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Pumpens prestationsskylt 

 

 
Type *) Pumpens typbeteckning 
S/N *) Fabrikationsnummer 
Item No Kundspecifikt ordernummer 
n Rotationstal 
pmax Maximalt tillåtet driftstryck i kåpan (= det 

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

Q Transportström i driftspunkten 
H Transporthöjd (energihöjd) i drivpunkten 
P Driftseffekt i drivpunkten 
tmax Maximalt tillåten arbetstemperatur för 

transportvätskan 
effp Effektivitet 
Year Tillverkningsår 
ØF Löphjulets yttre diameter, fullständig 
ØT Löphjulets yttre diameter, trimmad 
MEI Minsta effektivitetsindex 

 
*) Med dessa uppgifter är alla detaljer gällande 
utförande och material exakt definierade för 
tillverkaren. Ange alltid dessa uppgifter vid kontakt och 
förfrågningar hos tillverkaren samt vid beställningar av 
reservdelar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ATEX-skylt (endast för pumpar enligt 94/9/EG) 

 
 
CE Känneteckning av överensstämmelsen med 

riktlinje 94/9/EG 
Ex Specifik markering för explosionsskyddet 
II Symbol för apparaturgruppen 
2G Symbol för apparaturkategorin (2), atmosfär 

där gaser, ångor och dimmor kan explodera 
(G). 

c Symbol för den använda typen av 
tändningsskydd (konstruktiv säkerhet “c”) 

T1-T. Symbol för det teoretiska området som står till 
förfogande i temperaturklassen - uppgifter 
kring temperaturklasser se kapitel 2.7.5; 
uppgifter angående maximalt tillåten 
temperatur på transportvätskan se 
prestationsskylt, datablad och 
orderbekräftelse. 

 
Överensstämmelsen med riktlinje 94/9/EG “Apparatur 
och skyddssystem för avsedd användning i områden 
med explosionsrisk” uppfylls genom utställandet av en 
EG-konformitetsförklaring och placeringen av ATEX 
skylten på pumpen (lagerbäraren). ATEX skylten 
monteras tillsammans med prestationsskylten. 
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1. Allmänt 
Denna produkt motsvarar kraven i maskinriktlinjen 
2006/42/EG. 
 

 

Personalen som är ansvarig för montering,     
betjäning, inspektion och service måste ha 
motsvarande kännedom om föreskrifterna för 
förebyggande av olycka och uppvisa 
kvalifikation för dessa arbeten. Har inte 
personalen dessa kunskaper måste de skolas. 

 

Driftsäkerheten hos den levererade pumpen 
respektive levererade aggregatet (= pump med motor) 
är endast garanterad vid avsedd användning enligt 
bifogat datablad och / eller orderbekräftelse respektive 
kapitel 6 “Idrifttagande, drift, ta ur drift” 
Användaren av maskinen är endast ansvarig för 
uppfyllandet av instruktionerna och 
säkerhetsåtgärderna enligt denna driftsanvisning. 
En störningsfri drift av pumpen respektive aggregatet 
är endast möjligt om montering och service genomförs 
noggrant enligt de inom elektrotekniken gällande 
reglerna. Om inte alla informationer återfinns i denna 
driftsanvisning så kontakta tillverkaren. 
Tillverkarens garanti gäller inte om inte 
driftanvisningen åtföljs.  
Driftsanvisningen skall förvaras väl för framtida bruk. 
Om pumpen eller aggregatet lämnas vidare till tredje 
person skall driftsanvisningen samt de drivvillkor och 
driftsgränser som anges i orderbekräftelsen lämnas 
över i komplett tillstånd. Denna driftsanvisning tar inte 
hänsyn till alla konstruktionsegenskaper och varianter 
som kan uppstå. Ej heller alla möjliga tillfälligheter och 
skeenden som kan uppstå vid montering, drift och 
service. 
Upphovsrätten till denna driftsanvisning förblir vår 
egendom, den är bara överlämnad till personlig 

användning till ägaren av pumpen respektive 
aggregatet.  
Betjäningsanvisningen innehåller tekniska föreskrifter 
och ritningar, som varken komplett eller delvis får 
kopieras, ges vidare eller på grund av konkurrensskäl 
används på ett obehörigt sätt eller ges vidare till andra 
personer. 
 
1.1 Garanti 
Garanti enligt våra leveransvillkor respektive 
orderbekräftelse. 
Reparationsarbeten får endast genomförs av oss 
under garantitiden eller förutsätter ett skriftligt 
godkännande. Annars går garantianspråket förlorat. 
Garantier för en längre tid gäller principiellt endast vid 
oklanderlig bearbetning och under användning av det 
specificerade materialet. Ej del av garantin är naturligt-
vis slitage och nötning. Garantin gäller heller inte för 
alla slitagedelar som t ex löphjul, axeltätningar, axlar, 
axelskyddshylsor, lager, spalt- och slitageringar, o s v, 
samt skador som uppstått vid transport eller felaktig 
lagring.  
Förutsättningen för att garantin ska gälla är att 
pumpen använts enligt uppgifterna gällande 
driftsvillkor som anges på typskylten, databladet och / 
eller orderbekräftelsen  
Detta gäller speciellt för materialens beständighet 
samt för den klanderfria funktionen av pumpen och 
axeltätningen 
Skulle de verkliga betjäningsanvisningarna inte 
stämma överens utav en eller flera anledningar så 
måste lämpligheten efterfrågas skriftligen direkt hos 
oss. 

 
2. Säkerhetshänvisningar 
Denna säkerhetsanvisning innehåller grundläggande 
hänvisningar som måste iakttas under uppställning, 
idrifttagande samt vid drift och service.  
Därför måste denna driftsanvisning under alla 
omständigheter läsas före montering och 
idrifttagande av ansvarig fackpersonal respektive 
de som driver anläggningen och ständigt finnas 
tillgänglig på pumpens respektive aggregatets 
driftsort. 
Denna driftsanvisning tar inte hänsyn till de 
allmänna föreskrifterna för undvikande av olycka 
samt de lokala säkerhets- och/eller 
driftsföreskrifterna. För uppfyllandet av 
föreskrifterna (även med hyrd 
monteringspersonal) är den som driver pumpen 
respektive aggregatet ansvarig. 
Likaledes är föreskrifter och säkerhetsanordningar 
gällande hantering och avfallshantering av det 
transporterade mediet och/eller hjälpmedia för 
spolning, spärrning, smörjning o s v, speciellt när 
dessa är explosiva, giftiga, hetta o s v inte en del av 
denna driftsanvisning. 

För den fackkunniga och föreskriftskonforma 
hanteringen är endast den som driver anläggningen 
ansvarig. 
 
2.1 Känneteckning av hänvisningar i 
driftsanvisningen 
Säkerhetshänvisningarna i denna driftsanvisning är i 
enlighet med DIN 4844 försedda med speciella 
kännetecken: 
 

 

Säkerhetshänvisning!  
Om inte föreskriften åtföljes kan pumpen och 
dess funktion försämras. 

 

 

EU-gemenskapstecken! 
Explosionsskyddade driftmedel måste vara 
speciellt kännetecknade vid arbeten i atmos-
färer där risk för explosion föreligger. 

 

 

Allmän farosymbol!  
Det finns risk för personskador. 
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Varning för elektrisk spänning! 
 

 

Säkerhetshänvisningar som anbringats direkt på 
pumpen eller aggregatet måste under alla 
omständigheter iakttas och hållas i ett komplett läsbart 
tillstånd: 
På samma sätt som för pumpens driftanvisning 
skall alla eventuellt bilagda driftsinstruktioner för 
tillbehör (t ex för motorn) iakttagas och hållas till 
förfogande. 
 
2.2 Risker när inte 
säkerhetshänvisningarna iakttas 
Om inte säkerhetshänvisningarna iakttas kan det 
leda till en förlust av samtliga säkerhetsanspråk. 
Om inte dessa följs kan följande risker uppstå som 
följd: 
 Bortfall av viktiga funktioner hos maskinen eller 

anläggningen. 
 Tekniskt fel på elektronisk apparatur och 

mätinstrument genom påverkan av magnetfält. 
 Risker för personer och deras egendom genom 

påverkan av magnetfält. 
 Risker för personer genom elektrisk, mekanisk 

och kemisk påverkan. 
 Miljöskador på grund av läckage av farliga ämnen. 
 

 

När aggregatet används i områden som är 
explosionshotade skall avsnitten som markerats 
med ett Ex i denna driftsinformation iakttas 
särskilt noggrant. 

 
2.3 Säkerhetshänvisningar för den som 
driver / betjänar maskinen 
 Beroende på driftsförhållanden är livslängden och 

även de specificerade egenskaperna begränsade 
på grund av slitage, korrosion och 
åldringsfenomen. Den driftsansvarige är skyldig 
att kontrollera alla delar regelbundet och se till att 
de byts ut i god tid vid servicen. Vid varje 
iakttagelse i form av onormal drift eller en 
observerad defekt skall fortsatt drift ställas in. 

 Anläggningar där utfall eller fel kan leda till person 
eller sakskador skall utrustas med 
alarmanläggningar och / eller reservaggregat vars 
funktionsduglighet ska kontrolleras i regelbundna 
tidsavstånd. 

 Finns det 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 respektive aggregat med en 
bullernivå som ligger över 85 dB(A) skall 
hörselskydd  användas när man uppehåller sig i 
den direkta omgivningen under en längre tid. 

 Läckage (t ex vid axeltätningar) farliga 
transportmedel (t ex explosiv, giftig, het) måste tas 
bort på ett sådant sätt att inga risker uppstår för 

personer och miljön. Lagliga bestämmelser skall 
åtlydas. 

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

 
2.4 Säkerhetshänvisningar för service-, 
inspektions- och monteringsarbeten 
 Den som driver maskinen skall se till att alla 

service-, inspektions-, och monteringsarbeten 
utförs av auktoriserad och kvalificerad fackkunnig 
personal och att dessa personer har informerat sig 
utförligt och tillräckligt genom att studera 
driftsanvisningen. 

 Principiellt skall 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 maskinen inte kan tas i drift när 
arbetena pågår med motorn. Beskrivningen i 
driftsinstruktionen av hur stilläggningen av 
anläggningen genomförs måste åtföljas. Pumpen 
eller andra anläggningar som transporterat 
miljöfarliga ämnen måste dekontamineras innan 
delarna tas isär. Observera säkerhetsdatabladen 
för respektive transportmedium. Omedelbart efter 
det att arbetena avslutats  måste säkerhets- och 
skyddsinrättningar sättas fast respektive tas i 
funktion igen. 

 
2.5 Självständig ombyggnad och 
tillverkning av reservdelar 
Ombyggnad och förändringar av maskinen är bara 
tillåtet efter överenskommelse med tillverkaren. 
Originalreservdelar och tillbehör som auktoriserats av 
tillverkaren ger en ökad säkerhet. 
Användning av andra delar kan upphäva garantin för 
följderna som kan uppstå härigenom. 
 
2.6 Otillåtna driftstyper 
Driftssäkerheten för den levererade maskinen är 
endast garanterad vid därför avsedd användning enligt 
de efterföljande kapitlen i driftsinstruktionen.  
Gränsvärdena som anges i databladet eller i 
orderbekräftelsen får under inga omständigheter 
överskridas. 
 
2.7 Explosionsskydd 
Vid användning av aggregaten i områden med 
explosionsrisk är åtgärder och hänvisningar gällande 
garanti vid explosionsskydd i kapitel 2.7.1 till och med 
2.7.6 absolut nödvändiga. 
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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 
atmosfär med risk för explosion och så 
elimineras även risken för torrkörning. 

 

 

Kan den som driver maskinen inte garantera 
detta måste motsvarande övervakningsåtgärder 
införas. 

 

 

Dessutom måste alla tätningsrum, axeltätnings 
hjälpsystem samt värme- och kylsystem  vara 
noggrant fyllda. 

 
2.7.2 Känneteckning 
 

 

Känneteckningen av pumpen är relaterad till 
pumpdelen. För axelkoppling och motor 
respektive ytterligare tillbyggnader måste en 
separat konformitetsförklaring föreligga samt en 
motsvarande känneteckning finnas tillgängliga. 

 

Ett exempel för känneteckningen på pumpdelen: 
CE Ex II 2 G c T... . 
Känneteckningen anger det teoretiska området för 
temperaturklasserna. De tillåtna temperaturerna finns i 
kapitel 2.7.5. Samma sak gäller för driften.  
För hela aggregatet (pump, koppling, motor) med olika 
temperaturklasser gäller alltid den lägsta klassen. 
 
2.7.3 Vridriktningskontroll 
 

 

Vridriktningskontroll får endast genomföras när 
kopplingen dragits ut. Se även kapitel 5.5 och 
6.1. 

 

 

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

 
2.7.4 Pumpens driftsätt 
Pumpen får endast startas med öppnade spärrorgan 
på sugsidan och lätt öppnade spärrorgan på 
trycksidan. Start mot en sluten returarmatur är dock 
tillåten. Omedelbart efter start up fasen skall 
spärrorganen på trycksidan regleras till driftpunkten. 
Se även kapitel 6.2. 
Drift med slutet spärrorgan i sug- och / eller 
tryckledningen är inte tillåtet! 
 

 

Det finns en risk att redan efter kort tid höga 
yttemperaturer uppstår i pumphuset genom att 
vätskan raskt hettas upp i pumpens inre. 

 

 

En rask tryckhöjning i pumpens inre innebär 
fara för överbelastning som kan leda till att 
pumpen spricker. 

 

I kapitel 6.4.1 är minimummängderna angivna. Längre 
driftspauser vid dessa mängder och de angivna 

vätskorna förorsakar inga extra höjningar av pumpens 
yttemperatur.  
I detta sammanhang skall även hänvisningarna i 
kapitel 6 i denna driftsanvisning iakttas. 
 

 

Hos pumpar med glidringstätning 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 driftstillstånd är de högsta 
temperaturerna på pumpkåpans yta och i 
området kring valslagren. 

 

Yttemperaturerna på pumpens kåpa motsvarar 
temperaturen på vätskan som ska transporteras. 
 

 

Värms pumpen upp (t ex värmemantel) måste 
anläggningen uppfylla de föreskrivna 
temperaturklasserna. 

 

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

 

När pumpen drivs måste man se till att det inte 
finns en överdriven dammbildning på pumpen 
(eventuellt en regelbunden rengöring), för att 
undvika en upphettning av pumpens yta över 
den tillåtna temperaturen. 

 

Den som driver anläggningen måste se till att de 
fastlagda arbetstemperaturerna inte överskrids. 
Den maximalt tillåtna temperaturen på 
transportvätskan vid inlopp i pumpen 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) 180°C 
T2  (300°C) 180°C 
T1  (450°C) 180°C 

 

 

Pumpens aktuella tillåtna arbetstemperatur 
hittas i databladet och/eller i orderbekräftelsen 
respektive på pumpens typskylt. 

 

I området kring valslagren garanteras en 
temperaturklass T4 under förutsättning att 
omgivningens temperatur är 40°C och att korrekta 
service- och drifttillstånd gäller. 
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2.7.6 Service 
 

 

För en säker och tillförlitlig drift måste 
regelbundna inspektionsintervall genomföras för 
att därigenom garantera att aggregatet sköts på 
ett sakkunnigt sätt och upprätthåller ett tekniskt 
oklanderligt tillstånd. 

 

Exempel: Valslagrens funktion. Driftsätt och 
driftsförhållanden bestämmer i hög grad deras möjliga 
livslängd.  
 

Genom regelbundna kontroller av smörjmedlet och 
ljudet under drift förhindras faran för uppkommandet 
av för höga temperaturer genom hetkörda lager och 
även defekta lagertätningar. Se kapitel 6.6 och 7.4. 
Axeltätningens funktion ska kontrolleras genom 
regelbundna övervakningar. 
Installeras hjälpsystem (t ex extern spolning, kylning, 
upphettning) måste en kontroll genomföras om 
övervakningsinrättningen är nödvändig för att 
upprätthålla funktionen. 
 
2.7.7 Elektriska kopplings- och regelrings-
apparatur, instrumentering och tillbehörsdelar 
 

 

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

 
2.8 Avsedd användning 
 

2.8.1 Rotationstal, tryck, temperatur 
 

 

På anläggningssidan måste rotationstal, tryck 
och temperatur i pumpen och vid axeltätningen 
med hjälp av lämpade säkerhetsåtgärder 
uppfylla de krav som angives i datablad och / 
eller i orderbekräftelsen. Gränsvärdena får inte 
överskridas med en viss säkerhetstolerans. De 
angivna tilloppstrycken (systemtrycken) får inte 
heller underskridas  

 

Dessutom skall inte pumpen under några 
omständigheter belastas med tryckstötar som uppstår 
vid rask avstängning av anläggningen (t ex genom att 
använda en returventil på trycksidan, svunghjul, 
vindpanna). Häftiga temperaturskillnader skall 
undvikas. De kan förorsaka en temperaturchock som 
kan leda till förstörelse eller nedsatt funktion av 
enstaka komponenter. 

2.8.2 Tillåtna reaktionskrafter och moment 
 

 

Principiellt 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 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 kokpunkt 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 
linjebladen i form av en karakteristisk linje. 
 
2.8.4 Spärrning, spolning och kylning 
Det ska finnas lämpliga reglerings- och 
övervakningsmöjligheter för eventuella existerande 
spärrningar, spolningar och kylningar. 
När farliga transportmedier och höga temperaturer är 
fallet 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 på grund av driftens karaktär. 
 
2.8.5 Returgång 
I anläggningar där pumpen står under tryck i ett slutet 
system (gaskudde, ångtryck) får under inga 
omständigheter gaskudden avlastas med hjälp av 
pumpen. Detta kan leda till att returrotationstalet blir 
mycket högre än driftsrotationstalet och därigenom 
kan en skada uppstå på pumpen. 
 

 
3. Beskrivning av utförande

3.1 Byggnadstyp 
LS-pumpar är skruvkåpepumpar i ett steg med slutet 
löphjul i processuppbyggnad, de överensstämmer i 
nästan alla punkter med de tekniska kraven i ISO 
5199 / EN 25199. 
LC-pumpar som byggnadstyp LS, men ägnade för 
högre tryck i kåpan. 

LCP-pumpar  samma uppbyggnad som LC, men med 
kåpfötterna i axelplanet. 
 

Pumparna är uppbyggda som byggnadslådor och kan  
därför levereras i många varianter ( t ex olika material, 
axeltätningar, smörjningstyper, kylning / värmning o s 
v).  
Tillåtna användingsvillkor och detaljutföranden av de 
levererade pumparna finns i det bifogade databladet 
och / eller anges i orderbekräftelsen. 
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3.1.1 Beteckningschema 
På grund av beteckningarna enligt datablad och / eller 
orderbekräftelsen återfinns i skriftlig form all 
information som rör om de levererade pumparna och 
deras monterings-, drifts-, och servicehänvisning. T. 
ex. :  
 

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

 

Position (0) – beteckning av bygnnadsserie: 
LS - kåpfötter nedtill (12 / 16 bar) 
LC – kåpfötter nedtill (25 bar) 
LCP - kåpfötter i axelplanet (25 bar) 

Position (1) – tryckstutsar - nominell bredd i mm 
Position (2) – löphjulets nominella diameter i mm 
Position (3) – typ av axeltätning: 

S1 – enskild glidringstätning enligt EN 12756, typ 
K, form U (ej avlastad) 
S2 – enskild glidringstätning enligt EN 12756, typ 
K, form B (avlastad) 
S4 – enskild glidringstätning enligt EN 12756, typ 
K, form U (ej avlastad), med Quench (med 
strypbussning) 
S5 – enskild glidringstätning enligt EN 12756, typ 
K, form B (avlastad), med Quench (med 
strypbussning) 
S6 – enskild glidring enligt EN 12756, typ K, form 
U (ej avlastad), med strypsträcka (strypbussning) 
mellan glidringtätningskammaren och det övriga 
pumprummet 
S7 – enskild glidring enligt EN 12756, typ K, form 
B (avlastad), med strypsträcka mellan 
glidringstätningskammaren och det övriga 
pumprummet 
T3 – enskild glidringstätning enligt EN 12756, typ 
K, form B (avlastad), i dead-end- anordning, med 
lång strypsträcka 
D1 – dubbel glidringstätning back-to-back, 2 
enskilda glidringstätningen enligt EN 12756, typ K, 
båda form U (ej avlastad) 
D3 – dubbel glidringstätning back-to-back, 2 
enskilda glidringstätningar enligt EN 12756, typ K, 
produktsida form U (ej avlastad), atmosfärssida 
form B (avlastad) 
C1/C2 - Cartridge(Patron)-glidringstätning på 
pumpens axelskyddshylsa 
C3/C4 - Cartridge(Patron)-glidringstätning på axel 
P1 - packningsstoppbussning utan spärring 
P2 - packningsstoppbussning med spärring, med 
egenspärr 
P3 - packningsstoppbussning med spärring, med 
extern spärr 
P4 - packningsstoppbussning med spärring, med 
spolning 
P5 - packningsstoppbussning utan spärring, med 
extern kylning 

Position (4) *) – löphjulets material: 
N = grått gjutjärn (0.6025) 
S = brons (2.1050.01) – endast för byggnadsserie 
LS 
L = sfäriskt gjutjärn (0.7040) 
V = stålgjutning legerad (1.4408) 
W = Duplex ädelstål (1.4517) 
F = stålgjutning olegerad (1.0619) 

X = övriga material 
Position (5) *) – kåpans material: 

N = grå gjutjärn (0.6025) 
S = brons (2.1050.01) – endast för byggnadsserie 
LS 
L = Sfäriskt gjutjärn (0.7040) 
V = stålgjutning legerad (1.4408) 
W = Duplex ädelstål (1.4517) 
F = stålgjutning olegerad (1.0619) 
X = övriga material 

Position (6) - axeltyp: 
1 – med axelskyddshylsa 
2 – utan axelskyddshylsa 

Position (7) – motoreffekt i 1/10 kW 
Endast när motorn är en del av vårt 
leveransomfång (T ex. 2500 = 250 kW) 

Position (8) – motorns poltal 
Endast när motorn är en del av vårt 
leveransomfång 

 
*) Position (4) och (5) = materialkod (t ex. NL,VV, WW 
etc.) 
 
3.2 Axeltätning 
Det finns principiellt två typer av axeltätningar: 
packningsbussning och glidringstätningen. Utav dessa 
två typer finns det ett flertal varianter. På databladet 
och / eller i orderbekräftelsen är pumpens typ av 
axeltätning angivet. 
En instruktionsanvisning hur man packar en 
packningsbussning eller den ekvivalenta 
monteringsanvisningen för axeltätningen finns i 
bilagan. 
 

 

Närmare angivelser kring packningsbussningar 
och glidringstätningar samt de olycksrisker som 
finns i sammanhang med dessa hittar man i 
kapitlet 6.6 samt de båda kapitlen 7.2 och 7.3. 

 

 

I explosionshotade områden är det inte tillåtet 
att använda pump med packningsbussning! 

 
3.3 Lagring 
Pumpen lagras i kraftigt dimensionerade valslager. Ur 
databladet och / eller orderbekräftelsen framgår om er 
pump är tillverkad med oljesmörjning (standardmodell) 
eller fettsmörjning (specialmodell). 
 

 

I explosionshotade områden är det inte tillåtet 
att använda pumpar med fettsmörjda lager! 

 
3.3.1 Använda lager 
Lagerbärarens storlek framgår av databladet och / 
eller orderbekräftelsen.  
 

Lagerbärare Lagertyp 
pumpsida driftsida 

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

75 S, 90 S NU 320 EC 2x 7320 BECB 
100 S NU 324 EC 2x 7324 BCB 
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3.3.2 Oljesumpkylning 
När transportmediets temperatur överskrider 180°C är 
det nödvändigt att använda en oljesumpkylning. 
Anslutningar se lista “anslutning” i bilagan. 
 

 För kylningen användes rent, ej aggressivt vatten 
med en maximal inträdestemperatur på 30°C. 

 Kylvattnet skall vara handvarmt vid utloppet. 
 Trycket i kylsystemet får inte överskrida 6 bar. 
 Regleringsinrättning för temperatur- och 

tryckövervakning skall finnas. 
 
3.4 Riktvärden för bullertrycksnivå 
Nominellt 
prestatio
nsbehov 
PN i kW 

bullertrycksnivå LpA i dB(A) 
Bara pump  Pump + motor 

2950 
min-1 

1450 
min-1 

975 
min-1 

2950 
min-1 

1450 
min-1 

975 
min-1 

5,5 -- 61,0 - - - - 64,0 - - 
7,5 -- 63,0 - - - - 64,5 - - 

11,0 -- 65,0 - - - - 66,0 - - 
15,0 -- 66,5 - - - - 67,5 - - 
18,5 68,5 68,0 - - 69,0 69,0 - - 
22,0 69,5 68,5 - - 70,0 69,5 - - 
30,0 71,0 70,5 - - 71,5 71,0 - - 
37,0 72,0 71,5 - - 73,0 72,0 - - 
45,0 73,0 72,5 - - 74,0 73,5 - - 
55,0 74,5 73,5 - - 75,0 74,5 - - 
75,0 76,0 75,5 - - 76,5 76,5 - - 
90,0 77,0 76,5 - - 77,5 77,5 - - 
110,0 78,0 77,5 77,0 79,0 78,5 80,0 
132,0 79,0 78,5 78,0 79,5 79,5 80,0 
160,0 80,0 79,5 79,0 80,5 81,0 80,5 
200,0 81,5 81,0 80,5 81,5 82,0 83,0 
250,0 82,5 82,0 81,5 84,5 83,0 84,0 
315,0 83,5 83,0 83,0 85,0 85,5 84,5 
355,0 84,5 84,0 - - 85,5 86,0 - - 
400,0 85,0 84,5 - - 88,0 86,5 - - 
450,0 -- 85,0 - - - - 87,0 - - 
500,0 -- 85,5 - - - - 87,0 - - 

 

Ljudtryckpegel LpA mäts på en meters avstånd från 
pumpens yttre kontur enligt DIN 45635, del 1 och 24. 
Inflytande från rum och fundament har inte beaktats. 
Toleransen för dessa värden ligger på ±3 dB(A). 
Tillägg vid drift på 60 Hz: 
Pump ensam: − 
Pump med motor: +4 dB(A) 

3.5 Tillåtna reaktionskrafter och moment 
vid pumpmuffen  
... enligt principen i europump rekommendationen 
för pumpar enligt ISO 5199. 
Angivelserna för krafter och moment gäller endast för 
statiska rörledningar. 
Värdena som anges tabellen gäller för pumpaggregat 
med standardiserad fundamentram (gjuten). 
Alla värden för krafter och moment är utlagda för LC 
respektive LCP standardmaterial 0.7040 (sfärisk 
gjutning) och 1.4408 (legerad stålgjutning). 
För LS-standardmaterial 0.6025 (grågjutning) måste 
alla värden multipliceras med en faktor 0,5. 
 

LS, LC 

 

LCP 

 

Bild 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

byggstorlek 
Sugmuffar Tryckmuffar 

∅dia 
Krafter i N Moment i Nm 

∅dia 
Krafter i N Moment i Nm 

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

125-330 150 4000 3600 3240 6280 2000 1400 1640 2920 125 2840 2560 3160 4960 1680 1200 1520 2440 
125-500 150 4000 3600 3240 6280 2000 1400 1640 2920 125 2840 2560 3160 4960 1680 1200 1520 2440 

                   

150-500 200 5360 4800 4320 8360 2600 1840 2120 3840 150 3600 3240 4000 6280 2000 1400 1640 2920 
                   

200-260 250 6680 5960 5400 10440 3560 2520 2920 5240 200 4800 4320 5360 8360 2600 1840 2120 3840 
200-350 250 6680 5960 5400 10440 3560 2520 2920 5240 200 4800 4320 5360 8360 2600 1840 2120 3840 
200-400 250 6680 5960 5400 10440 3560 2520 2920 5240 200 4800 4320 5360 8360 2600 1840 2120 3840 
200-500 250 6680 5960 5400 10440 3560 2520 2920 5240 200 4800 4320 5360 8360 2600 1840 2120 3840 

                   

250-315 300 8000 7160 6440 12520 4840 3440 3960 7120 250 5960 5400 6680 10440 3560 2520 2920 5240 
250-350 300 8000 7160 6440 12520 4840 3440 3960 7120 250 5960 5400 6680 10440 3560 2520 2920 5240 
250-400 300 8000 7160 6440 12520 4840 3440 3960 7120 250 5960 5400 6680 10440 3560 2520 2920 5240 
250-500 300 8000 7160 6440 12520 4840 3440 3960 7120 250 5960 5400 6680 10440 3560 2520 2920 5240 

                   

300-400 350 9320 8360 7520 14600 6200 4400 5080 9120 300 7160 6440 8000 12520 4840 3440 3960 7120 
300-450 350 9320 8360 7520 14600 6200 4400 5080 9120 300 7160 6440 8000 12520 4840 3440 3960 7120 
300-500 350 9320 8360 7520 14600 6200 4400 5080 9120 300 7160 6440 8000 12520 4840 3440 3960 7120 

                   

350-450 400 10640 9560 8600 16680 7760 5520 6360 11440 350 8360 7520 9320 14600 6200 4400 5080 9120 
                   

400-400 400 10640 9560 8600 16680 7760 5520 6360 11440 400 9560 8600 10640 16680 7760 5520 6360 11440 
                   

600-600 600 15920 14360 12920 25000 16160 11520 13280 23920 600 14360 12920 15920 25000 16160 11520 13280 23920 
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byggstorlek 
Sugmuffar Tryckmuffar 

∅dia 
Krafter i N Moment i Nm 

∅dia 
Krafter i N Moment i Nm 

Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M 
LCP 

125-500 150 5000 4500 4050 7850 2500 1750 2050 3650 125 3550 3200 3950 6200 2100 1500 1900 3050 
                   

150-500 200 6700 6000 5400 10450 3250 2300 2650 4800 150 4500 4050 5000 7850 2500 1750 2050 3650 
                   

200-260 250 8350 7450 6750 13050 4450 3150 3650 6550 200 6000 5400 6700 10450 3250 2300 2650 4800 
200-350 250 8350 7450 6750 13050 4450 3150 3650 6550 200 6000 5400 6700 10450 3250 2300 2650 4800 
200-400 250 8350 7450 6750 13050 4450 3150 3650 6550 200 6000 5400 6700 10450 3250 2300 2650 4800 
200-500 250 8350 7450 6750 13050 4450 3150 3650 6550 200 6000 5400 6700 10450 3250 2300 2650 4800 

                   

250-315 300 10000 8950 8050 15650 6050 4300 4950 8900 250 7450 6750 8350 13050 4450 3150 3650 6550 
250-350 300 10000 8950 8050 15650 6050 4300 4950 8900 250 7450 6750 8350 13050 4450 3150 3650 6550 
250-400 300 10000 8950 8050 15650 6050 4300 4950 8900 250 7450 6750 8350 13050 4450 3150 3650 6550 
250-500 300 10000 8950 8050 15650 6050 4300 4950 8900 250 7450 6750 8350 13050 4450 3150 3650 6550 

                   

300-400 350 11650 10450 9400 18250 7750 5500 6350 11400 300 8950 8050 10000 15650 6050 4300 4950 8900 
300-450 350 11650 10450 9400 18250 7750 5500 6350 11400 300 8950 8050 10000 15650 6050 4300 4950 8900 
300-500 350 11650 10450 9400 18250 7750 5500 6350 11400 300 8950 8050 10000 15650 6050 4300 4950 8900 

                   

350-450 400 13300 11950 10750 20850 9700 6900 7950 14300 350 10450 9400 11650 18250 7750 5500 6350 11400 
                   

400-400 400 13300 11950 10750 20850 9700 6900 7950 14300 400 11950 10750 13300 20850 9700 6900 7950 14300 
                   

600-600 600 19900 17950 16150 31250 20200 14400 16600 29900 600 17950 16150 19900 31250 20200 14400 16600 29900 

 
4. Transport, hantering, mellanlagring 

4.1 Transport, hantering 
 Kontrollera om pumpen / aggregatet är skadat  

och komplett på en gång när det levereras. 
 Transporten av pumpen / aggregatet måste ske 

professionellt och skonsamt. Hårda stötar ska 
undvikas. 

 Bibehåll maskinens transportläge som det 
levererats från fabriken. Iakttag eventuella 
hänvisningar på förpackningen. 

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

 

 

Förpackningsdelarna skall sophanteras enligt 
de lokala föreskrifterna. 

 

 Lyfthjälp (t ex gaffeltruckar, kran, krananordningar, 
taljor, anläggningsliner, o s v) måste vara 
tillräckligt dimensionerade och får endast betjänas 
av auktoriserad personal. Pumpens vikt / 
aggregatet finns på databladet. 

 Lyft av pumpen / aggregatet får endast göras i 
stabila upphängningspunkter som kåpor, muffar 
och ramar. Bild 2 visar hur man lyfter vid 
krantransport. 

 

 
        Bild 2 

 

Det är inte tillåtet att stå under svävande last, 
iakttag allmänna föreskrifter gällande 
förebyggande av olycksfall. Så länge inte 
pumpen / aggregatet ställts upp och satts fast 
på sin slutgiltiga uppställningsplats måste den 
säkras mot att falla omkull eller att glida iväg. 

 

 

Anläggningslinorna får inte fästas på den fria 
axeländan eller på motorns ringösor. 

 

 

Om pumpen / aggregatet glider ut ur 
transportupphängningen kan det uppstå person- 
och materiella skador. 

 
4.2 Mellanlagring / konservering 
Pumpar eller aggregat som mellanlagrats en längre tid 
(maximalt 6 månader) innan de ska tas i drift ska 
skyddas mot fuktighet, vibrationer och smuts (t ex 
genom slå in dem i oljepapper eller plastfolie). Lagring 
ska principiellt genomföras på en plats som är 
skyddad mot yttre inverkan, t ex under ett torrt tak. 
Under denna tidsrymd ska sug- och tryckmuffar samt 
alla andra till- och utloppsmuffar hållas slutna med 
blindflänsar eller blindproppar. 
Vid längre mellanlagringstider ska 
konserveringsåtgärder på bearbetade 
byggnadsdelsytor och en förpackning med 
fuktighetsskydd användas! 
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5. Uppställning / montering

5.1 Uppställning av pumpen / aggregatet 
 

5.1.1 Montering av pumpen på en fundamentram 
Om det inte redan finns eller är en del av leveransen 
så är det nödvändigt att ställa upp en gemensam 
fundamentram utav stål, gråjärn 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 skall 
följande saker iakttas: 
 Fundamentramen ska vara så stabil att inga 

förvridningar eller otillåtna svängningar (resonans) 
uppstår under drift. 

 Pumpfötterna och motorns uppställningsyta på 
fundamentramen ska vara plan (en mekanisk 
bearbetning rekommenderas). En pump med 
spänningar leder till tidiga defekter och utfall och 
utesluter alla former av garanti. 

 Borrningen för pumpens fastsättning ska vara 
utförd på ett sätt så att de möjliggör en säker 
fastsättning. 

 Mellan pump och motoraxel skall det avstånd som 
beror på vilken koppling som används ställas in, 
se även kapitel 5.3. 

 Mellan pump och fundamentram skall en 
motsvarande höjdutjämning 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. Uppställning av aggregatet på ett fundament 
Byggnadsverkets dimensioner ska vara utförda och 
förberedda enligt ritningens mått. Betongfundamentet 
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 bunden innan 
aggregatet kan ställas upp. Ytan ska vara vågrät och 
plan. 
 

 

För service och servicearbeten ska det finnas 
tillräckligt med plats. Detta gäller speciellt för 
utbyte av drivmotorn eller det kompletta 
pumpaggregatet. Motorns ventilator ska kunna 
suga upp tillräckligt med kylluft. Därför är ett 
avstånd på minst 10 cm mellan insugningsfilter 
och t ex en vägg nödvändigt. 

 

 För fundamentankaret skall det finnas tillräckligt 
med plats. Är inte det möjligt så kan man använda 
strävankare eller klisterankare. 

 Pumpen ska riktas med hjälp av ett vattenpass 
(vid tryckmuffen) när den placeras på 
fundamentet. Den tillåtna lägesavvikelsen är 0,2 
mm/m. När fundamentskruvarna satts fast skall 
dessa 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 0,2 mm/m 
innan gjutningen respektive fastsättningen. För 
riktningen används underläggningsplåtar eller 
nivåskruvar (extra, inte en del av leveransen). 
Underläggningsplåtarna måste placeras i 
omedelbar närhet av fundamenttanken och måste 
alla läggas plant. Därefter skall 
fundamentskruvarna dras åt jämnt och endast lätt. 
Gjut fast fundamentramen med en gjutbetong som 
inte krymper.  

 

Observera följande under förloppet: 
 Undvik tomrum (t ex genom att röra om). 
 Kontrollera att bindningen och 

hårdningsprocessen är klanderfri. 
 Efterbehandlingen av betongen ska ske enligt DIN 

1045. 
 

Efter bindningen av gjutbetongen dras 
fundamentankaret åt likformigt och hårt. Kontrollera 
kopplingens riktning enligt kapitel 5.3.1 och rikta efter 
om så är nödvändigt. Kontrollera att alla 
förbindelseskruvar från pumpen och motorn till 
fundamentramen sitter ordentligt fast. 
Även om original-LS respektive LCP-fundamentramar 
är mycket stabila är en utgjutning av den riktad 
fundamentramen upptill ramens överkant under alla 
omständigheter nödvändig. 
 

 Transformeras vibrationer från närliggande 
anläggningsbyggnadsdelar till pumpfundamentet 
måste denna avskärmas genom motsvarande 
svängningsdämpande underlägg (externa 
vibrationer kan påverka lagringen negativt) 

 Vill man undvika transformation av vibrationer till 
närliggande anläggningsdelar skall fundamentet 
grundas på lämpliga svängningsdämpande 
underlägg. 
 

 

Dimensioneringen av dessa svängnings-
isolerande underlägg är för varje användning 
olika och bör genomföras utav en erfaren 
specialist. 

 
5.2 Anslutning av pumpens rörledningar 
 

 

Pumpen får under inga omständigheter 
användas som befästningspunkt för 
rörledningen. De tillåtna rörledningskrafterna 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 uppfylls. I sugdrift ska 
sugledningen i den horisontala delen fram till 
pumpen läggas lätt stigande så att inga luftblåsor 
kan uppstå. Vid frammatningsdrift skall 
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tilloppsledningen läggas lätt fallande fram till 
pumpen. Planera inte in några armaturer eller 
krökar på rören framför inloppet till pumpen. 

 Vid transport ur behållare som står under vakuum 
rekommenderas en anordningen med en 
vakuumutjämningsledning. Rörledningen skall ha 
en minimalt nominellt värde på 25 mm och måste 
mynna över den högst tillåtna vätskenivån i 
behållaren. 

 En extra låsbar rörledning (bild 3) - 
utjämningsledning med pumptryckmuff - 
underlättar avluftningen av pumpen innan 
driftstart. 

 

 
                Bild 3 
 

 Observera vid ledningsläggningen att 
tillgängligheten till pumpen vid service, montering 
och demontering och tömning av pumpen är 
säkerställd. 

 Observera “tillåtna muffkrafter och moment vid 
pumpmuffarna ...” (kapitel 3.5). 

 Om man använder kompensatorer i 
rörledningarna så skall dessa dimensioneras på 
ett sånt sätt att pumpen inte belastas med ett 
otillåtet högt tryck i rörledningarna. 

 Före anslutning till pumpen: Tag bort 
pumpmuffarnas skyddskåpor. 

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

 Som skydd för axeltätningen (speciellt 
glidringstätningar) mot smutspartiklar 
rekommenderas i start-up drift: Sil 800 mikron i 
sug- / tilloppsledning. 

 Trycks rörsystemet med inbyggd pump in gäller 
följande: Pumpen eller axeltätningens maximalt 
tillåtna kåptryck observeras, se datablad och / 
eller orderbekräftelse. 

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

 Hos pumpar med stoppbussning ska packningen 
förnyas efter tryckprov (eftersom den är otillåtet 
komprimerad och därigenom inte mer ägnad för 
drift). 

 

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 se bilaga “anslutningar”.  
 

 

Dessa anslutningar är avgörande för 
apparaturens funktion och därför ovillkorliga! 

 

En ledning för att leda bort eventuellt läckage från 
axeltätning rekommenderas. Anslutning se bilaga 
“anslutning”. 
 
5.3 Koppling 
 

 

Säkerställ att det inte är möjligt att starta 
drivmaskinen vid arbeten när kopplingsskydd 
saknas. 
Enligt föreskrifterna gällande undvikande av 
olycka får aggregatet endast drivas med 
monterat kopplingsskydd. 

 

 

Vid användning i zonerna 1 och 2 ska en 
koppling med giltig Atex attest användas. 

 

Driftsinstruktionerna från tillverkaren av 
kopplingen skall iakttagas. 
 
5.3.1 Riktning av kopplingen 
 

 

Riktning ska genomföras med största 
noggrannhet eftersom detta är en förutsättning 
för störningsfri drift av aggregatet. Om man inte 
tar hänsyn till dessa hänvisningar leder det till 
förlust av alla garantianspråk! 
 

 

 

 

Även för aggregat som levereras komplett 
monterade på ram: Efter montering på 
fundamentet och anslutning av rörledningarna 
är en ny riktning av kopplingen nödvändig. 

 

 Innan monteringen påbörjas ska axeländan och 
kopplingsdelarna rengöras grundligt. 

 Innan kopplingen riktas lossas skruvarna (S7) 
mellan lagerbärare (10) och stödfot (80/F) och 
först efter riktningen dras dessa åt igen. Efter 
åtdragningen av skruvarna (S7) upprepas 
mätningen igen. 

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

 Den tillåtna förskjutningen för er koppling framgår 
ur kopplingens driftsinstruktion. Den exakta 
beteckningen av kopplingen finner man på 
databladet och / eller i orderbekräftelsen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utjämningsledning 
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Bild 4 - Riktning av koppling med skjutmått och linjal 

 

Bild 5 - Riktning av kopplingen med regleringsstycke 
 
 

 

Kontrollera kopplingens riktning ytterligare en 
gång i driftvarmt tillstånd och vid systemtryck 
(om befintligt) och korrigera om så är 
nödvändigt. Innan dess beaktas instruktionerna 
i kapitel 6! Aggregatet måste gå att vrida runt 
enkelt och likformigt för hand. 

 

 

 

En osakkunnig riktning av aggregatet kan leda 
till skador på kopplingen och aggregatet! 
 

 

 

Innan riktningen påbörjas och innan driften 
startas skall kopplingsskyddet monteras. 
 

 
5.3.2 Kopplingsskydd 
 

 

Enligt föreskrifterna för undvikande av olycka 
får pumpen inte drivas med bara ett 
kopplingsskydd. 

 

 

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

 
Beståndsdelar: 

 

Montering: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.4 Drivanordning 
När motorns storlek väljs ut ska kraven enligt ISO 
5199 vara uppfyllda. Motortillverkarens 
driftsinstruktion ska beaktas. 
 

 

Vid användning i zon 1 och 2 ska en motor med 
gällande Atex attest 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 likaledes åtföljas. 

skjutmått 

skjutmått 

linjal 

linjal 

Kopplingsskydd (två lika halvor)  Passdel 

         Lagerlock           Koppling     Motor 

                 1.)  Skruva fast del 2 nedtill på lagerlocket. 

2.)  Lägg in del 3 med skåra nedtill 
och tryck fast den axiellt på motorn. 

 
3.)  Skruva fast del 1 på lagerlocket. 

              4.)  Skruva fast del 1 och del 2 med varandra. 
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Innan arbetena påbörjas ska uppgifterna på motorns 
prestationsskylt jämföras med de uppgifterna från det 
lokala strömnätet. Anslutningen av den strömledande 
kabeln sker enligt kopplingsschemat från 
motortillverkaren. 
En motorskyddsomkopplare skall monteras. 
 

 

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

 

 

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

 

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

 
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. I drifttagande, drift, ta ur drift 

 

Anläggningen får endast tas i drift av personal 
som känner till de lokala 
säkerhetsbestämmelserna och denna 
driftsinstruktion (speciellt säkerhetsföreskrifter 
och säkerhetshänvisningarna som beskrivs i 
denna). 

 
6.1 I drifttagande för första gången 
Innan pumpen slås på måste följande punkter 
kontrolleras och genomföras: 
 Vid pumpning med oljesmörjning ska 

oljetömningen (AS) först öppnas och tömmas på 
eventuellt samlad vätska (t ex kondensvatten). 
Stäng oljetömningen (AS) och fyll på med olja 
enligt kapitel 6.5.1. 

 Hos pumpar med fettsmörjning är inga 
smörjningsåtgärder nödvändiga när den tas i drift 
för första gången. 

 Pump och sugledning måste vara fullständigt 
fyllda med vätska. 

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

 Kontrollera om kopplingskyddet är monterat och 
alla säkerhetsinrättningar är driftsklara. 

 Slå på eventuellt existerande spärr-, spol- och 
kylledningar. Mängder och tryck se datablad och / 
eller orderbekräftelse. 

 Öppna ventiler i sug- eller tilloppsledningarna  
 Ställ in ventilerna på trycksidan på 25% av den 

nominella transportmängden. Hos pumpar med en 
nominell bredd på tryckmuffarna som är mindre 
än DN 200 kan ventilerna hållas stängda vid 
uppkörningen. 

 Slå på kort och sedan av igen för att kontrollera 
rotationsriktningen. Den måste stämma överens 
med riktningspilen på lagerbäraren. 

 
6.2 Påslagning av drivmaskinen 
 På en gång (maximalt 20 sekunder vid 50 Hz eller 

maximalt 11 sekunder vid 60 Hz strömförsörjning) 
efter det att rotationstalet för 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 uppfyllas. En 

ändring är endast  tillåten efter rådgivning med 
tillverkaren. 

 

 

Drift med slutna spärrmekanismer i sug- 
och/eller tryckledningen är inte tillåtet. 

 
 

 

Vid start utan mottryck skall detta byggas upp 
genom att strypa ventilerna på trycksidan 
(ventilen öppnas bara något). Efter det att 
mottrycket byggts upp kan ventilen öppnas. 

 

 

För att axeltätningen ska kunna observeras och 
serviceras finns det ingen skyddsanordning i 
detta område. När pumpen är i drift ska man 
därför iaktta speciell försiktighet i detta område 
(inget långt hår, lösa klädesplagg o s v). 

 

 Packningsbussningar: 
För att packningarna ska fungera på ett riktigt sätt 
behövs ett läckage (droppande förlust av 
transportmediet). Till en början med inställs ett 
rikligt läckage. Under de första driftstimmarna 
reduceras pumpens läckage genom att långsamt 
och likformigt dra åt tätningsboxen (se position 
“69” och “M2” i sektionsritningen). Som ett 
riktvärde gäller c:a 30 - 100 droppar / minut. 

 

 

Torrkörda packningar hårdnar och förstör 
axelskyddshylsan och axeln. 

 

 

Uppnår inte pumpen den förutsedda 
transporthöjden eller hör man atypiska ljud eller 
förekommer vibrationer så måste pumpen tas 
ur drift igen (se kapitel 6.7) och orsaken 
fastställas och åtgärdas (se kapitel 10). 

 
6.3 I drifttagande generellt 
Vid varje driftstart är principen den samma som vid 
driftstart för första gången. Det är dock inte nödvändigt 
att kontrollera rotationsriktning och aggregatets gång. 
En automatisk driftstart får endast genomföras när det 
är säkrat att pumpen även vid stillastånd är fylld med 
vätska. 
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Speciell försiktighet gäller vid beröring av heta 
maskindelar och i det oskyddad området kring 
axeltätningen. Automatiskt styrda anläggningar 
kan städse och överraskande slås på. Sätt upp 
varnskyltar på anläggningsidan. 

 
6.4 Driftens gränser 
 

 

Användningsgränserna för pumpen / aggregatet 
gällande tryck, temperatur, effekten och 
rotationstal är angivna i databladet och / eller 
orderbekräftelsen och ska under alla 
omständigheter efterföljas! 

 

 Effekten som anges på drivmaskinens 
prestationsskylt får inte överskridas. 

 Plötsligt förekommande förändringar av 
temperaturen (temperaturchocker) skall undvikas. 

 Pump och drivmaskinen ska löpa likformigt och 
vibrationsfritt, kontroll minst en gång per vecka. 

 
6.4.1 Transportström min. / max. 
Om inte de karaktäriska linjerna eller databladen 
anger andra uppgifter gäller: 
 

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 = transportström vid verkningsgradsoptimum 
*) under förutsättning att NPSHAnlage > (NPSHPumpe + 0,5 m) 

 
6.4.2 Abrasiva medier 
 

 

Vid transport av vätskor med abrasiva 
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 Tillåten kopplingsfrekvens 
Pumpens tillåtna kopplingsfrekvens får inte 
överskridas, se diagram 6.  

                    Diagram 6 
 

Hos elektromotorer framgår den tillåtna 
kopplingsfrekvensen ur bruksanvisningen för motorn.  
Om värdena avviker från varandra väljs den lägre 
kopplingsfrekvensen. 
 

6.5 Smörjning av lagren 
 

6.5.1 Oljesmörjning 
 

 

Lagerbärarna skall fyllas med smörjolja.  
Oljekvalitet se kapitel 7.4.1. 
Oljemängd se kapitel 7.4.1. 
Pumparna levereras utan oljefyllning! 

 
Oljenivåglas (standardutförande) 
Drag ut oljeproppen (FS) och fyll på med 
olja i anslutningsöppningen. Oljenivån till 
mitten av inspektionsglaset (ÖA) (Bild 7). 
Oljenivån ska uppfyllas exakt. En 
överfyllning leder till förhöjd 
lagertemperatur och ett eventuellt 
läckage. En för låg nivå kan leda till 
bristande smörjning. 

 
     Bild 7 

 
Nivåkonstanthållare av oljenivå (specialutförande) 
 Vid leverans ligger den löst packad. 
 Skruva av glasreservoaren ifrån grundkroppen av 

metall (högergänga) och lägg den tills vidare åt 
sidan. 

 Täta fast grundkroppen i lagerbäraren (10) vid 
anslutningen för nivåkonstanthållare (ÖK) med 
hjälp av PTFE tätningsband. Vrid så långt att 
gänganslutningen för reservoaren står lodrätt och 
visar uppåt (bild 8). 

 Drag ut oljefyllningsproppen (FS) på 
lagerbärarens översida och fyll på med olja i 
anslutningsöppningen till dess oljenivån når upp till 
mitten av oljenivåglaset i grundkroppen. 

 Fyll på olja med hjälp av en tratt i reservoaren av 
glas (bild 8). 

 Kontrollera om O-ringen finns på reservoarens rör. 
 Stick in den fyllda reservoaren i grundkroppen och 

skruva fast det hela på en gång till anslag per 
hand (bild 8). 

 Nu strömmar olja från reservoaren in i 
lagerrummet. 

 Upprepa påfyllningsförloppet till dess 2/3 av 
reservoaren är fylld. 
Fyll på med olja på en gång när oljenivån sjunkit 
till c:a 1/3 i reservoaren.  

 
Bild 8 

 
6.5.2 Fettsmörjning 
 

 

Fettkvalitet se kapitel 7.4.2. 
Fettmängd se kapitel 7.4.2. 
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 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 (mät 
utantill på lagerbäraren) 

 Eftersmörjning sker över de båda smörjnipplarna 
(SN).  

 
6.5.3 Lagertemperaturen 
 Lagertemperaturen (mät på lagerbäraren) skall 

ligga maximalt 50°C över rumstemperatur och ska 
inte överskrida 90°C. Kontrollera en gång i 
veckan. Vid fettsmörjning kan lagertemperaturen 
vara 5 - 10°C högre efter fettsmörjningen till dess 
ett visst överskott på fett i lagren har försvunnit. 

 
6.6 Övervakning 
 

 

Under explosionshotade driftsförhållanden är 
det meningsfullt att övervaka lagertemperaturen 
och vibrationerna i lagerbäraren. 

 

 

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

 

 Oljenivån ska kontrolleras minst en gång i veckan 
och fyllas på med olja om så är nödvändigt. 

 Kontrollera pumpens täthet minst en gång i 
veckan. 

 Kontrollera läckagemängden vid 
packningsbussningarna minst en gång i veckan 
(se kapitel 6.2 avsnitt “packningsbussning”). 

 Reglerings- och övervakningsmöjligheterna av 
eventuellt existerande spärr, spol- eller kylsystem 
ska kontrolleras på deras funktion minst en gång i 
veckan. Kylvattensutloppet ska vara handljummet. 

 Används dubbel glidringstätning ska tryck- och 
genomflödesmängd kontrolleras minst en gång i 
veckan i området kring glidringtätningen 

 Pumpar som har en funktion där de angrips av 
abrasivt slitage ska kontrolleras regelbundet. Den 
första inspektionen sker efter ett halvår. Ytterligare 
intervaller fastläggs med hänsyn till pumpens 
tillstånd. 

 
6.7 Ta ur drift 
 Stäng av alla ventiler i tryckledningen direkt efter 

det att motorn stängts av (maximalt 10 sekunder). 
Detta är inte nödvändigt om tryckbelastade 
returventiler används. 

 Slå av drivanordningen. Se till at den löper ut på 
ett lugnt sätt. 

 Stäng ventilerna på sugsidan. 

 Stäng hjälpkretslopp. Kylledningen stängs först av 
när pumpen kylts ned. 

 Vid risk för frost skall pumpen, kylrum och 
ledningar tömmas komplett. 

 Förblir pumpen även under stillastående under 
tryck och temperatur, så låt alla existerande spärr-
, spol- och kylsystem vara påslagna. 

 Spärren för axeltätningen måste vara påslagen 
när det finns risk för luftinsug (vid tillopp från 
vakuumanläggningen eller parallelldrift med 
gemensam sugledning). 

 
6.8 Mellanlagring / längre stillestånd 
 

6.8.1 Mellanlagring av nya pumpar 
Om driftstarten ska ske en lång tid efter leverans 
rekommenderar vi en mellanlagring av pumpen med 
följande åtgärder: 
 Lagra pumpen på torr plats 
 Vrid runt pumpen en gång i månaden per hand. 
 
6.8.2 Ǻtgärder vid längre perioder med driftsstopp 
Pumpen är fortfarande monterad och driftsklar: 
 Genomför regelbundna provkörningar under en tid 

på minst 5 minuter. Tidsrymden mellan 
provkörningarna beror på anläggningen, en 
provkörning en gång i veckan är dock ett 
minimum. 

 
6.8.3 Längre stillestånd 
 

 

Efter ett längre stillestånd kan 
stoppbussningarna hårdna och måste därför 
bytas ut innan de tas i drift igen. Att ta dem i drift 
igen sker analogt till att ta dem i drift för första 
gången (se kapitel 6). 

 
a) Fyllda pumpar 
 Reservpumpar ska slås på och av kort 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 skall olja och fett i lagren bytas ut. 
 Vrid inte fast stoppbussningar så hårt att inget 

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

hand (slå inte på pumpen då det finns risk för 
torrkörning) 

 Efter två år ska olja och fett i lagren bytas ut. 
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7. Service

7.1 Allmänna hänvisningar 

 

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

 

 

Service och servicearbeten får endast 
genomföras av skolad och erfaren personal 
som känner till innehållet i driftsinstruktionen 
eller av servicepersonal ifrån tillverkaren. 
 

 
7.2 Glidringstätning 
 

 

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

 

Läcker glidringstätningen och droppar 
transportmedium ut så är denna skadad och måste 
bytas ut. 
Utbyte av glidringstätning enligt bifogad 
“Monteringsanvisning för axeltätning”. 
 
7.3 Packningsbussning 
Packningsbussning kräver kontinuerlig service, för 
vidare information se härtill kapitel 6.2 
“Packningsbussning”. När läckagemängden inte kan 
ställas in riktigt längre så är packningen förbrukad och 
ska bytas ut i god tid (annars ökar slitaget på 
axelskyddshylsan). 
Utbyte av packningsbussningen enligt bifogad 
“Monteringsanvisning för axeltätningen”. 
 

 

På grund av den härmed förbundna 
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 
 

7.4.1 Oljesmörjning 
 

Temperatur vid 
lagerstället 

Först oljebytet 
efter ….. 

driftstimmar 

Alla ytterligare 
oljebyten efter 

…… driftstimmar 
till 60°C 300 8760 *) 

60°C - 80°C 300 4000 *) 
80°C - 90°C 200 3000 *) 

 

*) minst en gång om året 
 

 

I explosionshotad omgivning ska intervallen för 
oljebyte under alla omständigheter uppfyllas! 

 
Tillvägagångssätt vid oljebyte 
 Efter de första …. driftstimmarna ska oljan 

släppas ut (oljetömning “AS” med 
förslutningsskruv) och det ska spolas efter med 
frisk olja. Rengör förslutningsskruven och stäng 
oljetömningen igen  

 Fyll på med ny olja enligt beskrivningen i kapitel 
6.5. 

 Vid ett längre stillestånd ska oljan bytas i pumpen 
efter två år. 

 

 

Ta hand om förbrukad olja enligt de lokalt 
gällande miljölagarna. 

 
Oljekvalitet 

 Beteckning 
Smörjolja CLP46 
DIN 51517 eller 
HD 20W/20 SAE 

 Symbol enligt DIN 51502  
 Kinematisk viskositet vid 40°C 
 Flampunkt (enligt Cleveland) 
 Stelningspunkt (Pourpoint) 
 Användningstemperatur *) 

46 ±4 mm2/s 
+175°C 
-15°C 

högre än tillåten 
lagringstemperatur 

 

*) För omgivningstemperaturer under 10°C skall en annan lämpad 
smörjolja användas. Fråga tillverkaren. 

 
Oljemängd 

Lagerbärare Oljemängd i l 
42 S 1,9 
55 S 3,7 

75 S, 90 S 7,5 
100 S 18 

 
7.4.2 Fettsmörjning 
Eftersmörjning 
 Fettsmörjda lager med möjlighet till eftersmörjning 

ska eftersmörjas efter cirka 4000 driftstimmar eller 
maximalt efter 1 års tid. Rengör smörjnippel (SN) 
innan. 

 
Smörjfettkvalitet ... 
... enligt NLGI GRADE 2 
 
Eftersmörjmängd (riktvärde) 

Lagerbärare Lager på 
pumpsidan 

Lager på 
drivsidan 

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

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

 

 När pumpen står stilla en längre tid ska fettet i 
lagren bytas efter två år. 

 
7.5 Koppling 
I regelbundna tidsintervall på c:a 1000 driftstimmar, 
men minst en gång om skall kopplingsdelarnas 
vridspel kontrolleras. 
För kopplingar med gummipaket gäller följande regler: 
Om inte ett lågt vridspel 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 vridspelet (senmått ∆Sv) vrids en 
kopplingsdel till anslag varefter båda 
kopplingshälfterna markeras (se efterföljande bild). 
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Genom att vrida kopplingsdelarna i den motsatta 
vridriktningen till anslag vandrar markeringarna isär 
och detta avstånd ger senmåttet ∆Sv. Överskrider 
detta mått värdena som anges i tabellen så ska 
paketen bytas ut. Paketen ska bytas ut i hela set. 
 

 
 

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

 

Är slitaget högt redan efter en kort driftstid så är 
antagligen motorn inte balanserad i kombination 
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 nödvändigt. 

 

7.6 Rengöring av pumpen 
 Yttre försmutsning av pumpen påverkar 

värmeledningen negativt. Därför ska pumpen 
rengöras med vatten i regelbundna intervaller 
beroende på hur smutsig den är. 

 

 

Pumpen får inte rengöras med vatten som står 
under högt tryck (t ex högtrycksrengörare) då 
det finns risk för att vatten kommer in i lagren. 

 
 

 Radiala axeltätningsringar (WD1, WD2) är inte 
komplett läckagefria inrättningar. Bland annat kan 
smuts förorsaka läckage på lagerbärarens 
axelgenomgång. Därför skall eventuellt smuts 
torkas bort i jämna mellanrum med en trasa. 

 Byt ut nedsmutsade oljenivåglas (ÖA). 
 
 
 

 
8. Demontering av pumpen och reparation 

8.1 Allmänna hänvisningar 
 

 

Reparation på pumpen eller anläggningen  får 
endast genomföras av auktoriserade 
specialister eller av specialister ifrån 
tillverkaren. 

 

 

När pumpen byggs ut ska instruktionerna i 
kapitel 2 samt Kapitel 4.1 observeras. 

 

För montering och reparationer står en skolad 
kundtjänst till förfogande efter anmälan. 
 

 

Pumpar som transporterar hälsoskadliga 
vätskor måste dekontamineras. Se till att inte 
personer och miljön skadas eller hotas när 
transportmediet släpps ut. Lagliga 
bestämmelser ska uppfyllas annars består 
livsfara! 

 

 Innan demonteringen ska aggregatet vara så 
säkrat att det inte kan slås på igen. 

 Pumpkåpan ska inte stå under tryck och vara 
tömd. 

 Alla spärrorgan i sug-, tillopps- och tryckledningar 
måste vara stängda. 

 Alla delar ska ha uppnått omgivningens 
temperatur. 

 

 

Utbyggda pumpar, byggnadsgrupper eller 
enstaka delar ska säkras mot att välta eller att 
rulla i väg. 

 

 

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 endast original reservdelar. Kontrollera 
att riktigt material och passande utförande 
används. 

8.2 Allmänt 
 

 

Arbeten, som fodrar slag med hammare eller 
liknande får endast genomföras utanför den 
explosiva atmosfären eller man använder 
verktyg som inte bildar gnistor. 

 

Demontering och montering sker principiellt i enlighet 
med aktuell sektionsritning. 
Använd konventionella verktyg. 
Före demonteringen kontrolleras om de nödvändiga 
verktygen ligger klara. 
Demontering av pumpen sker alltid bara så långt som 
det är nödvändigt för att byta ut den del som ska 
repareras. 
 
8.3 Demontering av löpenhet 
Med löpenhet menas alla pumpdelar med undantag av 
spiralkåpan (4). Eftersom pumpen är uppbyggd i 
processteg kan spiralkåpan (4) sitta kvar på och 
rörledningen. Ett undantag är naturligtvis när själva 
spiralkåpan måste repareras. 
 Töm spiralkåpan (4) med hjälp av 

tömningsproppen (E). 
 Lossa alla hjälprörledningars skruvförbindelser 

(spärrning, kylning, Quench, etc.) och tappa ut 
smörjolja ur lagerbärare (10) med hjälp av 
oljetappningsskruven (AS). 

 Tag bort kopplingsskyddet. 
 Demontera demonteringskopplingens mellanhylsa 

(om sådan finns). Med normalkoppling 
demonteras motorn. 

 Lossa stödfötternas (80/F) skruvförbindelse vid 
fundamentramen. 

 Häng fast löpenheten på lyftdonet så att den 
varken hänger neråt eller trycker uppåt i 
spiralkåpan. 
Exempel på befästning se bild 9.  
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                 Bild 9 
 

 Skruva komplett bort kåpskruvförbindelsen 
(sexkantmuttern “M1”). 

 Drag ut löpenheten axialt ur spiralkåpan. Därvid 
kan avtryckningskruvarna användas om sådana 
finns. 

 
8.4 Demontering av löphjulet 
 

 

Observera bifogad “Monteringsanvisning för 
tätning av axeln”. 

 

 Lossa löphjulsmuttern (28) (högergänga). Härvid 
hålles axeln på ändan av kopplingsidan emot. 

 Drag av löphjulet (1) med hjälp av två 
skruvmejslar eller monteringsjärn (bild 10). Tag ut 
passfjädern (PF1). 

 

 
             Bild 10 
 

 

Skruvmejsel eller monteringsjärn får bara sättas 
an i området kring löphjulsskoveln så att inte 
strömningskanalerna deformeras. 

 

 En fortsatt demontering och även sammansättning 
av löpenheten är enklare när den ställs upp 
vertikalt (det vill säga med vertikal axel, bild 11). 
Se upp vältningsrisk föreligger! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bild 11 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.5 Demontering av axeltätningen 
 Innan mellanväggen (18..) demonteras studera 

“Monteringshänvisning för axeltätning “. 
 
8.6 Demontering av lagringen 
 Drag av kopplingen med hjälp av en 

kopplingsavdragare (bild 12). Tag ut passfjädern 
(PF2). 

 

  

Bild 12 

 

 Drag av sprutring (73). 
 Lossa och tag bort sexkantskruven (S5) 

respektive -muttern (M5), tag bort laternan (11). 
 Bara för lagerbärare 100S: Tag bort 

sexkantmuttern (M8) och tag av lagerlocket 
(12/P). 

 Lossa sexkantskruvarna (S6) och tag bort. Tag av 
lagerlocket (12). 

 Driv ut axeln (24) med kullagret som upptar både 
axiellt och radiellt tryck (K2) och cylinderrullagrets 
inre ring (K1) i riktning mot driftsidan genom att slå 
försiktigt med en trä- eller plasthammare (bild 13). 

 
Bild 13 

 

 Demontera cylinderrullager (K1) (rullbur) ut ur 
lagerbäraren (10). 

 Böj upp säkringsplåten (SB) och skruva bort 
lagermuttern (50) (högergänga). Tag bort 
säkringsplåt. 

 Värm upp kullagret som upptar både axiellt und 
radiellt tryck (K2) samt cylinderrullagrets inre ring 
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(K1) och drag av från axeln (24) med lämpat 
verktyg (t ex hakavdragare). 

 
8.7 Göra driftsklar 
Efter demonteringen ska alla delar rengöras grundligt 
och kontrolleras på slitage. Slitna eller skadade delar 
ska bytas ut mot nya delar (reservdelar). 
Använd principiellt nya tätningar (flattätningar, O-ringar 
och radiella axeltätningsringar). 
 

 

Alla tätningar gjorda av materialen PTFE 
respektive grafit är endast avsedda för 
användning en gång. 

 

I de flesta fall är det tjänligt att byta ut axeltätningen 
och valslagren. Om de är skadade är det absolut 
nödvändigt att byta ut dem. 
Tag bort avlagringar på löphjul (1), i skruvkåpan (4) 
och på mellanväggen (18). 
 
8.7.1 Täthetsspalt vid löphjulet 
 

Löphjulets sugsida 
 

 

Löphjulets driftsida 

 
 

Byggnad
sstorlek 

Sugsida Driftsida 

D *) 
(mm) 

Radiell spalt s (mm) D *) 
(mm) 

Radiell spalt s (mm) 

ny Sliten ny Sliten min. Max. min. max. 

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

0,24 
(0,50) 

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

(0,45) 
0,24 

(0,50) 
1,15 

(1,40) 

125-500 220 0,20 
(0,45) 

0,24 
(0,50) 

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

(0,50) 
0,24 

(0,55) 
1,20 

(1,50) 

150-500 250 0,20 
(0,45) 

0,24 
(0,50) 

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

(0,50) 
0,24 

(0,55) 
1,20 

(1,50) 

200-260 220 0,23 
(0,50) 

0,28 
(0,55) 

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

(0,50) 
0,28 

(0,55) 
1,15 

(1,45) 

200-350 250 0,23 
(0,75) 

0,28 
(0,80) 

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

(0,75) 
0,28 

(0,80) 
1,20 

(1,75) 

200-400 270 0,23 
(0,60) 

0,28 
(0,65) 

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

(0,60) 
0,28 

(0,65) 
1,25 

(1,65) 

200-500 250 0,23 
(0,50) 

0,28 
(0,55) 

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

(0,50) 
0,28 

(0,55) 
1,20 

(1,50) 

250-315 250 0,23 
(0,75) 

0,28 
(0,80) 

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

(0,75) 
0,28 

(0,80) 
1,20 

(1,75) 

250-350 270 0,23 
(0,60) 

0,28 
(0,65) 

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

(0,60) 
0,28 

(0,65) 
1,25 

(1,65) 

250-400 280 0,23 
(0,75) 

0,28 
(0,80) 

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

(0,75) 
0,28 

(0,80) 
1,25 

(1,80) 

250-500 280 0,23 
(0,70) 

0,28 
(0,75) 

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

(0,70) 
0,28 

(0,75) 
1,25 

(1,75) 

300-400 315 0,23 
(0,68) 

0,28 
(0,73) 

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

(0,68) 
0,28 

(0,73) 
1,33 

(1,80) 

300-450 315 0,23 
(0,68) 

0,28 
(0,73) 

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

(0,68) 
0,28 

(0,73) 
1,33 

(1,80) 

300-500 330 0,23 
(1,00) 

0,28 
(1,05) 

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

(0,70) 
0,28 

(0,75) 
1,40 

(1,90) 

350-450 380 0,25 
(0,68) 

0,29 
(0,73) 

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

(0,68) 
0,29 

(0,73) 
1,45 

(1,90) 

400-400 370 0,25 
(0,65) 

0,29 
(0,75) 

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

(0,45) 
0,24 

(0,50) 
1,45 

(1,70) 

600-600 515 0,25 
(0,65) 

0,30 
(0,75) 

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

(0,65) 
0,30 

(0,75) 
1,60 

(2,05) 

 Värdena i parantes gäller för materialcode VV och WW. 
 *) nominell diameter 
 

 

När värdena för “sliten” har uppnåtts eller 
överskridits måste de berörda delarna bytas ut. 

 

För att återställa den korrekta spalten finns det 
följande möjligheter: 
a) Byt ut löphjul (1) och spaltringar (9/S och 9/D). 
Därigenom är originalmåtten återställda. 
b) Tillverka en spaltring med motsvarande inre 
diameter och på så sätt uppnå original spaltvidden. 
Var god och kontakta tillverkaren. 
 
8.8 Montering 
Montering sker i omvänd ordningsföljd i jämförelse till 
demonteringen, varvid följande ytterligare detaljer ska 
iakttas: 
 Största möjliga renlighet ska iakttas vid 

monteringen. 
 Stryk eventuellt in trånga skjutavstånd, t ex mellan 

axelskyddshylsa (44) och axel (24) eller löphjul (1) 
och axel (24) samt gänga, med lämpat glidmedel 
(t ex. Molykote / Never-Seeze). Härigenom 
underlättas monteringen och även nästa 
demontering. 

 

 

Använd endast glidmedel när det är säkerställt 
att inga farliga reaktioner kan uppstå mellan 
transportmedium och glidmedel. 

 

 Skruvarna ska dras åt med följande vridmoment: 
 

 Skruvkopplingar storlek Vridmoment i Nm 
Smord gänga Torr gänga 

 Kåpskruvar 

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

 Alla övriga skruvar 

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

Värdena i parantes gäller: 
 - vid storlek M20 för byggnadsstorlek LS 400-400 och 
   byggnadsserie LC & LCP 
 - vid storlek M24 för byggnadsstorlek LS 608-600 och LS 606-600 
 

 Endast de lager som anges i kapitel 3.3.1 får 
användas. 

 

 

Kullager som upptar både axiellt och radiellt 
tryck får endast monteras parvis från samma 
tillverkare. 

 

 Värm upp kullagret som upptar både axiellt och 
radiellt tryck (K2) och cylinderrullagrets inre ring 
(K1) i oljebad eller induktivt till c:a 80°C, skjut på 
fram till axelns anläggningsyta (24) och pressa 
emot så länge till den sitter ordentligt fast på 
axeln. 

 

 

Kullagren som upptar både axiellt och radiellt 
tryck (K2) måste monteras i X-ordning. Hos 
lagerbärare 100S sker monteringen i O-ordning. 

 

 Sätt på säkerhetsplåten (SB) och drag åt 
lagermuttern (50) med haknyckel. 

 Låt kullagren som upptar både axiellt och radiellt 
tryck kyla ned till omgivningstemperatur. 
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 Drag efter lagermuttern (50) och böj 
säkringsplåten (SB). 

 Vid montering av axeln (24), med monterat 
kullager som upptar både axiellt och radiellt tryck 
(K2) och cylinderrullagrets inre ring (K1), i 
lagerbäraren (10) får inte slitbanan på 
cylinderrullagrets inre ring skadas av rullkanterna. 

 När lagerbäraren (10) byggs samman med 
laternan (11), och laternan (11) med skruvkåpan 
(4) kontrolleras om skruvarna, sett i 
omfångsriktningen sitter centralt i 
genomgångshålen.  
I annat fall kommer det till en snedpositionering av 
lagerbäraren (10) gentemot spiralkåpan (4), 
varigenom en exakt inställning av oljenivån 
påverkas. 

 Montering av axeltätningarna (stoppbussning eller 
glidringtätning) se separat beskrivning 

“monteringsanvisning för axeltätningen” och 
kapitel 8.5. 

 Efter sammanbyggnad av löpenheten och även 
efter inbyggnad i spiralkåpan ska axeln vridas och 
pumpen kontrolleras att den går att vrida lätt. 
Axeltätningarna förorsakar ett visst vridmotstånd, 
det får dock inte komma till en metallkontakt 
mellan de olika metalldelarna.  

 Innan pumpen tas i drift kontrolleras att 
kopplingen är korrekt riktad. Detta är inte 
nödvändigt för pumpar med 
utbyggnadskopplingen om pumpkåpan och 
motorn ej har demonterats. 

 

 

Glöm inte att fylla på med olja innandriftsstart! 

 

 

Innan driftstart ska under alla omständigheter 
alla hjälpledningar och säkerhetsanordningar 
monteras och anslutas och därefter tas i drift. 

 

 
9. Rekommendation av reservdelar, reservpumpar 

9.1 Reservdelar 
Reservdelarna ska väljas ut för villkoren som gäller för 
en kontinuerlig drift under två år. Om inga andra 
riktlinjer gäller rekommenderas det angivna antalet av 
reservdelar  som framgår av nedanstående lista (enligt 
DIN 24296). 
 

 Antal pumpar 
(inklusive reservpumpar) 

    2        3        4        5       6/7    8/9    10/+ 
Reservdelar Antal reservdelar 
Löphjul 1 1 1 2 2 2 20% 
Spaltring 2 2 2 3 3 4 50% 
Axel med passfjäder 
och mutter 1 1 1 2 2 2 20% 

Valslager                sats 1 1 2 2 2 3 25% 
Axelskyddshylsa 2 2 2 3 3 4 50% 
Avskiljningsring 1 1 2 2 2 3 30% 
Packningsring 16 16 24 24 24 32 100% 
Tätningar för pumpkåpa 
                            satser 4 6 8 8 9 12 150% 

Andtra tätningar   satser 4 6 8 8 9 10 100% 
Glidringstätning       sats 1 1 2 2 2 3 25% 
Lagring (läggskiva med 
lagerbärare, komplett 
med axel, lager, o s v). 

- - - - - - 2 

 

 

För att säkerställa en optimala tillgång 
rekommenderar vi att ha material på lager på 
grund av de längre leveranstiderna. Detta gäller 
speciellt vid utföranden i specialmaterial och 
glidringstätningar  

Beställning av reservdelar 
Vid beställning av reservdelar ber vi om följande 
uppgifter: 
 

 Typ: ______________________________________________________________________ 
 

 S/N (Order nr.) _____________________________________________________ 
 

 Delbeteckningar ___________________________________________________ 
 

 Sektionsritning ______________________________________________________ 
 

Alla uppgifter finns på databladet och / eller i 
orderbekräftelsen och den aktuella sektionsritningen. 
 

 

Bevara reservdelar i torra rum och skydda dem 
mot smuts! 

 
9.2 Reservpumpar 
 

 

För pumpar som används i anläggningar där 
människoliv kan stå på spel eller där höga 
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. 

 

 

Lagra reservpumparna enligt riktlinjerna i kapitel 
6.8! 

 
 

10. Störningar - orsaker och åtgärder 
De omnämnda hänvisningarna gällande orsaker och 
åtgärder av störningar ska tjäna till att spåra upp 
problemet. För störningar, som den som driver 
maskinen inte kan eller vill åtgärda själv, står 
tillverkarens kundtjänst till förfogande. Vid reparationer 
och ändringar av pumpen som genomförs av den som 
driver maskinen iakttas speciellt maskindata på 
databladet och / eller orderbekräftelsen samt 

instruktionerna i kapitel 2 i denna driftsinstruktion. 
Eventuellt ska ett skriftligt tillåtande rekvireras från 
tillverkaren.
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Ǻtgärd 
 

■           Mottrycket är för högt Kontrollera om anläggningen är förorenad, Öppna ventiler 
Undvik motstånd i tryckledningen (rengör filter, …..) 
Använd ett större löphjul (kontrollera drifteffekten) 

  ■  ■    ■   Mottryck för lågt , transportström för hög Stryp ventilen på trycksidan 
   ■ ■       Rotationstal är för högt Reducera rotationstal 

Jämför det föreskrivna pumprotationstalet (prestationsskylt) 
med drivmaskinens rotationstal 
Vid reglering av rotationstalet (frekvensomformare) kontrollera 
inställningen av det nominella värdet 

■  ■         Rotationstal för lågt Höj rotationstalet (kontrollera vilken driveffekt som står till 
förfogande) 
Jämför rotationstalet på drivmaskinen med det föreskrivna 
rotationstalet för pumpen (prestationsskylt) 
Används rotationstalsreglering (frekvensomformare) ska det 
nominella värdet kontrolleras 

 ■ ■   ■ ■     Transportström för låg Höj minimum transportmängden (öppna ventilen, Bypass) 
        ■   Transportströmmen för hög Reducera tranportmängden (stryp ventilen) 
   ■ ■       Löphjulets diameter för stor Använd ett mindre löphjul 
■  ■         Löphjulets diameter för liten Använd ett större löphjul (observera vilken drifteffekt som står 

till förfogande) 
■  ■   ■ ■     Pumpen och / eller rörledningen är inte helt fylld med 

vätska 
fyll 
lufta av 

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

Förbättra ledningsdragningen 
■ ■ ■   ■ ■     Sughöjd för hög / Anläggningens NPSH är för liten Höj vätskenivån 

Höj förtrycket 
Reducera motstånd i tillopps / sugledningar (ändra förlopp och 
nominell bredd , öppna ventilerna, rengör silarna) 

■ ■ ■         Luft sugs upp Höj vätskenivån 
Kontrollera och åtgärda suglednings vakuumtäthet 

■ ■ ■         Insugning av luft via axeltätningen Kontrollera spärrledningen 
Höj spärrtrycket 
Byt ut axeltätningen 

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

■  ■   ■   ■   Slitage på de inre delarna Byt ut utslitna delar 
■  ■  ■       Transportmediets densitet och / eller viskositet är för högt Kontakta tillverkaren 
    ■      ■ Stoppbussningen har dragits åt snett Dra fast den likformigt 
       ■    Stoppbussningen är för hårt åtdragen eller axeltätningen är 

utsliten 
Lossa på stoppbussningen  
Byt ut Stoppbussningspackningen respektive. 
glidringstätningen 
Kontrollera spärr-, spol-, och kylledningar (tryck) 
Undvik torrkörning 

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

axelskyddshylsan är skadad) 
       ■   ■ Avlagringar på glidringstätningen Rengör 

Under vissa omständigheter byt ut glidringstätningen 
Planera in en eventuell extern spolning eller Quench  

     ■     ■ Löphjulet ör obalanserat Avlägsna förstoppningar och avlagringar 
Byt eventuellt ut löphjulet; kontrollera axelns balans 

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

spänning) 
Ändra (Fånga upp rörledningarna, kompensatorer, etc.) 
Fundamentplatta / Ram korrekt monterad / gjuten? 

        ■   För mycket eller för litet eller olämpligt smörjmedel Andra 
    ■       Den elektriska frammatning är felaktig (2-faskörning) Kontrollera spänningen i alla faser 

Kontrollera kabelanslutningar respektive säkringar 
         ■  Tätningarna är inte tillräckliga Drag åt skruvarna 

Byt ut tätningarna 
     ■   ■   Lagret är defekt Byt ut 

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

        ■   Avlastningsinrättningen räcker inte till Rengör avlastningsborrhålet i löphjulet 
Byt ut utslitna delar (löphjul, spaltringar) 
Anpassa systemtryck / tilloppstryck till de tryck som anges i 
beställningen 

     ■      Vibrationer som kommer från anläggningen Kontakta tillverkaren 
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