elektrische voeding niet juist (2-fase werking) Controleer voltage van alle fasen  

Controleer kabelaansluitingen en zekeringen 
         ■  Afdichting onvoldoende Draai schroeven aan 

Vervang afdichting 
     ■   ■   Lager beschadigd Vervang 

Controleer smeermiddel en lagerruimte op verontreiniging 
(spoel oliegebied) 

        ■   Ontluchtingsfittingen onvoldoende 
 

Reinig ontluchtingsopeningen in waaier 
Vervang versleten onderdelen (waaier, splitringen) 
Stel af conform systeemdruk/invoerdruk vermeld bij bestelling 

     ■      Systeemgerelateerde trillingen (resonantie) Verzoek assistentie 
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