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Pumpens typskylt 

 

Type *) Typ av pump 
S/N *) Serienummer 
Year  Tillverkningsår 
Q  Märkkapacitet vid driftpunkt 
P  Märkeffekt vid driftpunkt 
H  Transporthöjd (energihöjd) vid driftpunkt 
n  Varvtal 
pall w C Max. tillåtet drifttryck i pumphuset (=det 

högsta utgångstrycket vid given 
driftstemperatur som pumphuset kan 
användas vid). 

tmax op Maximal tillåten arbetstemperatur för 
pumpvätska 

Item No Kundrelaterat ordernummer 
Imp∅ Pumphjulets yttre diameter 
 

*) Med dessa uppgifter är alla detaljer gällande 
utförande och material definierade för tillverkaren. 
Ange alltid dessa uppgifter vid kontakt och 
förfrågningar hos tillverkaren samt vid beställning av 
reservdelar. 
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1. Allmänt 
Denna produkt uppfyller kraven för maskindirektivet 
2006/42/EG. 
 

 

All installations-, drifts-, inspektions- och 
underhållspersonal måste kunna bevisa att de 
känner till relevanta bestämmelser för 
förebyggande av olyckor samt att de är 
kvalificerade för arbetet. Om personalen inte 
har relevanta kunskaper ska den genomgå 
lämplig utbildning. 

 

Driftsäkerheten hos den levererade pumpen eller 
aggregatet (= pump med motor) är endast garanterad 
vid avsedd användning enligt bifogat datablad 
och/eller orderbekräftelse, eller kapitel 6 "Driftsättning, 
drift, avstängning". 
Operatören ansvarar för att följa anvisningarna och 
rätta sig efter de säkerhetskrav som ställs i dessa 
driftanvisningar. 
En störningsfri drift av pumpen respektive aggregatet 
är endast möjligt om installation och underhåll 
genomförs noggrant enligt inom maskin- och 
elektroteknik gällande bestämmelser. 
Om någon information utelämnats i dessa 
driftanvisningar ska du kontakta oss. 
Tillverkaren ikläder sig inget ansvar för pumpen eller 
aggregatet om driftanvisningen inte följs. 
Vidare ska driftanvisningen förvaras på ett säkert 
ställe för eventuella framtida behov. 
Om denna pump eller aggregat överlämnas till tredje 
part är det väsentligt att denna driftanvisning, 
tillsammans med de driftvillkor och 
arbetsbegränsningar som tillhandahålls i 
orderbekräftelsen, också vidarebefordras. 

I driftanvisningen beaktas inte alla utformningsdetaljer 
och varianter, eller alla tillfälligheter och händelser 
som kan inträffa vid installation, drift och underhåll. 
Vi förbehåller oss upphovsrätten till denna 
driftanvisning; den är endast avsedd för personligt 
bruk av ägaren till pumpen eller aggregatet. 
Driftanvisningen innehåller tekniska instruktioner och 
ritningar som varken helt eller delvis får reproduceras, 
distribueras eller användas på något otillbörligt sätt i 
konkurrenssyfte eller delges andra. 
 
1.1 Garanti 
Garantin ges i enlighet med våra leveransvillkor 
och/eller orderbekräftelsen. 
Reparationsarbeten under garantitiden får endast 
utföras av oss, eller underställas vårt skriftliga 
godkännande. I annat fall upphör garantin att gälla. 
Garantier för en längre tid gäller i princip endast vid 
oklanderlig bearbetning och användning av det 
specificerade materialet. Garantin ska inte omfatta 
naturlig förslitning samt alla delar som utsätts för 
slitage, såsom pumphjul, axeltätningar, axlar, 
axelhylsor, lager, slitringar etc. eller skada orsakad av 
transport eller felaktig hantering. 
För att garantin ska gälla är det väsentligt att pumpen 
eller aggregatet används i enlighet med de driftillkor 
som anges på typskylten, i orderbekräftelsen eller i 
databladet. Detta gäller i synnerhet materialens 
hållbarhet samt pumpens och axeltätningens 
störningsfria funktion. 
Om de tillämpade driftvillkoren på ett eller flera sätt 
skiljer sig från anvisningarna ovan, måste vi ombes att 
skriftligen bekräfta pumpens lämplighet. 

 
2. Säkerhetsbestämmelser 
Denna driftanvisning innehåller viktiga instruktioner 
som måste följas när pumpen monteras och startas, 
samt vid drift och underhåll. Av denna anledning ska 
driftanvisningen läsas av ansvarig kvalificerad 
personal och/eller anläggningens operatör innan 
pumpen installeras och tas i drift. Driftanvisningen bör 
alltid finnas nära till hands på den plats där pumpen 
eller aggregatet är installerad. 
Denna driftanvisning hänvisar inte till Allmänna 
bestämmelser för förebyggande av olyckor eller 
lokala säkerhets- och/eller driftsbestämmelser. 
Operatören ansvarar för överensstämmelsen med 
dessa (genom att, om så krävs, kalla in extra 
installationspersonal).  
Vidare innehåller inte denna driftanvisning 
instruktioner och information om 
säkerhetsanordningar avseende hantering och 
avyttring av pumpmedier och/eller hjälpmedier för 
spolning, smörjning osv., särskilt om dessa är 
explosiva, giftiga, heta osv. 
Endast operatören är ansvarig för behörig och 
föreskriven hantering. 
 
 

2.1 Markering av hänvisningar i 
driftanvisningen 
De säkerhetsbestämmelser som förekommer i denna 
driftanvisning har specialmarkerats med 
säkerhetstecken i enlighet med DIN 4844: 
 

 

Säkerhetshänvisning!  
Om inte föreskriften iakttas kan pumpen och 
dess funktion skadas. 

 

 

EG-Ex-märkning 
Produkter som ska användas i explosiva 
atmosfärer måste märkas. 

 

 

Allmän symbol för fara!  
Risk för personskada. 

 

 

Varning för farlig spänning! 
 

 

De säkerhetsinstruktioner som fästs direkt på pumpen 
eller aggregatet måste under alla omständigheter 
följas. De måste också hållas i läsbart skick. 
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På samma sätt som denna driftanvisning för 
pumpen ska samtliga driftanvisningar för tillbehör 
(t.ex. motor) iakttas och hållas tillgängliga. 
 
2.2 Risker om säkerhetsanvisningarna 
inte iakttas 
Om inte säkerhetsanvisningarna iakttas kan detta 
leda till att rätten till skadeståndsanspråk går 
förlorad. 
Dessutom kan sådan underlåtenhet leda till följande 
risker: 
 Fel i viktiga maskin- eller anordningsfunktioner. 
 Fel i elektronisk apparatur och mätinstrument 

p.g.a.. magnetfält. 
 Risk för person- och sakskada p.g.a.. magnetfält. 
 Risk för personskada genom elektrisk, mekanisk 

och kemisk inverkan. 
 Miljöfara genom läckage av farliga ämnen. 
 

 

Vid användning av enheten i områden med 
explosionsrisk bör särskild uppmärksamhet 
ägnas åt avsnitt märkta Ex. 

 
2.3 Säkerhetsinstruktioner för 
operatör/arbetare 
 Driftvillkoren, förslitning, korrosion eller ålder 

begränsar pumpens/aggregatets livslängd samt 
specificerade egenskaper. Operatören måste se 
till att regelbunden inspektion och underhåll utförs 
så att alla delar byts ut i god tid, då systemets 
säkra funktion annars äventyras. Om onormal 
funktion eller någon skada upptäcks måste 
pumpen stoppas omedelbart. 

 Om driftstörning eller fel i något system eller 
någon enhet kan medföra person- eller sakskada 
ska dessa utrustas med larmanordningar och/eller 
reservmoduler som ska testas regelbundet för att 
försäkra sig om att de fungerar korrekt. 

 Om det finns risk för personskada genom heta 
eller kalla maskindelar måste dessa säkras på ett 
sådant sätt att man inte kan komma åt delarna 
eller genom att sätta upp varningsskyltar. 

 Skydd som hindrar från att komma åt rörliga delar 
(t.ex. kopplingsskydd) får inte tas bort när 
anläggningen är i drift. 

 Hos pumpar eller aggregat med en 
bullernivå som ligger över 85 dB(A) ska 
hörselskydd användas när man uppehåller sig i 
den direkta omgivningen under en längre tid. 

 Läckage (t.ex. vid axeltätningar) av farliga 
medier (t.ex. explosiva, giftiga, heta) måste 
ledas bort på ett sådant sätt att inga risker uppstår 
för personer och miljön. Lagliga föreskrifter ska 
iakttas. 

 Risker p.g.a. elektrisk energi ska elimineras (t.ex. 
genom att åtfölja de gällande lokala 
bestämmelserna för elektriska anläggningar). Vid 
arbeten på byggnadsdelar som står under 
spänning ska nätkontakten dras ut eller 
huvudbrytaren slås av och säkringarna skruvas ut. 
En motorskyddsbrytare ska användas. 

 

2.4 Säkerhetsinstruktioner för underhålls-
, inspektions- och monteringsarbeten 
 Operatören ska se till att alla 

underhålls-, inspektions-, och monteringsarbeten 
utförs av auktoriserad och kvalificerad fackkunnig 
personal samt att dessa har informerat 
sig utförligt och tillräckligt genom att studera 
driftanvisningen.  

 I princip ska servicearbeten på pumpen eller 
aggregatet bara utföras när maskinen står stilla 
och i ett trycklöst tillstånd. Alla maskindelar ska ha 
antagit omgivningens temperatur. Det måste vara 
säkerställt att motorn inte kan startas vid sådana 
arbeten. Beskrivningen i driftanvisningen av hur 
systemet stoppas måste åtföljas. Pumpen 
eller andra anläggningar som transporterat 
miljöfarliga ämnen måste dekontamineras innan 
delarna tas isär. Se säkerhetsdatabladen 
för respektive transportvätska. Omedelbart efter 
det att arbetena avslutats måste alla säkerhets- 
och skyddsanordningar sättas fast eller tas i 
drift igen. 

 
2.5 Obehörig ombyggnad och 
tillverkning av reservdelar 
Ombyggnad och förändringar av maskinen är tillåtna 
endast efter överenskommelse med tillverkaren. 
Originalreservdelar och tillbehör som auktoriserats av 
tillverkaren ger en ökad säkerhet. 
Användning av andra delar kan upphäva garantin. 
 
2.6 Otillåten drift 
Driftsäkerheten för den levererade maskinen är 
endast garanterad vid avsedd användning 
i enlighet med de efterföljande kapitlen i 
driftanvisningen. Gränsvärdena som anges i 
databladet och/eller i orderbekräftelsen får under inga 
omständigheter överskridas. 
 
2.7 Explosionsskydd 
Vid användning av aggregaten i områden med 
explosionsrisk är de åtgärder och hänvisningar 
gällande garanti vid explosionsskydd som anges i 
kapitel 2.7.1 till och med 2.7.6 absolut nödvändiga. 
 
2.7.1 Fyllning av aggregatet 
 

 

Vid pumpdrift måste systemet av sug- och 
tryckledningar och den inre delen av pumpen 
som kommer i beröring med vätskan ständigt 
vara fylld med transportvätska. På detta sätt 
kan det inte uppstå någon 
explosionsfarlig atmosfär och risken för 
torrkörning elimineras. 

 

 

Om operatören inte kan garantera 
detta måste motsvarande 
övervakningsåtgärder införas. 
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Dessutom måste alla tätningsrum, hjälpsystem 
för axeltätning samt värme- och kylsystem vara 
noggrant fyllda. 

 
2.7.2 Märkning 
 

 

Märkningen av pumpen avser pumpdelen. För 
axelkoppling och motor 
respektive ytterligare tillbyggnader måste en 
separat försäkran om överensstämmelse samt 
en motsvarande märkning finnas tillgängliga. 

 

Exempel på märkning vid pumpdelen: 
CE Ex II 2 G c T... . 
Märkningen anger det teoretiskt tillämpliga området av 
temperaturklasser. De olika temperaturer som tillåts i 
förhållande till pumputförandet finns i kapitel 2.7.5. 
Detsamma gäller driften. 
För hela aggregatet (pump, koppling, motor) med olika 
temperaturklasser gäller alltid den lägsta klassen. 
 
2.7.3 Rotationskontroll 
 

 

Rotationskontroll får endast genomföras med 
separerade kopplingshalvor! Se även kapitel 5.5 
och 6.1. 

 

 

Finns det även risk för explosion under 
installationsfasen får rotationskontrollen 
under inga omständigheter genomföras genom 
att slå på den tomma pumpen. Så undviks en 
otillbörlig temperaturhöjning genom att rörliga 
och fasta delar berör varandra. 

 
2.7.4 Pumpens driftsätt 
Pumpen får endast startas med helt öppnade 
spärrorgan på sugsidan och lätt öppnade spärrorgan 
på trycksidan. Start mot en sluten backventil är dock 
tillåten. 
Omedelbart efter driftsättningsfasen ska 
spärrorganen på trycksidan regleras till driftpunkten. 
Se även kapitel 6.2. 
Drift med sluten ventil i sug- och/eller 
tryckledningen är inte tillåten! 
 

 

Det finns en risk att höga 
yttemperaturer redan efter kort tid uppstår i 
pumphuset genom att 
vätskan snabbt hettas upp inne i pumpen. 

 

 

En snabb tryckhöjning inne i pumpen kan 
orsaka överbelastning som kan medföra att 
pumpen spricker. 

 

I kapitel 6.4.1 anges minimiflödet. Längre 
driftsfaser vid dessa flöden och de angivna 
vätskorna förorsakar inga extra höjningar av pumpens 
yttemperatur.  
I detta sammanhang ska även hänvisningarna i 
kapitel 6 i denna driftanvisning beaktas. 
 

 

Hos pumpar med mekaniska tätningar kan den 
tillåtna temperaturgränsen överskridas på 
grund av torrkörning. Torrkörning förekommer 
inte bara när tätningsrummet är otillräckligt fyllt 
utan även vid för höga gasandelar i mediet. 
Drivs pumpen utanför det tillåtna driftsområdet 
kan även detta leda till torrkörning. 

 
2.7.5 Temperaturgränser 
 

 

I normalt drifttillstånd måste de högsta 
temperaturerna förväntas förekomma på 
pumphusets yta och i 
området kring lagren. 

 

Yttemperaturerna på pumphuset motsvarar 
temperaturen på vätskan som ska transporteras. 
 

 

Värms pumpen upp (t.ex. värmemantel) måste 
åtgärder vidtas så att anläggningen 
överensstämmer med de föreskrivna 
temperaturklasserna. 

 

I området kring lagerbocken måste det finnas en fri 
kontakt mellan yta och omgivning. 
 

 

När pumpen drivs måste man se till att ingen 
överdriven dammbildning på pumpen 
förekommer (regelbunden rengöring) för att 
undvika en upphettning av pumpens yta över 
den tillåtna temperaturen. 

 

Anläggningens operatör måste se till att den 
fastlagda arbetstemperaturen inte överskrids. Den 
maximalt tillåtna temperaturen på 
transportvätskan vid pumpens inlopp är beroende 
av den aktuella temperaturklassen. 
I nedanstående tabell anges de givna teoretiska 
gränsvärdena för transportvätskan som gäller när man 
använder systemet för temperaturklasser enligt EN 
13463-1. 
 

Temperaturklass enligt  
EN 13463-1 

Gränsvärde för 
transportvätskans 

temperatur 
T4  (135 °C) 135 °C 
T3  (200 °C) 140 °C 
T2  (300 °C) 140 °C 
T1  (450 °C) 140 °C 

 

 

Pumpens aktuella tillåtna arbetstemperatur 
finns i databladet och/eller i orderbekräftelsen, 
eller på pumpens typskylt. 

 

I området kring lagren garanteras temperaturklassen 
T4, under förutsättning att omgivningens temperatur 
är 40 °C och att korrekta underhålls- och drifttillstånd 
gäller. 
 
2.7.6 Underhåll 
 

 

För en säker och tillförlitlig drift måste 
regelbundna inspektioner utföras för att se till att 
aggregatet sköts på behörigt sätt och hålls i gott 
tekniskt skick. 
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Exempel: Lagrens funktion. Driftsätt och 
driftsförhållanden bestämmer i hög grad deras möjliga 
livslängd.  
 

Genom regelbundna kontroller av smörjmedlet och 
driftljudet förhindras faran för generering av för höga 
temperaturer genom hetkörda lager och även defekta 
lagertätningar. 
Se kapitel 6.6 och 7.4. 
Axeltätningens funktion ska kontrolleras genom 
regelbunden översyn. 
Installeras hjälpsystem (t.ex. extern spolning, kylning, 
upphettning) måste man kontrollera om 
övervakningsanordningar behövs för att 
upprätthålla funktionen. 
 
2.7.7 Elektriska omkopplare och styranordningar, 
instrumentering och tillbehör 
 

 

Elektrisk kopplings- och regleringsapparatur, 
instrumentering och tillbehörsdelar som t.ex. 
spärrtryckbehållare etc. måste uppfylla de 
gällande kraven för säkerhet och 
bestämmelserna om explosionsskydd. 

 
2.8 Användning enligt bestämmelser 
 

2.8.1 Varvtal, tryck, temperatur 
 

 

Lämpliga säkerhetsåtgärder måste vidtas vid 
anläggningen så att värdena för varvtal, tryck 
och temperatur i pumpen och vid axeltätningen 
inte överskrider de gränsvärden som anges i 
databladet och/eller i orderbekräftelsen. De 
angivna tilloppstrycken (systemtrycken) måste 
också vara tillräckligt höga. 

 

Dessutom ska inte pumpen under några 
omständigheter belastas med tryckstötar som t.ex. 
kan uppstå vid snabb avstängning av anläggningen 
(t.ex. genom att använda en backventil på trycksidan, 
svänghjul, luftbehållare). Hastiga 
temperaturförändringar måste undvikas. De kan 
orsaka en temperaturchock och leda till skada eller 
nedsatt funktion av enstaka komponenter. 
 
2.8.2 Tillåtna reaktionskrafter och moment vid 
pumpstudsar 
 

 

I princip måste sug- och tryckledningar vara 
så konstruerade att så låga krafter som möjligt 
påverkar pumpen. Är inte detta möjligt så får 
inte de värden som anges i kapitel 3.5 under 
några omständigheter överskridas. Detta gäller 
både för pumpens drift och stillestånd, det vill 
säga för alla tryck och temperaturer som 
förekommer i anläggningen. 

 
 
 
 
 
 

2.8.3 NPSH 
 

 

Transportmediet måste uppvisa ett lägsta tryck 
NPSH vid pumphjulets inlopp så att ett 
kavitationsfritt arbete är möjligt 
eller att det förhindras att pumpen slås av. 
Dessa krav är uppfyllda när anläggningens 
NPSH-värde (NPSHA) vid alla driftssituationer 
med säkerhet ligger över pumpens NPSH-värde 
(NPSHR). 

 

Speciellt när vätskor transporteras vid en temperatur 
som ligger i närheten av deras ångtryck måste man 
beakta NPSH-värdet. Om pumpens NPSH-värde 
underskrids kan detta leda till materialskador på grund 
av kavitation och en förstörelse genom överhettning. 
Pumpens NPSH-värde (NPSHR) är angivet i kurvorna 
för varje pumptyp. 
 
2.8.4 Spärrning, spolning och kylning 
Det ska finnas lämpliga reglerings- och 
övervakningsmöjligheter för eventuella spärrningar, 
spolningar och kylningar. 
När farliga transportmedier och höga temperaturer 
förekommer så är det viktigt att pumpen slås av när 
spärr-, spol- eller kylsystem slutar att fungera. 
Spärr-, spol- och kylsystem måste alltid vara i drift 
innan pumpens tas i drift. Vid avstängning slås de av 
först när pumpen stannat om detta är möjligt med 
tanke på driftens karaktär. 
 
2.8.5 Minimiflöden 
Om pumpen startas mot en stängd tryckledningsventil 
bör man beakta att den energi som tas upp av 
pumpen överförs till vätskan i form av värme. Detta 
kan leda till att vätskan värms upp häftigt på relativt 
kort tid, vilket orsakar skador på pumpens inre 
rörkopplingar. Efter att pumpen uppnått driftvarvtal bör 
utloppsventilen därför öppnas så snart som möjligt. 
Om driftillkoren innebär att Q = 0 är oundvikligt, eller 
om varmvatten cirkulerar, bör en backventil för fritt 
flöde, eller, i mindre system, ett förbigångsrör 
anskaffas. Rådfråga oss gärna vid bestämning av 
minimiflöde eller förbigångsledningens utformning. 
 
2.8.6 Skydda pumpen mot torrkörning 
Pumparna får under inga omständigheter köras utan 
att innehålla pumpvätska eftersom upphettningen kan 
leda till att pumpdelar förstörs (t.ex. den mekaniska 
tätningen). 

 
2.8.7 Återflöde 
I anläggningar där pumpar arbetar under tryck i ett 
slutet system (gaskudde, ångtryck) får under inga 
omständigheter gaskudden avlastas med hjälp av 
pumpen. Detta kan leda till att returvarvtalet blir 
mycket högre än driftsvarvtalet och därigenom 
kan en skada uppstå på pumpen. 
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3. Beskrivning 
3.1 Modeller 
MP-utförande: Horisontell axel med lager i bägge 
ändar, drivände på trycksidan (standard), rotation 
medurs med sugstuds åt vänster och tryckstuds 
radiellt uppåt. Fettsmörjning. 
Tillval: Sugstuds åt höger eller radiellt uppåt, 
tryckstuds åt vänster eller höger, drivände på sugsidan 
(rotation moturs). 
 

MPA-utförande: Centrifugalpump med tryckstuds 
radiellt uppåt. Drivände på trycksidan. Axiallager på 
drivsidan, fettsmörjning, medelsmort glidlager mellan 
första och andra steget.  
Tillval: Tryckstuds åt vänster eller höger. 
 

MPAI-utförande: Samma som för MPA, men även 
utrustad med en inducer. 
 

Pumparna är utformade som modulära system och 
kan därför levereras i många varianter (t.ex. olika 
material, axeltätningar, olika smörjningstyper, 
kylning/upphettning etc.). 
Tillåtna tillämpningsvillkor och konstruktionsuppgifter 
för den levererade pumpen anges i det bifogade 
databladet och/eller i orderbekräftelsen. 
 
3.2 Axeltätning 
Det finns i princip två olika typer av axeltätningar: 
packbox och mekanisk tätning. Utav 
dessa två typer finns det ett flertal varianter. Typen av 
axeltätning på din pump anges i databladet och/eller i 
orderbekräftelsen. 
Instruktioner om hur du packar en packbox hittar du i 
avsnitt 7.3 och anvisningar för installation och drift av 
mekaniska tätningar i avsnitt 8, “Demontering av 
pumpen och reparation”. 
 

 

Närmare anvisningar om packbox och 
mekaniska tätningar samt de olycksrisker som 
föreligger i samband med dessa hittar man i 
kapitlet 6.6 samt de båda kapitlen 7.2 och 7.3. 

 

 

I områden med explosionsrisk är användning av 
pumpar med packningstätning förbjuden! 

 
3.3 Lager 
MP-utförande: Lager i bägge ändar; axiallager på 
trycksidan, kullager på sugsidan. Smörjning: 
Fettsmörjning (standardutförande) med 
återsmörjningsmekanism (smörjnippel). 
 

MPA-, MPAI-utförande: Axiallager på trycksidan, 
medelsmort glidlager mellan första och andra steget 
på sugsidan. 
Smörjning: Fettsmörjning (standardutförande) med 
återsmörjningsmekanism (smörjnippel). 
 
 
 
 
 

Lagertyper 
 

Pumpstorlek 

Fettsmörjning 
Lagertyp 

Sugsida 
(endast 

MP) 

Trycksida 
(MP, MPA, MPAI) 

MP/MPA/MPAI   40.2 6306-C3 3306-C3 
MP/MPA/MPAI  40.3 6306-C3 3306-C3 
MP/MPA/MPAI   65.1 6307-C3 3307-C3 
MP/MPA/MPAI   65.2 6307-C3 3307-C3 

MP/MPA/MPAI 100.1 6308-C3 2 x 7308 
(X-anordning) 

MP/MPA/MPAI 100.2 6308-C3 2 x 7308 
(X-anordning) 

MP/MPA/MPAI 125.1 6310-C3 2 x 7310 
(X-anordning) 

MP/MPA/MPAI 125.2 6310-C3 2 x 7310 
(X-anordning) 

 
3.4 Riktvärden för ljudtrycksnivå 
 

Nominell 
effekt 

PN 
i kW 

Ljudtrycksnivå LpA i dB(A) 
Endast pump Pump + motor 

2950 
min-1 

1450 
min-1 

975 
min-1 

2950 
min-1 

1450 
min-1 

975 
min-1 

1,5 66,7 65,8 65,3 68,2 66,0 65,5 
2,2 68 67 66,5 69,2 67,2 66,7 
3 69 68,1 67,6 71,5 68,3 68,5 
4 69,9 69 68,5 72,1 69,2 69,2 

5,5 71 70 69,5 73,1 70,4 70,1 
7,5 71,9 71 70,5 73,7 71,3 71,8 
11 73,3 72,3 71,8 75,0 73,2 72,8 
15 74,2 73,3 72,8 75,6 74,0 74,0 

18,5 74,9 74 73,5 76,1 74,6 76,3 
22 75,5 74,5 74 77,1 75,1 76,5 
30 76,5 75,6 75,1 77,8 76,1 75,7 
37 77,1 76,2 75,7 78,3 76,8 76,4 
45 77,9 76,9 76,4 79,4 77,4 76,8 
55 78,5 77,5 77 80,1 78,0 77,3 
75 79,4 78,5 78 81,4 78,9 78,4 
90 80,1 79,1 78,6 81,8 79,4 79,0 
110 80,8 79,8  83,4 80,2  
132 81,3 80,4  83,7 80,8  
160 81,9 81  84,1 81,3  
200 82,7   84,6   
250 83,4   86,2   
315 84,1   86,6   
355 84,6   86,9   
400 84,9   87,1   
450 85,4   87,4   
500 85,6   88,3   

 

Ljudtrycksnivån LpA mäts på 1 m avstånd från 
pumpens yttre kontur enligt DIN 45635, del 1 och 24. 
Inverkan från rum och fundament har inte beaktats. 
Toleransen för dessa värden ligger på ±3 dB(A). 
Tillägg vid drift med 60 Hz: 
Endast pump: − 
Pump med motor: +4 dB(A) 
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3.5 Tillåtna reaktionskrafter och moment 
vid pumpstudsarna ... 
... enligt principen i Europump-rekommendationen 
för pumpar enligt ISO 5199. 
Angivelserna för individuella krafter och moment samt 
gemensamma krafter och moment som anges i 
tabellen får inte överskridas. 
 

∑ ++= ][)( 222 NFzFyFxF  

∑ ++= ][)( 222 NmMzMyMxM  
 
 
 
 
 
 
 
 

MP-utförande 
Tillåtna krafter/moment vid DNS-sugstudsar 

Mått  

 

 

 

 

  
Horisontella 
sugstudsar, 

Vänster eller höger 
Vertikala 

sugstudsar 

MP40.2 
MP40.3 
DNS 65 

Fx 560 560 
Fy 620 510 
Fz 510 620 
∑F 980 980 
Mx 350 350 
My 200 200 
Mz 260 260 
∑M 480 480 

MP65.1 
MP65.2 

DNS 100 

Fx 900 900 
Fy 1010 810 
Fz 810 1010 
∑F 1580 1580 
Mx 440 440 
My 260 260 
Mz 330 330 
∑M 610 610 

MP100.1 
MP100.2 
DNS 125 

Fx 1130 1130 
Fy 1250 1010 
Fz 1010 1250 
∑F 1970 1970 
Mx 570 570 
My 350 350 
Mz 440 440 
∑M 800 800 

MP125.1 
MP125.2 
DNS 150 

Fx 1350 1350 
Fy 1500 1220 
Fz 1220 1500 
∑F 2360 2360 
Mx 700 700 
My 440 440 
Mz 540 540 
∑M 990 990 

 
 
 

 
 
 
 

MPA-, MPAI-utförande 
Tillåtna krafter/moment med DNS-sugstudsar 

Mått  

 

 

 
 

  Vertikala 
sugstudsar 

 

MPA40.2 
MPAI40.2 
MPA40.3 
MPAI40.3 
DNS 65 

Fx 620  
Fy 560  
Fz 510  
∑F 980  
Mx 350  
My 200  
Mz 260  
∑M 480  

MPA65.1 
MPAI65.1 
MPA65.2 
MPAI65.2 
DNS 100 

Fx 1010  
Fy 900  
Fz 810  
∑F 1850  
Mx 440  
My 260  
Mz 330  
∑M 610  

MPA100.1 
MPAI100.1 
MPA100.2 
MPAI100.2 
DNS 125 

Fx 1250  
Fy 1130  
Fz 1010  
∑F 1970  
Mx 570  
My 350  
Mz 440  
∑M 800  

MPA125.1 
MPAI125.1 
MPA125.2 
MPAI125.2 
DNS 150 

Fx 1500  
Fy 1350  
Fz 1220  
∑F 2360  
Mx 700  
My 440  
Mz 540  
∑M 990  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmänna instruktioner: 
Krafternas och momentens riktning: 
 

 Fx ...Kraft i x-axelns riktning (pumpaxel) 
 Fy ...Kraft i y-axelns riktning (vinkelrätt i 

förhållande till x-axeln) 
 Fz ...Kraft i z-axelns riktning (vinkelrätt i 

förhållande till x-axeln) 
 Mx ...Moment kring x-axeln 
 My ...Moment kring y-axeln 
 Mz ...Moment kring z-axeln 
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MP-, MPA-, MPAI-utförande 
Tillåtna krafter/moment med DND-tryckstudsar 

  

 

 

 

 

Mått  

 

 

 
 

 

  Vertikala 
tryckstudsar 

Horisontella 
tryckstudsar, 

höger eller vänster 

MP40.2 
MP40.3 

MPA40.2 
MPAI40.2 
MPA40.3 
MPAI40.3 
DND 40 

Fx 330 330 
Fy 300 380 
Fz 380 300 
∑F 590 590 
Mx 280 280 
My 140 140 
Mz 190 190 
∑M 370 370 

MP65.1 
MP65.2 

MPA65.1 
MPAI65.1 
MPA65.2 
MPAI65.2 
DND 65 

Fx 560 560 
Fy 510 620 
Fz 620 510 
∑F 980 980 
Mx 350 350 
My 200 200 
Mz 260 260 
∑M 480 480 

MP100.1 
MP100.2 

MPA100.1 
MPAI100.1 
MPA100.2 
MPAI100.2 
DND 100 

Fx 900 900 
Fy 810 1010 
Fz 1010 810 
∑F 1580 1580 
Mx 440 440 
My 260 260 
Mz 330 330 
∑M 610 610 

MP125.1 
MP125.2 

MPA125.1 
MPAI125.1 
MPA125.2 
MPAI125.2 
DND 125 

Fx 1130 1130 
Fy 1010 1250 
Fz 1250 1010 
∑F 1970 1970 
Mx 570 570 
My 350 350 
Mz 440 440 
∑M 800 800 

 
Sug- och tryckstudsarna måste beaktas separat. 
 
Om inte alla laster når gränsvärdena kan en av dessa 
laster överskrida det vanliga gränsvärdet med 1,4 
gånger. Här måste följande krav beaktas: 
 

∑ ∑ ∑ ∑ ≤+ 2))/()/(( 2
..max

2
..max zulberechnetzulberechnet MMFF  

 
 
 
 
 

3.6 Tillåtna tryck och temperaturer 
I princip gäller de tryck- och temperaturvärden som 
anges i databladet och/eller orderbekräftelsen, eller på 
typskylten. Värden (för tryck och temperatur) som 
överskrider dessa värden eller faller under dessa (för 
temperatur) är inte tillåtna. Om inga tryck och/eller 
temperaturer anges i databladet och/eller 
orderbekräftelsen gäller följande gränsvärden för 
matningstryck och rumstemperatur: 
 

Matningstryck (systemtryck) = Tryck vid 
pumpinloppet: 

MP-utförande:   max. 40 bar 
MPA-, MPAI-utförande: max. 10 bar 

Rumstemperatur:    max. 40 °C 
 

Vidare ska gällande lagar och föreskrifter iakttas när 
pumpen används (t.ex. DIN 4747 eller DIN 4752, 
avsnitt 4.5). 

 

Kurva enligt EN 1092 

 
Max. tillåtet arbetstryck (hus och fläns) avser 
materialkoderna: 
111, 211, 311, 262, 411, 462 
 

Kurva enligt EN 1092 

 
Max. tillåtet arbetstryck (hus och fläns) avser 
materialkoderna: 
532, 141, 341, 151, 351, 672 
För den materialkod som används, se databladet 
och/eller orderbekräftelsen. 
Angivna gränsvärden för tryck och temperatur avser 
standardmaterial. 
Gränsvärden för användning av andra material kan 
erhållas mot förfrågan.  
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4. Transport, hantering, förvaring 
4.1 Transport, hantering 
 Kontrollera genast om pumpen/pumpenheten är 

skadad eller delar saknas vid 
leveransen/mottagningen. 

 Pumpen/aggregatet måste transporteras försiktigt 
och av kvalificerad personal. Undvik hårda stötar. 

 Bibehåll maskinen i samma läge som vid 
leveransen från fabriken. Iaktta eventuella 
anvisningar på förpackningen. 

 Sug- och trycksidan måste vara tillstoppad med 
en plugg vid transport och förvaring. 

 

 

Avyttring av förpackningsmaterial ska utföras i 
enlighet med lokala bestämmelser. 

 

 Lyftdon (t.ex. gaffeltruckar, kranar, 
krananordningar, taljor, anläggningslinor, osv.) 
måste vara tillräckligt dimensionerade och får 
endast användas av auktoriserad personal. 
Pumpens vikt hittar du i bilagan/aggregatets vikt 
hittar du i databladet. 

 Lyft av pumpen/aggregatet får endast göras i 
stabila upphängningspunkter som kåpan, 
lagerbärare och ramar. Figurerna 1a, 1b och 2 
visar korrekt hantering vid krantransport. 

 

 
bild 1a 

 

 
bild 1b 

 
bild 2 

 

 

Stå aldrig under svävande last.  
Iaktta allmänna föreskrifter om förebyggande av 
olycksfall. 
Så länge inte pumpen/aggregatet ställts upp 
och satts fast på sin slutgiltiga 
uppställningsplats måste den säkras mot att 
välta eller att glida iväg. 

 

 

Anläggningslinorna får inte fästas på axeländar 
eller på motorns ringöglor. 

 

 

Om pumpen/aggregatet glider ur 
transportupphängningen finns risk för person- 
och sakskador. 

 
4.2 Förvaring/konservering 
Pumpar eller aggregat som legat på lager en längre 
tid (max. 6 månader) innan de tas i drift ska 
skyddas mot fukt, vibrationer och smuts (t.ex. 
genom att slå in dem i oljepapper eller plastfolie). 
Förvaring ska i princip ske på en plats som är 
skyddad mot yttre inverkan, t.ex. under ett torrt tak. 
Under denna tidsrymd ska sug- och tryckstudsar samt 
alla andra till- och utloppsstudsar hållas slutna med 
blindflänsar eller blindproppar. 
Vid längre förvaringstider ska konserveringsåtgärder 
på bearbetade ytor vidtas och en förpackning med 
fuktskydd användas! 
 
Tomma pumpar 
 Minst en gång i veckan vrids pumpen runt för 

hand (slå inte på pumpen, annars finns risk för 
torrkörning). 

 Efter två år ska olja och fett i lagren bytas ut. 
 Om pumpen fastnar kan man frigöra den genom 

att knacka medelhårt på kopplingen i axiell 
riktning. Använd då en plasthammare. 

 
Konservering 
Vid förvaring av pumpen i mer än 3 månader 
(beroende på order; se även skylt på pumpen): 
En speciell konserveringsbehandling har utförts fritt 
från fabrik. Produkten som därvid använts måste 
spolas bort från enheten innan det första normala 
drifttillfället. 
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5. Montering/Installation
5.1 Montering av pump/aggregat 
 

5.1.1 Montering av pumpen på en fundamentram 
Om denna inte redan finns eller är en del av 
leveransen så är det nödvändigt att ställa upp en 
gemensam fundamentram utav stål, gjutjärn eller 
svetsade stålprofiler för pump och motor. Denna 
fundamentram ska placeras på ett fundament som 
klarar av alla belastningar som uppstår under driften 
(se kapitel 5.1.2). 
 

När pumpen monteras på fundamentramen ska 
följande beaktas: 
 Fundamentramen ska vara så stabil att inga 

förvridningar eller vibrationer uppstår under drift. 
 Pumpfötternas och motorns uppställningsyta på 

fundamentramen ska vara plana (en mekanisk 
bearbetning rekommenderas). En pump med 
spänningar leder till tidiga defekter och 
utesluter alla former av garanti. 

 Borrningen för pumpens montering ska vara 
utförd på ett sådant sätt att den garanterar en 
säker fastsättning. 

 Mellan pump och motoraxel ska ett avstånd 
lämnas som beror på vilken koppling som 
används, se även kapitel 5.3. 

 Mellan pump och fundamentram ska en 
motsvarande höjdutjämning med shims förutses, 
så att det vid utbyte av pumpen är möjligt att ställa 
in samma axelhöjd igen (rekommenderad 
höjdutjämning 4 - 6 mm). 

 Riktning av pump och motor, se även kapitel 5.3. 
 
5.1.2. Montering av aggregatet på ett fundament 
Den plats där pumpen ska monteras ska förberedas i 
förhållande till dimensionerna i måttritningarna. 
Betongfundamenten ska ha en tillräcklig 
betonghållfasthet enligt DIN 1045 eller likvärdig norm 
(min. BN 15) för att garantera en säker och 
ändamålsenlig uppställning. 
Betongfundamentet ska vara kemiskt bundet innan 
aggregatet kan ställas upp. Ytan ska vara vågrät och 
plan. 
 

 

Det ska finnas tillräckligt med plats för 
underhålls- och reparationsarbeten. Detta gäller 
speciellt för 
utbyte av drivmotorn eller det kompletta 
pumpaggregatet. Motorfläkten måste kunna 
suga upp tillräckligt med kylluft. Därför är ett 
avstånd på minst 10 cm mellan insugningsfilter 
och t.ex. en vägg nödvändigt. 

 

 För ankarbultarna ska motsvarande utrymme 
förutses. Är inte det möjligt så kan man använda 
strävankare eller klisterankare. 

 Pumpen ska riktas med hjälp av ett vattenpass 
(vid tryckstudsen) när den placeras på 
fundamentet. Den tillåtna lägesavvikelsen är 0,5 
mm/m. När fundamentskruvarna förts in ska 
de gjutas fast med betong i fundamentet. När 
gjutmassan stelnat måste kopplingsriktningen 
kontrolleras enligt kapitel 5.3.1 och eventuella 

felaktiga inställningar ska balanseras ut genom att 
rikta fundamentramen i området kring drivmotorn. 
Fundamentets planhet ska ligga på 0,5 mm/m 
innan gjutningen respektive fastsättningen. För 
riktningen används shims eller nivåskruvar (tillval, 
medföljer inte vid leveransen). Shimsen ska 
placeras i omedelbar närhet av fundamentskölden 
och måste alla läggas plant. Därefter ska 
fundamentskruvarna dras åt jämnt men endast 
lätt. Gjut fast fundamentramen med en gjutbetong 
som inte krymper.  

 

Anmärkning: 
 Undvik lufbubblor (t.ex. genom vibration). 
 Kontrollera att bindningen och 

härdningsprocessen förlöpt på rätt sätt. 
 Efterbehandling av betongen ska genomföras 

enligt DIN 1045. 
 

Efter bindningen av gjutbetongen dras 
fundamentankaret åt jämnt och hårt. Kontrollera 
kopplingens riktning enligt kapitel 5.3.1 och rikta om 
vid behov. Kontrollera att alla 
förbindelseskruvar från pumpen och motorn till 
fundamentramen sitter ordentligt fast. 
Även om original-MP-fundamentramar är mycket 
stabilt dimensionerade rekommenderas uttryckligen 
en betongnivå som når upp till ramens överkant på 
den riktade fundamentramen. 
 

 Om vibrationer överförs från närliggande 
komponenter till pumpfundamentet 
måste detta avskärmas genom lämpligt 
vibrationsdämpande underlägg (externa 
vibrationer kan skada pumpens lager). 

 För att undvika att vibrationen överförs till 
närliggande komponenter bör fundamentet läggas 
på en lämplig isolerande grund. 

 

 

Dimensioneringen av dessa 
vibrationsisolerande underlägg varierar i 
förhållande till omständigheterna och bör 
genomföras av en erfaren specialist. 

 
5.2 Anslutning av pumpens rörledningar 
 

 

Pumpen får under inga omständigheter 
användas som befästningspunkt för 
rörledningen. De tillåtna 
rörledningsbelastningarna får inte överskridas, 
se kapitel 3.5. 

 
5.2.1 Sug- och tryckledning 
 Rörledningarna ska dimensioneras och utföras på 

ett sådant sätt att ett regelrätt tillopp kan säkras till 
pumpen, så att inte pumpens funktion påverkas 
på ett negativt sätt. Speciellt viktigt är det att 
kontrollera sugledningarnas lufttäthet och att 
NPSH-värdena iakttas. I sugdrift ska 
sugledningen i den horisontella delen fram till 
pumpen läggas lätt stigande så att inga luftblåsor 
kan uppstå. Vid positiv sughöjd ska 
tilloppsledningen läggas lätt fallande fram till 
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pumpen. Installera inga armaturer eller 
krökar på rören framför inloppet till pumpen. 

 Vid transport ur behållare som står under vakuum 
rekommenderas en anordning med en 
vakuumutjämningsledning. Rörledningen ska 
mynna över den högst tillåtna vätskenivån 

 En extra spolledning – avloppsledning vid 
tryckstudsen - underlättar avluftningen av pumpen 
före driftsättning (bild 3). 

 

 
               bild 3 
 

 Se vid ledningsläggningen till att 
tillgängligheten till pumpen vid underhåll, 
montering och demontering är säkerställd. 

 Observera "Tillåtna reaktionskrafter och moment 
vid pumpstudsarna" (kapitel 3.5). 

 Om man använder kompensatorer i 
rörledningarna så ska dessa stödjas på 
ett sådant sätt att pumpen inte belastas med ett 
otillåtet högt tryck i rörledningarna. 

 Före anslutning till pumpen: ta bort 
sug- och tryckstudsarnas skyddskåpor. 

 Före driftstart måste rörsystemet, installerad 
armatur och apparatur rengöras från svetspärlor, 
glödspån osv. Anläggningar som står i kontakt 
direkt eller indirekt med dricksvattensystem ska 
rengöras på ett säkert sätt från eventuella 
föroreningar innan inbyggnad och driftsättning. 

 För att skydda axeltätningen (speciellt 
mekaniska tätningar) mot smutspartiklar 
rekommenderas vid driftsättning att en sil på 800 
mikron installeras i sug-/tilloppsledningen. 

 Om rörsystemet provas när pumpen installerats 
får pumpens och/eller axeltätningens maximalt 
tillåtna kåptryck inte överskridas (se datablad). 

 När rörledningen töms efter tryckprov av pumpen 
ska denna behandlas på ett funktionellt sätt 
(annars rostar delar fast och problem uppstår vid 
en ny driftstart). 

 Hos pumpar med packbox ska packningen 
förnyas efter tryckprov (packningen kan vara 
överkomprimerad och därför olämplig för vidare 
användning). 

 
5.2.2 Extra anslutningar 
Eventuellt nödvändiga spärr-, spol- och kylledningar 
ska installeras. Ur databladet och/eller 
orderbekräftelsen framgår det vilka ledningar, tryck 
och mängder som är nödvändiga. Anslutningarnas 
position och storlek anges i bilagan ”Anslutningar”. 

 

Dessa anslutningar är avgörande för 
apparaturens funktion och därför ovillkorliga! 

 

En ledning för att leda bort eventuellt läckage från 
axeltätningen rekommenderas. Beträffande 
anslutning, se bilagan "Anslutningar". 
 
5.3 Koppling 
 

 

Se till att det inte går att starta 
drivmotorn vid arbeten på kopplingen. 
Enligt föreskrifterna gällande förebyggande av 
olyckor får aggregatet endast drivas med 
monterat kopplingsskydd. 

 

 

Vid användning i zonerna 1 och 2 ska en 
koppling med giltigt Atex-certifikat användas. 

 

Driftanvisningarna från tillverkaren av kopplingen 
ska iakttas. 
 
5.3.1 Montering av kopplingen 
Om aggregatet komplementeras först på driftsorten så 
monteras kopplingen på följande sätt: 
 Rengör axeländarna och kopplingsdelarna 

noggrant innan de monteras. 
 Drag på koppling och axelända, slå inte. Det är 

möjligt att värma upp kopplingen till cirka 100°C i 
ett oljebad innan (underlättar pådragningen). Tag 
ut gummipaket ur kopplingsdelen innan 
uppvärmning. 

 Kopplingsdelarna måste bringas i samma plan 
som axelsidoytorna. 

 Säkra kopplingsnaven mot en axiell förskjutning 
med hjälp av radiella gängstift. 

 
5.3.2 Riktning av kopplingen 
 

 

Riktning av koppling ska genomföras med 
största noggrannhet eftersom detta är en 
förutsättning för störningsfri drift av aggregatet. 
Underlåtenhet att följa denna instruktion gör att 
rätten till garantianspråk går förlorad! 
 

 

 

Även för aggregat som levereras komplett 
monterade på ram så måste kopplingen, efter 
montering på fundamentet och anslutning av 
rörledningarna, riktas på nytt. 

 

 Innan monteringen påbörjas ska axeländarna och 
kopplingsdelarna rengöras grundligt. 

 Aggregatet är riktigt riktat när en axiellt placerad 
linjal som läggs över de båda kopplingshälfterna 
uppvisar samma avstånd från respektive axel 
överallt längs omkretsen. Dessutom måste båda 
kopplingshalvorna uppvisa samma avstånd 
sinsemellan längs omkretsen. Detta ska 
kontrolleras med sensor, skjutmått eller mätur; se 
bild 4 och 5. 

 Den tillåtna förskjutningen för kopplingen se 
kapitel 5.3.3 "Tillåten förskjutning hos elastiska 
kopplingar”. Den exakta beteckningen av 
kopplingen finner man på databladet och / eller i 
orderbekräftelsen 

 

Luftledning 
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bild 4 - Riktning av koppling med skjutmått och linjal 
 

 

  
bild 5 - Riktning med mätur 
 

 

Kontrollera kopplingens riktning ytterligare en 
gång i driftvarmt tillstånd och vid systemtryck 
(om befintligt) och korrigera vid behov. Innan 
detta ska instruktionerna i kapitel 6 iakttas! 
Aggregatet måste gå att vrida runt jämnt och lätt 
för hand. 

 

 

 

Felaktig riktning kan orsaka skador på koppling 
och aggregat! 

 

 

Efter riktning och före driftsättning ska 
kopplingsskyddet monteras. 

 
5.3.3 Tillåten förskjutning hos elastiska kopplingar 
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 Kopplingens yttre ∅  [mm] 80 95 110 125 140 160 180 200 225 
 Axiellt avstånd S 

 

Smax 3 6 

Smin 2 

 Max. radiell förskjutning 
 ∆Kr 

 

0,1 0,2 

 Max. vinkelförskjutningar 
 Smax . Smin 
 ∆Kw = Smax - Smin 

 

0,1 0,2 0,3 

 

De angivna värdena ∆Kr och ∆Kw gäller för 1500 min-1. 
För alla andra rotationstal gäller: 
∆Kw . Sn respektive ∆Kr . Sn 

 

5.3.4 Kopplingsskydd 
 

 

Enligt föreskrifterna för förebyggande av olyckor 
får pumpen endast drivas med 
kopplingsskyddet monterat. 

 

 

Observera att kopplingsskyddet som används 
ska vara tillverkat av ett material som inte 
förorsakar gnistbildning. 

 
Delar: 

 
 
 
Montering: 

 
 
 
 

 
 
 
 

linjal skjutm
 

Kopplingsstycke (två likadana halvor) Justeringsstycke 
 

Lageröverfall                Koppling      Motor 
 

1.) Skruva fast del 2 vid lageröverfallets knapp. 
 

2.) Sätt i del 3 med spalten nedåt och 
tryck axiellt i förhållande till motorn. 
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5.4 Drivanordning 
När motorns storlek väljs ut ska kraven enligt ISO 
5199 vara uppfyllda. Motortillverkarens 
driftanvisning ska iakttas. 
 

 

Vid användning i zon 1 och 2 ska en motor med 
gällande Atex-certifikat användas. 

 
5.5 Elektrisk anslutning 
 

 
 

Elektriska anslutningar får endast genomföras 
av en fackkunnig elektriker. De gällande 
reglerna och föreskrifterna inom elektrotekniken 
och här speciellt säkerhetsföreskrifterna måste 
beaktas. De lokala föreskrifterna utfärdade av 
energileverantören ska också åtföljas. 

Innan arbetena påbörjas ska uppgifterna på motorns 
typskylt jämföras med uppgifterna från det lokala 
strömnätet. Anslutningen av den strömledande kabeln 
sker enligt kopplingsschemat från motortillverkaren. 
En motorskyddsbrytare ska monteras. 
 

 

I områden med explosionsrisk områden ska vid 
elektriska installationer dessutom IEC 60079-14 
åtföljas. 

 

 

 

Se till att fundamentramen (2x M10-gänga för 
jordningsskruvar finns) jordas med 
ändamålsenliga åtgärder. 

 

 

En kontroll av rotationsriktningen får endast 
genomföras med fylld pump. Varje torrkörning 
leder till att pumpen skadas. 

 
5.6 Slutkontroll 
Kontrollera pumpens riktning ännu en gång enligt 
kapitel 5.3.1. Aggregatet ska gå att vrida enkelt för 
hand vid kopplingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Driftsättning, drift, avstängning 

 

Anläggningen får endast tas i drift av personal 
som känner till de lokala 
säkerhetsbestämmelserna och denna 
driftanvisning (särskilt säkerhetsföreskrifter 
och säkerhetsanvisningar). 

 
Tips för användning som matarpump 
Gränsvärden för gjutjärn vid användning i 
matarpumps- eller kondensattillämpningar: pH-värde ≥ 
9,0 (optimalt ≥ 9,3), kortsiktigt: pH-värde ≥ 8,5. 
Värdena ovan måste alltid garanteras på pumpens 
sugsida. 
Vattenbehandlingen måste ske i enlighet med 
specifikationerna gällande vattenbehandling av 
matarvatten i ånganläggningar upp till 64 bar. 
Luftblåsor i systemet bör alltid undvikas. 
 
6.1 Första driftsättning 
Innan pumpen slås på måste följande punkter 
kontrolleras och utföras: 
 Lagren ska redan vara fyllda med fett och därmed 

startklara. 

 Pump och sugledning måste vara fullständigt 
fyllda med vätska. Öppna skruvpluggarna "PM1" 
respektive ”M2" vid fyllning av pump. Stäng dem 
när vatten flödar ut. 

 Vrid aggregatet ännu en gång för hand och 
kontrollera om gången är lätt och likformig. 

 Kontrollera att kopplingsskyddet är monterat och 
alla säkerhetsanordningar driftsklara. 

 Slå på eventuella spärr-, spol- och 
kylanordningar. Beträffande mängder och tryck, 
se databladet. 

 Öppna ventilen i sug-/tilloppsledningen. 
 Ställ in skjutreglaget på trycksidan på 25% av den 

nominella transportmängden. Hos pumpar med en 
driveffekt på mindre än 30 kW kan skjutreglaget 
även hållas stängt en kort tid efter driftsättningen. 

 Försäkra dig om att aggregatet är elektriskt 
anslutet i enlighet med alla bestämmelser och 
med alla säkerhetsanordningar på. 

 Kontrollera rotationsriktningen genom att kort slå 
på och av apparaten. Rotationsriktningen måste 
stämma överens med riktningspilen på 
lagerbäraren. 

 

3.) Skruva fast del 1 på lageröverfallet. 
 

4.) Skruva ihop del 1 och 2. Detta fixerar justeringsstycket. 
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6.2 Påslagning av drivmaskinen 
 Genast (max. 10 sekunder vid 50 Hz, respektive 7 

sekunder vid 60 Hz strömförsörjning) efter det att 
varvtalet för normal drift uppnåtts ska ventilen på 
trycksidan öppnas så att den önskade 
driftspunkten kan ställas in. De transportmängder 
som anges på typskylten eller i databladet 
och/eller orderbekräftelsen måste iakttas. En 
ändring är endast tillåten efter rådfrågning av 
tillverkaren! 

 

 

Drift med sluten ventil i sug- och/ 
eller tryckledningen är inte tillåten. 

 
 

 

Vid start utan mottryck ska detta byggas upp 
genom att strypa ventilerna på trycksidan. Efter 
det att mottrycket byggts upp kan ventilen 
öppnas. 

 

 

För att axeltätningen ska kunna övervakas och 
underhållas obehindrat finns ingen skyddskåpa i 
detta område. När pumpen är i drift ska man 
därför iaktta särskild försiktighet (inget långt hår, 
lösa klädesplagg osv.). 

 

 Packbox: 
För att packningarna ska fungera på ett riktigt sätt 
behövs ett läckage (droppande förlust av 
transportmediet). Till en början inställs ett 
rikligt läckage. Under de första driftstimmarna 
reduceras pumpens läckage genom att man 
långsamt och likformigt drar åt glanden (se 
position "69" och "M3" i sektionsritningen). Som 
ett riktvärde gäller c:a 60 - 100 droppar/minut. 
Läckaget måste alltid bestå av vätska (inte ånga). 
 

 

Torrkörda packningar hårdnar och förstör 
axelskyddshylsan och/eller axeln. 

 

 Mekaniska tätningar: 
Mekaniska tätningar kräver inget underhåll och är 
nästan helt läckagefria. 

 

 

Om pumpen inte uppnår den förutsedda 
transporthöjden eller onormala ljud eller 
vibrationer förekommer: 
Stäng av pumpen (se kapitel 6.7) och sök 
orsaken (se kapitel 10). 

 
6.3 Återstart 
Vid varje driftstart är principen den samma som vid 
driftstart för första gången. Det är dock inte 
nödvändigt att kontrollera rotationsriktning och 
aggregatets tillgänglighet. 
En automatisk återstart får endast genomföras när det 
är säkrat att pumpen även vid stillastånd är fylld med 
vätska. 
 

 

Särskild försiktighet gäller vid beröring av heta 
maskindelar och i det oskyddade området kring 
axeltätningen. Kom ihåg att automatiskt styrda 
anläggningar när som helst kan slås på av sig 
själva. Sätt upp varningsskyltar. 

 

6.4 Driftens gränser 
 

 

Driftsgränserna för pumpen/aggregatet gällande 
tryck, temperatur, pestanda och varvtal är 
angivna i databladet och/eller orderbekräftelsen 
och ska under alla omständigheter efterföljas! 

 

 Effekten som anges på drivmaskinens 
typskylt får inte överskridas. 

 Undvik plötsliga temperaturändringar 
(temperaturchocker). 

 Pumpen och motorn ska gå jämnt och utan 
vibrationer; kontrollera minst en gång per vecka. 

 
6.4.1 Flöde min./max. 
Om inga andra uppgifter ges i kurvorna eller 
databladen gäller följande: 
 

Qmin = 0,1 x QBEP för kort drift 
Qmin = 0,3 x QBEP för kontinuerlig drift 
Qmax = 1,2 x QBEP för kontinuerlig drift *) 
 

QBEP =  Flöde vid optimal verkningsgrad 
*) under förutsättning att NPSHanläggning > (NPSHpump + 0,5 m) 

 
6.4.2 Slipande medier 
 

 

Vid transport av vätskor med slipande 
beståndsdelar är ett ökat slitage på hydraulik 
och axeltätning att förvänta. 
Inspektionsintervallen ska i dessa fall förkortas i 
jämförelse med de normala intervallen. 

 
6.4.3 Tillåtet antal starter 
Hos elektromotorer framgår den tillåtna 
kopplingsfrekvensen av motorns bruksanvisning. 
Om inga värden för kopplingsfrekvens ges i motorns 
bruksanvisning ska värdena enligt diagram 7 
tillämpas. 
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      Diagram 7 

 

Om två olika figurer ges ska den lägre frekvensen 
gälla. 
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6.5 Smörjning av lagren 
 

Fettsmörjning 
 

 

Beträffande fettkvalitet, se kapitel 7.4. 
Beträffande fettmängd, se kapitel 7.4. 

 

 Lagren är redan fyllda med litiumtvålfett och på 
så sätt redan driftsklara. 

 Det använda fettet lämpar sig för ett 
temperaturområde mellan –30 °C till +90 °C (mätt 
på lagerbärarens yta). 

 Eftersmörjning sker över de båda smörjnipplarna 
(G). 

 Lagertemperaturen (mätt på lagerbäraren) ska 
ligga maximalt 50 °C över rumstemperatur och får 
inte överskrida 90 °C. Kontrollera minst 1 
gång/vecka. Vid fettsmörjning kan 
lagertemperaturen tillfälligt vara 5 – 10 °C högre 
efter fettsmörjningen tills dess ett visst överskott 
på fett i lagren har försvunnit. 

 
6.6 Övervakning 
 

 

I områden med explosionsrisk är det 
rekommenderat att övervaka lagertemperaturen 
och vibrationerna i lagerbäraren. 

 

 

Regelbundet genomförda övervaknings- och 
underhållsarbeten förlänger livslängden på 
pumpen eller anläggningen. 

 

 Kontrollera pumpens täthet minst en gång i 
veckan. 

 Kontrollera läckagemängden vid packboxarna 
minst en gång i veckan (se kapitel 6.2, avsnittet 
”Packbox”). 

 Reglerings- och övervakningsanordningarna för 
eventuella spärr-, spol- eller kylsystem ska 
kontrolleras en gång i veckan. Kylvattenutloppet 
ska vara handljummet. 

 Används dubbla mekaniska tätningar ska tryck- 
och flöde i området kring tätningen övervakas; 
kontrollera minst en gång per vecka. 

 Pumpar som utsätts för korrosiva kemikalier eller 
slipande slitage ska kontrolleras regelbundet. Den 
första inspektionen ska utföras efter ett halvår. 
Ytterligare intervaller fastställs med hänsyn till 
pumpens tillstånd. 

 
6.7 Avstängning 
 Stäng av ventilen i tryckledningen omedelbart före 

det att motorn stängs av (max. 10 sekunder). 
Detta är inte nödvändigt om fjäderbelastade 
backventiler används. 

 Stäng av motorn (se till att den löper ut på 
ett lugnt sätt). 

 Stäng ventilen på sugsidan. 
 Stäng alla hjälpsystem. Stäng inte av kylsystemet 

förrän pumpen kylts ned. 
 Vid risk för frost ska pumpen, kylrum och 

ledningar tömmas helt. 

 Ska pumpen även under stillastående bibehållas 
under tryck och temperatur, ska alla spärr-, spol- 
och kylsystem vara påslagna. 

 Axeltätningen måste hållas tät när det finns risk 
för luftinsug (vid tillopp från 
vakuumanläggningar eller parallelldrift med 
gemensam sugledning). 

 
6.8 Förvaring/längre stillestånd 
 

6.8.1 Förvaring av nya pumpar 
Om driftstarten ska ske en lång tid efter leverans 
rekommenderar vi förvaring av pumpen med 
följande åtgärder: 
 Förvara pumpen på torr plats. 
 Vrid runt pumpen för hand minst en gång i 

månaden. 
 
6.8.2 Åtgärder vid längre perioder av driftstopp 
Pumpen fortfarande monterad och driftsklar: 
 Genomför regelbundna provkörningar på 5 

minuter. Tidsrymden mellan provkörningarna 
beror på anläggningen. En provkörning i veckan är 
dock ett minimum. 

 
6.8.3 Längre stillestånd 
 

 

Efter ett längre stillestånd kan 
stoppbussningarna hårdna; de måste då bytas 
före driftsättning. 
Vid driftsättning följer du samma anvisningar 
som vid det första drifttillfället (se kapitel 6)! 

 
a) Fyllda pumpar 
 Reservpumpar ska slås på och omedelbart av 

igen en gång i veckan. Eventuellt används 
pumpen alternativt som huvudpump. 

 Står reservpumpen under tryck och temperatur så 
låt alla spärr-, spol- och kylsystem vara påslagna. 

 Efter två år ska fettet i lagren bytas ut. 
 Packboxen måste justeras för att lagrets 

smörjningsegenskaper ska bibehållas (dra inte åt 
för hårt). 

 
b) Tomma pumpar 
 Minst en gång i veckan vrids pumpen runt för 

hand (slå inte på pumpen, annars finns risk för 
torrkörning). 

 Efter två år ska olja och fett i lagren bytas ut. 
 Om pumpen fastnar kan man frigöra den genom 

att knacka medelhårt på kopplingen i axiell 
riktning. Använd då en plasthammare. 
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7. Service, Underhåll 
7.1 Allmänna observationer 
 

 

Underhålls- och servicearbeten får endast 
genomföras av utbildad och erfaren personal 
som känner till innehållet i denna driftanvisning, 
eller av tillverkarens egen servicepersonal. 
 

 

 

Arbeten på pumpen eller anläggningen kan 
bara genomföras när pumpen eller 
anläggningen står stilla. Observera under alla 
omständigheter kapitel 2. 

 
7.2 Mekaniska tätningar 
 

 

Innan pumpen öppnas ska kapitel 2 och 
kapitel 8 läsas igenom. 

 

Läcker den mekaniska tätningen och droppar 
transportmedium ut så är denna skadad och måste 
bytas ut. 
Byt den mekaniska tätningen enligt avsnitt 8.6 "Byte 
av axeltätning". 
Mekaniska tätningar kräver inget underhåll och är helt 
läckagefria. Pumpar med mekaniska tätningar ska 
endast användas när de är helt fyllda och avluftade. 
Tätningsrummet ska alltid vara vätskefyllt vid drift. Om 
den behandlade vätskan droppar ut vid den 
mekaniska tätningen är den skadad och måste bytas 
ut. 
Vid montering av den mekaniska tätningen ska man 
vara noggrann med att hålla tätningsrummet helt rent. 
Man bör härvid vara särskilt uppmärksam på 
tätningsringarnas yta. För att underlätta påglidningen 
av tätningens roterande komponenter på axeln ska 
alla rörliga och glidande delar smörjas med vatten, 
tvålvatten eller såpa. Använd mineraloljor endast om 
alla elastomerer är oljebeständiga. Smörj inte 
tätningsringarnas yta. Tryck inte på elastkomponenter 
över vassa kanter med våld. Använd vid behov 
monteringshylsor. 
 
7.3 Packboxar 
Packboxar kräver kontinuerligt underhåll, se avsnittet 
"Packbox" i kapitel 6.2. När läckagemängden inte kan 
ställas in riktigt längre så är packningen förbrukad och 
måste bytas ut i god tid (annars ökar slitaget på 
axelskyddshylsan). Byt ut packningsglanden enligt 
avsnittet 8.7 "Byte av axeltätning". 
Om du använder en ny packning ska du endast dra åt 
glanden en aning (kraftigt läckage). Ordna 
packningsringarnas ändar på motsatta sidor (se 
ritning). Dra åt glanden försiktigt efter en stund tills 
läckaget endast utgörs av några droppar per minut. 
Undvik torrkörning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metod för att öppna packningsringarna vid placering över axeln 
     Diagonalt anordnade             rätt                                fel 

 
 

 

På grund av olycksrisken är det under alla 
omständigheter förbjudet att packa pumpen 
under drift eller när pumpen står under tryck 
eller temperatur! 

 
7.4 Smörjning och byte av smörjmedel 
Eftersmörjning 
 Fettsmorda lager med möjlighet till eftersmörjning 

ska eftersmörjas efter cirka 4000 drifttimmar eller 
maximalt 1 år. Rengör då smörjnipplarna (G) först. 

 

Smörjfettkvalitet ... 
... K2K-20, KP2K-20, etc. enligt DIN 51825: 

- Litiumtvålfett 
- NLGI GRADE 2 
- Temperaturområde -20 till 120 °C 
- Droppunkt > 175 °C 
- Basoljans viskositet 70 till 150 mm²/s vid  

40 °C 
 

 

Vid byte av fettyp bör denna vara kompatibel 
med återstående fett. 

 

Eftersmörjmängd (riktvärde) 
 

Pumpstorlek 
Fettmängd 

Sugsida Trycksida 
[cm3] [cm3] 

MP/MPA/MPAI   40.2 7,6 12,1 
MP/MPA/MPAI   40.3 7,6 12,1 
MP/MPA/MPAI   65.1 9,3 15,5 
MP/MPA/MPAI   65.2 9,3 15,5 
MP/MPA/MPAI 100.1 11,5 23,0 
MP/MPA/MPAI 100.2 11,5 23,0 
MP/MPA/MPAI 125.1 16,5 33,0 
MP/MPA/MPAI 125.2 16,5 33,0 
 

Pumpstorlek 
Eftersmörjintervaller i drifttimmar 
3550 2950 2200 1750 1450 

[min-1] [min-1] [min-1] [min-1] [min-1] 
MP/MPA/MPAI   40.2 3800 4300 5500 6000 6500 
MP/MPA/MPAI   40.3 3800 4300 5500 6000 6500 
MP/MPA/MPAI   65.1 3500 4000 5000 5500 6000 
MP/MPA/MPAI   65.2 3500 4000 5000 5500 6000 
MP/MPA/MPAI 100.1 3300 3800 4500 5000 5500 
MP/MPA/MPAI 100.2 3300 3800 4500 5000 5500 
MP/MPA/MPAI 125.1 2500 3300 4300 4800 5000 
MP/MPA/MPAI 125.2 2500 3300 4300 4800 5000 
 

Eftersmörjintervaller med aktiveringstider på c:a 50 % 
(cykeltid 1 timme). 
För aktiveringstider på c:a 100 % halveras 
smörjintervallerna. 
 

 När pumpen står stilla en längre tid ska fettet i 
lagren bytas efter två år. 
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7.5 Koppling 
I regelbundna tidsintervall på c:a 1000 driftstimmar, 
men minst en gång om året, ska kopplingsdelarnas 
radialspel kontrolleras.  
För kopplingar med gummipaket gäller följande regler: 
Om inget spel är nödvändigt på grund av 
driftens karaktär så kan kopplingspaketen slitas ned 
till ca. ¼ av deras ursprungliga tjocklek innan de byts 
ut. För att beräkna spelet i kopplingen vrids en 
kopplingsdel till anslag varefter båda 
kopplingshälfterna markeras (se efterföljande bild). 
Genom att vrida kopplingsdelarna i den motsatta 
vridriktningen till anslag vandrar markeringarna isär. 
Mät så detta avstånd (∆SV) mellan markeringarna. 
Överskrider detta mått värdena som anges i tabellen 
så ska packningen bytas ut. De ersätts satsvis. 
 

 
 

Storlek 80 95 110 125 140 160 180 200 225 
∆Sv [mm] 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,0 8,0 8,5 9,0 

 

Är slitaget stort så är antagligen motorn inte 
balanserad tillsammans med pumpen eller så 
har avståndet mellan kopplingshälfterna 
förändrats. Utbyte av kopplingsdelarna och ny 
montering och riktning av kopplingen enligt 
beskrivningen i kapitel 5.3 är då nödvändig. 

 

 
7.6 Rengöring av pumpen 

 

Pumpen får inte rengöras med högtrycksvatten 
eftersom vatten då kan tränga in i lagren. 

 

 

Smuts utanpå pumpen påverkar 
värmeledningen negativt. Därför ska pumpen 
rengöras med vatten i regelbundna intervaller 
(beroende på hur smutsig den är). 
 
 
 

 
8. Demontering av pumpen och reparation 
8.1 Allmänna observationer 
 

 

Reparation av pumpen eller anläggningen får 
endast genomföras av auktoriserad kvalificerad 
personal eller av tillverkarens 
specialistpersonal. 

 

 

När pumpen demonteras ska instruktionerna i 
kapitel 2 samt kapitel 4.1 iakttas. 

 

För montering och reparationer kan du få 
specialisthjälp mot förfrågan. 
 

 

Pumpar som transporterar hälsoskadliga 
vätskor måste tömmas och vätskorna avyttras 
på lämpligt sätt innan pumpen kan demonteras. 
Lägg märke till att det även i tömda pumpar 
finns kvar rester av den hanterade vätskan. Vid 
behov måste pumpen spolas eller 
dekontamineras. Lagliga föreskrifter ska iakttas, 
annars finns risk för hälsoskador! 

 

 Innan demonteringen ska pumpen vara säkrad så 
att den inte kan slås på igen. 

 Pumpkåpan ska inte stå under tryck och vara 
tömd. 

 Alla spärrorgan i sug- och tryckledningar 
måste vara stängda. 

 Alla delar ska ha antagit omgivningens 
temperatur. 

 

 

Öppen flamma (lödlampa etc.) får endast 
användas vid demonteringen när det är 
säkerställt att ingen brand- eller explosionsrisk, 
eller fara för utveckling av skadliga ångor 
föreligger. 
Använd aldrig värme för att få bort 
pumphjulsmuttern. Upphettning kan orsaka 
allvarliga person- eller sakskador. 

 

Demonterade pumpar, aggregat eller enstaka 
delar ska säkras mot att välta eller rulla i väg. 

 

 

Använd endast originalreservdelar. Kontrollera 
att du får rätt material och utförande. 

 
8.2 Allmänt 
 

 

Arbeten som kräver slag med hammare eller 
liknande får endast genomföras utanför den 
explosiva atmosfären, annars ska verktyg som 
inte bildar gnistor användas. 

 

Den schematiska sektionsritningen med delarnas 
beteckning för respektive pump och utförande av 
axeltätning hittar du i det bifogade databladet och/eller 
orderbekräftelsen med bilagor. 
 

Allt arbete som utförs på pumpen måste uppfylla 
kraven för maskintekniska bestämmelser.  
 

 Använd aldrig våld (slå aldrig för hårt med 
hammaren och använd alltid en lämplig grund 
(hårda träslag eller koppar)). 

 Iaktta säkerhetsanvisningar, sätt fast 
komponenterna så att de inte kan välta eller rulla 
iväg.  

 Använd endast lämpliga produkter i perfekt 
tekniskt skick (t.ex. måste smörjmedlets 
egenskaper vara kända)  

 Rengör alltid delarna före installation (damm, rost, 
partiklar, gammalt fett etc.). 

 Alla specificerade värden måste respekteras (t.ex. 
moment etc.) 

 Passningsytor och centrering ska endast smörjas 
omedelbart före montering.  
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8.3 Verktyg och utrustning  
I vanliga fall behövs inga specialverktyg. 

Följande verktyg underlättar monteringsarbetet: 

       Uppvärmningsutrustning för rullager 
Tvåarmad avdragare 
Haknyckel för axelmuttrar 

 

Rengörings- och avfettningsmedel (t.ex. aceton). 
Smörjmedel för rullager (se bruksanvisning för 
motsvarande produkter). 
Smörjmedel för monteringsarbete (t.ex. talg, Molykote, 
silikonfett och tvålvatten). 
 

 

I dricksvattenpumpar får endast smörjmedel 
som garanterat inte innehåller hälsoskadliga 
ämnen användas.  

 
8.4 Demontering av pumpen  
Arbeten får endast utföras när pumpen är 
stillastående.  
Pumpen ska stängas av i enlighet med 
driftanvisningarna. För pumpar med automatisk 
pumpstyrning måste lämpliga åtgärder först vidtas för 
att förhindra att pumpen går igång oavsiktligt (t.ex. 
genom att slå av huvudströmmen). 
 

 Töm pumpen. 
 

 

Vid tömning av pump av storlek MP, MPA 40 
och 65 över avtappningshålen (D) kommer 
pumplocket inte att tömmas helt. För att tömma 
pumpen helt måste man vända den. 

 

 

Operatörens eller tillverkarens montörer måste 
informeras om pumpmediets art. När pumparna 
drivs med farliga ämnen måste pumpmediet 
avyttras på ett miljövänligt sätt innan pumpen 
demonteras. Lägg märke till att rester av 
pumpmediet även finns kvar i pumpar som 
tömts. Vid behov måste pumpen spolas eller 
dekontamineras. 

 

 Skruva loss pumpen från rörsystemet och 
fundamentet. 

 Koppla från pumparna med standardkoppling 
genom att dra isär kopplingen.  

 Separera skruvkopplingshalvorna genom att lossa 
anslutningsskruvarna (se driftanvisning för 
koppling). 

 Transportera till arbetsställe (se Transport, 
Hantering i driftanvisningarna). 

 
8.5 Byte av rullager 
Detta avsnitt beskriver hur man byter rullager. Rengör 
och kontrollera skicket hos alla delar som 
demonterats. Vid tveksamhet ska komponenterna 
bytas ut. Förslitningsdelar och tätningar ska alltid 
bytas.  
Om delar eller halvöppna pumpar ska förvaras en tid 
ska de skyddas från smuts och korrosion.  
 

8.5.1 Rullager på tilloppssidan (K2) (sugsida) – 
endast MP 
Se motsvarande sektionsritning i driftanvisningens 
"Bilaga".  
 

Demontering 
 Ställ pumpen i horisontellt läge, lyft sughuset (3) 

med träklotsar så att lagerflänsens fötter (10) 
blottgörs med c:a 10 till 20 mm. 

 Flytta stänkringen bakåt (73)  
 Skruva loss muttrarna M2 och M5; dra bort 

lageröverfallet (12) från lagerflänsen (10). 
 Ta bort lagerflänsen (10) (för att underlätta 

borttagningen kan man knacka lätt på flänsen i 
axiell riktning (10)) 

 Skruva loss axelmuttern (50) (haknyckel). 
Axelmuttern är försedd med en 
säkerhetsanordning för att förhindra att den 
lossnar.  

 Om denna säkerhetsanordning inte längre är i gott 
skick måste muttern bytas.  

 Ta bort rullagren (K2) med avdragaren.  
 Kontrollera om axelytan är skadad, slipa bort 

eventuella räfflor.  
 

Montering 
 Rengör och smörj passningsytorna mellan 

lagerfläns (10) och sughus (3).  
 Förvärm det nya lagret (K2) (max. 80 °C) och skjut 

på det på axeln (24). 
 Dra åt axelmuttern (50) medan lagret fortfarande 

är varmt, vrid sedan tillbaka ¼ varv.  
 Fyll ungefär 60 % av utrymmet i rullagret (K2) med 

fett (när lagret kylts ned). 
 Montera lagerflänsen (10) och skruva endast på 

en aning för tillfället.  
 Skruva på lageröverfallet (12) på lagerflänsen 

(10). 
 Smörj motytan på stänkringens packningsbricka 

vid lageröverfallet (12).  
 För stänkringen (73) på plats (mutter i 

mellanläggshylsan (72)). 
 Rikta pumpfötternas lageryta (placera pumpen på 

ett jämnt underlag).  
 Dra åt muttrarna (M2) ordentligt (för moment, se 

tilläggsblad)  
 Vrid axeln (24) för att se om den roterar jämnt.  
 
8.5.2 Rullager på trycksidan (K1) (utloppssida) 
Se motsvarande sektionsritning i driftanvisningens 
"Bilaga".  
 

Demontering 
 Ta bort kopplingshalvorna med en avdragare. 
 Ställ pumpen i horisontellt läge, lyft sughuset (4) 

med träklotsar så att lagerflänsens fötter blottgörs 
med ungefär 10 till 20 mm.  

 Flytta stänkringen bakåt (73)  
 Skruva loss muttrarna M2 och M5, dra av 

lageröverfallet (12) från lagerflänsen (10). 
 Ta bort lagerflänsen (10) (för att underlätta 

borttagningen kan man knacka lätt på 
lagerflänsen (10)). 
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Efter att lagerflänsen (10) demonterats kan 
axeln röras fritt i axiell riktning (c:a 3 – 4 mm). 
Standardaxeltätningar kan absorbera denna 
justering utan att deras funktion påverkas. Om 
speciella axeltätningar används (t.ex. 
patrontätningar) ska motsvarande driftanvisning 
följas. 

 

 Skruva loss axelmuttrarna (50) (haknyckel). 
Axelmuttern är försedd med en 
säkerhetsanordning för att förhindra att den 
lossnar.  

 Om denna säkerhetsanordning inte längre är i gott 
skick måste muttern bytas.  

 Ta bort rullagren (K1) med avdragaren. 
 Kontrollera om axelytan är skadad, slipa bort 

eventuella räfflor.  
 

Montering 
 Rengör och smörj passningsytorna mellan 

lagerfläns (10) och sughus (3). 
 Förvärm det nya lagret (K1) (max. 80 °C) och skjut 

på det på axeln (24). 
 Varianter: 

MP, MPA 40 och 65 ........rullager (K1) – tvåradigt 
vinkelkontaktkullager (enkellager) 
MP, MPA 100 och 125 ....rullager (K1) – parvis 
inbyggda vinkelkontaktkullager i X-anordning 

 

 
Parvis inbyggda vinkelkontaktkullager i X-anordning 

 

 Dra åt axelmuttern (50) medan lagret fortfarande 
är varmt.  

 Fyll ungefär 60 % av utrymmet i rullagret (K1) med 
fett (när lagret kylts ned). 

 Montera lagerflänsen (10) och skruva endast på 
en aning för tillfället.  

 Skruva på lageröverfallet (12) på lagerflänsen 
(10). 

 Smörj motytan på stänkringens packningsbricka 
vid lageröverfallet (12). 

 För stänkringen (73) på plats (spår i 
mellanläggshylsan (72). 

 Rikta pumpfötternas lageryta (placera pumpen på 
ett jämnt underlag). 

 Dra åt muttrarna (M2) ordentligt (för moment, se 
tilläggsblad) 

 Vrid axeln (24) för att se om den roterar jämnt. 
 Montera kopplingshalvan (förvärm eventuellt till 

c:a 80 °C). 
 
8.6 Byte av glidlager 
Detta avsnitt beskriver byte av glidlager i det inre 
lagerhuset (54 – MPA-, MPAI-utförande). 
Om hela pumpen ska demonteras för 
underhållsarbeten, ska pumpen placeras i vertikalt läge 
(med tilloppsröret riktat uppåt). Ett arbetsbord med ett 

hål (c:a 10 mm större än axeln) är till stor hjälp vid 
sådana tillfällen.  
MPA 40 och MPA 65 kan placeras på 
kopplingsskyddsadaptern (95). MPA 100 och MPA 
125 ställs vertikalt med ett extra stöd.  
Ett lyftdon eller en andra person krävs vid demontering 
av pumpar av typerna MPA 100 och MPA 125.  
Se motsvarande sektionsritning i driftanvisningarnas 
"Bilaga".  
 

 

Säkra pumpen så att den inte kan välta. 

 

 

Denna beskrivning omfattar inte demontering av 
den mekaniska tätningen. Läs instruktionerna 
för "Byte av axeltätning" innan pumpen 
demonteras så att eventuella nödvändiga 
förberedelser görs i god tid.  

 

Demontering 
 Lossa muttrarna (M1) och ta bort husbulten (25).  
 Ta bort sughuset (3) och ta ut O-ringen (OR1).  
 

MP-modellen: 
 Lossa pumphjulsmuttrarna (28), ta bort brickan 

(29). 
 

MPAI-modellen (storlekarna 40.1 och 40.2) 
 Skruva loss inducern (101) för att därigenom 

fixera axeln på kopplingen mot räfflan. 
 

MPAI-modellen (storlekarna 65.1, 65.2, 100.1, 
100.2, 125.1 och 125.2) 
 Lossa pumphjulsmuttrarna (28), ta bort brickan 

(29). 
 Ta bort inducern (101) och ta ut låskilen (PF5). 
 Demontera pumphjulet (1) och diffusören (2), ta ut 

låskilen (PF1). 
 Ta bort det inre lagerhuset (54) och lagerhylsan 

(23). 
 Inspektera axeln för ytskador och slipa bort 

eventuella återstående räfflor. 
 Ta bort lagerskålen (21) från sughuset (3) (skruva 

av). 
 

Montering 
 Tryck i den nya lagerskålen (21) i det inre 

lagerhuset (54). 
 Rengör passningsytorna mellan det inre 

lagerhuset (54) och sughuset (3) och applicera ett 
lager med smörjmedel. 

 Skjut på den nya lagerhylsan (23) på axeln (24). 
 Sätt i låskilen (PF1), installera diffusören (2) och 

pumphjulet (1). 
 

MP-modellen: 
 Skjut på pumphjulet (1) med brickan (29). 
 Dra åt den första pumphjulsmuttern (28) och vrid 

sedan tillbaka denna c:a ¼ varv. Säkra med 
låsmuttern. 

 

MPAI-modellen (storlekarna 40.1 och 40.2) 
 Skruva loss inducern (101) för att därigenom 

fixera axeln på kopplingen mot räfflan. 
 

MPAI-modellen (storlekarna 65.1, 65.2, 100.1, 
100.2, 125.1 och 125.2) 
 Sätt i låskilen (PF5) och ta bort inducern (101). 
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 Sätt i brickan (29). 
 Dra åt den första muttern (28) och vrid sedan 

tillbaka denna c:a ¼ varv. Säkra med låsmuttern. 
 Sätt sughuset (3) på plats, skruva i 

ankarskruvarna (25) och dra åt muttern (M1) (för 
moment, se bilagan). 

 Vrid axeln (24) och kontrollera att den rör sig 
obehindrat. 

 
8.7 Byte av axelhylsa med 
packningsgland/Byte av den mekaniska 
tätningen 
Detta avsnitt beskriver byte av axelhylsan för 
utföranden med packningsgland eller byte av den 
mekaniska tätningen. 
Rengör och kontrollera skicket hos alla delar som 
demonterats. Vid tveksamhet ska komponenterna 
bytas ut. Förslitningsdelar (rullager) och tätningar 
måste alltid bytas.  
Om delar eller halvöppna pumpar ska förvaras en tid 
ska de skyddas från smuts och korrosion.  
 
8.7.1 Modell med packningsgland (kod "P") 
Se motsvarande sektionsritning i driftanvisningens 
"Bilaga".  
 

Anvisningarna gäller axeltätningar på tilloppssidan (MP) 
och utloppssidan (MP, MPA, MPAI). 
 

Demontering 
 Demontera pumpen på lämplig sida i enlighet med 

punkt 3 (byte av rullager)  
 Ta bort lageröverfallet (12), mellanläggshylsan 

(72) och stänkringen (73). 
 Ta bort passkilen (PF3). 
 Skruva loss muttrarna (M3) och ta bort 

packboxglanden (69). 
 Dra ut utslitna packningsringar (P). 
 Dra bort axelskyddshylsan (44) och dra ut O-

ringen (OR4). 
 Beroende på hur sliten lagerytan är (mindre än 0,5 

mm i diameter) kan skyddshylsan (44) utjämnas 
(slätsvarva och putsa eller slipa). Om 
axelskyddshylsan (44) är mycket sliten måste den 
bytas.  

 Ta bort resten av packningsringarna (P) från 
packningskammaren och rengör alla övriga delar. 
Avfetta axeln (24) men smörj inte ännu.  

 

Montering 
 Skjut på O-ringen (OR4) och applicera 

smörjmedel med en pensel (t.ex. silikonfett). 
 Smörj axelskyddshylsan (44) (i borrhålet) så att O-

ringens spår förblir rent (börja c:a 10-15 mm 
inifrån). Standard-O-ringar tillverkade av EP-
gummi är inte beständiga mot oljebildande 
smörjmedel och får inte komma i kontakt med 
dessa. När beständigheten säkrats (t.ex. talg som 
smörjmedel eller oljebeständiga O-ringar) kan 
hela axeln (24) smörjas.  

 Skjut på axelskyddshylsan (44), sätt i nya 
packningsringar (P) (se driftanvisningarna) och 
sätt fast löst med packboxglanden (69) (muttrar 

(M3). När axelskyddshylsan (44) skjuts på ska O-
ringen lätt kunna glida i spåret.  

 Sätt i passkilen (PF3) och skjut på 
mellanläggshylsan (72). Pumpen måste monteras 
i följande riktning. 

 

MP, MPA 40, 65 och 100 MP, MPA 125 
44 →           72 44 →           72 

 
 

 Skjut på stänkringen (73) och lageröverfallet (12)  
 För övrigt monteringsarbete, se punkt 3 (byte av 

rullager), "Montering" 
 
8.7.2 Modell med roterande mekanisk tätning som 
standard (koderna "SA, SB, SC, SD, SE och SF") 
Se motsvarande sektionsritning i driftanvisningens 
"Bilaga".  
 

Anvisningarna gäller axeltätningar på tilloppssidan (MP) 
och utloppssidan (MP, MPA, MPAI). 
Axelskyddshylsor (44) och mekaniska tätningar (GLRD) 
är olika. Delarna måste märkas så att de kan monteras i 
samma position.  
 

Demontering 
 Demontera pumpen på lämpligt sätt i enlighet med 

punkt 3 (byte av rullager)  
 Ta bort lageröverfallet (12), mellanläggshylsan 

(72) och stänkringen (73). 
 Ta bort passkilen (PF3). 
 Ta bort förseglingslocket (18). Förbehandla 

passningsytan mellan förseglingslocket och huset 
med genomträngningsmedel av god kvalitet. 

 Skjut av axelskyddshylsan (44U och 44B), dra ut 
O-ringen (OR4). 

 Pressa ut den mekaniska tätningens (GLRD) 
motring från förseglingslocket (18) med ett jämnt 
tryck. Obs! Tätningen har mycket vassa kanter om 
den går sönder  skaderisk  

 Skjut av den roterande enheten på den mekaniska 
tätningen från axelskyddshylsan (44). Om den 
mekaniska tätningen är försedd med låsskruvar 
måste dessa lossas tidigare.  

 Rengör och kontrollera alla delar för slitage. 
Mekaniska tätningar ska alltid bytas. Vi 
rekommenderar att reparation av mekaniska 
tätningar endast utförs efter specialistutbildning.  

 

Montering 
Placering av pumpen i vertikalt läge är fördelaktigt vid 
montering. 

 Använd alltid smörjmedel vid montering av 
mekaniska tätningar. Vi rekommenderar 
smörjning av O-ring eller gummibälgar med 
tvålvatten kort före montering. Använd aldrig 
mineralfett eller oljor om du inte är alldeles säker 
på att O-ringen är beständig mot dessa.  

 Sätt i den mekaniska tätningens (GLRD) motring i 
förseglingslocket (18). Skjut på den roterande 
enheten av den mekaniska tätningen (GLRD) på 
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axelskyddshylsan (44) och säkra (om detta är 
möjligt). 

 Arbetet på mekaniska tätningar med gummibälgar 
måste nu utföras snabbt. Detta är det enda sättet 
att garantera att den roterande mekaniska 
tätningens element fortfarande kan flyttas under 
monteringen och bringas i rätt position.  

 Skjut på O-ringen (OR4) och applicera 
smörjmedel (t.ex. silikonfett) med en pensel.  

 Smörj axelskyddshylsan (44) i borrhålet så att O-
ringens spår förblir rent (börja c:a 10-15 mm 
inifrån). Standard-O-ringar tillverkade av EP-
gummi är inte beständiga mot mineraloljor eller -
fetter och får inte komma i kontakt med dessa.  
När beständigheten säkrats (t.ex. talg som 
smörjmedel eller oljebeständiga O-ringar) kan 
hela axeln smörjas.  

 Skjut på axelskyddshylsan (44). När 
axelskyddshylsan skjuts på ska man se till att O-
ringen lätt kan glida i spåret.  

 Sätt i O-ringen (OR3) i huset och fäst den med 
silikonfett. Om detta är möjligt ska O-ringen ligga i 
kontakt med den yttre diametern (O-ringen kan 
förstoras lite genom att man drar i den).  

 Montera försiktigt förseglingslocket (18) och se 
härvid till att pinnen ligger i rätt riktning (S4), (spår 
i lagerflänsen)  

 Sätt i passkilen (PF3) och skjut på 
mellanläggshylsan (72). Pumpen måste monteras 
i följande riktning.  

 

MP, MPA 40, 65 och 100 MP, MPA 125 
44 →           72 44 →           72 

 
 

 Skjut på stänkringen (73) och lageröverfallet (12)  
 För övrigt monteringsarbete, se punkt 3 (byte av 

rullager), "Montering" 
 
8.7.3 Modell med mekanisk tätningspatron 
(koderna "CS, CQ, CD") 
För sektionsritning, se "Bilaga" i driftanvisningen  
 

Beskrivningen avser axeltätningar på tillopps- (MP) 
och utloppssidorna (MP, MPA, MPAI). 
Normalt monteras pumpen med två identiska 
mekaniska tätningspatroner.  
I vissa fall kan dock skillnader förekomma. Vi 
rekommenderar att delarna alltid märks före 
demontering.  
Bilagan till driftanvisningen innehåller en detaljerad 
beskrivning av den mekaniska tätningspatronen. 
 

 Sätt fast den roterande delen av den mekaniska 
tätningspatronen (GLRD) axiellt vid den stationära 
delen. För detta finns en fastsättningsklämma 
(FB) (eller liknande konstruktion) på den 
stationära delen (se sektionsritning). 

 Lossa muttrarna (M3) och skruvarna (S9). Den 
mekaniska tätningspatronen (GLRD) bör då vara 
fritt rörlig 

 Demontera pumpen i enlighet med beskrivningen i 
punkt 3 (byte av rullager).  

 Ta bort lageröverfallet (12), mellanläggshylsan 
(72) och stänkringen (73). 

 Skjut av tätningspatronen (utan axelskyddshylsan) 
(44). 

 Ta ut passkilen (PF3) och skjut av 
axelskyddshylsan (44). Ta bort O-ringen (OR4). 

 Rengör alla delar och kontrollera om de är slitna. 
Mekaniska tätningar ska alltid bytas. Vi 
rekommenderar att reparation av mekaniska 
tätningar endast utförs efter specialistutbildning. 
Förslitna delar i tätningspatronen kan bytas eller 
repareras av tillverkaren.  

 

Montering 
 Använd alltid ett smörjmedel vid montering av den 

mekaniska tätningen (t.ex. silikonfett). Använd inte 
mineralfett eller -oljor om du inte är helt säker på 
att O-ringen är beständig mot dessa.  

 Skjut på O-ringen (OR4) och applicera 
smörjmedel (t.ex. silikonfett) med en pensel. 

 Smörj axelskyddshylsan (44) i borrhålet så att O-
ringens spår förblir rent (börja c:a 10-15 mm 
inifrån). Standard-O-ringar tillverkade av EP-
gummi är inte beständiga mot mineraloljor eller -
fetter och får inte komma i kontakt med dessa. 
När beständigheten säkrats (t.ex. talg som 
smörjmedel eller oljebeständiga O-ringar) kan 
hela axeln (24) smörjas.  

 Skjut på axelskyddshylsan (44). När 
axelskyddshylsan skjuts på ska man se till att O-
ringen lätt kan glida i spåret.  

 Skjut på den mekaniska tätningspatronen (GLRD) 
men dra inte åt hårt (M3 och S9 förblir lösa). 

 Sätt i passkilen (PF3) och skjut på 
mellanläggshylsan (72). Pumpen måste monteras 
i följande riktning. 

 

MP, MPA 40, 65 och 100 MP, MPA 125 
44 →           72 44 →           72 

 
 

 Skjut på stänkringen (73) och lageröverfallet (12)  
 För övrigt monteringsarbete, se punkt 3 (byte av 

rullager), "Montering" 
 Dra slutligen åt muttrarna (M3) och sedan 

skruvarna (S9) (måste göras i denna ordning). 
Bringa fastsättningsklämman (FB) i dess 
ursprungliga position.  

 Vrid axeln (24) för att se om den roterar jämnt.  

 
8.8 Demontering 
 

8.8.1 Modellerna MPA, MPAI (axiellt tilloppsrör) 
För sektionsritningar, se "Bilaga" i driftanvisningen 
 

Om hela pumpen ska demonteras för  
underhållsarbeten, ska pumpen placeras i vertikalt läge 
(med tilloppsröret riktat uppåt). Ett arbetsbord med ett 
hål (c:a 10 mm större än axeln) är till stor hjälp vid 
sådana tillfällen.  
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MPA 40, MPAI 40, MPA 65 och MPAI 65 kan placeras 
på kopplingsskyddsadaptern (95). Ställ MPA 100, 
MPAI 100 och MPA 125, MPAI 125 vertikalt med ett 
extra stöd.  
Ett lyftdon eller en andra person krävs vid demontering 
av pumpar av typerna MPA 100, MPAI 100 och MPA 
125, MPAI 125.  
 

 

Säkra pumpen så att den inte kan välta. 

 

 

Denna beskrivning omfattar inte demontering av 
den mekaniska tätningen. Läs instruktionerna 
för "Byte av axeltätning" innan pumpen 
demonteras så att eventuella nödvändiga 
förberedelser görs i god tid. 

 

 Lossa muttrarna (M1) och ta bort husbulten (25).  
 Ta bort sughuset (3) och ta ut O-ringen (OR1).  
 

MP-modellen: 
 Lossa pumphjulsmuttrarna (28), ta bort brickan 

(29). 
 

MPAI-modellen (storlekarna 40.1 och 40.2) 
 Skruva loss inducern (101) för att därigenom 

fixera axeln på kopplingen mot räfflan. 
 

MPAI-modellen (storlekarna 65.1, 65.2, 100.1, 
100.2, 125.1 och 125.2) 
 Lossa pumphjulsmuttrarna (28), ta bort brickan 

(29). 
 Ta bort inducern (101) och ta ut låskilen (PF5). 
 Demontera pumphjulet (1) och diffusören (2), ta ut 

passkilen (PF1). Markera alla delar för montering.  
 Ta bort det inre lagerhuset (54) och lagerhylsan 

(23).  
 Demontera pumpen stegvis ned till pumphuset 
 Vänd den återstående delen av pumpen 

(lagerfläns (10) riktad uppåt), säkra axeln axiellt 
(24) (använd ett stöd så att den inte glider).) 

 Flytta stänkringen bakåt (73)  
 Skruva loss muttrarna (M2) och (M5), dra av 

lageröverfallet (12) från lagerflänsen (10). 
 Ta bort lagerflänsen (10) (för att underlätta 

borttagningen kan man knacka lätt på 
lagerflänsen (10)). 

 Skruva loss axelmuttern (50) (haknyckel). 
Axelmuttern är försedd med en 
säkerhetsanordning för att förhindra att den 
lossnar.  

 Om denna säkerhetsanordning inte längre är i gott 
skick måste muttern bytas.  

 Ta bort rullagret (K1) med avdragaren.  
 Ta bort mellanläggshylsan (72), lageröverfallet 

(12) och stänkringen (73). Dra ut passkilen (PF3).  
 Borttagning av axeltätningen: Se "Byte av 

axeltätning". 
 Rengör alla delar. Om pumpen ska återmonteras 

vid ett senare tillfälle ska alla delar förvaras och 
skyddas mot korrosion.  

 
8.8.2 MP-modellen (lager på båda sidorna) 
För sektionsritningar, se "Bilaga" i driftanvisningen. 
 

Om hela pumpen ska demonteras för 
underhållsarbeten, bör pumpen placeras i vertikalt 
läge (med tilloppsröret riktat uppåt). Ett arbetsbord 
med ett hål (c:a 10 mm större än axeln) är till stor 
hjälp vid sådana tillfällen.  
MPA 40 och MP65 kan placeras på 
kopplingsskyddsadaptern (95). MPA 100 och MPA 
125 ställs vertikalt med ett extra stöd.  
Ett lyftdon eller en andra person krävs vid demontering 
av pumpar av typerna MPA 100 och MPA 125.  
 

 

Säkra pumpen så att den inte kan välta. 

 

 

Denna beskrivning omfattar inte demontering av 
den mekaniska tätningen. Läs instruktionerna 
för "Byte av axeltätning" innan pumpen 
demonteras så att eventuella nödvändiga 
förberedelser görs i god tid. 

 

 Flytta stänkringen bakåt (73) 
 Skruva loss muttrarna (M2) och (M5), dra av 

lageröverfallet (12) från lagerflänsen (10). 
 Ta bort lagerflänsen (10) (för att underlätta 

borttagningen kan man knacka lätt på flänsen i 
axiell riktning (10))  

 Skruva loss axelmuttern (50) (haknyckel). 
Axelmuttern är försedd med en 
säkerhetsanordning för att förhindra att den 
lossnar. Om denna säkerhetsanordning inte 
längre är i gott skick måste muttern bytas.  

 Ta bort rullagret (K2) med avdragaren.  
 Ta bort mellanläggsbrickan (SS) och 

mellanläggshylsan (72)  
 För borttagning av axeltätningen, se: "Byte av 

axeltätning".  
 Lossa muttrarna (M1) och ta bort husbulten (25). 
 Ta bort sughuset (3) och ta ut O-ringen (OR1). Ta 

bort hylsan (38). 
 Demontera pumphjulet (1) och diffusören (2), ta ut 

passkilen. Markera alla delar för montering.  
 Ta bort steghuset (60). 
 Demontera pumpen stegvis ned till pumphuset  
 Vänd den återstående delen av pumpen 

(lagerfläns (10) riktad uppåt), säkra axeln axiellt 
(24) (använd ett stöd så att den inte glider). 

 Flytta stänkringen bakåt (73)  
 Skruva loss muttrarna (M2) och (M5), dra av 

lageröverfallet (12) från lagerflänsen (10). 
 Ta bort lagerflänsen (10) (för att underlätta 

borttagningen kan man knacka lätt på 
lagerflänsen (10)). 

 Skruva loss axelmuttern (50) (haknyckel). 
Axelmuttern är försedd med en 
säkerhetsanordning för att förhindra att den 
lossnar.  

 Om denna säkerhetsanordning inte längre är i gott 
skick måste muttern bytas.  

 Ta bort rullagret (K1) med avdragaren.  
 Ta bort mellanläggshylsan (72), lageröverfallet 

(12) och stänkringen (73). Dra ut passkilen (PF3).  
 Borttagning av axeltätningen: Se "Byte av 

axeltätning".  
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 Rengör alla delar. Om pumpen ska återmonteras 
vid ett senare tillfälle ska alla delar förvaras och 
skyddas mot korrosion.  

 
8.9 Reparationer 
Rengör alla delar och kontrollera om de är slitna. Vid 
allvarlig förslitning måste delarna bytas. Detta är ett 
bra tillfälle att byta delar som tätningar (O-ringar), 
rullager och axeltätningar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förslitningsdelar och mått: 

 
A B         C D  E F   A 

 
G  
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Flera metoder kan användas vid reparationsarbeten. 
Beroende på område (A till G) kan följande metoder 
tillämpas. I vissa fall är det bättre att använda nya 
delar.  
 

"A": Om ytterdiametern ombearbetas (utjämning) bör 
gapet inte överskrida värdet som anges i tabellen. 
Den nya ytan bör vara så jämn som möjligt 
(slipa). Putsa ytan med sliprem.  

 

"B": Ny del (använd endast originaldelar) 
 

"C": .) ......... Byt pumphjul (använd endast 
originaldelar) 
.) ......... Vänd bort pumphjulets nav och tillverka 
en lämplig mellanläggshylsa (var noggrann vid val 
av material)  
Det kan bli nödvändigt att ombearbeta borrhålet i 
diffusören  

 

"D": .) ......... Byt pumphjul (använd endast 
originaldelar) 

.) ......... Ombearbeta tätningen (utjämna), 
urholka huset och sätt i ring (spaltring).  

  

"E": .) ......... Byt pumphjul (använd endast 
originaldelar) 
.) ......... Ombearbeta tätningen (utjämna), 
urholka huset och sätt i ring (spaltring).  

  

"F": Den exakta spaltbredden i detta område är 
endast nödvändig i speciella fall (axeltätning med 
utloppsledning). I vanliga fall är spaltens bredd 
inte viktig. Värdet som anges i tabellen får 
överskridas.  

 

"G": Nya delar (använd endast originaldelar)  
Lagerspelet har en direkt inverkan på rörets 
jämna funktion. Om pumpens vibration ökar 
markant kan detta tyda på att lagret är förslitet.  
Vid reparationsarbete ska lagerskålen (23) och 
lagerhylsan alltid bytas (21).  

 
9. Återmontering 
9.1 Förberedelser 
Montering av en pump med nya delar kräver 
förberedelser. Därför kan det hända att vissa av 
följande punkter redan utförts när pumpen 
återmonteras. Använd alltid sektionsritningen i bilagan 
till driftanvisningen.  
 

 Rengör alla komponenter och ta bort eventuell 
rost.  

 Sughus (3) (endast MP): Skruva i och säkra 
spjälldelen (DR). 

 Ett borrhål på c:a 4 mm diameter måste utföras 
för ventilation av tätningsrummet. Beroende på 
placeringen av ledningarna till sughuset måste 
hålet alltid ligga i översta läge (använd en av tre 
gjutna fördjupningar)  

 Skruva i pinnbultarna (S2) 
 Tryckhus (4): Kod "P" Skruva i och säkra 

skruvpluggarna (V2)  
 Kod "SA,SB etc." Skruva i och säkra spjälldelen 

(DR) (använd rätt borrhål) 
  Skruva i pinnbultarna (S2)  
 Packboxhus (19): Hamra i pinnen (S4)  
 Skruva i pinnbultarna (S3)  
 Förseglingslock (18): Hamra i pinnen (S4) och 

pinnen (S7) (om sådan finns)  
 Lagerfläns (10): Skruva i pinnbultarna (S5)  
 Lageröverfall (12): Skruva i smörjnippel (G)  
 Inuti lagerhuset (54): Tryck i lagerskålen (21)  
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9.2 Modellerna MPA, MPAI (axiella 
tilloppsledningar) 
För sektionsritningar, se driftanvisningens "Bilaga". 
 

Alla delar måste rengöras, avfettas och förberedas i 
enlighet med punkt 9.1.  
 

 Sätt fast axeln i vertikalt läge (24) (använd mjuka 
skyddskilar) med kopplingspinnen riktad uppåt.  

 Övrigt monteringsarbete beror på typen av 
axeltätning, se punkterna 4.1 till 4.3, avsnittet 
Montering. 

 Obs! Till skillnad från beskrivningen i punkterna 
4.1 till 4.3 är axeltätningens hus exponerat.  

 Iaktta försiktighet för att undvika att den 
mekaniska tätningen (GLRD) skadas.  

 Förvärm lagret (K1) (max. 80 °C) och skjut på det 
på axeln (24). 

 Varianter: 
MP, MPA 40 och 65 ........rullager (K1) – tvåradigt 
vinkelkontaktkullager (enkellager) 
MP, MPA 100 och 125 ....rullager (K1) – parvis 
inbyggda vinkelkontaktkullager i X-anordning 

 

 
Parvis inbyggda vinkelkontaktkullager i X-anordning 

 

 Dra åt axelmuttern (50) medan lagret fortfarande 
är varmt. 

 Fyll ungefär 60% av utrymmet i rullagret (K1) med 
fett (när lagret kylts ned).  

 Montera lagerflänsen (10) och för samtidigt in 
axeltätningshuset (18 och 19).  

 Skruva på lageröverfallet (12) på lagerflänsen 
(10). 

 Smörj motytan på stänkringens packning vid 
lageröverfallet (12). 

 För stänkringen (73) på plats (spår i 
mellanläggshylsan) (72). 

 Lägg tryckhuset (4) horisontellt så att axeln kan 
föras in (24) (monteringsplatta med borrhål eller 
monteringsbock) 

 Placera den förmonterade enheten på tryckhuset 
(4) och dra åt muttrarna (M2) (för moment, se 
tilläggsblad) 

 Vrid axeln (24) för att se om den roterar jämnt.  
 Pumpen måste vändas för ytterligare 

monteringsarbete (den frigjorda axeln riktad uppåt 
vertikalt)  

 Montering enligt samma princip som vid 
demontering. 

 Smörj axeln (24)  
 Kontrollera pumphjulets position: För in diffusör 

(2/E), skjut på pumphjulet (1) tills det tar emot. 
 Pumphjulet är i rätt läge när dess utloppskanal 

ligger inom diffusörens inloppskanal 
 (förhindrar inre förluster). Korrigeringar kan utföras 

genom att man tillför kompensationsskivor eller 

skruvar av pumphjulets nav på baksidan. Denna 
kontroll måste utföras i varje steg.  

 Om pumpen monteras med nya pumphjul måste 
man se till att det första och sista steget alltid har 
ett pumphjul med full diameter. Om endast ett 
pumphjul är tillgängligt med full diameter måste 
det användas som första steg.  

 

 

Lägg märke till att monteringsarbetet alltid 
börjar med det sista steget. 

 

 Demontera pumphjulet och diffusören en gång till, 
sätt i O-ringen (OR2) och sätt åter i diffusören 
(2/E). 

 Sätt i passkilen (PF1 eller PF2) för det pumphjul 
som ska monteras. 

 Montera pumphjulet (1) (då O-ringen (OR2) 
trycker mot diffusören (2/E) blir inställningen inte 
korrekt i början).  

 Smörj O-ringen (OR1) rikligt med silikonfett och 
steghuset (60). Vrid inte O-ringen.  

 Placera steghuset (60) plant och tvinga nedåt med 
ansenlig kraft. Knacka med en plasthammare tills 
det får kontakt.  

 Montera pumpen ned till det inre lagerhuset (54). 
 Skjut på lagerhylsan (23), smörj lagerytan.  
 Montera det inre lagerhuset (54) med 

lagerbussningen (21) på samma sätt som 
steghuset.  

 Montera pumpens första steg, säkra pumphjulet 
(1) med bricka (29) och muttrar (28). 

 Dra åt den första muttern (28) ordentligt och vrid 
sedan tillbaka ¼ varv för att sedan säkra med en 
låsmutter.  

 Montera sughuset (3) med O-ringen (OR1), dra 
ihop pumpen med husarmaturen (25) och 
muttrarna (M1) något.  

 Passa in pumpfötternas lageryta (placera pumpen 
på en plan yta).  

 Dra åt muttrarna (M1). För moment, se tabell i 
bilagan. 

 Vrid axeln (24) för att se om den roterar jämnt.  
 

MP-modellen: 
 Skjut av pumphjulet (1) med brickan (29). 
 Dra åt den första muttern (28) ordentligt och vrid 

sedan tillbaka ¼ varv för att säkra med en 
låsmutter.  

 

MPAI-modellen (storlekarna 40.1 och 40.2) 
 Skruva loss inducern (101) för att därigenom 

fixera axeln på kopplingen mot räfflan. 
 

MPAI-modellen (storlekarna 65.1, 65.2, 100.1, 
100.2, 125.1 och 125.2) 
 Sätt i låskilen (PF5) och ta bort inducern (101). 
 Sätt i brickan (29). 
 Dra åt den första muttern (28) ordentligt och vrid 

tillbaka ¼ varv för att sedan säkra med en 
låsmutter.  

 Montera sughuset (3) med O-ringen (OR1), dra 
ihop pumpen med husarmaturen (25) och 
muttrarna (M1) något.  

 Rikta pumpfötternas lageryta (placera pumpen på 
en plan yta).  
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 Dra åt muttrarna (M1). För moment, se tabell i 
bilagan. 

 Vrid axeln (24) för att se om den roterar jämnt.  
 
9.3 MP-modellen (lager på båda sidorna) 
För sektionsritningar, se driftanvisningens "Bilaga". 
 

Alla delar måste rengöras, avfettas och förberedas i 
enlighet med punkt 9.1.  
 

 Sätt fast axeln i vertikalt läge (24) (använd mjuka 
skyddskilar) med kopplingspinnen riktad uppåt.  

 Övrigt monteringsarbete beror på typen av 
axeltätning, se punkterna 4.1 till 4.3, avsnittet 
Montering. 

 Obs! Till skillnad från beskrivningen i punkterna 
4.1 till 4.3 är axeltätningshuset exponerat.  

 Iaktta försiktighet för att undvika att den 
mekaniska tätningen (GLRD) skadas.  

 Förvärm lagret (K1) (max. 80°C) och skjut på det 
på axeln (24). 

 Varianter: 
MP, MPA 40 och 65 ........rullager (K1) – tvåradigt 
vinkelkontaktkullager (enkellager) 
MP, MPA 100 och 125 ....rullager (K1) – parvis 
inbyggda vinkelkontaktkullager i X-anordning 

 

 
Parvis inbyggda vinkelkontaktkullager i X-anordning 

 

 Dra åt axelmuttern (50) medan lagret fortfarande 
är varmt. 

 Fyll ungefär 60% av utrymmet i rullagret (K1) med 
fett (när lagret kylts ned).  

 Montera lagerflänsen (10) och för samtidigt in 
axeltätningshuset (18 och 19).  

 Skruva på lageröverfallet (12) på lagerflänsen 
(10). 

 Smörj motytan på stänkringens packning vid 
lageröverfallet (12). 

 För stänkringen (73) på plats (spår i 
mellanläggshylsan (72). 

 Lägg tryckhuset (4) horisontellt så att axeln kan 
föras in (24) (monteringsplatta med borrhål eller 
monteringsbock)  

 Placera den förmonterade enheten på tryckhuset 
(4) och dra åt muttrarna (M2) (för moment, se 
tilläggsblad) 

 Vrid axeln (24) för att se om den roterar jämnt.  
 Pumpen måste vändas för ytterligare 

monteringsarbete (den frigjorda axeln riktad uppåt 
vertikalt)  

 Montering enligt samma princip som vid 
demontering. 

 Smörj axeln (24)  
 Kontrollera pumphjulets position: För in diffusören 

(2/E), skjut på pumphjulet (1) tills det tar emot. 

 Pumphjulet är i rätt läge när dess utloppskanal 
ligger inom diffusörens inloppskanal  

 (förhindrar inre förluster). Korrigeringar kan utföras 
genom att man tillför kompensationsskivor eller 
skruvar av pumphjulets nav på baksidan. Denna 
kontroll måste utföras i varje steg.  

 Om pumpen monteras med nya pumphjul måste 
man se till att det första och sista steget alltid har 
ett pumphjul med full diameter. Om endast ett 
pumphjul är tillgängligt med full diameter måste 
det användas som första steg.  

 

 

Lägg märke till att monteringsarbetet alltid 
börjar med det sista steget. 

 

 Demontera pumphjulet och diffusören en gång till, 
sätt i O-ringen (OR2) och sätt åter i diffusören 
(2/E). 

 Sätt i passkilen (PF1 eller PF2) för det pumphjul 
som ska monteras.  

 Montera pumphjulet (1) (då O-ringen (OR2) 
trycker mot diffusören (2/E) blir inställningen inte 
korrekt i början).  

 Smörj O-ringen (OR1) rikligt med silikonfett och 
steghuset (60). Vrid inte O-ringen.  

 Placera steghuset (60) plant och tvinga nedåt med 
ansenlig kraft. Knacka med en plasthammare tills 
det får kontakt.  

 Montera pumpen ned till sughuset (3).  
 Skjut på hylsan (38), montera sughuset (3) med 

O-ringen (OR1) och se till att ledningarna är i rätt 
läge.  

 Övrigt monteringsarbete beror på typen av 
axeltätning. Se punkterna 4.1 till 4.3, avsnittet 
Montering. 

 

"Montera" lagren i enlighet med punkt 3 (byte av 
rullager).  
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10. Reservdelar, reservpumpar 
 

10.1 Reservdelar 
Reservdelar bör väljas för att klara två års kontinuerlig 
drift. Om inga andra riktlinjer gäller rekommenderar vi 
att du förvarar det antal delar som anges i listan nedan 
(i enlighet med DIN 24296). 
 

 Antal pumpar (inkl. reservpumpar) 
    2        3        4        5       6/7    8/9    10/+ 

Reservdelar Antal reservdelar 
Pumphjul i i i 2i 2i 3i 30% 
Diffusör i/2 i/2 i/2 i i 3i/2 15% 
Slitringshus 2i 2i 2i 4i 4i 6i 30% 
Axel med låskil och 
axelskruvar/-muttrar 1 1 2 2 2 3 30% 

Lager (rullager) 1 1 2 2 2 3 30% 
Axelhylsa 2 2 2 3 3 4 50% 
Packningsringar 16 16 24 24 24 32 40% 
Tätningar för pumpkåpa 
                            satser 4 6 8 8 9 12 150% 

Andra tätningar   satser 4 6 8 8 9 10 100% 
Mekanisk tätning 2 3 4 5 6 7 90% 
i = antal steg 
 

 

För att erhålla bästa möjliga tillgänglighet 
rekommenderar vi att lämpliga mängder 
reservdelar hålls i lager, särskilt om dessa är 
tillverkade i specialmaterial och, beträffande 
mekaniska tätningar, p.g.a.. längre 
leveranstider. 

Beställning av reservdelar 
Vid beställning av reservdelar ska följande information 
anges: 
 

 Typ: ________________________________________________________________________ 
 

 S/N (Order nr.): ______________________________________________________ 
 

 Delbeteckning:________________________________________________________ 
 

 Sektionsritning ________________________________________________________ 
 

Alla uppgifter finns i databladet och den aktuella 
sektionsritningen. 
 

 

Förvara reservdelar i torra rum och skydda dem 
mot smuts! 

 
10.2 Reservpumpar 
 

 

För pumpar som används i anläggningar där 
människoliv kan stå på spel eller där stora 
materiella skador kan uppstå är det absolut 
nödvändigt att ha ett tillräckligt antal med 
reservpumpar integrerade och klara för drift i 
anläggningen. Driftsdugligheten ska 
kontrolleras genom en löpande kontroll (se 
kapitel 6.8). 

 

 

Förvara reservpumparna enligt riktlinjerna i 
kapitel 6.8. 

 

 
11. Störningar - Orsak och åtgärder 
Följande anvisningar gällande orsaker till fel och hur 
man åtgärdar dessa är avsedda som stöd vid 
felsökning. För störningar som operatören inte kan 
eller vill åtgärda själv står tillverkarens kundtjänst till 
förfogande. Vid reparationer och ändringar av pumpen 
som genomförs av operatören bör i synnerhet 
maskindata i databladet samt instruktionerna i kapitel 
2 i dessa driftanvisningar iakttas. Vid behov ska 
skriftligt tillstånd inhämtas från tillverkaren. 
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Åtgärd 

 

■           Mottrycket är för högt 
 

Kontrollera om anläggningen är förorenad, öppna ventilen 
Minska motståndet i tryckröret (rengör filter vid behov) 
Använd större pumphjul (kontrollera tillgänglig motoreffekt) 

  ■  ■    ■   Mottrycket för lågt, transporttrycket för lågt Stryp ventilen på trycksidan 
   ■ ■       Varvtalet för högt Minska varvtalet 

Jämför motorns varvtal med föreskrivet pumpvarvtal (typskylt) 
Vid reglering av varvtalet (frekvenstransformator) kontrollera 
inställning av det nominella värdet 

■  ■         Varvtalet för lågt Öka varvtalet (kontrollera tillgänglig motoreffekt) 
Jämför motorns varvtal med föreskrivet pumpvarvtal (typskylt) 
Vid reglering av varvtalet (frekvenstransformator) kontrollera 
inställning av det nominella värdet 

 ■ ■   ■ ■     För lågt flöde Öka min. flödet (öppna ventilen, bypass) 
        ■   För högt flöde Minska flödet (stryp ventilen på trycksidan) 
   ■ ■       Pumphjulets diameter för stor Använd mindre pumphjul 
■  ■         Pumphjulets diameter för liten Använd större pumphjul (kontrollera tillgänglig motoreffekt) 
■  ■   ■ ■     Pumpen och/eller rörledningarna är inte helt fyllda med 

vätska 
Fyll 
Lufta av 

■ ■ ■         Pump eller sug-/tilloppsledningen igensatt Rengör 
■  ■         Luftblåsa i rörledningen Lufta av 

Förbättra ledningsdagningen 
■ ■ ■   ■ ■     Sughöjd för stor/anläggningens NPSH är för liten 

 
Höj vätskenivån och tilloppstrycket 
Minska motståndet i tillopps-/sugledningar (ändra förlopp och 
nominell bredd, öppna avstängningsventilerna, rengör silarna) 

■ ■ ■         Luft sugs in Höj vätskenivån 
Kontrollera om sugledningen är vakuumtät 

■ ■ ■         Luft sugs in via axeltätningen Rengör spärrledningen 
Höj spärrtrycket 
Byt ut axeltätningen 

■  ■         Felaktig rotationsriktning Byt ut två faser vid strömanslutningen (ska utföras av en 
elektriker) 

■  ■   ■   ■   Slitage på de inre delarna Byt ut förslitna delar 
■  ■  ■       Transportmediets densitet och/eller viskositet är för hög Kontakta tillverkaren 
    ■      ■ Packboxen har dragits åt snett Dra åt likformigt 
       ■    Packboxen är för hårt åtdragen eller axeltätningen 

är utsliten 
Lossa på packboxen  
Byt ut packning och/eller mekanisk tätning 
Kontrollera spärr-, spol-, och kylledningar (tryck) 
Undvik torrkörning 

       ■   ■ Räfflor och sträv yta på axeln eller axelskyddshylsan Byt delarna 
       ■   ■ Olämpligt packningsmaterial Använd lämpligt material (kontrollera i förväg om axeln eller 

axelskyddshylsan är skadade) 
       ■   ■ Avlagringar på den mekaniska tätningen 

 
Rengör 
Byt ut den mekaniska tätningen vid behov 
Utför en eventuell extra spolning eller snabbkyl 

     ■     ■ Pumphjulet är obalanserat 
 

Avlägsna förstoppningar och avlagringar 
Byt ut pumphjulet om detta är trasigt eller ojämnt slitet 
Kontrollera att axlarna löper exakt runt 

     ■   ■  ■ Kopplingen ligger inte i planet Rikta aggregatet noggrannare 
     ■   ■   För litet kopplingsavstånd Ändra 
    ■ ■   ■ ■ ■ Krafterna i rörledningarna är för stora (aggregat under 

spänning) 
Ändra (fånga upp rörledningarna, kompensatorer, etc.) 
Är fundamentplattan/-ramen korrekt monterad/gjuten? 

        ■   För mycket, för litet eller olämpligt smörjmedel Ändra 
    ■       Strömförsörjningen är felaktig (2-faskörning) Kontrollera spänningen i alla faser 

Kontrollera kabelanslutningar och säkringar 
         ■  Tätningarna är inte tillräckliga Dra åt skruvarna 

Byt ut tätningarna 
     ■   ■   Lagret är defekt Byt ut 

Kontrollera om det finns föroreningar i smörjmedel och 
lagerrum (spola oljerummet) 

        ■   Avlastningsanordningen räcker inte till 
 

Rengör avlastningsöppningar i pumphjulet 
Byt ut utslitna delar (pumphjul, spaltringar) 
Anpassa systemtryck/tilloppstryck till de tryck som anges i 
beställningen 

     ■      Vibrationer som kommer från anläggningen (resonans) Kontakta tillverkaren 
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12. Motordrivanordning

 

Nedanstående anvisningar skall åtföljas exakt 
för att säkerheten skall vara garanterad vid 
installation, vid drift och service av motorn. Alla 
personer som är sysselsatta med denna uppgift 
skall instrueras enligt föreliggande anvisning. 
Ǻtföljs inte anvisningarna kan det leda till en 
förlust av garantin. 

 
Elanslutning 
 

 

Kontrollera att märkspänningen 
överensstämmer med nätspänningen. 

 

 

Utför först av allt jordanslutningen. 
Det rekommenderas att installera en 
jordfelsbrytare med hög känslighet (30 mA) som 
ger ett extra skydd mot elstötar vid en otillräcklig 
jordanslutning. 

 

Utför anslutningen till elnätet med en allpolig brytare 
eller en annan anordning som garanterar allpolig 
bortkoppling (som bryter samtliga ledare) från nätet. 
Öppningen mellan kontakterna ska vara minst 3 mm. 
Skruva loss fästskruvarna och ta bort 
kopplingsplintens lock. 
Utför anslutningarna enligt anvisningarna på baksidan 
av kopplingsplinten. Se även fig. 3 - 4. 
Enfasversionen har ett inbyggt överbelastningsskydd, 
medan det åligger användaren att skydda 
trefasversionen med en termomagnetisk brytare eller 
med en startapparat, komplett med fjärrbrytare, 
värmerelä och säkringar som ska placeras före. 
Värmereläet ska ställas in till motorns märkström som 
anges på märkplåten. Det är tillåtet att ställa in 
värmereläet till ett strömvärde som är lite lägre än det 
för full kapacitet om det är säkert att elpumpen inte 
går med full kapacitet. Det är dock inte tillåtet att ställa 
in överhettningsskyddet till ett högre strömvärde än 
det för full kapacitet. 
 
Kontroll av rotationsriktningen för elpumpar med 
trefasmotor 
Kontrollen av rotationsriktningen kan utföras innan 
pumpen fylls med pumpvätska under förutsättning att 
den endast får rotera korta stunder. 
 

 

Pumpen får inte användas förrän den har fyllts 
med vätska. Kontinuerlig torrkörning medför 
allvarliga skador på den mekaniska tätningen. 

 

Om rotationsriktningen inte är moturs när du tittar på 
pumpen från sidan med insugningsmunstycket ska du 
byta plats på två av ledarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felsökning 
PROBLEM MÖJLIG ORSAK MÖJLIGA 

ÅTGÄRDER 
1. Elpumpen startar 
inte 

A) Ingen 
strömförsörjning 
B) Brända säkringar: 
B1) P.g.a. att de har 
fel amperestyrka 
(för låg 
ingreppsström). 
B2 P.g.a. att motorn 
eller elkabeln är 
skadade. 
C) 
Överbelastningsskyddet 
har löst ut. 

A) Återställ 
strömförsörjningen 
 
B1)Byt ut 
säkringarna mot 
andra med rätt 
amperestyrka 
B2)Reparera motorn 
eller byt ut kabeln 
 
C) Återställ skyddet 
(se problem 2 om 
det löser ut igen). 

2. 
Överbelastningsskyddet 
löser ut 
- oavsiktligt 

A) En fas saknas 
tillfälligt. 

 

- hela tiden C) Felaktig inställning. 
 
D) Pumpen pumpar 
över märkdata. 
 
 
E) Trögflytande och 
klibbig vätska. 

C) Ställ in till 
märkström. 
D) Stäng 
tryckventilen tills 
flödet ligger inom 
märkdata. 
E) Fastställ vilken 
effekt som behövs 
och byt ut motorn 
utifrån detta. 

 
Motorer med servicefria lager  
Till och med axelhöjd 180 är motorerna i regel 
utrustade med servicefria lager av typen 2Z eller 2RS.  
 
Motorer av storlek 200-355 med 
eftersmörjningssystem  
Smörj motorn under drift med hjälp av en smörjspruta 
genom smörjnippeln. Före smörjning ska smörjnippeln 
rengöras. Motorerna är försedda med bypass.  
Om motorn är utrustad med utloppspropp för fett 
måste denna tas bort under smörjningen. Vid 
automatiskt eftersmörjande system måste 
utloppsöppningen hållas ständigt öppen.  
Om motorn är försedd med en skylt för eftersmörjning, 
följ dessa anvisningar. I övrigt gäller nedanstående 
anvisningar. 
 

Varvtal  drifttid [t]  Kalendertid  
(r/min)  eftersmörjning  [månader]  

max. 1800  1.500  6  
över 1800  750  3  

 

Varvtal  drifttid [t]  Kalendertid  
(r/min)  utbyte  [månader]  

max. 1800  10.000  24  
över 1800  5.000  12  

 

De i tabellen angivna intervallen utgår från normala 
driftsförhållanden.  
 
Spårkullagrens livslängd  
För storleksklass 56 - 180 uppgår denna till cirka 
20.000 driftstimmar. 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Packungsstopfbuchse  Code...P 
Etanchéité d’arbre: presse-ètoupe   Code...P 
Shaft seal:  stuffing box    Code...P 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
19 Stopfbuchsgehäuse   boîtier de presse-étoupe   stuffing box housing 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
38 Hülse      chemise d’arbre     sleeve 
44 Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
69 Stopfbuchsbrille    fouloir       gland 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

  (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
DR Drosselstück     organe d’étranglement    throttling element 
G  Schmiernippel     raisseur       grease nipple 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
K2 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut 
M3 Mutter      écrou       nut 
M5 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
P  Stopfbuchspackung   garniture de presse-étoupe   gland packing 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S3 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
S7 Stift       pointe       pin 
SS Abstandscheibe    rondelle-entretoise     disc spacer 
V2 Verschlußschraube   bouchon filete      screwed plug 
VST Verschlußstopfen    bouchon       plug 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...SA 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique Code...SA 
Shaft seal:  mechanical seal  Code...SA 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
18 Dichtungsdeckel    couvercle d‘etancheite    seal cover 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Hülse      chemise d’arbre     sleeve 
44U Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  bearing nut 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

   (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
DR Drosselstück     organe d’étranglement    throttling element 
G  Schmiernippel     graisseur       grease nipple 
GLRD1 Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
K2 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
SS Abstandscheibe    rondelle-entretoise     disc spacer 
V1 Verschlußschraube   bouchon filete      plug 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...SB, SD 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique Code...SB, SD 
Shaft seal:  mechanical seal  Code...SB, SD 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
18 Dichtungsdeckel    couvercle d‘etancheite    seal cover 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
38 Hülse      chemise d’arbre     sleeve 
44B Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
44U Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

   (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
DR Drosselstück     organe d’étranglement    throttling element 
G  Schmiernippel     graisseur       grease nipple 
GLRD1 Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
GLRD2 Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
K2 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut  
M5 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
S7 Stift       pointe       pin 
SS Abstandscheibe    rondelle-entretoise     disc spacer 
V1 Verschlußschraube   bouchon filete      screwed plug 
VST Verschlußstopfen    bouchon       plug 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...SC, SE, SF 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique Code...SC, SE, SF 
Shaft seal:  mechanical seal  Code...SC, SE, SF 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
18 Dichtungsdeckel    couvercle d‘etancheite    seal cover 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
38 Hülse      chemise d’arbre     sleeve 
44B Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

 (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
DR Drosselstück     organe d’étranglement    throttling element 
G  Schmiernippel     graisseur       grease nipple 
GLRD2 Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
K2 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut  
M5 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
S7 Stift       pointe       pin 
SS Abstandscheibe    rondelle-entretoise     disc spacer 
V1 Verschlußschraube   bouchon filete      screwd plug 
VST Verschlußstopfen    bouchon       plug 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...SW 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique Code...SW 
Shaft seal:  mechanical seal  Code...SW 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
18 Dichtungsdeckel    couvercle d‘etancheite    seal cover 
18SW Dichtungsdeckel    couvercle d‘etancheite    seal cover 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
38 Hülse      chemise d’arbre     sleeve 
44SW Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
44U Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  oupling guard adapter 

    (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
DR Drosselstück     organe d’étranglement    throttling element 
G  Schmiernippel     graisseur       grease nipple 
GLRD1 Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
GLRD3 Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
K2 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut  
M5 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring  
OR5 Runddichtring     joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
S7 Stift       pointe       pin 
S12 Stift       pointe       pin  
S13 Stift       pointe       pin 
SS Abstandscheibe    rondelle-entretoise     disc spacer 
V1 Verschlußschraube   bouchon filete      screwd plug 
VST Verschlußstopfen    bouchon       plug   
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...CD 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique Code...CD 
Shaft seal:  mechanical seal  Code...CD 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
18P Gehäusedeckel    couvercle de corps     casing cover 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
38 Hülse      chemise d’arbre     sleeve 
44 Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

 (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
DR Drosselstück     organe d’étranglement    throttling element 
G  Schmiernippel     raisseur       grease nipple 
GLRD Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
K2 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut 
M3 Mutter      écrou       nut 
M5 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S3 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
SS Abstandscheibe    rondelle-entretoise     disc spacer 
VST Verschlußstopfen    bouchon       plug 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W3 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...CS 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique Code...CS 
Shaft seal:  mechanical seal  Code...CS 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
18P Gehäusedeckel    couvercle de corps     casing cover 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
38 Hülse      chemise d’arbre     sleeve 
44 Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

 (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
G  Schmiernippel     raisseur       grease nipple 
GLRD Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
K2 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut 
M3 Mutter      écrou       nut 
M5 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S3 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
SS Abstandscheibe    rondelle-entretoise     disc spacer 
TS Rohrleitung     tuyauterie      tubing 
TD Rohrleitung     tuyauterie      tubing 
V2 Verschlußschraube   bouchon filete      screwed plug 
VST Verschlußstopfen    bouchon       plug 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W3 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...SBQ, SDQ 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique Code...SBQ, SDQ 
Shaft seal:  mechanical seal  Code...SBQ, SDQ 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
18Q Dichtungsdeckel    couvercle d‘etancheite    seal cover 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
38 Hülse      chemise d’arbre     sleeve 
44BQ Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
44UQ Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

   (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
DR Drosselstück     organe d’étranglement    throttling element 
G  Schmiernippel     graisseur       grease nipple 
GLRD1 Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
GLRD2 Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
K2 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut  
M5 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
S7 Stift       pointe       pin 
SS Abstandscheibe    rondelle-entretoise     disc spacer 
V1 Verschlußschraube   bouchon filete      screwed plug 
VST Verschlußstopfen    bouchon       plug 
WD Wellendichtring    bague d’etanchéité d’arbre   Shaft seal ring 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Packungsstopfbuchse  Code...P 
Etanchéité d’arbre: presse-ètoupe   Code...P 
Shaft seal:  stuffing box    Code...P 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
19 Stopfbuchsgehäuse   boîtier de presse-étoupe   stuffing box housing 
21 Lagerbuchse     coussinet       bearing bush 
23 Lagerhülse     chemise d’arbre du palier   bearing sleeve 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
28 Laufradmutter     écrou de blocage de roue   impeller nut 
29 Scheibe      rondelle       washer 
44 Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
54 Innenlagergehäuse   corps de palier intermédiaire   intermediate bearing housing 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
69 Stopfbuchsbrille    fouloir       gland 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

 (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
G  Schmiernippel     graisseur       grease nipple 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut 
M3 Mutter      écrou       nut 
M5 Mutter      écrou       nut 
M11 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
P  Stopfbuchspackung   garniture de presse-étoupe   gland packing 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S3 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
S11 Stiftschraube     goujon       stud 
V2 Verschlußschraube   bouchon filete      screwed plug 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...SA 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique Code...SA 
Shaft seal:  mechanical seal  Code...SA 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
18 Dichtungsdeckel    couvercle d‘etancheite    seal cover 
21 Lagerbuchse     coussinet       bearing bush 
23 Lagerhülse     chemise d’arbre du palier   bearing sleeve 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
28 Laufradmutter     écrou de blocage de roue   impeller nut 
29 Scheibe      rondelle       washer 
44U Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
54 Innenlagergehäuse   corps de palier intermédiaire   intermediate bearing housing 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

 (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
DR Drosselstück     organe d’étranglement    throttling element 
G  Schmiernippel     graisseur       grease nipple 
GLRD1 Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut 
M5 Mutter      écrou       nut 
M11 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
S11 Stiftschraube     goujon       stud 
V1 Verschlußschraube   bouchon filete      screwed plug 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...SB, SD 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique Code...SB, SD 
Shaft seal:  mechanical seal  Code...SB, SD 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
18 Dichtungsdeckel    couvercle d‘etancheite    seal cover 
21 Lagerbuchse     coussinet       bearing bush 
23 Lagerhülse     chemise d’arbre du palier   bearing sleeve 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
28 Laufradmutter     écrou de blocage de roue   impeller nut 
29 Scheibe      rondelle       washer 
44B Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
54 Innenlagergehäuse   corps de palier intermédiaire   intermediate bearing housing 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

 (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
DR Drosselstück     organe d’étranglement    throttling element 
G  Schmiernippel     graisseur       grease nipple 
GLRD2 Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut 
M5 Mutter      écrou       nut 
M11 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
S7 Stift       pointe       pin 
S11 Stiftschraube     goujon       stud 
V1 Verschlußschraube   bouchon filete      screwed plug 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MPA40.2, MPA40.3, MPA65.1, MPA65.2, MPA100.1, MPA100.2, MPA125.1, MPA125.2 
Taille: 
Size: 
 

Wellenabdichtung: Gleitringdichtung  Code...CS, CQ 
Etanchéité d’arbre: garniture mécanique Code...CS, CQ 
Shaft seal:  mechanical seal  Code...CS, CQ 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

1  Laufrad      roue        impeller 
2  Leitrad      diffuseur       diffuser 
2/E Leitrad, letzte Stufe   diffuseur, dernier êtage    diffuser, last stage 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
4  Druckgehäuse    corps de refoulement    discharge casing 
10 Lagerträger     corps de palier     bearing bracket 
12 Lagerdeckel     couvercle de palier     bearing cover 
18P Dichtungsdeckel    couvercle d‘etancheite    seal cover 
21 Lagerbuchse     coussinet       bearing bush 
23 Lagerhülse     chemise d’arbre du palier   bearing sleeve 
24 Welle      arbre       shaft 
25 Gehäuseschraube    tirant d’assemblage    tie bolt 
28 Laufradmutter     écrou de blocage de roue   impeller nut 
29 Scheibe      rondelle       washer 
44 Wellenschutzhülse    chemise d’arbre sous garniture  shaft wearing sleeve 
50 Lagermutter     écrou de roulement    bearing nut 
54 Innenlagergehäuse   corps de palier intermédiaire   intermediate bearing housing 
60 Stufengehäuse    corps d’étage      stage casing 
72 Distanzhülse     entretoise      spacer sleeve 
73 Spritzring      déflecteur      thrower 
95 Kupplungsschutzadapter  protetion d’accouplement raccord  Coupling guard adapter 

 (nur auf Wunsch)    (sur demande)     (by request) 
 

D  Entleerungsstopfen   bouchon de vidange    drain plug 
G  Schmiernippel     graisseur       grease nipple 
GLRD Gleitringdichtung    garniture mecanique    mechanical seal 
K1 Radialkugellager    roulement a billes     radial ball bearing 
M1 Mutter      écrou       nut 
M2 Mutter      écrou       nut 
M3 Mutter      écrou       nut 
M5 Mutter      écrou       nut 
M11 Mutter      écrou       nut 
OR1 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR2 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR3 Runddichtring     joint torique      O-ring 
OR4 Runddichtring     joint torique      O-ring 
PM1 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PM2 Druckmesser     mesureur de pression    pressure gauge 
PF1 Paßfeder      clavette       key 
PF2 Paßfeder      clavette       key 
PF3 Paßfeder      clavette       key 
PF4 Paßfeder      clavette       key 
S2 Stiftschraube     goujon       stud 
S3 Stiftschraube     goujon       stud 
S4 Stift       pointe       pin 
S5 Stiftschraube     goujon       stud 
S6 Sechskantschraube   vis a tete hexagonale    hexagon head screw 
S7 Stift       pointe       pin 
S11 Stiftschraube     goujon       stud 
TD Rohrleitung     conduite       tubing 
V2 Verschlußschraube   bouchon filete      screwed plug 
W1 Scheibe      rondelle       washer 
W3 Scheibe      rondelle       washer 
W6 Scheibe      rondelle       washer 
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Baugrößen: MPAI40.2, MPAI40.3 
Taille: 
Size: 
 

Detailzeichnung mit Inducer 
Dessin en détail avec inducer 
Detail drawing with inducer 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

101 Inducer      inducer       inducer 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
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Baugrößen: MPAI65.1, MPAI65.2, MPAI100.1, MPAI100.2, MPAI125.1, MPAI125.2 
Taille: 
Size: 
 

Detailzeichnung mit Inducer 
Dessin en détail avec inducer 
Detail drawing with inducer 
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Nr. Teilebezeichnung    Nomenclature     Index of Parts 
 

101 Inducer      inducer       inducer 
3  Sauggehäuse     corps d’aspiration     suction casing 
5  Saugstutzen     tubulure d’aspiration    suction nozzle 
28 Laufradmutter     écrou de blocage de roue   impeller nut 
29 Scheibe      rondelle       washer 

 
PF5 Paßfeder      clavette       key 
OR5 Runddichtring     joint torique      O-ring 
S12 Zylinderschraube    vis â tête cylindrique    head cap screw 
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Anschlüsse - Raccordements - Connections 
 
Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 

 
 

 

Stutzenrichtungen 
Position des tubulures 
Position of branches 

DNS DND Code DNS DND Code DNS DND Code 
L O LO L L LL L R LR 
O O OO O L OL O R OR 
R O RO R L RL R R RR 

 
 
 
 
 
 
 
Baugrößen: MPA / MPAI40.2, MPA / MPAI40.3, MPA / MPAI65.1, MPA / MPAI65.2 
Taille: 
Size: 

 
 

 

Stutzenrichtungen 
Position des tubulures 
Position of branches 

DNS DND Code DNS DND Code DNS DND Code 
L O LO - - - - - - 
O O OO - - - - - - 
R O RO - - - - - - 

 
 

L.....Leckflüssigkeit     G1/2 
       Récupération des fuites 
       Leakage 
G....Schmiernippel DIN 71412 
       Graisseur 
       Grease nipple 

Standardausführung:  LO 
Construction standard: LO 
Standard construction: LO 

Standardausführung:  AO 
Construction standard: AO 
Standard construction: AO 

PM1..Vakuumeter G1/4 
    Vacuometre 
  Vacuum gauge 

PM2..Manometer
 G1/4 

  Manometre 
  Pressure gauge 
D.......Entleerung G1/4 
  Purge 
  Drain 

PM1..Vakuumeter G1/4 
    Vacuometre 
  Vacuum gauge 
PM2..Manometer G1/4 
  Manometre 
  Pressure gauge 
D.......Entleerung G1/4 
  Purge 
  Drain 

L.....Leckflüssigkeit     G1/2 
       Récupération des fuites 
       Leakage 
G....Schmiernippel DIN 71412 
       Graisseur 
       Grease nipple 
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Baugrößen: MP40.2, MP40.3, MP65.1, MP65.2, MP100.1, MP100.2, MP125.1, MP125.2 
Taille: 
Size: 
 

 
 

 

Stutzenrichtungen 
Position des tubulures 
Position of branches 

DNS DND Code DNS DND Code DNS DND Code 
L O LO/S L L LL/S L R LR/S 
O O OO/S O L OL/S O R OR/S 
R O RO/S R L RL/S R R RR/S 
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Skruvanslutning Torr Oljad Torr Oljad Torr Oljad Torr Oljad

Husbult 25 M1 8.8 4 x M20 264 
(26,9)

236 
(24,1) 4 x M24 417 

(42,5)
379 

(38,6) 8 x M24 314 (32) 285 
(29,1) 8 x M24 452 

(46,1)
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Lagerbärare (10) med 
sughus (3) och 

tryckhus (4)
S2 M2 8.8 8 x M12 42 (4,3) 38 (3,9) 8 x M12 57 (5,8) 52 (5,3) 8 x M16 97 (9,9) 87 (8,9) 8 x M20 152 
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135 
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lageröverfall (12) S5 M5 4.6 2 x M10 22 (2,2) 20 (2,0) 2 x M10 22 (2,2) 20 (2,0) 4 x M10 22 (2,2) 20 (2,0) 4 x M10 22 (2,2) 20 (2,0)
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L.....Leckflüssigkeit     G1/2 
       Récupération des fuites 
       Leakage 
G....Schmiernippel DIN 71412 
       Graisseur 
       Grease nipple 

Standardausführung:  RO/S 
Construction standard: RO/S 
Standard construction: RO/S 

PM1..Vakuumeter G1/4 
    Vacuometre 
  Vacuum gauge 
PM2..Manometer G1/4 
  Manometre 
  Pressure gauge 
D.......Entleerung G1/4 
  Purge 
  Drain 

Saugseitiger Antrieb 
Moteur á côté d’aspiration 
Drive shaft end at suction side 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xylem Service Austria GmbH 
Ernst Vogel-Straße 2 
A-2000 Stockerau 
Telefon: +43 (0) 2266 / 604 
Fax: +43 (0) 2266 / 65311 
E-Mail: info.austria@xyleminc.com 

Internet: www.xylemaustria.com 
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