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Εισαγωγή και ασφάλεια
Εισαγωγή
Σκοπός του εγχειριδίου

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις
εξής διαδικασίες:

• Εγκατάσταση
• Λειτουργία
• Συντήρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν δεν τηρήσετε πιστά τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού και υλικής ζημιάς και ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση. Διαβάστε
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο προτού εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και φροντίστε να το έχετε πάντα εύκαιρο γιατί θα το
χρειαστείτε στο μέλλον.

Πώς θα ζητήσετε άλλες πληροφορίες

Υπάρχει δυνατότητα να σας δοθούν ειδικές εκδόσεις με συμπληρωματικά φυλλάδια
οδηγιών. Για τροποποιήσεις ή χαρακτηριστικά ειδικών εκδόσεων ανατρέξτε στη σύμβαση
πώλησης. Για οδηγίες, περιπτώσεις ή περιστατικά που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο παρόν
εγχειρίδιο ή στα έγγραφα πώλησης, αποταθείτε στον πλησιέστερό σας αντιπρόσωπο της
ITT.
Όποτε ζητάτε τεχνικές πληροφορίες ή ανταλλακτικά, πρέπει πάντα να διευκρινίζετε τον
ακριβή τύπο του προϊόντος σας και τον κωδικό αναγνώρισής του.
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Ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Ο χειριστής πρέπει να γνωρίζει καλά τη διαδικασία άντλησης και να πάρει τις
κατάλληλες προφυλάξεις ασφάλειας προς αποφυγή τραυματισμού.

• Κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Αν τεθεί υπό υπερπίεση κάποια
συσκευή της οποίας το περιεχόμενο είναι υπό πίεση, υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί, να
ραγίσει ή να εκρεύσει το περιεχόμενό της. Έχει καθοριστική σημασία να πάρετε όλα τα
αναγκαία μέτρα αποτροπής της υπερπίεσης.

• Κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού και υλικής ζημιάς. Απαγορεύονται η
εγκατάσταση, η λειτουργία ή οι εργασίες συντήρησης της μονάδας με χρήση
οιασδήποτε άλλης μεθόδου εκτός από αυτές που προβλέπονται στις διαδικασίες οι
οποίες παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο. Στις απαγορευμένες μεθόδους περιλαμβά-
νεται και οιαδήποτε τροποποίηση στον εξοπλισμό ή χρήση εξαρτημάτων που δεν
παρέχονται από την ITT. Αν έχετε αμφιβολίες όσον αφορά την ενδεδειγμένη χρήση του
εξοπλισμού, επικοινωνήστε με κάποιον αντιπρόσωπο της ITT προτού προχωρήσετε.

• Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Αν θερμάνετε φτερωτές, έλικες ή τις διατάξεις
συγκράτησής τους, υπάρχει κίνδυνος ταχείας διαστολής του παγιδευμένου υγρού με
συνέπεια την πρόκληση βίαιης έκρηξης. Το παρόν εγχειρίδιο καθορίζει με σαφήνεια τις
αποδεκτές μεθόδους αποσυναρμολόγησης μονάδων. Πρέπει να τηρείτε πιστά τις εν
λόγω μεθόδους. Ποτέ μη θερμάνετε εξαρτήματα για να μπορέσετε να τα αφαιρέσετε
εκτός αν αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται ρητά και παρατίθεται στο παρόν
εγχειρίδιο.

• Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή υλικής ζημιάς. Αν η αντλία λειτουργήσει χωρίς
υγρό, υπάρχει κίνδυνος τα εσωτερικά της περιστρεφόμενα εξαρτήματα να μαγκώσουν
στα μη κινούμενα εξαρτήματα. Ποτέ μην αφήσετε την αντλία να λειτουργεί χωρίς υγρό.

• Αν μια αντλία τεθεί σε λειτουργία χωρίς διατάξεις προστασίας, οι χειριστές θα
διατρέξουν κίνδυνο σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε
μια μονάδα αν δεν διαθέτει κατάλληλα εγκατεστημένες διατάξεις ασφαλείας (προστα-
τευτικά κλπ). Ανατρέξτε στις επιμέρους πληροφορίες για τις διατάξεις ασφάλειας σε
άλλες ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.

• Κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού και υλικής ζημιάς. Σε περίπτωση
συσσώρευσης θερμότητας και πίεσης υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ραγίσματος ή εκροής
του αντλούμενου υγρού. Ποτέ μην αφήσετε να λειτουργεί η αντλία ενώ είναι κλειστές οι
βαλβίδες αναρρόφησης και/ή εκκένωσης.

• Ποτέ μην αφήσετε να λειτουργεί η αντλία ενώ είναι κλειστή η βαλβίδα αναρρόφησης.
• Πρέπει να πάρετε προφυλάξεις προς αποφυγή τραυματισμού. Η αντλία ενδέχεται να
διαχειρίζεται επικίνδυνα και/ή τοξικά υγρά. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ενδεδειγμένο
εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Η διαχείριση και η απόρριψη του αντλούμενου υγρού
πρέπει να γίνονται σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανονισμούς για την
προστασία του περιβάλλοντος.

• Αν η αντλία ή ο κινητήρας έχει πάθει ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή, υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας, έκλυσης τοξικών αερίων, σωματικής βλάβης ή επιζήμιων συνεπειών
στο περιβάλλον. Μη χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ωσότου διορθωθεί το πρόβλημα ή
επισκευαστεί η μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν δεν τηρήσετε πιστά τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού και υλικής ζημιάς και ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση. Διαβάστε
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο προτού εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Κίνδυνος τραυματισμού και/ή υλικής ζημιάς. Αν η αντλία χρησιμοποιηθεί σε μη ενδεδειγμέ-
νη εφαρμογή, υπάρχει κίνδυνος υπερπίεσης, υπερθέρμανσης και/ή ασταθούς λειτουργίας
της. Μην αλλάξετε την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιείται η αντλία χωρίς να πάρετε
την έγκριση κάποιου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της ITT.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και φροντίστε να το έχετε πάντα εύκαιρο γιατί θα το
χρειαστείτε στο μέλλον.
Για πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο μεταφοράς και αποθήκευσης της αντλίας,
ανατρέξτε στην ενότητα «Μεταφορά και αποθήκευση» στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης.
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Ορολογία και σύμβολα για θέματα ασφάλειας
Πληροφορίες όσον αφορά τα μηνύματα για θέματα ασφάλειας

Προτού περάσετε στον χειρισμό του προϊόντος, είναι άκρως σημαντικό να διαβάσετε, να
κατανοήσετε και να ακολουθήσετε προσεκτικά τα μηνύματα και τους κανονισμούς για
θέματα ασφάλειας. Έχουν δημοσιευτεί για να σας βοηθήσουν να αποφύγετε τους εξής
κινδύνους:

• Ατυχήματα και προβλήματα υγείας
• Πρόκληση ζημιάς στο προϊόν
• Δυσλειτουργία του προϊόντος

Επίπεδα κινδύνων
Επίπεδο κινδύνου Ένδειξη

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευχθεί,
θα επιφέρει θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευ-
χθεί, ενδέχεται να επιφέρει θανάσιμο ή σο-
βαρό τραυματισμό

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Επικίνδυνη κατάσταση που, αν δεν αποφευ-
χθεί, ενδέχεται να επιφέρει μικρό ή μέτριο
τραυματισμό

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Πιθανή κατάσταση που, αν δεν αποφευ-
χθεί, ενδέχεται να επιφέρει ανεπιθύμη-
τες συνθήκες

• Πρακτική που δεν έχει σχέση με πιθανό-
τητα τραυματισμού

Κατηγορίες κινδύνων
Οι κατηγορίες των κινδύνων ενδέχεται να εμπίπτουν στα επίπεδα κινδύνων ή να
περιλαμβάνουν ειδικά σύμβολα που αντικαθιστούν τα συνήθη σύμβολα επιπέδων κινδύ-
νων.
Οι κίνδυνοι λόγω ηλεκτρισμού υποδεικνύονται με το εξής ειδικό σύμβολο:

Κίνδυνος λόγω ηλεκτρισμού:

Εδώ βλέπετε παραδείγματα άλλων κατηγοριών που ενδέχεται να προκύψουν. Εμπίπτουν
στα συνήθη επίπεδα κινδύνων και ενδέχεται να χρησιμοποιούν συμπληρωματικά σύμβολα:

• Κίνδυνος σύνθλιψης
• Κίνδυνος κοψίματος
• Κίνδυνος λόγω ακτινοβολίας εργασιών συγκόλλησης

Περιβαλλοντική ασφάλεια
Ο χώρος εργασίας

Πρέπει να διατηρείτε πάντα καθαρό τον σταθμό προς αποφυγή και/ή εντοπισμό εκπο-
μπών.

Κανονισμοί περί αποβλήτων και εκπομπών
Τηρήστε πιστά τους κανονισμούς ασφάλειας που ακολουθούν και αφορούν τα απόβλητα
και τις εκπομπές:

• Η απόρριψη όλων των αποβλήτων πρέπει να γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
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• Η διαχείριση και η απόρριψη του κατεργασμένου υγρού πρέπει να γίνονται σε
συμμόρφωση προς όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του
περιβάλλοντος.

• Αν χυθούν υγρά, πρέπει να τα καθαρίζετε ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες
ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

• Πρέπει να αναφέρετε όλες τις εκπομπές ουσιών προς το περιβάλλον στις αρμόδιες
αρχές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αν το προϊόν έχει ρυπανθεί με οιονδήποτε τρόπο, π.χ. από τοξικά χημικά ή πυρηνική
ακτινοβολία, ΜΗΝ το στείλετε στην ITT αν δεν ολοκληρωθεί η ενδεδειγμένη απορρύπανσή
του.

Ηλεκτρική εγκατάσταση
Για να μάθετε τις απαιτήσεις ανακύκλωσης όσον αφορά την ηλεκτρική εγκατάσταση,
αποταθείτε στον αρμόδιο φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή σας.

Κατευθυντήριες οδηγίες περί ανακύκλωσης

Πρέπει να τηρείτε πάντα τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που αφορούν την
ανακύκλωση.

Ασφάλεια χρηστών
Γενικοί κανόνες ασφάλειας

Ισχύουν οι εξής κανόνες ασφάλειας:
• Πρέπει να διατηρείτε πάντα καθαρό τον χώρο εργασίας.
• Απαιτείται επαγρύπνηση για κινδύνους λόγω αερίων και ατμών στον χώρο εργασίας.
• Απαιτείται επαγρύπνηση για κάθε κίνδυνο που έχει σχέση με τον ηλεκτρισμό.
Απαιτείται επαγρύπνηση για κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή λόγω ακτινοβολίας εργασιών
συγκόλλησης.

• Απαιτείται μόνιμη επαγρύπνηση γιατί υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, ηλεκτροπληξίας και
εγκαυμάτων.

Εξοπλισμός ασφάλειας
Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό ασφάλειας που επιβάλλουν οι κανονισμοί της
εταιρείας. Στον χώρο εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται ο εξής εξοπλισμός ασφάλειας:

• Κράνος
• Προστατευτικά γυαλιά, κατά προτίμηση με πλάγιες ασπίδες
• Προστατευτικά παπούτσια
• Προστατευτικά γάντια
• Αντιασφυξιογόνος μάσκα
• Μέσα προστασίας της ακοής
• Κουτί πρώτων βοηθειών
• Διατάξεις ασφάλειας

Ηλεκτρικές συνδέσεις
Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους σε
συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανονισμούς.
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις, ανατρέξτε στις ενότητες που
ασχολούνται ειδικά με τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

Προφυλάξεις πριν την εκτέλεση εργασιών
Πριν την εκτέλεση εργασιών στο προϊόν ή σε σύνδεση με το προϊόν, τηρήστε πιστά τις εξής
προφυλάξεις ασφάλειας:

• Μεριμνήστε για την κατάλληλη περίφραξη της περιοχής εργασίας, π.χ. με προστατευτι-
κό κιγκλίδωμα.
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• Διασφαλίστε ότι όλα τα προστατευτικά ασφαλείας είναι τοποθετημένα και στερεωμένα
καλά στη σωστή τους θέση.

• Διασφαλίστε ότι ο εξοπλισμός είναι μονωμένος όπως πρέπει κατά τη λειτουργία του σε
ακραίες θερμοκρασίες.

• Αφήστε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος και της αντλίας να κρυώσουν προτού τα
χειριστείτε.

• Διασφαλίστε ότι έχετε ελεύθερη δίοδο διαφυγής.
• Διασφαλίστε ότι το προϊόν δεν μπορεί να κυλήσει ούτε να ανατραπεί και να πέσει και
να προκαλέσει τραυματισμούς ή υλική ζημιά.

• Διασφαλίστε ότι ο εξοπλισμός ανύψωσης είναι σε καλή κατάσταση.

• Χρησιμοποιήστε ιμάντα ανύψωσης, γραμμή ασφαλείας και αναπνευστήρα, όπως
απαιτείται κατά περίσταση.

• Διασφαλίστε ότι το μηχάνημα είναι απολύτως καθαρό.

• Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν δηλητηριώδη αέρια στον χώρο εργασίας.
• Διασφαλίστε ότι έχετε γρήγορη πρόσβαση σε κουτί πρώτων βοηθειών.

• Αποσυνδέστε και κλειδώστε την παροχή ρεύματος προτού εκτελέσετε εργασίες
συντήρησης και επισκευής.

• Προτού εκτελέσετε εργασίες συγκόλλησης ή χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικά εργαλεία
χειρός, ελέγξτε αν υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση εργασιών
Κατά την εκτέλεση εργασιών στο προϊόν ή σε σύνδεση με το προϊόν, τηρήστε πιστά τις εξής
προφυλάξεις ασφάλειας:

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν δεν τηρήσετε πιστά τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού και υλικής ζημιάς και ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση. Διαβάστε
προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο προτού εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

• Ποτέ δεν πρέπει να εργάζεστε μόνοι σας.
• Πρέπει να φοράτε πάντα προστατευτική στολή και μέσα προστασίας των χεριών σας.
• Δεν πρέπει να πλησιάζετε αιωρούμενα φορτία.

• Για την ανύψωση του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα την ανυψωτική του
διάταξη.

• Απαιτείται επαγρύπνηση γιατί υπάρχει κίνδυνος απότομης εκκίνησης του προϊόντος αν
χρησιμοποιείται αυτόματος έλεγχος της στάθμης.

• Απαιτείται επαγρύπνηση γιατί το προϊόν ενδέχεται να μετακινηθεί απότομα κατά την
εκκίνησή του.

• Πρέπει να ξεπλένετε τα εξαρτήματα με νερό μετά την αποσυναρμολόγηση της αντλίας.
• Δεν πρέπει να υπερβαίνετε τη ανώτατη πίεση λειτουργίας της αντλίας.
• Δεν πρέπει να ανοίγετε βαλβίδες εξαερισμού ή αποστράγγισης ούτε να αφαιρείτε
πώματα την ώρα που το σύστημα λειτουργεί υπό πίεση. Προτού προχωρήσετε σε
αποσυναρμολόγηση της αντλίας, αφαίρεση πωμάτων ή αποσύνδεση σωληνώσεων,
διασφαλίστε ότι η αντλία είναι απομονωμένη από το σύστημα και ότι η πίεση έχει
εκτονωθεί.

• Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία μια αντλία χωρίς να έχετε εγκαταστήσει με τον
ενδεδειγμένο τρόπο προστατευτικό συνδέσμου.

• Απαιτείται μόνιμη επαγρύπνηση γιατί υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, ηλεκτροπληξίας και
εγκαυμάτων.

• Ποτέ μην αφήσετε την θερμοκρασία του συστήματος παρακολούθησης της κατάστα-
σης να ανέβει πάνω από τους 300°F (149°C).

• Ποτέ μην αφήσετε το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης εκτεθειμένο σε
γυμνή φλόγα.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης αν
στην ατμόσφαιρα υπάρχει οξικό οξύ.
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• Πρέπει να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια. Η αντλία και το σύστημα παρακολού-
θησης της κατάστασης ενδέχεται να έχουν υψηλή θερμοκρασία.

Επικίνδυνα υγρά

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για χρήση μέσα σε υγρά που ενδέχεται να αποβούν
επικίνδυνα για την υγεία σας. Κατά την εκτέλεση εργασιών με χρήση του προϊόντος πρέπει
να τηρείτε τους εξής κανόνες:

• Διασφαλίστε ότι όλοι οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με βιολογικά επικίνδυνα υγρά
έχουν εμβολιαστεί για προστασία από ασθένειες στις οποίες ενδέχεται να εκτεθούν.

• Τηρήστε αυστηρά τους κανόνες προσωπικής υγιεινής.
• Σε ορισμένα σημεία του προϊόντος, π.χ. στον θάλαμο στεγανοποίησης, θα υπάρχει
μικρή ποσότητα υγρού.

Πλύσιμο επιδερμίδας και ματιών

1. Αν πέσουν χημικά ή επικίνδυνα υγρά στα μάτια ή στην επιδερμίδα σας, ακολουθήστε
τις εξής διαδικασίες:
Συνθήκη Ενέργεια
Χημικά ή επικίνδυνα υγρά
στα μάτια

1. Κρατήστε ανοιχτά τα βλέφαρά σας με τα δάχτυλά σας.
2. Πλυθείτε με ειδικό υγρό για τα μάτια ή με νερό της βρύσης για

τουλάχιστον 15 λεπτά.
3. Καλέστε γιατρό.

Χημικά ή επικίνδυνα υγρά
στην επιδερμίδα

1. Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα.
2. Πλυθείτε με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 1 λεπτό.
3. Αν είναι απαραίτητο, καλέστε γιατρό.

Κανονισμοί ασφάλειας για προϊόντα με έγκριση EX σε εκρήξιμες
ατμόσφαιρες
Περιγραφή των οδηγιών ATEX

Οι οδηγίες ATEX αποτελούν μια προδιαγραφή η οποία έχει επιβληθεί στην Ευρώπη
σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικού και μη ηλεκτρικού εξοπλισμού. Οι οδηγίες ATEX αφορούν
τον έλεγχο εκρήξιμων ατμοσφαιρών και τα πρότυπα εξοπλισμού και συστημάτων προστα-
σίας που χρησιμοποιούνται μέσα στις εν λόγω ατμόσφαιρες. Οι απαιτήσεις των οδηγιών
ATEX δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Ευρώπη. Μπορείτε να εφαρμόσετε τις εν
λόγω κατευθυντήριες οδηγίες σε εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος σε οποιαδήποτε
εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

Κατευθυντήριες οδηγίες για θέματα συμμόρφωσης
Η συμμόρφωση επιτυγχάνεται όταν η αντλία λειτουργεί με βάση την προβλεπομένη χρήση
της, π.χ. εντός της προβλεπόμενης περιοχής τιμών όσον αφορά την υδραυλική λειτουργία
της. Οι συνθήκες της λειτουργίας δεν πρέπει να αλλάξουν χωρίς την έγκριση κάποιου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της ITT. Κατά την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ή
συντήρησης αντιεκρηκτικών αντλιών, ακολουθήστε τις εξής κατευθυντήριες οδηγίες:

• Η εγκατάσταση εξοπλισμού με έγκριση ATEX πρέπει να γίνεται πάντα σε συμμόρφω-
ση προς την αντίστοιχη οδηγία και τα ισχύοντα πρότυπα (IEC/EN 60079–14).

• Μην εγκαταστήσετε αντιεκρηκτικά προϊόντα σε τοποθεσίες που είναι ταξινομημένες ως
επικίνδυνες με βάση τον εθνικό κώδικα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά το
πρότυπο ANSI/NFPA 70-2005.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Αν θερμάνετε φτερωτές, έλικες ή τις διατάξεις συγκράτη-
σής τους, υπάρχει κίνδυνος ταχείας διαστολής του παγιδευμένου υγρού με συνέπεια την
πρόκληση βίαιης έκρηξης. Το παρόν εγχειρίδιο καθορίζει με σαφήνεια τις αποδεκτές
μεθόδους αποσυναρμολόγησης μονάδων. Πρέπει να τηρείτε πιστά τις εν λόγω μεθόδους.
Ποτέ μη θερμάνετε εξαρτήματα για να μπορέσετε να τα αφαιρέσετε εκτός αν αυτή είναι η
διαδικασία που προβλέπεται ρητά και παρατίθεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Αν έχετε απορίες όσον αφορά τις απαιτήσεις αυτές, την προβλεπόμενη χρήση του
εξοπλισμού ή αν θέλετε να ρωτήσετε μήπως απαιτούνται τροποποιήσεις για τον εξοπλι-
σμό, προτού προχωρήσετε επικοινωνήστε με κάποιον αντιπρόσωπο της ITT.
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Απαιτήσεις όσον αφορά το προσωπικό
Η ITT αποποιείται κάθε ευθύνη για εργασίες που έχουν εκτελεστεί από ακατάρτιστο και
ανεξουσιοδότητο προσωπικό.
Για τη χρήση προϊόντων με έγκριση EX σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, ισχύουν οι παρακάτω
απαιτήσεις όσον αφορά το προσωπικό:

• Όλες οι εργασίες στο προϊόν πρέπει να εκτελούνται από πιστοποιημένους
ηλεκτρολόγους και μηχανικούς εξουσιοδοτημένους από την ITT. Για τις εγκαταστάσεις
σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ισχύουν ειδικοί κανόνες.

• Όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους από το ηλεκτρικό
ρεύμα και από τα χημικά και τα φυσικά χαρακτηριστικά του αερίου και/ή του ατμού που
υπάρχουν σε επικίνδυνες περιοχές.

• Κάθε εργασία συντήρησης για προϊόντα με έγκριση EX πρέπει να συμμορφώνεται
προς τα διεθνή και εθνικά πρότυπα (π.χ. το IEC/EN 60079-17).

Απαιτήσεις όσον αφορά το προϊόν και τον χειρισμό του
Για τη χρήση και τον χειρισμό προϊόντων με έγκριση EX σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ισχύουν
οι εξής απαιτήσεις:

• Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δεδομένα του κινητήρα
τα οποία αναγράφονται στις πινακίδες του κατασκευαστή.

• Το προϊόν με έγκριση EX δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί εν ξηρώ κατά τη διάρκεια της
κανονικής λειτουργίας. Η λειτουργία χωρίς υγρό κατά τις εργασίες συντήρησης και
ελέγχου επιτρέπεται μόνο εκτός της διαβαθμισμένης περιοχής.

• Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία μια αντλία χωρίς να έχει ολοκληρωθεί όπως πρέπει η
πλήρωσή της.

• Προτού αρχίσετε να εκτελείτε εργασίες στο προϊόν, διασφαλίστε ότι το προϊόν και ο
πίνακας ελέγχου έχουν απομονωθεί από το τροφοδοτικό και το κύκλωμα ελέγχου ώστε
να μην μπορούν να ενεργοποιηθούν.

• Μην ανοίξετε το προϊόν ενόσω είναι ενεργοποιημένο ή βρίσκεται σε ατμόσφαιρα με
εκρηκτικό αέριο.

• Διασφαλίστε ότι οι θερμικές επαφές είναι συνδεδεμένες σε κύκλωμα προστασίας
σύμφωνα με την έγκριση του προϊόντος βάσει της ταξινόμησής του.

• Αν το προϊόν τοποθετηθεί στη ζώνη 0, συνήθως απαιτούνται εγγενώς ασφαλή
κυκλώματα για το σύστημα αυτόματου ελέγχου της στάθμης από τον ρυθμιστή της
στάθμης.

• Η τάση διαρροής των συνδετήρων πρέπει να συμμορφώνεται προς το σχέδιο
εγκρίσεων και την προδιαγραφή του προϊόντος.

• Διασφαλίστε ότι η συντήρηση του εξοπλισμού γίνεται όπως πρέπει:
• Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία των εξαρτημάτων της αντλίας και την τελική
θερμοκρασία του υγρού.

• Φροντίστε να λιπαίνονται πάντα όπως πρέπει τα ρουλεμάν.

• Μην τροποποιήσετε τον εξοπλισμό χωρίς να πάρετε την έγκριση κάποιου εξουσιοδο-
τημένου αντιπροσώπου της ITT.

• Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα έχετε προμηθευτή από κάποιον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο της ITT.

Εξοπλισμός για παρακολούθηση
Για πρόσθετη ασφάλεια χρησιμοποιήστε διατάξεις παρακολούθησης της κατάστασης του
συστήματος. Στις διατάξεις παρακολούθησης της κατάστασης του συστήματος ενδεικτικά
περιλαμβάνονται οι εξής:

• Ενδείκτες πίεσης
• Ροόμετρα
• Ενδείκτες στάθμης
• Μετρήσεις φορτίου κινητήρα
• Ανιχνευτήρες θερμοκρασίας
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• Διατάξεις παρακολούθησης των ρουλεμάν
• Ανιχνευτήρες διαρροών
• Σύστημα ελέγχου PumpSmart

Πρότυπα έγκρισης προϊόντων
Κανονικά πρότυπα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αν χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό που δεν ενδείκνυται για το περιβάλλον, υπάρχει κίνδυνος
ανάφλεξης και/ή έκρηξης. Διασφαλίστε ότι οι κώδικες ταξινόμησης που αναγράφονται στην
αντλία είναι συμβατοί με το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να γίνει η
εγκατάσταση της αντλίας. Αν δεν είναι συμβατοί, μη θέσετε σε λειτουργία τον εξοπλισμό και
αποταθείτε σε αντιπρόσωπο της ITT προτού προχωρήσετε.

Όλα τα τυπικά προϊόντα είναι εγκεκριμένα βάσει των προτύπων CSA στον Καναδά και UL
στις ΗΠΑ. Ο βαθμός προστασίας της μονάδας μετάδοσης κίνησης εμπίπτει στην κατηγορία
IP68. Το μέγιστο βάθος βύθισης με βάση το πρότυπο IEC 60529 αναγράφεται στην
πινακίδα του κατασκευαστή.
Όλες οι διαβαθμισμένες τιμές ηλεκτρισμού και επιδόσεων των κινητήρων συμμορφώνονται
προς τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 600341.

Πρότυπα αντιεκρηκτικής προστασίας
Όλα τα προϊόντα με αντιεκρηκτική προστασία που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες
ατμόσφαιρες είναι σχεδιασμένα σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις μίας ή περισσότερων
από τις εξής εγκρίσεις:

• EN, Οδηγία 94/9/ΕΚ περί χρήσης εξοπλισμού σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX)

• FM κατά NEC

• Κατηγορία 1, Υποδιαίρεση 1, Ομάδες C και D
• Κατηγορία 2, Υποδιαίρεση 1, Ομάδες E, F και G
• Επικίνδυνες τοποθεσίες Κατηγορίας 3, Υποδιαίρεσης 1

ATEX/IECEx:
• Ομάδα: IIC

• Κατηγορία: Ex ia

• Κατηγορία θερμοκρασίας: T4 (για περιβάλλοντα με θερμοκρασία έως και 100ºC)

• Σήμανση ATEX: Ex II 1 G

Πιστοποίηση CSA
Εγγενής ασφάλεια για:

• Κατηγορία I, Υποδιαίρεση 1, Ομάδες A, B, C, D

• Κατηγορία II, Υποδιαίρεση 1, Ομάδες E, F, G

• Κατηγορία III

• Πιστοποίηση βάσει των απαιτήσεων στον Καναδά και στις ΗΠΑ
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Εγγύηση προϊόντος
Κάλυψη

Η ITT αναλαμβάνει να αποκαταστήσει βλάβες στα προϊόντα της υπό τις εξής προϋποθέ-
σεις:

• Οι βλάβες οφείλονται σε ελαττώματα σχεδίασης ή υλικών ή σε κακοτεχνία.

• Οι βλάβες έχουν αναφερθεί σε τοπικό αντιπρόσωπο της ITT εντός της περιόδου
ισχύος της εγγύησης.

• Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο παρόν
εγχειρίδιο.

• Ο εξοπλισμός παρακολούθησης που είναι ενσωματωμένος στο προϊόν είναι σωστά
συνδεδεμένος και πράγματι χρησιμοποιείται.

• Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευών εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο
προσωπικό της ITT.

• Χρησιμοποιούνται γνήσια εξαρτήματα της ITT.

• Στα προϊόντα με έγκριση για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (EX) χρησιμοποιούνται
μόνο εξαρτήματα και παρελκόμενα με έγκριση EX τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα από
την ITT.

Περιορισμοί
Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε:

• Πλημμελή συντήρηση
• Μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση
• Τροποποιήσεις ή αλλαγές στο προϊόν και στην εγκατάσταση που πραγματοποιήσατε
χωρίς να συμβουλευτείτε την ITT

• Εσφαλμένη εκτέλεση εργασιών επισκευών
• Φυσιολογική φθορά και χρήση

Η ITT ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για τις εξής περιπτώσεις:
• Τραυματισμούς
• Υλικές ζημιές
• Οικονομικές απώλειες

Αποζημίωση βάσει εγγύησης
Η ITT κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας με αναμενόμενη αξιόπιστη λειτουργία και
μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν ωστόσο χρειαστεί να ζητήσετε αποζημίωση βάσει εγγύησης,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της ITT στην περιοχή σας.
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Μεταφορά και αποθήκευση
Έλεγχος κατά την παράδοση
Έλεγχος της συσκευασίας

1. Ελέγξτε τη συσκευασία κατά την παράδοση για να εξακριβώσετε μήπως κάποια είδη
είναι κατεστραμμένα ή λείπουν.

2. Σημειώστε στο έντυπο παραλαβής και στο δελτίο αποστολής όσα είδη είναι κατεστραμ-
μένα ή λείπουν.

3. Αν κάποιο είδος είναι χαλασμένο, ζητήστε από τη μεταφορική εταιρεία να σας
αποζημιώσει.
Αν έχετε παραλάβει το προϊόν απευθείας από τον χώρο κάποιου διανομέα, ζητήστε
απευθείας από τον διανομέα την ανάλογη αποζημίωση ή επανόρθωση.

Έλεγχος της μονάδας
1. Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το προϊόν.

Προχωρήστε στην απόρριψη όλων των υλικών συσκευασίας τηρώντας τους τοπικούς
κανονισμούς.

2. Ελέγξτε το προϊόν για να εξακριβώσετε μήπως κάποια εξαρτήματά του είναι κατεστραμ-
μένα ή λείπουν.

3. Αν είναι εφικτό κατά περίσταση, λύστε το προϊόν αφαιρώντας βίδες, πίρους ή ιμάντες.
Για τη δική σας ασφάλεια πρέπει να προσέχετε όταν ασχολείστε με καρφιά και ιμάντες.

4. Αν κάποιο εξάρτημα είναι χαλασμένο, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο για την πώληση
του προϊόντος σας.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μεταφορά
Προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Δεν πρέπει να πλησιάζετε αιωρούμενα φορτία.
• Τηρήστε πιστά τους ισχύοντες κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Χειρισμός αντλιών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αν η μονάδα πέσει, κυλήσει ή ανατραπεί ή αν δεχθεί πλήγμα λόγω μεγάλου φορτίου,
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό και τραυματισμού. Κατά την
ανύψωση και τη μετακίνηση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι την έχετε στηρίξει και στερεώσει
όπως πρέπει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό λόγω χρήσης ανεπαρκών
ανυψωτικών διατάξεων. Διασφαλίστε ότι οι ανυψωτικές διατάξεις (π.χ. αλυσίδες, ιμάντες,
περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, γερανοί κλπ) πληρούν τις προδιαγραφές για την
ανύψωση κάθε συγκεκριμένου βάρους.
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Μέθοδοι ανύψωσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό. Η χρήση
ενδεδειγμένων πρακτικών ανύψωσης έχει καίρια σημασία για την ασφαλή μεταφορά
εξοπλισμού μεγάλου βάρους. Διασφαλίστε ότι οι πρακτικές που χρησιμοποιείτε
συμμορφώνονται προς το σύνολο των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων.

• Στο παρόν εγχειρίδιο καθορίζονται συγκεκριμένα τα ασφαλή σημεία ανύψωσης. Η
ανύψωση του εξοπλισμού μόνο στα σημεία αυτά έχει καίρια σημασία. Οι οπές
ανύψωσης ή οι κοχλίες ανύψωσης που βρίσκονται στο εσωτερικό της αντλίας και των
εξαρτημάτων του κινητήρα προορίζονται για χρήση μόνο κατά την ανύψωση μεμονω-
μένων εξαρτημάτων.

• Κατά την ανύψωση και τον χειρισμό εξοπλισμού μεγάλου βάρους υπάρχει κίνδυνος
σύνθλιψης. Πρέπει να προσέχετε κατά την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης και τον
χειρισμό και να χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας
(ΕΑΠ, π.χ. υποδήματα με ατσάλινες μύτες, γάντια κλπ). Αν χρειαστεί, ζητήστε βοήθεια.

Πίνακας 1: Μέθοδοι

Τύπος αντλίας Μέθοδος ανύψωσης
Μη συναρμολογημένη αντλία
χωρίς λαβές ανύψωσης

Χρησιμοποιήστε κατάλληλη αρτάνη προσαρτημένη με τον ενδεδειγ-
μένο τρόπο σε στέρεα σημεία, π.χ. στο περίβλημα, στις φλάντζες ή
στα πλαίσια.

Μη συναρμολογημένη αντλία
με λαβές ανύψωσης

Σηκώστε την αντλία χρησιμοποιώντας τις λαβές.

Αντλία τοποθετημένη σε βάση Περάστε αρτάνες κάτω από το περίβλημα της αντλίας και τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης ή κάτω από τις ράγες της βάσης.

Αντλία τοποθετημένη σε βάση
με αφτιά ανύψωσης της βάσης

Περάστε αρτάνες μέσα από τα αφτιά ανύψωσης της βάσης.

Παραδείγματα

Εικόνα 1: Παράδειγμα ενδεδειγμένης μεθόδου ανύψωσης
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή για την ανύψωση μονάδας Polyshield ANSI Combo
στην οποία έχετε ήδη τοποθετήσει την αντλία και τον κινητήρα. Τα είδη αυτά δεν είναι
σχεδιασμένα για να αντέξουν το μεγάλο βάρος του συστήματος Polyshield. Υπάρχει
κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό.

Εικόνα 2: Παράδειγμα ενδεδειγμένης μεθόδου ανύψωσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή για την ανύψωση μονάδας Polyshield ANSI Combo
στην οποία έχετε ήδη τοποθετήσει την αντλία και τον κινητήρα. Τα είδη αυτά δεν είναι
σχεδιασμένα για να αντέξουν το μεγάλο βάρος του συστήματος Polyshield. Υπάρχει
κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό.

Εικόνα 3: Παράδειγμα ενδεδειγμένης μεθόδου ανύψωσης

Εικόνα 4: Παράδειγμα ενδεδειγμένης μεθόδου ανύψωσης
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κατά την ανύψωση μονάδας για την οποία δεν μπορείτε να στερεώσετε ιμάντα στη φλάντζα
αναρρόφησης, στερεώστε τον ιμάντα στο πλαίσιο/στον προσαρμογέα του πλαισίου. Αν
στερεώσετε τη μονάδα στον προσαρμογέα του πλαισίου, θα αποτραπεί κάθε κίνδυνος να
γλιστρήσει από τον ιμάντα με πιθανή συνέπεια την πρόκληση ζημιάς στον εξοπλισμό.

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποθήκευση
Θέση αποθήκευσης

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε σκεπασμένο χώρο χωρίς υγρασία, ζέστη, ακαθαρσίες
και δονήσεις.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Προστατέψτε το προϊόν από την υγρασία, τις πηγές θερμότητας και τις μηχανικές
βλάβες.

• Μην τοποθετήσετε βαριά αντικείμενα επάνω στο συσκευασμένο προϊόν.

Απαιτήσεις για την αποθήκευση της αντλίας
Οι απαιτήσεις για την αποθήκευση της μονάδας εξαρτώνται από τη διάρκεια αποθήκευσης.
Η κανονική συσκευασία είναι σχεδιασμένη για την προστασία της μονάδας μόνο κατά την
αποστολή της στον πελάτη.

Διάρκεια αποθήκευσης Απαιτήσεις για την αποθήκευση
Μετά την παραλαβή/Βραχυπρόθεσμα (κάτω από
έξι μήνες)

• Αποθηκεύστε τη μονάδα σε σκεπασμένο
χώρο χωρίς υγρασία.

• Αποθηκεύστε τη μονάδα σε χώρο χωρίς
ακαθαρσίες και δονήσεις.

Μακροπρόθεσμα (πάνω από έξι μήνες) • Αποθηκεύστε τη μονάδα σε σκεπασμένο
χώρο χωρίς υγρασία.

• Αποθηκεύστε τη μονάδα σε χώρο χωρίς
ζέστη, ακαθαρσίες και δονήσεις.

• Φροντίστε να περιστρέφετε με το χέρι τον
άξονα αρκετές φορές κάθε τρεις μήνες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο μηχανικό παρέμβυσμα ή στο χιτώνιο του άξονα σε
μονάδες που διαθέτουν μηχανικά παρεμβύσματα τύπου φυσιγγίου. Φροντίστε να εγκατα-
στήσετε και να σφίξετε τους συνδετήρες κεντραρίσματος και να χαλαρώσετε τις βίδες
στερέωσης στον δακτύλιο ασφάλισης κάθε παρεμβύσματος.

Μεριμνήστε για τη σωστή λίπανση και συντήρηση των ρουλεμάν και των κατεργασμένων
επιφανειών. Για να μάθετε τις διαδικασίες μακροπρόθεσμης αποθήκευσης της μονάδας
μετάδοσης κίνησης και των συνδέσμων, αποταθείτε στους κατασκευαστές τους.
Μπορείτε να αγοράσετε υπηρεσίες συντήρησης στη διάρκεια μακροπρόθεσμης αποθήκευ-
σης όταν θα δώσετε την αρχική παραγγελία σας για τη μονάδα ή αργότερα μετά την
παραλαβή της. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της ITT στην περιοχή σας.

Αντοχή στον παγετό
Ο πίνακας αυτός δείχνει ως ποιο βαθμό η αντλία αντέχει στον παγετό:

Όταν η αντλία... Τότε...
Λειτουργεί Η αντλία αντέχει στον παγετό.
Είναι βυθισμένη σε υγρό Η αντλία αντέχει στον παγετό.
Ανυψωθεί έξω από κάποιο υγρό ενώ η θερμοκρασία είναι κάτω
από το σημείο παγετού

Η φτερωτή ενδέχεται να παγώσει.

Παραμένει σε αδράνεια Η αντλία ενδέχεται να παγώσει.



Περιγραφή προϊόντος

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 17

Περιγραφή προϊόντος
Γενική περιγραφή

Τα μοντέλα 3180 είναι οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αξονικής αναρρόφησης, σχεδια-
σμένες για εφαρμογές διεργασιών βαρέος τύπου.

Εικόνα 5: Μοντέλο 3180 και 3185

Εικόνα 6: Μοντέλο 3181 και 3186

Περιγραφή εξαρτημάτων
Περίβλημα

Δυνατότητα Περιγραφή
Στόμιο εκκένω-
σης

Αυτό το στόμιο εκκένωσης έχει επάνω ευθεία κεντραρίσματος για εύκολη διαχείριση
υγρών στα οποία υπάρχει αέρας.

Στεγανωτικό
παρέμβυσμα

Το στεγανωτικό παρέμβυσμα είναι εντελώς περιορισμένο ανάμεσα στο περίβλημα
και στο κουτί του στυπιοθλίπτη και κατασκευασμένο από το εξής υλικό:

• 3180 και 3185: ίνες αραμιδίου
• 3181 και 3186: μεταλλικό σπιράλ

Μέθοδος στε-
ρέωσης

• 3180 και 3185: στερέωση σε πόδι
• 3181 και 3186: στερέωση σε ευθεία κεντραρίσματος

Διάτρηση φλά-
ντζας

Για τις διατάξεις S, M, L και XL η διάτρηση της φλάντζας πληροί τις απαιτήσεις των
εξής προτύπων:

• 3180: Κατηγορία 125/150 κατά ANSI
• 3181: Κατηγορία 300 κατά ANSI
• 3185: 16 bar κατά ISO ή JIS
• 3186: NP40 κατά ISO ή 40K κατά JIS

Για τις διατάξεις XL1, XL2-S και XL2 η διάτρηση της φλάντζας είναι κατηγορίας 150
κατά ANSI.
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Φτερωτή
Επιλογή
φτερωτή
ς

Περιγραφή

Ανοιχτή
με πλαϊνή
πλάκα
αναρρό-
φησης (μη
διαθέσιμη
σε XL1,
XL2-S και
XL2)

• Παρέχεται ως τυπικό εξάρτημα με τα μοντέλα 3180 και 3185 (πλην των διατάξεων
XL1, XL2-S και XL2).

• Παρέχεται ως προαιρετικό εξάρτημα με τα μοντέλα 3181 και 3186.
• Διατίθεται για όλα τα μεγέθη αντλιών (πλην των διατάξεων XL1, XL2-S και XL2).
• Είναι εντελώς ανοιχτή, τύπου αξονικής αναρρόφησης.
• Περιέχει στόμιο εισόδου Francis ή ακτινωτού σχεδίου.
• Διαθέτει από κατασκευής μεγάλες οπές ισορροπίας και πίσω βάνες απάντλησης

που μειώνουν την πίεση και την αξονική ώση στο κουτί του στυπιοθλίπτη.
• Είναι σφιγμένη στον άξονα και συγκρατείται στη σωστή της θέση με παξιμάδι

ασφάλισης φτερωτών.
• Είναι στεγανοποιημένη με δακτύλιο κυκλικής διατομής από βιτόν.
• Είναι στεγανοποιημένη στην πλευρά του χιτωνίου με δακτύλιο κυκλικής διατομής

PTFE για σχέδιο άξονα χωρίς υγρό.
• Διαχειρίζεται τα δύσκολα πυκνόρρευστα υγρά και τις υπηρεσίες επεξεργασίας τους.

Η πλαϊνή πλάκα αναρρόφησης προσφέρει τα εξής οφέλη:
• Προστατεύει το περίβλημα από φθορά.
• Αφαιρείται εύκολα.
• Συγκρατείται στο περίβλημα με αντιδιαβρωτικά στηρίγματα και κοχλιωτά πώματα.
• Είναι στεγανοποιημένη με στεγανωτικό παρέμβυσμα και δακτύλιο κυκλικής διατο-

μής.
Περικλείε-
ται από
δακτυ-
λίους
υποστήρι-
ξης (τυπι-
κό εξάρ-
τημα σε
διατάξεις
XL1, XL2-
S και
XL2).

• Τυπικό εξάρτημα στα μοντέλα 3181 και 3186
• Προαιρετικό εξάρτημα με επιλεγμένα μεγέθη σε διατάξεις S, M, L και XL στα μοντέλα

3180 και 3185. Τυπικό εξάρτημα στα μοντέλα σε διατάξεις XL1, XL2-S και XL2 στα
μοντέλα 3180 και 3185.

• Χρησιμοποιεί αντικαταστάσιμο δακτύλιο υποστήριξης της φτερωτής και δακτύλιο
υποστήριξης του περιβλήματος.

• Η διάρθρωση των δακτυλίων υποστήριξης επιτρέπει την αξονική ρύθμιση της
φτερωτής για ανανέωση και διατήρηση των ενδεδειγμένων διακένων των δακτυλίων
υποστήριξης.

• Μπορεί να διαχειριστεί λεπτές στερεές ουσίες.

Shearpell
erTM με
πλαϊνή
πλάκα
αναρρό-
φησης

• Παρέχεται ως προαιρετικό εξάρτημα με οκτώ μεγέθη των μοντέλων 3180 και 3185.
• Είναι εντελώς ανοιχτή, τύπου αξονικής αναρρόφησης.
• Διαθέτει από κατασκευής στόμιο εισόδου ακτινωτού σχεδίου.
• Διαθέτει αυλακωτό περίβλημα and πίσω βάνες απάντλησης που μειώνουν την

αξονική ώση.
• Μπορεί να διαχειριστεί τις υψηλών απαιτήσεων εφαρμογές μύλων ανακύκλωσης.
• Μπορεί να διαχειριστεί ινώδεις στερεές ουσίες μεγάλου μήκους χωρίς να φράζει ή να

βουλώνει.

Κάλυμμα κουτιού στυπιοθλίπτη/Θάλαμος στεγανοποίησης
Το κάλυμμα εξυπηρετεί τόσο ως μέσο στεγανοποίησης του θαλάμου όσο και ως
αντικαταστάσιμο ανταλλακτικό. Στερεώνεται με μια σειρά πελμάτων σύσφιγξης στην
εξωτερική διάμετρο των μοντέλων 3180 και 3185 και με μπουλόνια σύσφιγξης με παξιμάδια
στα μοντέλα 3181 και 3186. Τα μεγέθη XL1, XL2-S και XL2 έχουν μπουλόνια σύσφιγξης με
παξιμάδια και χρησιμοποιούν προσαρμογέα για τη στερέωση του καλύμματος του κουτιού
του στυπιοθλίπτη ή του θαλάμου στεγανοποίησης.
Ο πίνακας παραθέτει τις τέσσερις διαθέσιμες επιλογές σχεδίου:

Επιλογή
θαλάμου
στεγανοποίη
σης

Περιγραφή

Στεγανοποιη-
μένος στυπιο-
θλίπτης

• Χρησιμοποιεί στεγανωτικό υλικό με πέντε δακτυλίους 12,5 χιλιοστών (1/2 της
ίντσας) συν δακτύλιο αντλίας.

• Διαθέτει μονή σύνδεση ξεπλύματος στον δακτύλιο της αντλίας.
• Διαθέτει προαιρετική δεύτερη σύνδεση στον δακτύλιο της αντλίας και στον

λαιμό του κουτιού του στυπιοθλίπτη.
• Διαθέτει απλό στυπιοθλίπτη.
• Διαθέτει κουζινέτο στον λαιμό.
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Επιλογή
θαλάμου
στεγανοποίη
σης

Περιγραφή

TaperBore™
PLUS

• Χρησιμοποιείται με μηχανικά παρεμβύσματα.
• Χρησιμοποιεί προαιρετικό δακτύλιο εξωθητήρα σωματίων πτερυγίων για αυξη-

μένη διάρκεια ζωής των παρεμβυσμάτων.
TaperBore™
PLUS με χιτώ-
νιο μετατροπής
στεγανωτικού
υλικού

• Χρησιμοποιείται μόνο με τα μοντέλα 3181 και 3186.
• Χρησιμοποιείται με στεγανωτικό υλικό κατά την κατά την εκκίνηση, το οποίο

ύστερα μετατρέπεται σε μηχανικό παρέμβυσμα.

Δυναμικό πα-
ρέμβυσμα (μη
διαθέσιμη σε
XL1, XL2-S και
XL2)

• Χρησιμοποιείται μόνο με τις διατάξεις S, M, L και XL στα μοντέλα 3180 και
3185.

• Χρησιμοποιείται για υψηλών απαιτήσεων εφαρμογές στις οποίες απαιτείται
εξωτερικό ξέπλυμα για τα συμβατικά μηχανικά παρεμβύσματα ή το στεγανωτι-
κό υλικό.

• Περιέχει ανακλαστήρα που είναι τοποθετημένος ανάμεσα στη φτερωτή και στο
κάλυμμα του κουτιού του στυπιοθλίπτη για την απάντληση του υγρού από το
κουτί του στυπιοθλίπτη κατά τη λειτουργία της αντλίας.

• Παρέχει στατικό παρέμβυσμα για να αποτραπεί η διαρροή του αντλούμενου
υγρού κατά τον τερματισμό της λειτουργίας της αντλίας.

Μονάδα μετάδοσης κίνησης
Εξά
ρτη
μα

Περιγραφή

Πλα
ίσιο
και
πε-
ρί-
βλ
ημα
ρο
υλε-
μάν

Για τις διατάξεις S, M, L και XL:
• Το πλαίσιο και το περίβλημα των ρουλεμάν είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο.
• Το πλαίσιο είναι στερεωμένο με πίρους και ενωμένο με το κάλυμμα του κουτιού του

στυπιοθλίπτη.
• Το πλαίσιο στεγανοποιείται με στεγανωτικούς λαβυρίνθους.
• Δεν απαιτούνται ειδικά εξαρτήματα για τη μετατροπή του μέσου λίπανσης από γράσο σε

λάδι.
• Η δυνατότητα ψύξης του πλαισίου των ρουλεμάν ενδέχεται να παρέχεται προαιρετικά αν

τα ρουλεμάν είναι λιπαινόμενα με λάδι.
• Οι διαστάσεις της ροδέλας ασφάλισης των ρουλεμάν και της επέκταση του συνδέσμου

παρατίθενται σε ίντσες για το μοντέλο 3180 και σε χιλιοστά για τα μοντέλα 3185 και 3186.
Για τις διατάξεις XL1, XL2-S και XL2:

• Το πλαίσιο και το περίβλημα των ρουλεμάν είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο.
• Το πλαίσιο είναι στερεωμένο με πίρους και ενωμένο με τον προσαρμογέα του πλαισίου.
• Το πλαίσιο στεγανοποιείται με στεγανωτικούς λαβυρίνθους.
• Δεν είναι διαθέσιμες οι δυνατότητας λίπανσης με γράσο και ψύξης του πλαισίου των

ρουλεμάν.
• Οι διαστάσεις της ροδέλας ασφάλισης των ρουλεμάν παρατίθενται σε χιλιοστά.
• Οι διαστάσεις της επέκτασης του συνδέσμου παρατίθενται σε ίντσες.

Χι-
τώ-
νιο
άξο-
να

Για τις διατάξεις S, M, L και XL:
• Το χιτώνιο του άξονα είναι ένας τύπος ανανεώσιμου άγκιστρου, θετικά ωθούμενου από το

κλειδί της φτερωτής.
• Το ένα άκρο είναι ελεύθερο ώστε να επιτρέπεται η διαστολή του κατά τις πιθανές

αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.
• Ένας δακτύλιος από υλικό PTFE κάτω από το χιτώνιο αποτρέπει κάθε ενδεχόμενο

διαρροών.
• Οι διαστάσεις του χιτωνίου παρατίθενται σε ίντσες για τα μοντέλα 3180 και 3181 και σε

χιλιοστά για τα μοντέλα 3185 και 3186.
Για τις διατάξεις XL1, XL2-S και XL2:

• Το χιτώνιο του άξονα είναι ένας τύπος ανανεώσιμου άγκιστρου, θετικά ωθούμενου από το
κλειδί της φτερωτής.

• Το ένα άκρο είναι ελεύθερο ώστε να επιτρέπεται η διαστολή του κατά τις πιθανές
αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.

• Ένας δακτύλιος από υλικό PTFE κάτω από το χιτώνιο αποτρέπει κάθε ενδεχόμενο
διαρροών.

• Οι διαστάσεις του χιτωνίου του στεγανωτικού υλικού παρατίθενται σε ίντσες και του
χιτωνίου του μηχανικού παρεμβύσματος σε χιλιοστά.
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Εξά
ρτη
μα

Περιγραφή

Ρο
υλε-
μάν

• Το εσωτερικό ρουλεμάν φέρει μόνο ακτινικά φορτία.
• Το εσωτερικό ρουλεμάν είναι ελεύθερο για αξονική αιώρηση μέσα στο πλαίσιο.
• Τα εξωτερικά ρουλεμάν είναι εγκάρσιας επαφής 40° και διπλής κατεύθυνσης, τοποθετημέ-

να πλάτη με πλάτη.
• Τα εξωτερικά ρουλεμάν φέρουν τόσο ακτινικά όσο και αξονικά φορτία.
• Τα εξωτερικά ρουλεμάν είναι κλειδωμένα επάνω στον άξονα με κοχλιοτομημένο παξιμάδι

ασφάλισης.

Υλικό
Οι διαστάσεις όλων των συνδετήρων και των κοχλιοτομημένων συνδέσεων παρατίθενται
σε μετρικές μονάδες.

Κατεύθυνση περιστροφής
Η κατεύθυνση περιστροφής είναι προς τα δεξιά όπως τη βλέπετε από το άκρο της μονάδας
μετάδοσης κίνησης.

Συμμόρφωση προς το πρότυπο ISO 2858
Τα μοντέλα 3185 και 3186 συμμορφώνονται προς το πρότυπο ISO 2858 όπου ισχύει. Το
πρότυπο ISO επιτρέπει φλάντζες 125 χιλιοστών, δηλαδή φλάντζες με ονομαστικό μέγεθος
5 ιντσών. Επειδή τα πρότυπα ANSI δεν επιτρέπουν πλέον φλάντζες 5 ιντσών, δεν
χρησιμοποιούνται για τα μοντέλα 3185 και 3186.

Γενική περιγραφή συστήματος παρακολούθησης της
κατάστασης i-ALERT®

Περιγραφή
Το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®2 είναι μια συσκευή μικρού
μεγέθους που λειτουργεί με μπαταρία και μετρά συνεχώς τη δόνηση και τη θερμοκρασία
της μονάδας μετάδοσης κίνησης στην αντλία. Το σύστημα παρακολούθησης της κατάστα-
σης χρησιμοποιεί κόκκινες λυχνίες LED που αναβοσβήνουν για να επιστήσουν την
προσοχή του χειριστή όταν η αντλία υπερβεί τα προκαθορισμένα όρια δόνησης και
θερμοκρασίας. Έτσι ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές στις ρυθμίσεις της
διεργασίας ή της αντλίας προτού προκύψει κάποια ανεπανόρθωτη βλάβη. Το σύστημα
παρακολούθησης της κατάστασης διαθέτει επίσης μία και μοναδική πράσινη λυχνία LED
για να υποδεικνύει πότε λειτουργεί σωστά και η ισχύς της μπαταρίας του είναι επαρκής.
Υπάρχει διαθέσιμη και η επιλογή (i-ALERT®2) για παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουρ-
γίας εξοπλισμού μέσω Bluetooth. Το σύστημα παρακολούθησης i-ALERT®2 επιτρέπει
στους πελάτες να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα προτού καταλήξουν σε δαπανηρές
βλάβες. Ιχνηλατεί τη δόνηση, τη θερμοκρασία και τις ώρες λειτουργίας και συγχρονίζει
ασύρματα τα δεδομένα με ένα smartphone ή tablet μέσω της εφαρμογής i-ALERT®2 για
κινητές συσκευές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://
www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/i-ALERT2.com).

Συμφωνία αδειοδότησης λογισμικού
ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
i-ALERT®2, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.
Η ITT Corporation και οι θυγατρικές και οι συνεργαζόμενες εταιρείες της, είτε άμεσα είτε
μέσω των εξουσιοδοτημένων υποαδειοληπτών της (στο εξής «ITT»), σας χορηγούν μια
περιορισμένη μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού που είναι ενσωματωμένο στη
συγκεκριμένη συσκευή (στο εξής «Λογισμικό») σε δυαδική εκτελέσιμη μορφή κατά την
κανονική λειτουργία του συστήματος i-ALERT®2 για την παρακολούθηση της κατάστασης
ενός μοντέλου της Goulds Pump Inc. Ο τίτλος, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας στο Λογισμικό και όσον αφορά το Λογισμικό παραμένουν στην
κυριότητα της ITT ή τρίτων παροχέων της. Συμφωνείτε ότι η παρούσα συμφωνία
αδειοδότησης δεν χρειάζεται να υπογραφεί για να τεθεί σε ισχύ.

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
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Αναγνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο Λογισμικό αποτελεί ιδιοκτησία της ITT και ότι προστατεύ-
εται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Επιπροσθέτως, αναγνωρίζετε ότι η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας του Λογισμικού
αποτελούν πολύτιμα εμπορικά μυστικά της ITT και/ή τρίτων παροχέων της και ότι το
Λογισμικό σε μορφή πηγαίου κώδικα παραμένει πολύτιμο εμπορικό μυστικό της ITT.
Συμφωνείτε ότι δεν θα πραγματοποιήσετε αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, τροπο-
ποίηση, ανάστροφη συναρμολόγηση, ανάστροφη μηχανίκευση ή μείωση σε ανθρωπίνως
αναγνώσιμη μορφή του Λογισμικού ή οιουδήποτε τμήματός του ούτε θα δημιουργήσετε
παράγωγες εργασίες με βάση το Λογισμικό. Συμφωνείτε ότι δεν θα πραγματοποιήσετε
εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Λογισμικού σε οιαδήποτε χώρα κατά παράβαση των νόμων
των ΗΠΑ περί ελέγχου των εξαγωγών.

Λειτουργία συναγερμού
Το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης περνά στη λειτουργία συναγερμού όποτε
παρατηρείται υπέρβαση των ορίων δόνησης ή θερμοκρασίας επί δύο συνεχόμενες
μετρήσεις μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Η λειτουργία συναγερμού υποδεικνύεται με δύο κόκκινες
λυχνίες LED που αναβοσβήνουν κάθε δύο δευτερόλεπτα.

Όρια θερμοκρασίας και δόνησης
Μεταβλητή Όριο
Θερμοκρασία 91°C | 195°F
Δόνηση 100% αύξηση πάνω από το επίπεδο της γραμμής

βάσης

Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Η μπαταρία του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®2 δεν είναι
αντικαταστάσιμη. Μόλις εξαντληθεί η μπαταρία, πρέπει να αντικαταστήσετε ολόκληρη τη
μονάδα.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν καλύπτεται στο πλαίσιο της τυπικής εγγύησης της
αντλίας.
Ο πίνακας αυτός δείχνει τη μέση διάρκεια ζωής της μπαταρίας υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας
και λειτουργίας συναγερμού.
Λειτουργική κατάσταση συστήματος
παρακολούθησης της κατάστασης

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Κανονικές συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλο-
ντος

Τρία έως πέντε έτη

Λειτουργία συναγερμού Ένα έτος
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Πληροφορίες στις πινακίδες του κατασκευαστή
Σημαντικές πληροφορίες για την υποβολή παραγγελιών

Κάθε αντλία έχει πινακίδες του κατασκευαστή οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την
αντλία. Οι πινακίδες του κατασκευαστή βρίσκονται στο περίβλημα της αντλίας και στο
πλαίσιο των ρουλεμάν.
Όποτε θέλετε να παραγγείλετε ανταλλακτικά, θα σας χρειαστούν οι εξής πληροφορίες για
την αντλία:

• Μοντέλο
• Μέγεθος
• Σειριακός αριθμός
• Αριθμοί είδους των απαιτούμενων εξαρτημάτων

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα που βρίσκεται στο
περίβλημα της αντλίας. Για τους αριθμούς είδους ανατρέξτε στην ενότητα «Λίστα
εξαρτημάτων».

Πινακίδα του κατασκευαστή με αγγλικές μονάδες μέτρησης στο περίβλημα της αντλίας

Εικόνα 7: Πινακίδα του κατασκευαστή με αγγλικές μονάδες μέτρησης στο περίβλημα της
αντλίας

Πίνακας 2: Επεξήγηση πινακίδας κατασκευαστή στο περίβλημα της αντλίας
Πεδίο στην
πινακίδα

Επεξήγηση

IMPLR. DIA. Διάμετρος φτερωτής, σε ίντσες
MAX. DIA. Μέγιστη διάμετρος φτερωτής, σε ίντσες
GPM Ονομαστική ροή αντλίας, σε γαλόνια ανά λεπτό
FT HD Ονομαστική τιμή κεφαλής αντλίας, σε πόδια
RPM Ονομαστική ταχύτητα αντλίας, περιστροφές ανά λεπτό
MOD. Μοντέλο αντλίας
SIZE Μέγεθος της αντλίας
STD. NO. Δεν ισχύει.
MAT L. CONST. Υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη η αντλία
SER. NO. Σειριακός αριθμός της αντλίας
MAX DSGN PSI @
100ºF

Ανώτατη πίεση στους 100ºF ανάλογα με το σχέδιο της αντλίας
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Πινακίδα του κατασκευαστή με μετρικές μονάδες στο περίβλημα της αντλίας

Εικόνα 8: Μετρικές μονάδες - πινακίδα κατασκευαστή στο περίβλημα της αντλίας
Πίνακας 3: Επεξήγηση της πινακίδας του κατασκευαστή στο περίβλημα της αντλίας
Πεδίο στην πινακίδα Επεξήγηση
IMPLR. DIA. Διάμετρος φτερωτής
MAX. DIA. Μέγιστη διάμετρος φτερωτής
M3/HR Ονομαστική ροή αντλίας, σε κυβικά μέτρα ανά ώρα
M HD Ονομαστική τιμή κεφαλής αντλίας, σε μέτρα
RPM Ονομαστική ταχύτητα αντλίας, σε περιστροφές ανά λεπτό
MOD. Μοντέλο αντλίας
SIZE Μέγεθος της αντλίας
STD. NO. Δεν ισχύει.
MAT L. CONST Υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη η αντλία
SER. NO. Σειριακός αριθμός της αντλίας
MAX. DSGN KG/CM2@20°C Κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό στους 20°C

Πινακίδα κατασκευαστή στο πλαίσιο των ρουλεμάν

Εικόνα 9: Πινακίδα κατασκευαστή στο πλαίσιο των ρουλεμάν
Πίνακας 4: Επεξήγηση της πινακίδας του κατασκευαστή στο πλαίσιο των ρουλεμάν
Πεδίο στην πινακίδα Επεξήγηση
BRG. O. B. Καθορισμός εξωτερικού ρουλεμάν
BRG. I. B. Καθορισμός εσωτερικού ρουλεμάν
S/N Σειριακός αριθμός της αντλίας
LUBE Λιπαντικό, λάδι ή γράσο

Πινακίδα ATEX

Εικόνα 10: Πινακίδα ATEX

Πεδίο στην πινακίδα Επεξήγηση
II Ομάδα 2
2 Κατηγορία 2
G/D Η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν αέρια και σκόνη.
T4 Κατηγορία θερμοκρασίας
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αν χρησιμοποιήσετε εξοπλισμό που δεν ενδείκνυται για το περιβάλλον, υπάρχει κίνδυνος
ανάφλεξης και/ή έκρηξης. Διασφαλίστε ότι οι κώδικες ταξινόμησης που αναγράφονται στην
αντλία είναι συμβατοί με το συγκεκριμένο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να γίνει η
εγκατάσταση της αντλίας. Αν δεν είναι συμβατοί, μη θέσετε σε λειτουργία τον εξοπλισμό και
αποταθείτε σε αντιπρόσωπο της ITT προτού προχωρήσετε.
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Εγκατάσταση
Διαδικασίες πριν την εγκατάσταση
Προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Κατά την εγκατάσταση του κινητήρα σε εκρήξιμο περιβάλλον, βεβαιωθείτε ότι
διαθέτει την ενδεδειγμένη πιστοποίηση.

• Πρέπει να γειώσετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο το σύνολο του εξοπλισμού που
εγκαθιστάτε για να αποτραπεί κάθε κίνδυνος μη αναμενόμενης εκφόρτισης. Σε
περίπτωση εκφόρτισης υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό, ηλεκτρο-
πληξίας και σοβαρού τραυματισμού. Κάντε μια δοκιμή στον αγωγό γείωσης για να
επαληθεύσετε ότι είναι συνδεδεμένος σωστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους σε
συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανονι-
σμούς.

• Η εγκατάσταση συνιστάται να γίνει υπό την εποπτεία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώ-
που της ITT για να διασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
Αν η εγκατάσταση δεν γίνει όπως πρέπει, υπάρχει κίνδυνος να πάθει ζημιά ο
εξοπλισμός ή να έχει μειωμένες επιδόσεις.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θέση της αντλίας
Κατευθυντήρια οδηγία Επεξήγηση/Σχόλιο
Πρέπει να φέρετε την αντλία όσο πιο
κοντά στην πηγή του υγρού είνα πρακτι-
κά δυνατόν.

Έτσι ελαχιστοποιείται η απώλεια λόγω τριβής και διασφαλί-
ζεται το μικρό δυνατό μήκος των σωληνώσεων αναρρόφη-
σης.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθε-
ρος χώρος γύρω από την αντλία.

Έτσι θα εκτελούνται ευκολότερα οι διαδικασίες εξαερισμού,
ελέγχου, συντήρησης και επισκευής.

Αν απαιτείται ανυψωτικός εξοπλισμός,
π.χ. βαρούλκο ή παλάγκο, βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος
πάνω από την αντλία.

Έτσι θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ευκολότερα τον
ανυψωτικό εξοπλισμό και να αφαιρέσετε με ασφάλεια τα
εξαρτήματα και να τα μετακινήσετε σε ασφαλές σημείο.

Προστατέψτε τη μονάδα από τις καιρικές
συνθήκες και από κάθε κίνδυνο να πάθει
ζημιά από το νερό λόγω βροχής, πλημ-
μύρας και θερμοκρασιών παγετού.

Αυτό ισχύει αν δεν καθορίζεται κάτι διαφορετικό.

Δεν πρέπει να εγκαταστήσετε και να
θέσετε σε λειτουργία τον εξοπλισμό σε
συστήματα κλειστού τύπου εκτός αν το
σύστημά σας είναι εξοπλισμένο με δια-
τάξεις ασφάλειας κατάλληλου μεγέθους
και διατάξεις ελέγχου.

Αποδεκτές διατάξεις:
• Βαλβίδες ανακούφισης πίεσης
• Δεξαμενές συμπίεσης
• Διατάξεις ελέγχου πίεσης
• Διατάξεις ελέγχου θερμοκρασίας
• Διατάξεις ελέγχου ροής

Αν το σύστημα δεν διαθέτει τις εν λόγω διατάξεις, συμβου-
λευτείτε τον αρμόδιο μηχανικό ή αρχιτέκτονα προτού
θέσετε σε λειτουργία την αντλία.

Λάβετε υπόψη την πιθανότητα θορύβου
και δόνησης.

Η καλύτερη θέση της αντλίας για απορρόφηση του θορύ-
βου και της δόνησης είναι επάνω σε δάπεδο από σκυρόδε-
μα κάτω από το οποίο θα υπάρχει υπέδαφος θεμελίωσης.

Αν η αντλία είναι τοποθετημένη ψηλά,
πρέπει να πάρετε ειδικές προφυλάξεις
για τη μείωση ενδεχόμενης μετάδοσης
του ήχου.

Συμβουλευτείτε εμπειρογνώμονα για θέματα θορύβου.
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Απαιτήσεις θεμελίωσης
Απαιτήσεις

• Η θεμελίωση πρέπει να μπορεί να απορροφήσει κάθε τύπο δόνησης και να
χρησιμεύσει ως ένα μόνιμο και ανθεκτικό στήριγμα για τη μονάδα.

• Η θέση και το μέγεθος των οπών για τους πίρους θεμελίωσης πρέπει να είναι αυτά
που υποδεικνύονται στο σχέδιο συναρμολόγησης το οποίο παρέχεται με το πακέτο
των δεδομένων της αντλίας.

• Το βάρος της θεμελίωσης πρέπει να είναι διπλάσιο έως τριπλάσιο από το βάρος της
πλήρους διάταξης της αντλίας, της βάσης και της μονάδας μετάδοσης κίνησης.

• Ετοιμάστε ένα επίπεδο και ανθεκτικό θεμέλιο από σκυρόδεμα ώστε να αποτραπεί κάθε
κίνδυνος καταπόνησης και παραμόρφωσης όταν θα σφίξετε τους πίρους θεμελίωσης.

Πίροι με χιτώνιο

1. Βάση
2. Σφήνες ή τάκοι
3. Θεμελίωση
4. Χιτώνιο
5. Φράγμα
6. Πίρος
Εικόνα 11: Πίροι με χιτώνιο

Πίροι τύπου J

1. Βάση
2. Σφήνες ή τάκοι
3. Θεμελίωση
4. Φράγμα
5. Πίρος
Εικόνα 12: Πίροι τύπου J

Διαδικασίες τοποθέτησης πλαισίου βάσης
Προετοιμασία της βάσης για τοποθέτηση

1. Αφαιρέστε από τη βάση όλες τις προσαρτημένες διατάξεις.
2. Καθαρίστε εντελώς την κάτω πλευρά της βάσης.
3. Αν απαιτείται κατά περίσταση, περάστε μια στρώση εποξικό αστάρι στην κάτω πλευρά

της βάσης.
Χρησιμοποιήστε εποξικό αστάρι μόνο αν χρησιμοποιήσατε ένεμα εποξικής βάσης.
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4. Αφαιρέστε την αντισκωριακή επικάλυψη από τα κατεργασμένα πέλματα στήριξης
χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένο διαλύτη.

5. Αφαιρέστε το νερό και τα κατάλοιπα υλικών από τις οπές των πίρων θεμελίωσης.

Εγκατάσταση της βάσης με χρήση σφηνών ή τάκων
Απαραίτητα εργαλεία:

• Δύο σετ σφηνών ή τάκων για κάθε πίρο θεμελίωσης
• Δύο αλφάδια ξυλουργού
• Φύλλο εργασιών ευθυγράμμισης βάσης

Η διαδικασία αυτή ισχύει για βάσεις από χυτοσίδηρο και επεξεργασμένο χάλυβα.
1. Αν χρησιμοποιείτε πίρους με χιτώνιο, γεμίστε τα χιτώνια των πίρων με στεγανωτικό

υλικό ή πανιά για να μην περάσει ένεμα μέσα στις οπές των πίρων.
2. Τοποθετήστε τα σετ των σφηνών ή των τάκων σε κάθε πλευρά κάθε πίρου θεμελίωσης.

Τα σετ των σφηνών πρέπει να έχουν ύψος από 19 χιλιοστά | 0,75 ίντσες έως και 38
χιλιοστά | 1,50 ίντσες.

1. Σφήνες ή τάκοι
Εικόνα 13: Όψη επάνω πλευράς

1. Σφήνες ή τάκοι
Εικόνα 14: Όψη πλαϊνής πλευράς

3. Κατεβάστε προσεκτικά τη βάση και ακουμπήστε την επάνω στους πίρους θεμελίωσης.
4. Τοποθετήστε τα αλφάδια ξυλουργού κατά πλάτος των πελμάτων στήριξης της μονάδας

μετάδοσης κίνησης και των πελμάτων στήριξης της αντλίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αφαιρέστε όλους τους ρύπους από τα πέλματα στερέωσης για να διασφαλίσετε ότι θα
επιτευχθεί η σωστή ευθυγράμμιση. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να πάθει ζημιά ο
εξοπλισμός ή να έχει μειωμένες επιδόσεις.

5. Ευθυγραμμίστε τη βάση κατά μήκος και κατά πλάτος προσθέτοντας ή αφαιρώντας
σφήνες ή μετακινώντας τους τάκους.
Οι ανεκτές τιμές απόκλισης της ευθυγράμμισης είναι οι εξής:

• Μέγιστη διαφορά 3,2 χιλιοστών | 0,125 ιντσών κατά μήκος
• Μέγιστη διαφορά 1,5 χιλιοστών | 0,059 ιντσών κατά πλάτος

Την ώρα που θα κάνετε τις μετρήσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβουλευτικά το
φύλλο εργασιών ευθυγράμμισης της βάσης.

6. Σφίξτε με το χέρι τα παξιμάδια για το θεμέλιο.
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Εγκατάσταση της βάσης με χρήση κοχλιών ανύψωσης
Απαιτούμενα εργαλεία:

• Αντισφηνωτικό υλικό
• Κοχλίες ανύψωσης
• Μπιγέτα
• Δύο αλφάδια ξυλουργού
• Φύλλο εργασιών ευθυγράμμισης βάσης

Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για την κύρια βάση από επεξεργασμένο χάλυβα
και τη βοηθητική βάση.
1. Απλώστε αντισφηνωτικό υλικό επάνω στους κοχλίες ανύψωσης.

Το υλικό αυτό καθιστά ευκολότερη την αφαίρεση των κοχλιών μετά την έγχυση του
ενέματος.

2. Κατεβάστε προσεκτικά τη βάση, ακουμπήστε την επάνω στους πίρους θεμελίωσης και
εκτελέστε τα εξής βήματα:
a) Κόψτε τα ελάσματα από την μπιγέτα και κόψτε λοξά τα άκρα των ελασμάτων για να

μειωθεί ο κίνδυνος συγκέντρωσης πιέσεων.
b) Τοποθετήστε τα ελάσματα ανάμεσα στους κοχλίες ανύψωσης και στην επιφάνεια

της θεμελίωσης.
c) Χρησιμοποιήστε τους τέσσερις κοχλίες ανύψωσης στις γωνίες για να σηκώσετε τη

βάση πάνω από τη θεμελίωση.
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη βάση και στην επιφάνεια της θεμελίωσης
είναι από 19 χιλιοστά | 0,75 ίντσες έως 38 χιλιοστά | 1,50 ίντσες.

d) Βεβαιωθείτε ότι οι κεντρικοί κοχλίες ανύψωσης δεν αγγίζουν ακόμη την επιφάνεια
της θεμελίωσης.

1. Κοχλίας ανύψωσης
2. Βάση
3. Θεμελίωση
4. Έλασμα
Εικόνα 15: Κοχλίες ανύψωσης

3. Ευθυγράμμιση των πελμάτων στήριξης της μονάδας μετάδοσης κίνησης:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αφαιρέστε όλους τους ρύπους από τα πέλματα στερέωσης για να διασφαλίσετε ότι θα
επιτευχθεί η σωστή ευθυγράμμιση. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να πάθει ζημιά ο
εξοπλισμός ή να έχει μειωμένες επιδόσεις.

a) Τοποθετήστε ένα αλφάδι ξυλουργού κατά μήκος ενός από τα δύο πέλματα.
b) Τοποθετήστε το άλλο αλφάδι ξυλουργού κατά πλάτος των άκρων των δύο

πελμάτων.
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c) Ευθυγραμμίστε τα πέλματα ρυθμίζοντας τους τέσσερις κοχλίες ανύψωσης στις
γωνίες.
Βεβαιωθείτε ότι οι μετρήσεις των αλφαδιών ξυλουργού είναι όσο γίνεται πιο κοντά
στο μηδέν τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος.
Την ώρα που θα κάνετε τις μετρήσεις χρησιμοποιήστε συμβουλευτικά το φύλλο
εργασιών ευθυγράμμισης της βάσης.

1. Αλφάδια ξυλουργού
2. Πέλματα στήριξης μονάδας μετάδοσης κίνησης
3. Πίροι θεμελίωσης
4. Κοχλίες ανύψωσης
5. Οπή έγχυσης ενέματος
6. Πέλματα στήριξης αντλίας
Εικόνα 16: Ευθυγράμμιση πελμάτων στήριξης μονάδας μετάδοσης κίνησης

4. Γυρίστε τους κεντρικούς κοχλίες ανύψωσης προς τα κάτω ώστε να ακουμπούν στα
ελάσματά τους επάνω στην επιφάνεια θεμελίωσης.

5. Ευθυγράμμιση των πελμάτων στήριξης της αντλίας:

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αφαιρέστε όλους τους ρύπους από τα πέλματα στερέωσης για να διασφαλίσετε ότι θα
επιτευχθεί η σωστή ευθυγράμμιση. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να πάθει ζημιά ο
εξοπλισμός ή να έχει μειωμένες επιδόσεις.

a) Τοποθετήστε ένα αλφάδι ξυλουργού κατά μήκος ενός από τα δύο πέλματα.
b) Τοποθετήστε το άλλο αλφάδι κατά πλάτος του κέντρου των δύο πελμάτων.
c) Ευθυγραμμίστε τα πέλματα ρυθμίζοντας τους τέσσερις κοχλίες ανύψωσης στις

γωνίες.
Βεβαιωθείτε ότι οι μετρήσεις των αλφαδιών ξυλουργού είναι όσο γίνεται πιο κοντά
στο μηδέν τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος.

1. Πέλματα στήριξης μονάδας μετάδοσης κίνησης
2. Αλφάδια ξυλουργού
3. Πίροι θεμελίωσης
4. Κοχλίες ανύψωσης
5. Οπή έγχυσης ενέματος
6. Πέλματα στήριξης αντλίας
Εικόνα 17: Ευθυγράμμιση πελμάτων στήριξης αντλίας

6. Σφίξτε με το χέρι τα παξιμάδια για τους πίρους θεμελίωσης.
7. Ελέγξτε αν τα πέλματα στήριξης της μονάδας μετάδοσης κίνησης είναι ευθυγραμμισμέ-

να και ρυθμίστε τους κοχλίες ανύψωσης και τους πίρους θεμελίωσης αν είναι
απαραίτητο.
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Η ανώτατη τιμή μέτρησης της σωστής στάθμης είναι 0,0167 χιλιοστά/μέτρα | 0,002
ίντσες/πόδια.

Εγκατάσταση με έδραση σε ελατήρια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Στα ελατήρια ενδέχεται να συσσωρευτεί ενέργεια που μπορεί να εκτινάξει εξαρτήματα με
μεγάλη ταχύτητα. Προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ελατήρια
είναι ασφαλισμένα για να μην ανοίγουν ελεύθερα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η βάση με έδραση σε ελατήρια είναι σχεδιασμένη για τη στήριξη φορτίων σωληνώσεων
μόνο μετά τη θερμική διαστολή τους. Διασφαλίστε ότι οι σωληνώσεις αναρρόφησης και
εκκένωσης διαθέτουν χωριστά στηρίγματα. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να πάθει ζημιά ο
εξοπλισμός.

Εξακριβώστε ποια βάση με έδραση σε ελατήρια χρησιμοποιείτε:
Αν... Τότε...
Τα ελατήρια είναι ισομήκη και ορισμένα είναι
τοποθετημένα επάνω από τη βάση ενώ άλλα
κάτω από τη βάση.

Ολοκληρώστε τα βήματα που παρατίθενται στην
ενότητα «Εγκατάσταση της βάσης με έδραση σε
ελατήρια (πρώτης γενιάς)».

Τα ελατήρια έχουν διάφορα μήκη και είναι τοπο-
θετημένα κάτω από τη βάση.

Ολοκληρώστε τα βήματα που παρατίθενται στην
ενότητα «Εγκατάσταση της βάσης με έδραση σε
ελατήρια (δεύτερης γενιάς)».

Εγκατάσταση της βάσης με έδραση σε ελατήρια (πρώτης γενιάς)
Προτού ξεκινήσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία, ελέγξτε τα εξής:

• Όλα τα ελατήρια στη βάση με έδραση σε ελατήρια πρώτης γενιάς είναι ίδια και έχουν
την ίδια σταθερά.

• Τα πέλματα θεμελίωσης δεν παρέχονται μαζί με τη βάση. Βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα
θεμελίωσης είναι πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα 316 με φινίρισμα επιφάνειας 63 έως
125 μικροϊντσών.

• Βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα θεμελίωσης είναι σωστά εγκατεστημένα επάνω στη
θεμελίωση/στο δάπεδο. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

1. Τοποθετήστε τη βάση επάνω σε ένα υποστήριγμα πάνω από τη θεμελίωση/το δάπεδο.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στη βάση και στη θεμελίωση/στο
δάπεδο για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε τις διατάξεις των ελατηρίων.

2. Συναρμολόγηση των διατάξεων των ελατηρίων:
a) Τοποθετήστε ένα εξάγωνο κόντρα παξιμάδι και ένα εξάγωνο παξιμάδι επάνω σε

ένα στήριγμα ελατηρίου σε ύψος 5,00 εκατοστών (2,00 ιντσών).
b) Εγκαταστήστε ένα πέλμα ρουλεμάν επάνω στο στήριγμα.
c) Σφίξτε με το χέρι το στήριγμα στο πέλμα του ρουλεμάν.
d) Τοποθετήστε τα κάτω παξιμάδια ρύθμισης στο στήριγμα στο ύψος (X) που

υποδεικνύεται στο σχέδιο με τις πιστοποιημένες διαστάσεις GA.
e) Εγκαταστήστε μια επίπεδη ροδέλα επάνω στο στήριγμα.
f) Εγκαταστήστε έναν τάκο ελατηρίου επάνω στο στήριγμα με την επίπεδη κάτω

πλευρά στραμμένη προς τα κάτω.
g) Εγκαταστήστε ένα ελατήριο επάνω στο στήριγμα.
h) Εγκαταστήστε άλλον έναν τάκο ελατηρίου με την επίπεδη κάτω πλευρά στραμμένη

προς τα επάνω.
i) Εγκαταστήστε την υποδιάταξη από κάτω από τη βάση τραβώντας το στήριγμα

προς τα επάνω μέσα από το υποστήριγμα τοποθέτησης.
j) Εγκαταστήστε έναν τάκο ελατηρίου επάνω στο στήριγμα με την επίπεδη κάτω

πλευρά στραμμένη προς τα κάτω.
k) Εγκαταστήστε άλλο ένα ελατήριο επάνω στο στήριγμα.
l) Εγκαταστήστε έναν τάκο ελατηρίου με την επίπεδη κάτω πλευρά στραμμένη προς

τα επάνω.
m) Εγκαταστήστε μια επίπεδη ροδέλα επάνω στο στήριγμα.
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n) Εγκαταστήστε ένα εξάγωνο παξιμάδι και ένα εξάγωνο κόντρα παξιμάδι επάνω στο
στήριγμα.

1. Εξάγωνο κόντρα παξιμάδι
2. Τάκος
3. Επίπεδη ροδέλα
4. Διάταξη ρουλεμάν
5. Ελατήριο
6. Εξάγωνο παξιμάδι
7. Στήριγμα

3. Επαναλάβετε 2 για κάθε διάταξη ελατηρίων.
4. Κατεβάστε τη βάση τόσο ώστε οι διατάξεις των ελατηρίων να εφαρμόσουν μέσα στα

πέλματα θεμελίωσης.
5. Ευθυγράμμιση της βάσης και εκτέλεση των τελικών ρυθμίσεων του ύψους:

a) Χαλαρώστε τα επάνω εξάγωνα κόντρα παξιμάδια και τα εξάγωνα παξιμάδια.
b) Ρυθμίστε το ύψος και ευθυγραμμίστε τη βάση μετακινώντας τα κάτω παξιμάδια

ρύθμισης.
c) Όταν ευθυγραμμιστεί η βάση, σφίξτε τα επάνω εξάγωνα παξιμάδια τόσο ώστε τα

επάνω ελατήρια να μην είναι χαλαρά στους τάκους τους.
6. Σφίξτε τα κάτω και τα επάνω κόντρα παξιμάδια σε κάθε διάταξη ελατηρίων.

Εγκατάσταση της βάσης με έδραση σε ελατήρια (δεύτερης γενιάς)
Προτού ξεκινήσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία, ελέγξτε τα εξής:
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• Τα πέλματα θεμελίωσης δεν παρέχονται μαζί με τη βάση. Βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα
θεμελίωσης είναι πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα 316 με φινίρισμα επιφάνειας 63 έως
125 μικροϊντσών.

• Βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα θεμελίωσης είναι σωστά εγκατεστημένα επάνω στη
θεμελίωση/στο δάπεδο. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα ελατήρια στη βάση με έδραση σε ελατήρια δεύτερης γενιάς παρέχονται σε δύο μεγέθη:

Ελεύθερο μήκος
ελατηρίου

Ακαμψία ελατηρίου Θέση Μήκος στηρίγματος
που χρησιμοποιείται
με το ελατήριο

181 χιλιοστά (7,125
ίντσες)

149,72 N/χιλιοστό (885
λίβρες/ίντσα)

Τοποθέτηση κάτω από
τη βάση κάτω από την
αντλία

406 χιλιοστά (16 ίντσες)

280 χιλιοστά (11 ίντσες) 30,82 N/χιλιοστό (176
λίβρες/ίντσα)

Τοποθετημένο κάτω
από τη βάση κάτω από
τον κινητήρα

559 χιλιοστά (22 ίντσες)

1. Τοποθετήστε τη βάση επάνω σε ένα υποστήριγμα πάνω από τη θεμελίωση/το δάπεδο.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος περίπου 406 χιλιοστών (16 ιντσών) ανάμεσα στη βάση
και στη θεμελίωση/στο δάπεδο για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε τις διατάξεις των
ελατηρίων.

2. Απλώστε αντιτριβικό μείγμα στα σπειρώματα των στηριγμάτων, των παξιμαδιών και
των πελμάτων των ρουλεμάν.

3. Συναρμολόγηση των διατάξεων των ελατηρίων:
a) Τοποθετήστε ένα εξάγωνο παξιμάδι και ένα εξάγωνο κόντρα παξιμάδι επάνω σε

ένα στήριγμα ελατηρίου και βιδώστε το σε βάθος 25 χιλιοστών (1 ίντσας).
b) Περάστε το στήριγμα από το επάνω μέρος του υποστηρίγματος τοποθέτησης

επάνω στη βάση.
Για να εξακριβώσετε ποιο είναι το σωστό μήκος στηριγμάτων για κάθε θέση,
ανατρέξτε στο διάγραμμα περιγραφής των πιστοποιημένων διαστάσεων GA.

c) Εγκαταστήστε έναν τάκο με την επίπεδη πλευρά στραμμένη προς τα επάνω.
d) Εγκαταστήστε ένα ελατήριο.

Για να εξακριβώσετε ποιο είναι το σωστό ελατήριο για κάθε θέση, ανατρέξτε στο
διάγραμμα περιγραφής των πιστοποιημένων διαστάσεων GA.

e) Εγκαταστήστε έναν τάκο με την επίπεδη πλευρά στραμμένη προς τα κάτω.
f) Εγκαταστήστε μια επίπεδη ροδέλα, ένα εξάγωνο παξιμάδι και ένα εξάγωνο κόντρα

παξιμάδι και βιδώστε τα σε βάθος έως και 54 χιλιοστών (2 ιντσών).
g) Εγκαταστήστε ένα πέλμα ρουλεμάν στο κάτω άκρο του στηρίγματος.
h) Σφίξτε με το χέρι το στήριγμα στο πέλμα του ρουλεμάν.

Το βάθος του σπειρώματος στο πέλμα του ρουλεμάν είναι 25 χιλιοστά (1 ίντσα).
i) Τοποθετήστε τα κάτω παξιμάδια ρύθμισης στο στήριγμα στο ύψος (X1 και X2) που

υποδεικνύεται στο σχέδιο με τις πιστοποιημένες διαστάσεις GA.
Ρυθμίστε τις αποστάσεις μετακινώντας το εξάγωνο παξιμάδι και το εξάγωνο κόντρα
παξιμάδι προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για κάθε στήριγμα και κάθε διάταξη ελατηρίων.
5. Κατεβάστε τη βάση τόσο ώστε οι διατάξεις των ελατηρίων να εφαρμόσουν μέσα στα

πέλματα θεμελίωσης.
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Το βάρος της βάσης πιέζει τα ελατήρια που αφήνουν τα επάνω παξιμάδια χαλαρά.
Ίσως χρειαστεί να ευθυγραμμίσετε τη βάση ρυθμίζοντας τις διαστάσεις X1 και X2.

1. Εξάγωνο κόντρα παξιμάδι
2. Τάκος
3. Επίπεδη ροδέλα
4. Πέλμα θεμελίωσης
5. Διάταξη ρουλεμάν
6. Ελατήριο
7. Εξάγωνο παξιμάδι
8. Στήριγμα

6. Ευθυγράμμιση της βάσης και εκτέλεση των τελικών ρυθμίσεων του ύψους:
a) Κρατώντας όλα τα επάνω παξιμάδια και κόντρα παξιμάδια χαλαρά, ρυθμίστε τις

διαστάσεις X1 και X2 για να ρυθμίσετε το επίπεδο της βάσης.
b) Πρώτα ρυθμίσετε τη διάσταση X2 για να ευθυγραμμίσετε την ευθεία κεντραρίσμα-

τος της φλάντζας αναρρόφησης της αντλίας με την ευθεία κεντραρίσματος των
σωληνώσεων αναρρόφησης. Ευθυγραμμίστε τώρα τη βάση ρυθμίζοντας τις
διαστάσεις X1 των ελατηρίων στο άκρο του κινητήρα.

c) Μόλις ευθυγραμμιστεί η βάση, σφίξτε με το χέρι το επάνω παξιμάδι και το εξάγωνο
κόντρα παξιμάδι στο επάνω εξάγωνο παξιμάδι. Επαναλάβετε τη διαδικασία για
κάθε διάταξη ελατηρίων.

d) Σφίξτε το κάτω εξάγωνο κόντρα παξιμάδι στο εξάγωνο παξιμάδι σε κάθε διάταξη
ελατηρίων.

7. Σφίξτε το κάτω και το επάνω εξάγωνο κόντρα παξιμάδι στα εξάγωνα παξιμάδια σε κάθε
διάταξη ελατηρίων.

8. Σημειώσετε τις διαστάσεις X1 και X2 διάγραμμα διαστάσεων GA γιατί ενδέχεται να τις
χρειαστείτε στο μέλλον.
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Φύλλο εργασιών ευθυγράμμισης βάσης
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Εγκατάσταση της αντλίας, της μονάδας μετάδοσης κίνησης και
του συνδέσμου

1. Τοποθετήστε την αντλία επάνω στη βάση και στερεώστε την. Χρησιμοποιήστε τους
κατάλληλους πίρους.

2. Τοποθετήστε τη μονάδα μετάδοσης κίνησης επάνω στη βάση . Χρησιμοποιήστε τους
κατάλληλους πίρους και σφίξτε τους με το χέρι.

3. Εγκαταστήστε τον σύνδεσμο.
Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχει ο κατασκευαστής του συνδέσμου.

Ευθυγράμμιση της αντλίας με τη μονάδα μετάδοσης κίνησης
Προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Η απώλεια της ευθυγράμμισης ενδέχεται να προκαλέσει μειωμένες επιδόσεις, ζημιά
στον εξοπλισμό ή ακόμη και καταστροφική βλάβη μονάδων έδρασης σε πλαίσιο με
συνέπεια την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού. Η ενδεδειγμένη ευθυγράμμιση
αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη και του χρήστη της μονάδας. Προτού θέσετε σε
λειτουργία τη μονάδα, ελέγξτε την ευθυγράμμιση όλων των εξαρτημάτων της μονάδας
μετάδοσης κίνησης.
• Ακολουθήστε τις διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας του συνδέσμου τις
οποίες συνιστά ο κατασκευαστής του.

• Αν δεν αποσυνδέσετε και δεν κλειδώσετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Πάντα
πρέπει να αποσυνδέσετε και να κλειδώνετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρη-
σης.
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους
σε συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς
κανόνες.

• Για ειδικές οδηγίες και συστάσεις, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των
συνδέσμων/των γραναζιών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ενδεδειγμένη ευθυγράμμιση αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη και του
χρήστη της μονάδας. Προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, ελέγξτε την ευθυγράμμιση
της αντλίας με τη μονάδα μετάδοσης κίνησης. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να πάθει ζημιά ο
εξοπλισμός ή να έχει μειωμένες επιδόσεις.

Έλεγχοι ευθυγράμμισης
Πότε πρέπει να εκτελέσετε ελέγχους για την ευθυγράμμιση

Πρέπει να εκτελέσετε ελέγχους όσον αφορά την ευθυγράμμιση στις εξής περιστάσεις:
• Παρατηρείται αλλαγή στη θερμοκρασία των διεργασιών.

• Πραγματοποιούνται αλλαγές στη σωλήνωση.

• Έχουν εκτελεστεί εργασίες συντήρησης και επισκευής στην αντλία.

Τύποι ελέγχων ευθυγράμμισης
Τύπος ελέγχου Πότε χρησιμοποιείται
Έλεγχος αρχικής ευθυγράμμι-
σης (με τα εξαρτήματα κρύα)

Πριν τη λειτουργία όταν η αντλία και η μονάδα μετάδοσης κίνησης
έχουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Έλεγχος τελικής ευθυγράμμισης
(με τα εξαρτήματα ζεστά)

Μετά τη λειτουργία όταν η αντλία και η μονάδα μετάδοσης κίνησης
έχουν τη θερμοκρασία λειτουργίας.

Έλεγχοι αρχικής ευθυγράμμισης (με τα εξαρτήματα κρύα)

Πότε Γιατί
Πριν την έγχυση του ενέματος
στη βάση

Έτσι διασφαλίζεται ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί ευθυγράμμιση.



Εγκατάσταση

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης36

Πότε Γιατί
Μετά την έγχυση του ενέματος
στη βάση

Έτσι διασφαλίζεται ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές κατά τη διαδικασία
έγχυσης του ενέματος.

Μετά τη σύνδεση της σωλήνω-
σης

Έτσι διασφαλίζεται ότι η καταπόνηση των σωλήνων δεν έχει
μεταβάλει την ευθυγράμμιση.
Αν έχουν γίνει αλλαγές, πρέπει να αλλάξετε τη σωλήνωση για να
αφαιρέσετε τους καταπονημένους σωλήνες στις φλάντζες της
αντλίας.

Έλεγχοι τελικής ευθυγράμμισης (με τα εξαρτήματα ζεστά)

Πότε Γιατί
Μετά τον πρώτο κύκλο λειτουρ-
γίας

Έτσι διασφαλίζεται η σωστή ευθυγράμμισης όταν η αντλία και η
μονάδα μετάδοσης κίνησης έχουν τη θερμοκρασία λειτουργίας.

Περιοδικά Έτσι ακολουθούνται οι διαδικασίες λειτουργίας της εγκατάστασης.

Επιτρεπόμενες τιμές ενδεικτών για ελέγχους της ευθυγράμμισης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι καθορισμένες επιτρεπόμενες τιμές των μετρήσεων ισχύουν μόνο στη θερμοκρασία
λειτουργίας. Για τις ρυθμίσεις με τη μονάδα κρύα οι επιτρεπόμενες τιμές είναι διαφορετικές.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις σωστές τιμές ανοχής. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος απώλειας
της ευθυγράμμισης.

Όταν χρησιμοποιούνται επιλογικοί ενδείκτες για τον έλεγχο της τελικής ευθυγράμμισης, η
αντλία και η μονάδα μετάδοσης κίνησης είναι σωστά ευθυγραμμισμένες εφόσον η συνολική
υποδεικνυόμενη απώλεια ευθυγράμμισης είναι το πολύ 0,05 χιλιοστά | 0,002 ίντσες στη
θερμοκρασία λειτουργίας.

Ρυθμίσεις της παράλληλης κατακόρυφης ευθυγράμμισης με τη μονάδα κρύα
Εισαγωγή

This section shows the recommended preliminary (cold) settings for electric motor-driven
pumps based on different temperatures of pumped fluid. Consult driver manufacturers for
recommended cold settings for other types of drivers such as steam turbines and engines.

Συνιστώμενες ρυθμίσεις για τα μοντέλα 3180 και 3185

Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού Συνιστώμενη ρύθμιση για τον άξονα της μονάδας
μετάδοσης κίνησης

10°C | 50°F 0,05 χιλιοστά | 0,002 ίντσες, χαμηλά
65°C | 150°F 0,03 χιλιοστά | 0,001 ίντσες, ψηλά
120°C | 250°F 0,12 χιλιοστά | 0,005 ίντσες, ψηλά
175°C | 350°F 0,23 χιλιοστά | 0,009 ίντσες, ψηλά
218°C | 450°F 0,33 χιλιοστά | 0,013 ίντσες, ψηλά

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μέτρηση της ευθυγράμμισης
Κατευθυντήρια οδηγία Επεξήγηση
Περιστρέψτε ταυτόχρονα τον ημισύνδεσμο της αντλίας και
τον ημισύνδεσμο της μονάδας μετάδοσης κίνησης ώστε οι
ράβδοι των ενδεικτών να ακουμπήσουν στα ίδια σημεία
στον ημισύνδεσμο της μονάδας μετάδοσης κίνησης.

Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται το ενδε-
χόμενο εσφαλμένης μέτρησης.

Μετακινήστε ή σφηνώστε μόνο τη μονάδα μετάδοσης
κίνησης προκειμένου να κάνετε ρυθμίσεις.

Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται το ενδε-
χόμενο καταπόνησης των εγκαταστάσε-
ων των σωληνώσεων.

Κατά τη λήψη των μετρήσεων των ενδεικτών, πρέπει να
βεβαιώνεστε ότι είναι καλά σφιγμένοι οι πίροι που συγκρα-
τούν τα πόδια της μονάδας μετάδοσης κίνησης.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η στα-
θερότητα της μονάδας μετάδοσης κίνη-
σης επειδή αν μετακινηθεί η μέτρηση θα
είναι εσφαλμένη.

Προτού διορθώσετε την ευθυγράμμιση, πρέπει οπωσδή-
ποτε να χαλαρώσετε τους πίρους που συγκρατούν τα
πόδια της μονάδας μετάδοσης κίνησης.

Με τον τρόπο αυτό έχετε τη δυνατότητα
να μετακινήσετε τη μονάδα μετάδοσης
κίνησης την ώρα που διορθώνετε την
ευθυγράμμισης.

Μετά από κάθε μηχανική ρύθμιση πρέπει να ελέγχετε ξανά
την ευθυγράμμιση.

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να διορθώ-
σετε κάθε απώλεια ευθυγράμμισης που
ενδέχεται να έχει προκληθεί λόγω κά-
ποιας ρύθμισης.
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Προσάρτηση των επιλογικών ενδεικτών για ευθυγράμμιση
Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτή, πρέπει να έχετε δύο επιλογικούς ενδείκτες.
1. Προσάρτηση δύο επιλογικών ενδεικτών στον ημισύνδεσμο της αντλίας (X):

a) Προσαρτήστε τον έναν ενδείκτη (P) έτσι ώστε η ράβδος του να έρχεται σε επαφή με
την περίμετρο του ημισυνδέσμου της μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y).
Ο ενδείκτης αυτός χρησιμεύει για τη μέτρηση απώλειας της παράλληλης ευθυγράμ-
μισης.

b) Προσαρτήστε τον άλλο ενδείκτη (A) έτσι ώστε η ράβδος του να έρχεται σε επαφή με
το εσωτερικό άκρο του ημισυνδέσμου της μονάδας μετάδοσης κίνησης.
Ο ενδείκτης αυτός χρησιμεύει για τη μέτρηση απώλειας της γωνιακής ευθυγράμμι-
σης.

Εικόνα 18: Προσάρτηση επιλογικών ενδεικτών

2. Περιστρέψτε τον ημισύνδεσμο της αντλίας (X) για να ελέγξετε αν οι ενδείκτες έρχονται
σε επαφή με τον ημισύνδεσμο της μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y) αλλά δεν φτάνουν
τέρμα κάτω.

3. Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τους ενδείκτες.

Οδηγίες για την ευθυγράμμιση της αντλίας με τη μονάδα μετάδοσης
κίνησης
Εκτέλεση γωνιακής ευθυγράμμισης για κατακόρυφη διόρθωση

1. Ρυθμίστε τον ενδείκτη γωνιακής ευθυγράμμισης στο μηδέν στην επάνω κεντρική θέση
(ώρα 12) του ημισυνδέσμου της μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y).

2. Περιστρέψτε τον ενδείκτη ως την κάτω κεντρική θέση (ώρα 6).
3. Καταγράψτε τη μέτρηση του ενδείκτη.

Όταν η τιμή
της
μέτρησης
είναι...

Τότε...

Αρνητική Οι ημισύνδεσμοι απέχουν περισσότερο μεταξύ τους στην κάτω πλευρά παρά
στην επάνω. Εκτελέστε ένα από τα εξής βήματα:

• Προσθέστε σφήνες για να σηκώσετε τα πόδια της μονάδας μετάδοσης
κίνησης στο άκρο προς την πλευρά του άξονα.

• Αφαιρέστε σφήνες για να χαμηλώσετε τα πόδια της μονάδας μετάδοσης
κίνησης στο άλλο άκρο.
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Όταν η τιμή
της
μέτρησης
είναι...

Τότε...

Θετική Οι ημισύνδεσμοι είναι πιο κοντά μεταξύ τους στην κάτω πλευρά παρά στην
επάνω. Εκτελέστε ένα από τα εξής βήματα:

• Αφαιρέστε σφήνες για να χαμηλώσετε τα πόδια της μονάδας μετάδοσης
κίνησης στο άκρο προς την πλευρά του άξονα.

• Προσθέστε σφήνες για να σηκώσετε τα πόδια της μονάδας μετάδοσης
κίνησης στο άλλο άκρο.

Εικόνα 19: Πλάγια όψη εσφαλμένης κατακόρυφης ευθυγράμμισης

4. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα ωσότου επιτευχθεί η επιτρεπόμενη τιμή της
μέτρησης.

Εκτέλεση γωνιακής ευθυγράμμισης για οριζόντια διόρθωση
1. Ρυθμίστε τον ενδείκτη γωνιακής ευθυγράμμισης (A) στο μηδέν στην αριστερή πλευρά

του ημισυνδέσμου της μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y), 90° από την επάνω κεντρική
θέση (ώρα 9).

2. Περιστρέψτε τον ενδείκτη ως την επάνω κεντρική θέση στη δεξιά πλευρά, 180° από τη
θέση έναρξης (ώρα 3).

3. Καταγράψτε τη μέτρηση του ενδείκτη.

Όταν η τιμή της μέτρησης είναι... Τότε...
Αρνητική Οι ημισύνδεσμοι απέχουν περισσότερο μεταξύ τους στη

δεξιά πλευρά παρά στην αριστερή. Εκτελέστε ένα από τα
εξής βήματα:

• Φέρτε συρτά προς τα αριστερά το άκρο της μονάδας
μετάδοσης κίνησης το οποίο είναι στην πλευρά του
άξονα.

• Φέρτε συρτά προς τα δεξιά το άλλο άκρο.
Θετική Οι ημισύνδεσμοι είναι πιο κοντά μεταξύ τους στη δεξιά

πλευρά παρά στην αριστερή. Εκτελέστε ένα από τα εξής
βήματα:

• Φέρτε συρτά προς τα δεξιά το άκρο της μονάδας
μετάδοσης κίνησης το οποίο είναι στην πλευρά του
άξονα.

• Φέρτε συρτά προς τα αριστερά το άλλο άκρο.

Εικόνα 20: Κάτοψη εσφαλμένης οριζόντιας ευθυγράμμισης

4. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα ωσότου επιτευχθεί η επιτρεπόμενη τιμή της
μέτρησης.

Εκτέλεση παράλληλης ευθυγράμμισης για κατακόρυφη διόρθωση
Ανατρέξτε στον πίνακα «Επιτρεπόμενες τιμές ενδεικτών για ελέγχους της ευθυγράμμισης»
(τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε μέσω της ενότητας «Πίνακας περιεχομένων») για να
βρείτε την ενδεδειγμένη τιμή της ευθυγράμμισης με τα εξαρτήματα κρύα με βάση την άνοδο
της θερμοκρασίας του κινητήρα και τη θερμοκρασία λειτουργίας της αντλίας.
Προτού αρχίσετε τη διαδικασία αυτή, βεβαιωθείτε ότι οι επιλογικοί ενδείκτες είναι
ρυθμισμένοι σωστά.
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Μια μονάδα είναι σε παράλληλη ευθυγράμμιση όταν ο ενδείκτης γωνιακής ευθυγράμμισης
(A) δίνει τιμή που δεν διαφέρει κατά περισσότερο από 0,05 χιλιοστά | 0,002 ίντσες κατόπιν
μέτρησης σε τέσσερα σημεία υπό γωνία 90° στη θερμοκρασία λειτουργίας.
1. Ρυθμίστε τον ενδείκτη παράλληλης ευθυγράμμισης (P) στο μηδέν στην επάνω κεντρική

θέση (ώρα 12) του ημισυνδέσμου της μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y).
2. Περιστρέψτε τον ενδείκτη ως την κάτω κεντρική θέση (ώρα 6).
3. Καταγράψτε τη μέτρηση του ενδείκτη.

Όταν η τιμή της
μέτρησης
είναι...

Τότε...

Αρνητική Ο ημισύνδεσμος της αντλίας (X) είναι πιο κάτω από τον ημισύνδεσμο της
μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y). Αφαιρέστε σφήνες με πάχος ίσο με το μισό
της τιμής της μέτρησης του ενδείκτη κάτω από κάθε πόδι της μονάδας
μετάδοσης κίνησης.

Θετική Ο ημισύνδεσμος της αντλίας (X) είναι πιο πάνω από τον ημισύνδεσμο της
μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y). Προσθέστε σφήνες με πάχος ίσο με το μισό
της τιμής της μέτρησης του ενδείκτη σε κάθε πόδι της μονάδας μετάδοσης
κίνησης.

Εικόνα 21: Πλάγια όψη εσφαλμένης κατακόρυφης ευθυγράμμισης

4. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα ωσότου επιτευχθεί η επιτρεπόμενη τιμή της
μέτρησης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι καθορισμένες επιτρεπόμενες τιμές των μετρήσεων ισχύουν μόνο στη θερμοκρασία
λειτουργίας. Για τις ρυθμίσεις με τη μονάδα κρύα οι επιτρεπόμενες τιμές είναι
διαφορετικές. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις σωστές τιμές ανοχής. Αλλιώς, υπάρχει
κίνδυνος απώλειας της ευθυγράμμισης.

Εκτέλεση παράλληλης ευθυγράμμισης για οριζόντια διόρθωση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι καθορισμένες επιτρεπόμενες τιμές των μετρήσεων ισχύουν μόνο στη θερμοκρασία
λειτουργίας. Για τις ρυθμίσεις με τη μονάδα κρύα οι επιτρεπόμενες τιμές είναι διαφορετικές.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις σωστές τιμές ανοχής. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος απώλειας
της ευθυγράμμισης.

Μια μονάδα είναι σε παράλληλη ευθυγράμμιση όταν ο ενδείκτης γωνιακής ευθυγράμμισης
(A) δίνει τιμή που δεν διαφέρει κατά περισσότερο από 0,05 χιλιοστά | 0,002 ίντσες κατόπιν
μέτρησης σε τέσσερα σημεία υπό γωνία 90° στη θερμοκρασία λειτουργίας.
1. Ρυθμίστε τον ενδείκτη παράλληλης ευθυγράμμισης (P) στο μηδέν στην αριστερή

πλευρά του ημισυνδέσμου της μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y), 90° από την επάνω
κεντρική θέση (ώρα 9).

2. Περιστρέψτε τον ενδείκτη ως την επάνω κεντρική θέση στη δεξιά πλευρά, 180° από τη
θέση έναρξης (ώρα 3).

3. Καταγράψτε τη μέτρηση του ενδείκτη.

Όταν η τιμή της μέτρησης
είναι...

Τότε...

Αρνητική Ο ημισύνδεσμος της μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y) είναι αριστε-
ρά από τον ημισύνδεσμο της αντλίας (X).

Θετική Ο ημισύνδεσμος της μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y) είναι δεξιά
από τον ημισύνδεσμο της αντλίας (X).
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4. Μετακινήστε συρτά και προσεκτικά τη μονάδα μετάδοσης κίνησης προς την ενδεδειγμέ-
νη κατεύθυνση. Φροντίστε να τη μετακινήσετε ομοιόμορφα. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος
να επηρεαστεί αρνητικά η οριζόντια διόρθωση της γωνιακής ευθυγράμμισης.

Εικόνα 22: Κάτοψη εσφαλμένης οριζόντιας ευθυγράμμισης

5. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα ωσότου επιτευχθεί η επιτρεπόμενη τιμή της
μέτρησης.

Εκτέλεση πλήρους ευθυγράμμισης για κατακόρυφη διόρθωση
Μια μονάδα είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση όταν τόσο ο ενδείκτης γωνιακής ευθυγράμμισης
(A) όσο και ο ενδείκτης παράλληλης ευθυγράμμισης (P) δίνουν τιμές που δεν διαφέρουν
κατά περισσότερο από 0,05 χιλιοστά | 0,002 ίντσες κατόπιν μέτρησης σε τέσσερα σημεία
υπό γωνία 90°.
1. Ρυθμίστε τους επιλογικούς ενδείκτες γωνιακής και παράλληλης ευθυγράμμισης στο

μηδέν στην επάνω κεντρική θέση (ώρα 12) του ημισυνδέσμου της μονάδας μετάδοσης
κίνησης (Y).

2. Περιστρέψτε τους ενδείκτες ως την κάτω κεντρική θέση (ώρα 6).
3. Καταγράψτε τις μετρήσεις των ενδεικτών.
4. Κάντε διορθώσεις με βάση τις χωριστές οδηγίες για γωνιακή και παράλληλη ευθυγράμ-

μιση ωσότου επιτύχετε τις επιτρεπόμενες τιμές των μετρήσεων.

Εκτέλεση πλήρους ευθυγράμμισης για οριζόντια διόρθωση
Μια μονάδα είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση όταν τόσο ο ενδείκτης γωνιακής ευθυγράμμισης
(A) όσο και ο ενδείκτης παράλληλης ευθυγράμμισης (P) δίνουν τιμές που δεν διαφέρουν
κατά περισσότερο από 0,05 χιλιοστά | 0,002 ίντσες κατόπιν μέτρησης σε τέσσερα σημεία
υπό γωνία 90°.
1. Ρυθμίστε τους επιλογικούς ενδείκτες γωνιακής και παράλληλης ευθυγράμμισης στο

μηδέν στην αριστερή πλευρά του ημισυνδέσμου της μονάδας μετάδοσης κίνησης (Y),
90° από την επάνω κεντρική θέση (ώρα 9).

2. Περιστρέψτε τους ενδείκτες ως την επάνω κεντρική θέση στη δεξιά πλευρά, 180° από
τη θέση έναρξης (ώρα 3).

3. Καταγράψτε τις μετρήσεις των ενδεικτών.
4. Κάντε διορθώσεις με βάση τις χωριστές οδηγίες για γωνιακή και παράλληλη ευθυγράμ-

μιση ωσότου επιτύχετε τις επιτρεπόμενες τιμές των μετρήσεων.

Έγχυση ενέματος στη βάση
Απαιτούμενος εξοπλισμός:

• Καθαριστικά: Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικό με βάση το λάδι γιατί δεν θα
επικολληθεί σωστά το ένεμα. Ανατρέξτε στις οδηγίες τις οποίες παρέχει ο κατασκευα-
στής του ενέματος.

• Ένεμα: Συνιστάται μη συρρικνούμενο ένεμα.

1. Καθαρίστε όλα τα σημεία της βάσης που θα έλθουν σε επαφή με το ένεμα.
2. Κατασκευάστε φράγμα γύρω από τη θεμελίωση.
3. Βρέξτε καλά τα σημεία της θεμελίωσης που θα έλθουν σε επαφή με το ένεμα.
4. Εγχύστε το ένεμα στη βάση ως το επίπεδο του φράγματος.

Κατά την έγχυση του ενέματος αφαιρέστε τις φυσαλίδες του αέρα που θα δημιουργη-
θούν χρησιμοποιώντας μία από τις εξής μεθόδους:

• Αναδεύστε το υλικό με δονητή.

• Διοχετεύστε το ένεμα στη σωστή του θέση.
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5. Αφήστε το ένεμα να στεγνώσει.

1. Βάση
2. Σφήνες ή τάκοι
3. Ένεμα
4. Θεμελίωση
5. Χιτώνιο
6. Φράγμα
7. Πίρος
Εικόνα 23: Έγχυση ενέματος στη βάση

6. Γεμίστε το υπόλοιπο μέρος της βάσης με ένεμα και αφήστε το να στεγνώσει επί
τουλάχιστον 48 ώρες.

1. Βάση
2. Ένεμα
3. Θεμελίωση
4. Φράγμα
5. Πίρος
Εικόνα 24: Πλήρωση του υπόλοιπου μέρους της βάσης με ένεμα

7. Σφίξτε τους πίρους θεμελίωσης.
8. Ελέγξτε ξανά την ευθυγράμμιση.

Θέματα παρακαμπτηρίων σωληνώσεων
Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε γραμμή παράκαμψης

Δημιουργήστε γραμμή παράκαμψης για συστήματα που απαιτούν λειτουργία με μειωμένη
ροή για μεγάλες χρονικές περιόδους. Συνδέστε γραμμή παράκαμψης από την πλευρά
εκκένωσης (πριν από οιεσδήποτε βαλβίδες) ως την πηγή αναρρόφησης.

Πότε πρέπει να εγκαταστήσετε στόμιο ελάχιστης ροής
Μπορείτε να βρείτε ένα στόμιο ελάχιστης ροής με σωστό μέγεθος και να το εγκαταστήσετε
σε μια γραμμή παράκαμψης για να αποτραπεί η παράκαμψη υπερβολικής ροής. Για να
βρείτε το σωστό μέγεθος ενός στομίου ελάχιστης ροής, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο
της ITT στην περιοχή σας.

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο στόμιο ελάχιστης ροής
Εξετάστε το ενδεχόμενο να εγκαταστήσετε μια βαλβίδα ελέγχου αυτόματης ανακυκλοφο-
ρίας ή μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αν δεν είναι εφικτή η χρήση σταθερής παράκαμψης
(στομίου ελάχιστης ροής).
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Λίστες ελέγχων σωληνώσεων
Γενική λίστα ελέγχου σωληνώσεων
Προφυλάξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Μη μετακινήσετε την αντλία προς τον σωλήνα. Δεν θα μπορέσετε να κάνετε αργότερα
την τελική ευθυγράμμιση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Τροποποιήστε τη χωρητικότητα μέσω της ρυθμιστικής βαλβίδας στη γραμμή εκκένωσης.
Ποτέ μη μειώσετε τη ροή από τη γραμμή αναρρόφησης. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει
κίνδυνος μειωμένων επιδόσεων, υπερθέρμανσης και πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τις σωληνώσεις
Κατευθυντήριες οδηγίες παρέχονται στα Πρότυπα του Υδραυλικού Ινστιτούτου (Hydraulic
Institute Standards) που διατίθενται από το Hydraulic Institute at 9 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054-3802. Προτού εγκαταστήσετε την αντλία, φροντίστε να διαβάσετε
προσεκτικά το παρόν έγγραφο.

Λίστα ελέγχου
Έλεγχος Επεξήγηση/Σχόλιο Έγινε

έλεγχος.
Ελέγξτε αν όλες οι σωληνώσεις
στηρίζονται αυτόνομα και αν εί-
ναι φυσικά ευθυγραμμισμένες με
τη φλάντζα της αντλίας.

Έτσι θα αποσοβηθούν οι εξής κίνδυνοι:
• Καταπόνηση της αντλίας
• Απώλεια ευθυγράμμισης της αντλίας με τη μονά-

δα μετάδοσης κίνησης
• Φθορά στα ρουλεμάν της αντλίας και στον σύν-

δεσμο
• Φθορά στα ρουλεμάν της αντλίας, στο παρέμβυ-

σμα και στους άξονες
Οι σωλήνες πρέπει να φροντίσε-
τε να έχουν το μικρότερο δυνατό
μήκος.

Έτσι ελαχιστοποιούνται οι απώλειες λόγω τριβής.

Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται
μόνο οι απαραίτητοι σύνδεσμοι.

Έτσι ελαχιστοποιούνται οι απώλειες λόγω τριβής.

Μη συνδέσετε τους σωλήνες
στην αντλία:

• Αν δεν σκληρύνει το ένεμα
για τη βάση ή την υποβά-
ση.

• Αν δεν σφίξετε τους πίρους
συγκράτησης της αντλίας
και της μονάδας μετάδοσης
κίνησης.

—

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αρμοί και
οι σύνδεσμοι των σωλήνων είναι
αεροστεγείς.

Έτσι αποτρέπεται κάθε κίνδυνος εισόδου αέρα στο
σύστημα των σωληνώσεων ή διαρροών που ενδέχε-
ται να παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία.

Αν η αντλία διαχειρίζεται δια-
βρωτικά υγρά, διασφαλίστε ότι
οι σωληνώσεις σάς επιτρέπουν
να ξεπλύνετε την αντλία προτού
την αφαιρέσετε.

—

Αν η αντλία διαχειρίζεται υγρά
υψηλής θερμοκρασίας, φροντί-
στε να εγκαταστήσετε βρόχους
και αρμούς διαστολής με τον
ενδεδειγμένο τρόπο.

Έτσι αποτρέπεται η απώλεια της ευθυγράμμισης
λόγω γραμμικής διαστολής των σωληνώσεων.
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Παράδειγμα: Εγκατάσταση για διαστολή
Σωστό Λάθος
Η εικόνα δείχνει τη σωστή εγκατάσταση για δια-
στολή:

1. Βρόχος/Αρμός διαστολής

Η εικόνα δείχνει την εσφαλμένη εγκατάσταση για
διαστολή:

Στερέωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή υλικής ζημιάς. Τα μέσα στερέωσης, π.χ. πίροι και
παξιμάδια, έχουν καθοριστική σημασία για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του
προϊόντος. Φροντίστε να τα χρησιμοποιείτε με τον ενδεδειγμένο τρόπο κατά την εγκατάστα-
ση ή την επανασυναρμολόγηση της μονάδας.

• Χρησιμοποιήστε μόνο μέσα στερέωσης που έχουν το κατάλληλο μέγεθος και είναι
κατασκευασμένα από ενδεδειγμένα υλικά.

• Πρέπει να αντικαθιστάτε κάθε διαβρωμένο μέσο στερέωσης.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέσα στερέωσης είναι σφιγμένα όπως πρέπει και ότι δεν λείπει
κανένα.

Λίστα ελέγχου για τις σωληνώσεις αναρρόφησης
Καμπύλη επιδόσεων αναφοράς

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τροποποιήστε τη χωρητικότητα μέσω της ρυθμιστικής βαλβίδας στη γραμμή εκκένωσης.
Ποτέ μη μειώσετε τη ροή από τη γραμμή αναρρόφησης. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει
κίνδυνος μειωμένων επιδόσεων, υπερθέρμανσης και πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό.

Έλεγχοι σωληνώσεων αναρρόφησης
Έλεγχος Επεξήγηση/Σχόλιο Έγινε

έλεγχος.
Ελέγξτε αν η απόσταση ανάμεσα στη
φλάντζα του στομίου εισόδου της
αντλίας και στην πλησιέστερη γωνία
είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη
διάμετρο ενός σωλήνα.
Ελέγξτε αν η απόσταση ανάμεσα στη
φλάντζα του στομίου εισόδου της
αντλίας και στο πλησιέστερο σημείο
διακοπής της ροής (γωνία, βαλβίδα,
σήτα ή αρμό διαστολής) είναι τουλά-
χιστον πενταπλάσια από τη διάμετρο
ενός σωλήνα.

Έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος σπηλαίωσης
λόγω στροβιλισμού στο στόμιο της εισόδου
της γραμμής αναρρόφησης της αντλίας.
Ανατρέξτε στις ενότητες με τον τίτλο «Παρά-
δειγμα» για να δείτε σχετικές εικόνες.

Ελέγξτε μήπως υπάρχουν αιχμηρές
καμπές γενικά στις γωνίες.

Ανατρέξτε στις ενότητες με τον τίτλο «Παρά-
δειγμα» για να δείτε σχετικές εικόνες.
—
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Έλεγχος Επεξήγηση/Σχόλιο Έγινε
έλεγχος.

Ελέγξτε αν το μέγεθος των σωλήνων
αναρρόφησης είναι ίδιο με το μέγεθος
του στομίου της εισόδου της γραμμής
αναρρόφησης της αντλίας ή διπλά-
σιο.
Εγκαταστήστε εκκεντρικό μειωτήρα
ανάμεσα στο στόμιο της εισόδου της
αντλίας και στις σωληνώσεις αναρρό-
φησης.
Κάθε μειωτήρας των σωλήνων αναρ-
ρόφησης πρέπει να πρέπει να επιφέ-
ρει στη ροή αλλαγές μεγαλύτερες από
το διπλάσιο της διαμέτρου ενός σω-
λήνα.

Οι σωληνώσεις αναρρόφησης ποτέ δεν πρέπει
να έχουν διάμετρο μικρότερη από το στόμιο
της εισόδου της γραμμής αναρρόφησης της
αντλίας.
Ανατρέξτε στις ενότητες με τον τίτλο «Παρά-
δειγμα» για να δείτε σχετικές εικόνες.

Ελέγξτε αν ο εκκεντρικός μειωτήρας
στη φλάντζα αναρρόφησης της
αντλίας έχει τις εξής ιδιότητες:

• Κατηφορική πλαϊνή πλευρά
• Οριζόντια πλευρά στο επάνω

μέρος

Ανατρέξτε στις εικόνες των παραδειγμάτων.

Χρησιμοποιούνται σήτες αναρρόφη-
σης. Ελέγξτε αν έχουν μέγεθος του-
λάχιστον τριπλάσιο του εμβαδού των
σωληνώσεων αναρρόφησης.
Παρακολουθήστε την πτώση της πίε-
σης σε κάθε σημείο της σήτας αναρ-
ρόφησης.
Αν η πτώση της πίεσης σε κάθε
σημείο της σήτας υπερβεί τα 5 psi
(34,5 kPa), σημαίνει ότι πρέπει να
αφαιρέσετε και να καθαρίσετε τη
σήτα.
Αφού περάσει κάποιο χρονικό διά-
στημα (τουλάχιστον 24 ώρες), το ξέ-
πλυμα λογικά θα έχει ολοκληρωθεί
και θα μπορέσετε να αφαιρέσετε τη
σήτα αναρρόφησης.

Οι σήτες αναρρόφησης βοηθούν για να μην
μπορούν να περάσουν κατάλοιπα υλικών
μέσα στην αντλία.
Οι οπές του πλέγματος συνιστούμε να έχουν
ελάχιστη διάμετρο 1,6 χιλιοστά (1/16 της
ίντσας).
Σε υγρά με σχετική πυκνότητα μικρότερη από
0,60 η πτώση της πίεσης σε κάθε σημείο της
σήτας ενδέχεται να οφείλεται σε συσσώρευση
πάγου. Η συσσώρευση πάγου υπάρχει κίνδυ-
νος να προκαλέσει στροβιλισμό, περιοχές χα-
μηλής πίεσης και εξάτμιση του αντλούμενου
υγρού.

Αν περισσότερες από μία αντλίες λει-
τουργούν από την ίδια πηγή υγρού,
ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται διαφο-
ρετικές γραμμές σωληνώσεων αναρ-
ρόφησης για κάθε αντλία.

Η σύσταση αυτή σας βοηθά να επιτύχετε
υψηλότερες επιδόσεις της αντλίας και να απο-
τρέψετε την παγίδευση ατμού, ιδίως όταν η
σχετική πυκνότητα του υγρού είναι μικρότερη
από 0,60.

Αν χρειαστεί, διασφαλίστε ότι οι σω-
ληνώσεις αναρρόφησης θα περιλαμ-
βάνουν σωστά εγκατεστημένη βαλβί-
δα αποστράγγισης.

—

Διασφαλίστε ότι παρέχεται επαρκής
μόνωση για υγρά με σχετική πυκνό-
τητα μικρότερη από 0,60.

Για να διασφαλιστεί επαρκές NPSHA.

Πηγή υγρού κάτω από την αντλία
Έλεγχος Επεξήγηση/Σχόλιο Έγινε

έλεγχος.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσα-
λίδες αέρα στις σωληνώσεις αναρρό-
φησης.

Έτσι θα αποτραπεί η εμφάνιση αέρα και σπη-
λαίωσης στο στόμιο εισόδου της αντλίας.

Ελέγξτε αν οι σωληνώσεις αναρρό-
φησης ανηφορίζουν από την πηγή
του υγρού ως το στόμιο εισόδου της
αντλίας.

—

Αν έχετε αντλία χωρίς δυνατότητα
αυτόματης πλήρωσης, ελέγξτε αν
υπάρχει εγκατεστημένη διάταξη για
την πλήρωση της αντλίας.

Χρησιμοποιήστε ποδοβαλβίδα με διάμετρο του-
λάχιστον ίση με τη διάμετρο κάθε σωλήνα
αναρρόφησης.
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Πηγή υγρού πάνω από την αντλία
Έλεγχος Επεξήγηση/Σχόλιο Έγινε

έλεγχος.
Ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστημένη
βαλβίδα απομόνωσης στις σωληνώ-
σεις αναρρόφησης σε απόσταση του-
λάχιστον διπλάσια από τη διάμετρο
του σωλήνα από το στόμιο εισόδου
της γραμμής αναρρόφησης.

Αυτό σας επιτρέπει να κλείνετε τη γραμμή κατά
τη διάρκεια εργασιών ελέγχου και συντήρησης
της αντλίας.
Μη χρησιμοποιήσετε τη βαλβίδα απομόνωσης
της αντλίας ως στραγγαλιστική. Αν τη χρησιμο-
ποιήσετε ως στραγγαλιστική, υπάρχει κίνδυνος
να προκύψουν τα εξής προβλήματα:

• Απώλεια πλήρωσης
• Υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες
• Ζημιά στην αντλία
• Ακύρωση της εγγύησης

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσα-
λίδες αέρα στις σωληνώσεις αναρρό-
φησης.

Έτσι θα αποτραπεί η εμφάνιση αέρα και σπη-
λαίωσης στο στόμιο εισόδου της αντλίας.

Ελέγξτε αν οι σωληνώσεις είναι ίσιες
ή κατηφορίζουν από την πηγή του
υγρού.

—

Βεβαιωθείτε ότι κανένα τμήμα των
σωληνώσεων αναρρόφησης δεν
εκτείνεται κάτω από τη φλάντζα αναρ-
ρόφησης της αντλίας.

—

Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις αναρ-
ρόφησης είναι επαρκώς βυθισμένες
κάτω από την επιφάνεια της πηγής
υγρού.

Έτσι αποτρέπεται η είσοδος αέρα στην αντλία
μέσω κάποιου στροβίλου κατά την αναρρόφη-
ση.

Παράδειγμα: Γωνία (ή άλλο σημείο διακοπής της ροής) κοντά στο στόμιο εισόδου της γραμμής
αναρρόφησης της αντλίας

Σωστό Λάθος
Η σωστή απόσταση ανάμεσα στη φλάντζα του
στομίου εισόδου της αντλίας και στο πλησιέστερο
σημείο διακοπής της ροής (γωνία, βαλβίδα, σήτα
ή αρμό διαστολής) πρέπει να είναι τουλάχιστον
πενταπλάσια από τη διάμετρο ενός σωλήνα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εικόνα αυτή δείχνει σωστά εγκα-
τεστημένη γωνία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εικόνα αυτή δείχνει εσφαλμένα
εγκατεστημένη γωνία.
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Παράδειγμα: Εξοπλισμός σωληνώσεων αναρρόφησης
Σωστό Λάθος

1. Σωλήνας αναρρόφησης που κατηφορίζει από
την πηγή υγρού

2. Γωνία με ακτίνα μεγάλου μήκους
3. Σήτα
4. Ποδοβαλβίδα
5. Εκκεντρικός μειωτήρας με ίσιο επάνω μέρος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εικόνα αυτή δείχνει σωστά εγκα-
τεστημένο εξοπλισμό για τις σωληνώσεις αναρρό-
φησης.

1. Φυσαλίδα αέρα επειδή ο εκκεντρικός μειωτή-
ρας δεν χρησιμοποιείται και επειδή οι σωλη-
νώσεις αναρρόφησης δεν ανηφορίζουν στα-
διακά από την πηγή υγρού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εικόνα αυτή δείχνει εσφαλμένα
εγκατεστημένο εξοπλισμό για τις σωληνώσεις
αναρρόφησης.

Λίστα ελέγχου σωληνώσεων εκκένωσης
Λίστα ελέγχου

Έλεγχος Επεξήγηση/Σχόλιο Έγινε
έλεγχος.

Ελέγξτε να υπάρχει εγκατεστημένη
βαλβίδα απομόνωσης στη γραμμή
εκκένωσης. Για σχετική πυκνότητα
κάτω από 0,60 την απόσταση από τη
γραμμή εκκένωσης της αντλίας.

Η βαλβίδα απομόνωσης απαιτείται για να εκτελε-
στούν οι εξής διαδικασίες:

• Αρχική πλήρωση
• Ρύθμιση ροής
• Έλεγχος και συντήρηση της αντλίας
• Μειώστε τον κίνδυνο εξάτμισης και κλειδώ-

ματος του ατμού υγρών με χαμηλή σχετική
πυκνότητα κατά την άντληση με χαμηλούς
ρυθμούς ροής.

Ανατρέξτε στο παράδειγμα: Εξοπλισμός σωλη-
νώσεων εκκένωσης όπως εμφανίζεται στις εικό-
νες.

Ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστημένη
ανεπίστροφη βαλβίδα στη γραμμή εκ-
κένωσης ανάμεσα στη βαλβίδα απο-
μόνωσης και στην έξοδο της γραμμής
εκκένωσης της αντλίας.

Η θέση ανάμεσα στη βαλβίδα απομόνωσης και
στην αντλία επιτρέπει τον έλεγχο της ανεπίστρο-
φης βαλβίδας.
Η ανεπίστροφη βαλβίδα αποτρέπει τον κίνδυνο
να πάθουν ζημιά η αντλία και το παρέμβυσμα
λόγω της αντίστροφης ροής μέσα στην αντλία
κατά τη διακοπή της λειτουργίας της μονάδας
μετάδοσης κίνησης. Επίσης, χρησιμεύει για τη
συγκράτηση της ροής του υγρού.
Ανατρέξτε στο παράδειγμα: Εξοπλισμός σωλη-
νώσεων εκκένωσης όπως εμφανίζεται στις εικό-
νες.

Αν χρησιμοποιούνται αυξητήρες,
ελέγξτε αν είναι εγκατεστημένοι ανά-
μεσα στην αντλία και στην ανεπίστρο-
φη βαλβίδα.

Ανατρέξτε στο παράδειγμα: Εξοπλισμός σωλη-
νώσεων εκκένωσης όπως εμφανίζεται στις εικό-
νες.
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Έλεγχος Επεξήγηση/Σχόλιο Έγινε
έλεγχος.

Αν στο σύστημα υπάρχουν εγκατε-
στημένες βαλβίδες ταχέος κλεισίμα-
τος, ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται δια-
τάξεις απόσβεσης.

Έτσι προστατεύεται η αντλία από αυξομειώσεις
και ταχύτατες μεταβολές της πίεσης.

Παράδειγμα: Εξοπλισμός σωληνώσεων εκκένωσης
Σωστό Λάθος

1. Γραμμή παράκαμψης
2. Βαλβίδα διακοπής παροχής
3. Ανεπίστροφη βαλβίδα
4. Βαλβίδα απομόνωσης εκκένωσης

1. Ανεπίστροφη βαλβίδα (λανθασμένη θέση)
2. Η βαλβίδα απομόνωσης δεν πρέπει να τοπο-

θετηθεί ανάμεσα στην ανεπίστροφη βαλβίδα
και στην αντλία.
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Λίστα ελέγχου για τις βοηθητικές σωληνώσεις
Προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Τα συστήματα ψύξης όπως αυτά που προορίζονται για τη λίπανση των ρουλεμάν
και για συστήματα με μηχανικά παρεμβύσματα πρέπει να λειτουργούν όπως πρέπει
για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος πρόκλησης υπερθέρμανσης, σπινθήρων και
πρόωρης φθοράς.

• Για τα στεγανωτικά συστήματα που δεν είναι αυτοκαθαριζόμενα ή αυτοεξαεριζόμε-
να, π.χ. το σχέδιο 23, απαιτείται μη αυτόματος εξαερισμός πριν την έναρξη της
λειτουργίας τους. Αλλιώς, θα υπερθερμανθεί και θα φθαρεί.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το μηχανικό παρέμβυσμα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ξεπλύματος. Αλλιώς,
θα υπερθερμανθεί και θα φθαρεί.

Πότε πρέπει να εγκαταστήσετε βοηθητικές σωληνώσεις
Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε βοηθητικές σωληνώσεις για ψύξη των ρουλεμάν, ψύξη
του καλύμματος του θαλάμου στεγανοποίησης, ξέπλυμα του μηχανικού παρεμβύσματος ή
άλλες ειδικές δυνατότητες που παρέχει η αντλία. Για ειδικές συστάσεις όσον αφορά τις
βοηθητικές σωληνώσεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων της αντλίας.

Λίστα ελέγχου
Έλεγχος Επεξήγηση/Σχόλιο Έγινε

έλεγχος.
Ελέγξτε αν η ελάχιστη ροή για κάθε
εξάρτημα είναι 4 lpm | 1 gpm.
Αν παρέχεται ψύξη των ρουλεμάν και
του καλύμματος του θαλάμου στεγα-
νοποίησης, τότε η ροή στις βοηθητι-
κές σωληνώσεις πρέπει να είναι 8
lpm | 2 gpm.

–

Ελέγξτε την πίεση στο νερό ψύξης, η
οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
7.0 kg/cm2 | 100 psig .

–

Τελική λίστα ελέγχου σωληνώσεων
Έλεγχος Επεξήγηση/Σχόλιο Έγινε

έλεγχος.
Ελέγξτε αν ο άξονας περιστρέφεται απρό-
σκοπτα.

Περιστρέψτε τον άξονα με το χέρι. Βεβαιωθείτε
ότι πουθενά δεν παρατηρείται τριβή που θα
μπορούσε να προκαλέσει υπερθέρμανση ή
σπινθήρες.

Ελέγξτε ξανά την ευθυγράμμιση για να
βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν
καταπονηθεί τόσο ώστε να χαθεί η ευθυ-
γράμμισή τους.

Αν κάποιοι σωλήνες έχουν καταπονηθεί, διορ-
θώστε τους.
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Προετοιμασία για λειτουργία, εκκίνηση,
λειτουργία και τερματισμός λειτουργίας
Προετοιμασία για έναρξη λειτουργίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Αν παρουσιαστεί ρωγμή στο προστατευτικό περίβλημα, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς,
εγκαυμάτων και άλλου σοβαρού τραυματισμού. Αν δεν λάβετε τις προφυλάξεις αυτές
προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν
επικίνδυνες συνθήκες λειτουργίας, να πάθει βλάβη ο εξοπλισμός και να ραγίσει το
προστατευτικό περίβλημα.

• Κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων
των συνθηκών λειτουργίας της αντλίας (π.χ. όσον αφορά την πίεση, τη θερμοκρασία,
την ισχύ κλπ) υπάρχει κίνδυνος να πάθε βλάβη ο εξοπλισμός, π.χ. να εκραγεί, να
μαγκώσει ή να ραγίσει το προστατευτικό περίβλημά του. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες
λειτουργίας του συστήματος είναι οι προβλεπόμενες με βάση τις προδιαγραφές της
αντλίας.

• Κίνδυνος έκρηξης και σοβαρού τραυματισμού. Μη θέσετε σε λειτουργία την αντλία αν
είναι φραγμένες οι σωληνώσεις του συστήματος ή αν είναι κλειστές οι βαλβίδες
αναρρόφησης ή εκκένωσης. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος ταχείας θέρμαν-
σης και εξάτμισης του αντλούμενου υγρού.

• Κίνδυνος ρωγμής στο προστατευτικό περίβλημα και φθοράς του εξοπλισμού. Βεβαιω-
θείτε ότι η αντλία λειτουργεί χωρίς να ξεπερνά το κατώτατο και το ανώτατο όριο της
ονομαστικής ροής. Σε περίπτωση λειτουργίας εκτός των εν λόγω ορίων υπάρχει
κίνδυνος υψηλών επιπέδων δόνησης, πρόκλησης βλάβης στο μηχανικό παρέμβυσμα
και/ή στον άξονα και/ή απώλεια της πλήρωσης της αντλίας.

• Αποφύγετε κάθε κίνδυνο βλάβης του μηχανικού παρεμβύσματος ή μαγκώματος της
αντλίας ως εξής:
• αυξάνοντας την ταχύτητα κατά την εκκίνηση ως τουλάχιστον το 65% της ονομαστι-
κής ταχύτητας εντός 5 δευτερολέπτων και

• μειώνοντας την ταχύτητα κατά τον τερματισμό λειτουργίας από το 65% της
ονομαστικής ταχύτητας ως το 0 εντός 5 δευτερολέπτων

• Αν υπάρχουν ξένα αντικείμενα στο αντλούμενο υγρό ή στο σύστημα των σωληνώσε-
ων, υπάρχει κίνδυνος να εμποδίσουν τη ροή και να προκαλέσουν υπερθέρμανση,
σπινθήρες και πρόωρη φθορά της μονάδας. Προτού θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία
και στη διάρκεια της λειτουργίας της, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα
στην αντλία και στα συστήματα.

• Αν η πλήρωση της αντλίας δεν γίνει όπως πρέπει ή χαθεί κατά την εκκίνηση, πρέπει να
τερματίσετε τη λειτουργία της και να διορθώσετε το πρόβλημα προτού επαναλάβετε τη
διαδικασία.

• Αν συσσωρευτούν αέρια μέσα στην αντλία, στο σύστημα στεγανοποίησης ή στο
σύστημα των σωληνώσεων επεξεργασίας, υπάρχει κίνδυνος να καταστεί εκρηκτικό το
περιβάλλον. Προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα των
σωληνώσεων επεξεργασίας, η αντλία και το σύστημα στεγανοποίησης εξαερίζονται
όπως πρέπει.

• Για τα στεγανωτικά συστήματα που δεν είναι αυτοκαθαριζόμενα ή αυτοεξαεριζόμε-
να, π.χ. το σχέδιο 23, απαιτείται μη αυτόματος εξαερισμός πριν την έναρξη της
λειτουργίας τους. Αλλιώς, θα υπερθερμανθεί και θα φθαρεί.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Αν μια αντλία τεθεί σε λειτουργία χωρίς διατάξεις προστασίας, οι χειριστές θα
διατρέξουν κίνδυνο σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε
μια μονάδα αν δεν διαθέτει κατάλληλα εγκατεστημένες διατάξεις ασφαλείας (προστα-
τευτικά κλπ).

• Αν δεν αποσυνδέσετε και δεν κλειδώσετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Πάντα
πρέπει να αποσυνδέσετε και να κλειδώνετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρη-
σης.
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους
σε συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς
κανόνες.

• Για ειδικές οδηγίες και συστάσεις, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των
συνδέσμων/των γραναζιών.

• Αν θέσετε σε λειτουργία την αντλία με αντίθετη κατεύθυνση περιστροφής, υπάρχει
κίνδυνος να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους τα μεταλλικά εξαρτήματα, να προκληθεί
υπερθέρμανση και να ραγίσει το προστατευτικό περίβλημα. Προτού θέσετε σε
λειτουργία οιαδήποτε αντλία, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της μονάδας μετάδοσης
κίνησης είναι σωστές.

• Αποφύγετε κάθε κίνδυνο θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού. Αν δημιουργηθεί
έκρηξη και/ή μαγκώσει η αντλία, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και/ή εγκαυμάτων.
Φροντίστε να εγκαταστήσετε γραμμή εξισορρόπησης την οποία πρέπει να συνδέσετε
με σωλήνες είτε με τη γραμμή αναρρόφησης της αντλίας είτε προς τα πίσω στο δοχείο
αναρρόφησης για να αποτραπεί κάθε κίνδυνος εξάτμισης του αντλούμενου υγρού.

• Κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού. Αν παρουσιαστεί διαρροή υγρού,
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και/ή εγκαυμάτων. Προτού γεμίσετε την αντλία, βεβαιω-
θείτε ότι όλα τα ανοίγματα είναι στεγανοποιημένα.

Προφυλάξεις

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Αν ο ρυθμός προθέρμανσης είναι υπερβολικά υψηλός, υπάρχει κίνδυνος να πάθει
ζημιά ο εξοπλισμός. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμός προθέρμανσης δεν ξεπερνά τους 1,4°C
| 2,5°F ανά λεπτό.

• Αν ο ρυθμός προθέρμανσης είναι υπερβολικά υψηλός, υπάρχει κίνδυνος να πάθει
ζημιά ο εξοπλισμός. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμός προθέρμανσης δεν ξεπερνά τους 1,4°C
| 2,5°F ανά λεπτό.

• Εφόσον χρησιμοποιείτε μηχανικό παρέμβυσμα τύπου φυσιγγίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε
σφίξει τις βίδες στερέωσης στον δακτύλιο ασφάλισης του παρεμβύσματος και ότι έχετε
αφαιρέσει τους συνδετήρες κεντραρίσματος προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.
Έτσι θα αποφύγετε κάθε κίνδυνο να προκληθεί ζημιά στο παρέμβυσμα ή στο χιτώνιο
του άξονα διασφαλίζοντας ότι το παρέμβυσμα είναι εγκατεστημένο και κεντραρισμένο
όπως πρέπει επάνω στο χιτώνιο.

Προτού θέσετε σε λειτουργία την αντλία, πρέπει να ακολουθήσετε τις εξής προφυλάξεις:
• Ξεπλύνετε και καθαρίστε καλά το σύστημα για να φύγουν οι ρύποι ή τα κατάλοιπα
υλικών που υπάρχουν μέσα στο σύστημα των σωλήνων ώστε να αποτραπεί κάθε
κίνδυνος πρόωρης φθοράς κατά την αρχική εκκίνηση.

• Οι μονάδες μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας πρέπει να φτάνουν στην
ονομαστική τιμή ταχύτητας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

• Αν η θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού θα υπερβεί τους 200°F | 93°C, τότε πρέπει
να προθερμάνετε την αντλία προτού τη θέσετε σε λειτουργία. Αφήστε να κυκλοφορήσει
στην αντλία μια μικρή ποσότητα υγρού ωσότου η διαφορά της θερμοκρασίας του
περιβλήματος από τη θερμοκρασία του υγρού φτάσει να είναι το πολύ 38°C | 100°F.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη ροή υγρού από το στόμιο εισόδου της αντλίας ως το
σημείο αποστράγγισης της γραμμής εκκένωσης (προαιρετικά, αλλά χωρίς να απαιτεί-
ται, η οπή εξαερισμού του περιβλήματος μπορεί να περιλαμβάνεται στο κύκλωμα
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προθέρμανσης). Αφήστε το υγρό να διαβρέξει τα εξαρτήματα επί δύο (2) ώρες έχοντας
τη θερμοκρασία του υγρού επεξεργασίας.

Κατά την αρχική εκκίνηση δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τη μονάδα μετάδοσης κίνησης
μεταβλητής ταχύτητας ούτε να ελέγξετε τον ρυθμιστή της ταχύτητας ή τις ρυθμίσεις
μετατόπισης με υπερβολική ταχύτητα ενόσω η μονάδα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής
ταχύτητας είναι συνδεδεμένη στην αντλία. Αν οι ρυθμίσεις δεν έχουν επαληθευτεί,
αποσυνδέστε τη μονάδα μετάδοσης κίνησης και ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή
της.

Αφαίρεση του προστατευτικού του συνδέσμου
1. Αφαιρέστε το παξιμάδι, τον πίρο και τις ροδέλες από την αυλακωτή οπή στο κέντρο του

προστατευτικού του συνδέσμου.
2. Περάστε συρτά προς την αντλία το μισό μέρος του προστατευτικού του συνδέσμου που

είναι στην πλευρά της μονάδας μετάδοσης κίνησης.
3. Αφαιρέστε το παξιμάδι, τον πίρο και τις ροδέλες από το μισό μέρος του προστατευτικού

του συνδέσμου που είναι στην πλευρά της μονάδας μετάδοσης κίνησης.
4. Αφαιρέστε το έλασμα του άκρου που είναι στην πλευρά της μονάδας μετάδοσης

κίνησης.
5. Αφαίρεση του μισού μέρους του προστατευτικού του συνδέσμου που είναι στην πλευρά

της μονάδας μετάδοσης κίνησης:
a) Ανοίξτε ελαφρά το κάτω μέρος.
b) Ανασηκώστε το προστατευτικό.

1. Δακτυλιοειδής εγκοπή
2. Μισό προστατευτικό συνδέσμου μονάδας μετάδοσης κίνησης
3. Μονάδα μετάδοσης κίνησης

6. Αφαιρέστε το παξιμάδι, τον πίρο και τις ροδέλες που έχουν απομείνει στο μισό μέρος
του προστατευτικού του συνδέσμου που είναι στην πλευρά της αντλίας.
Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το έλασμα του άκρου του περιβλήματος των
ρουλεμάν που είναι προς την πλευρά της αντλίας. Αν χρειαστεί να εκτελέσετε εργασίες
συντήρησης εσωτερικών εξαρτημάτων της αντλίας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
στους βιδωτούς πίρους του περιβλήματος των ρουλεμάν χωρίς να αφαιρέσετε το
έλασμα του εν λόγω άκρου.

7. Αφαίρεση του μισού μέρους του προστατευτικού του συνδέσμου που είναι στην πλευρά
της αντλίας:
a) Ανοίξτε ελαφρά το κάτω μέρος.
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b) Ανασηκώστε το προστατευτικό.

1. Προστατευτικό συνδέσμου
2. Σύνδεσμος

Έλεγχος της περιστροφής - Έδραση σε πλαίσιο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Αν θέσετε σε λειτουργία την αντλία με αντίθετη κατεύθυνση περιστροφής, υπάρχει
κίνδυνος να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους τα μεταλλικά εξαρτήματα, να προκληθεί
υπερθέρμανση και να ραγίσει το προστατευτικό περίβλημα. Προτού θέσετε σε
λειτουργία οιαδήποτε αντλία, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της μονάδας μετάδοσης
κίνησης είναι σωστές.

• Αν δεν αποσυνδέσετε και δεν κλειδώσετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Πάντα
πρέπει να αποσυνδέσετε και να κλειδώνετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρη-
σης.
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους
σε συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς
κανόνες.

• Για ειδικές οδηγίες και συστάσεις, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των
συνδέσμων/των γραναζιών.

1. Κλειδώστε την παροχή ισχύος προς τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι πλήμνες του συνδέσμου έχουν στερεωθεί γερά στους άξονες.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το διαχωριστικό του συνδέσμου.

Το διαχωριστικό του συνδέσμου αφαιρείται προτού αποσταλεί η αντλία στον πελάτη.
4. Ξεκλειδώστε την παροχή ισχύος προς τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει κανένα άτομο κοντά στον εξοπλισμό και ύστερα αφήστε

να λειτουργήσει σταδιακά η μονάδα μετάδοσης κίνησης όσο χρειαστεί για να εξακριβώ-
σετε αν η κατεύθυνση περιστροφής είναι αυτή που δείχνει το βέλος το οποίο βρίσκεται
επάνω στο περίβλημα των ρουλεμάν ή στο πλαίσιο απευθείας σύζευξης.

6. Κλειδώστε την παροχή ισχύος προς τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.

Έλεγχος διακένου φτερωτής
Με τον έλεγχο του διακένου της φτερωτής διασφαλίζονται τα εξής:

• Η αντλία γυρίζει ελεύθερα.
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• Η αντλία λειτουργεί με τη βέλτιστη απόδοση για μεγάλη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού
και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Αξονικά διάκενα φτερωτής
Συνολική αξονική ρύθμιση

The total axial adjustment of the impeller between the suction sideplate or case ring and the
stuffing box cover should be between 0.028 in. and 0.087 in. (0.7 mm and 2.2 mm).

Αξονικό διάκενο για την ανοιχτή και την κλειστή φτερωτή σε χαμηλή θερμοκρασία
For pumped liquid temperatures over 122°F (50°C), the cold setting must be increased to the values
in this table. This prevents the impeller from contacting the suction sideplate or wear ring due to shaft
expansion from the higher operating temperatures.
Θερμοκρασία Διάκενο
50°C (122°F) 0,38 χιλιοστά (0,015 ίντσες)
100°C (212°F) 0,45 χιλιοστά (0,018 ίντσες)
150°C (302°F) 0,50 χιλιοστά (0,020 ίντσες)
200°C (392°F) 0,55 χιλιοστά (0,022 ίντσες)
230°C (446°F) 0,65 χιλιοστά (0,026 ίντσες)

Έλεγχος του αξονικού διακένου της Shearpeller™
Στη Shearpeller™ απαιτείται μεγάλο μπροστινό διάκενο για τη διαχείριση ινωδών στερεών
ουσιών. Το μπροστινό διάκενο μεταξύ της Shearpeller™ και της πλαϊνής πλάκας
αναρρόφησης είναι 9,50 χιλιοστά (0,375 ίντσες). Επειδή αυτό το μπροστινό διάκενο αυτό
είναι μεγάλο, η αντλία δεν είναι τόσο ευαίσθητη σε μικρές αλλαγές του. Λόγω των μεγάλων
διακένων δεν απαιτείται προσαρμογή της πίσω πλευράς της Shearpeller™.
1. Φέρτε προς τα πίσω τη Shearpeller™ τόσο ώστε οι πίσω βάνες απάντλησης να

ακουμπήσουν στον θάλαμο στεγανοποίησης.
2. Φέρτε τη Shearpeller™ προς τα εμπρός κατά 1,57 χιλιοστά (0,062 ίντσες).
Η συνολική αξονική ρύθμιση της Shearpeller™ μεταξύ της πλαϊνής πλάκας αναρρόφησης
και του θαλάμου στεγανοποίησης είναι 11 χιλιοστά (0,437 ίντσες).

Ρύθμιση διακένου φτερωτής
Σημασία ενδεδειγμένου διακένου φτερωτής

Με το ενδεδειγμένο διάκενο της φτερωτής διασφαλίζεται η λειτουργία της αντλίας με υψηλές
επιδόσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Κίνδυνος φθοράς του μηχανικού παρεμβύσματος και ρωγμής στο προστατευτικό
περίβλημα. Αν χρησιμοποιείτε μηχανικό παρέμβυσμα τύπου φυσιγγίου, βεβαιωθείτε
ότι έχετε χαλαρώσει τις βίδες στερέωσης στον δακτύλιο ασφάλισης του παρεμβύσμα-
τος και ότι έχετε εγκαταστήσει τους συνδετήρες κεντραρίσματος προτού ρυθμίσετε το
διάκενο.

Στο εργοστάσιο έχει καθοριστεί διάκενο 0,4 χιλιοστών (0,015 ιντσών), αλλά ενδέχεται να
αλλάξει λόγω της προσάρτησης σωληνώσεων κατά την εγκατάσταση. Αλλαγή στις
επιδόσεις της αντλίας ενδέχεται να παρατηρηθεί με την πάροδο του χρόνου λόγω πτώσης
της κεφαλής ή της ροής ή λόγω αύξησης της απαιτούμενης ισχύος.

Μέθοδοι ρύθμισης διακένου φτερωτής
Η ρύθμιση του διακένου της φτερωτής μπορεί να επιτευχθεί αν χρησιμοποιηθεί οποιαδήπο-
τε από τις εξής μεθόδους:

• Μέθοδος επιλογικών ενδεικτών
• Μέθοδος διακενομέτρου
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Ρύθμιση του διακένου της φτερωτής - μέθοδος επιλογικών ενδεικτών
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αν δεν αποσυνδέσετε και δεν κλειδώσετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Πάντα πρέπει
να αποσυνδέσετε και να κλειδώνετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα μετάδοσης
κίνησης προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρησης.

• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους σε
συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανόνες.

• Για ειδικές οδηγίες και συστάσεις, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των
συνδέσμων/των γραναζιών.

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό του συνδέσμου.
2. Προσαρμόστε τον ενδείκτη έτσι ώστε το κουμπί να έρχεται σε επαφή είναι με το άκρο

του άξονα είτε με την πρόσοψη του συνδέσμου.
3. Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια (423B) στους πίρους για γρύλο (371A) και ύστερα

χαλαρώστε τους πίρους κατά περίπου δύο στροφές.
4. Σφίξτε ομοιόμορφα τους πίρους ασφάλισης (370C) φέρνοντας το περίβλημα των

ρουλεμάν (134A) προς το πλαίσιο (228) ωσότου η φτερωτή έρθει σε επαφή με το
περίβλημα.

5. Γυρίστε τον άξονα για να διασφαλίσετε ότι η φτερωτή έρχεται σε επαφή με την πλαϊνή
πλάκα ή με τον δακτύλιο υποστήριξης.

6. Ρυθμίστε τον ενδείκτη στο μηδέν και χαλαρώστε τον πίρο ασφάλισης (370C) κατά
περίπου μία στροφή.

7. Βιδώστε τους πίρους για γρύλο (371A) τόσο ώστε να έρχονται ομοιόμορφα σε επαφή
με το περίβλημα των ρουλεμάν.

8. Σφίξτε ομοιόμορφα τους πίρους για γρύλο κατά περίπου μία στροφή κάθε φορά
απομακρύνοντας το περίβλημα των ρουλεμάν (134A) από τη θέση του τόσο ώστε ο
ενδείκτης να παρουσιάσει το σωστό διάκενο.
Για να καθορίσετε το σωστό διάκενο, ανατρέξτε στον πίνακα για το διάκενο της
φτερωτής.

9. Σφίξτε ομοιόμορφα τους πίρους με την εξής σειρά:
a) Σφίξτε τους πίρους ασφάλισης (370C).
b) Σφίξτε τους πίρους για γρύλο (371A).
Φροντίστε να διατηρείται στην ενδεδειγμένη ρύθμιση η μέτρηση στον ενδείκτη.

10. Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας γυρίζει ελεύθερα.
11. Επανατοποθετήστε το προστατευτικό του συνδέσμου.
12. Ελέγξτε τους στεγανωτικούς λαβυρίνθους τόσο των ωστικών (332A) όσο και των

ακτινωτών (333A) ρουλεμάν για να διασφαλίσετε ότι εφαρμόζουν όπως πρέπει μέσα
στο περίβλημα.

13. Φορέστε μονωμένα γάντια για να χειριστείτε την πλήμνη του συνδέσμου. Η πλήμνη του
συνδέσμου θα θερμανθεί και ίσως διατρέξετε κίνδυνο τραυματισμού.

Ρύθμιση του διακένου της φτερωτής - μέθοδος διακενομέτρου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αν δεν αποσυνδέσετε και δεν κλειδώσετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Πάντα πρέπει
να αποσυνδέσετε και να κλειδώνετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα μετάδοσης
κίνησης προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρησης.

• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους σε
συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανόνες.

• Για ειδικές οδηγίες και συστάσεις, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των
συνδέσμων/των γραναζιών.

1. Κλειδώστε και ασφαλίστε την πηγή παροχής ισχύος στη μονάδα μετάδοσης κίνησης και
αφαιρέστε το προστατευτικό του συνδέσμου.
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2. Χαλαρώστε τα κόντρα παξιμάδια (423B) στους πίρους για γρύλο (371A) και ύστερα
χαλαρώστε τους πίρους κατά περίπου δύο στροφές.

Εικόνα 25: Ξεβίδωμα κόντρα παξιμαδιών

3. Σφίξτε ομοιόμορφα τους πίρους ασφάλισης (370C) φέρνοντας το περίβλημα των
ρουλεμάν (134A) προς το πλαίσιο (228) ωσότου η φτερωτή έρθει σε επαφή με το
περίβλημα.

4. Γυρίστε τον άξονα για να διασφαλίσετε ότι η φτερωτή έρχεται σε επαφή με την πλαϊνή
πλάκα ή με τον δακτύλιο υποστήριξης.

5. Με ένα σετ διακενομέτρων μετρήστε και καταγράψτε το κενό ανάμεσα στο περίβλημα
των ρουλεμάν και στο πλαίσιο.

6. Χαλαρώστε τον πίρο ασφάλισης (370C) κατά μία στροφή.
7. Προσθέστε τα ενδεδειγμένα διάκενα της φτερωτής στη στοίβα των διακενομέτρων και

απομακρύνετε το περίβλημα από το πλαίσιο με τους ρυθμιστές (371A) τόσο ώστε να
χωρά το διακενόμετρο.
Σφίξτε ομοιόμορφα τους πίρους των ρυθμιστών (371A) (κατά περίπου μία στροφή κάθε
φορά) την ώρα που κάνετε αυτή τη ρύθμιση.

8. Σφίξτε ομοιόμορφα τους πίρους ασφάλισης (370C) και ύστερα τους πίρους των
ρυθμιστών (371A) διατηρώντας ταυτόχρονα στην ενδεδειγμένη ρύθμιση τη μέτρηση
στον ενδείκτη.

9. Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας γυρίζει ελεύθερα.
10. Επανατοποθετήστε το προστατευτικό του συνδέσμου.
11. Ελέγξτε τους στεγανωτικούς λαβυρίνθους τόσο των ωστικών (332A) όσο και των

ακτινωτών (333A) ρουλεμάν για να διασφαλίσετε ότι εφαρμόζουν όπως πρέπει μέσα
στο περίβλημα.

12. Φορέστε μονωμένα γάντια για να χειριστείτε την πλήμνη του συνδέσμου. Η πλήμνη του
συνδέσμου θα θερμανθεί και ίσως διατρέξετε κίνδυνο τραυματισμού.
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Σύνδεση της αντλίας και της μονάδας μετάδοσης κίνησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Αν δεν αποσυνδέσετε και δεν κλειδώσετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Πάντα πρέπει
να αποσυνδέσετε και να κλειδώνετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα μετάδοσης
κίνησης προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρησης.

• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους σε
συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανόνες.

• Για ειδικές οδηγίες και συστάσεις, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των
συνδέσμων/των γραναζιών.

Οι σύνδεσμοι πρέπει να έχουν την ενδεδειγμένη πιστοποίηση για να χρησιμοποιηθούν σε
περιβάλλον κατηγορίας ATEX. Για τη λίπανση και την εγκατάσταση των συνδέσμων
ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Για ειδικές οδηγίες και συστάσεις,
ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές
της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των συνδέσμων/των γραναζιών.

1. Προστατευτικό συνδέσμου
2. Σύνδεσμος
Εικόνα 26: Διάταξη προστατευτικού συνδέσμου

Εγκατάσταση του προστατευτικού του συνδέσμου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Αν μια αντλία τεθεί σε λειτουργία χωρίς διατάξεις προστασίας, οι χειριστές θα
διατρέξουν κίνδυνο σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε
μια μονάδα αν δεν διαθέτει κατάλληλα εγκατεστημένες διατάξεις ασφαλείας (προστα-
τευτικά κλπ).

• Αν δεν αποσυνδέσετε και δεν κλειδώσετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Πάντα
πρέπει να αποσυνδέσετε και να κλειδώνετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρη-
σης.
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους
σε συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς
κανόνες.

• Για ειδικές οδηγίες και συστάσεις, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των
συνδέσμων/των γραναζιών.

Ο σύνδεσμος που χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ταξινομημένο ως EX (εκρήξιμο)
πρέπει να διαθέτει την ενδεδειγμένη πιστοποίηση και να είναι κατασκευασμένος από υλικό
που αντέχει σε σπινθήρες.
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Απαιτούμενα εξαρτήματα:

1. Έλασμα άκρου, άκρο μονάδας μετάδοσης κίνησης
2. Έλασμα άκρου, άκρο αντλίας
3. Μισό προστατευτικό, απαιτούνται 2
4. Παξιμάδι 3/8-16, απαιτούνται 3
5. Ροδέλα 3/8 της ίντσας
6. Πίρος 3/8-16 x 2 ιντσών με εξάγωνη κεφαλή, απαιτούνται 3
Εικόνα 27: Απαιτούμενα εξαρτήματα

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα, τοποθετήστε τον σε κλειδωμένο και ασφαλισμένο
σημείο και κρεμάστε προειδοποιητική πινακίδα στον εκκινητήρα για να υποδεικνύεται
ότι έχει αποσυνδεθεί.

2. Τοποθετήστε στη σωστή του θέση το έλασμα του άκρου που βρίσκεται προς την
πλευρά της αντλίας.
Αν το έλασμα αυτό ήδη βρίσκεται στη σωστή του θέση, κάντε όλες τις απαραίτητες
ρυθμίσεις του συνδέσμου και ύστερα προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

3. Τοποθέτηση του μισού μέρους του προστατευτικού του συνδέσμου που είναι στην
πλευρά της αντλίας:
a) Ανοίξτε ελαφρά το κάτω μέρος.
b) Τοποθετήστε το μισό μέρος του προστατευτικού του συνδέσμου επάνω από το

έλασμα του άκρου στην πλευρά της αντλίας.

1. Δακτυλιοειδής εγκοπή
2. Έλασμα άκρου στην πλευρά της αντλίας
3. Μονάδα μετάδοσης κίνησης
4. Μισό προστατευτικό συνδέσμου αντλίας
Εικόνα 28: Εγκατάσταση μισού μέρους προστατευτικού
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Η δακτυλιοειδής εγκοπή στο μισό μέρος του προστατευτικού του συνδέσμου πρέπει να
εφαρμόσει γύρω από το έλασμα του άκρου.

1. Δακτυλιοειδής εγκοπή
2. Έλασμα άκρου (άκρο αντλίας)
3. Μισό προστατευτικό
Εικόνα 29: Δακτυλιοειδής εγκοπή σε προστατευτικό συνδέσμου

4. Χρησιμοποιήστε έναν πίρο, ένα παξιμάδι και δύο ροδέλες για να στερεώσετε το μισό
μέρος του προστατευτικού του συνδέσμου στο έλασμα του άκρου. Σφίξτε τα γερά.

1. Παξιμάδι
2. Ροδέλα
3. Πίρος
Εικόνα 30: Στερέωση του μισού μέρους του προστατευτικού του συνδέσμου στο έλασμα
του άκρου

5. Τοποθέτηση του μισού μέρους του προστατευτικού του συνδέσμου που είναι προς τη
μονάδα μετάδοσης κίνησης:
a) Ανοίξτε ελαφρά το κάτω μέρος.
b) Τοποθετήστε το μισό μέρος του προστατευτικού του συνδέσμου που είναι προς τη

μονάδα μετάδοσης κίνησης επάνω από το μισό μέρος του προστατευτικού του
συνδέσμου που είναι προς την αντλία.
Η δακτυλιοειδής εγκοπή στο μισό μέρος του προστατευτικού του συνδέσμου
πρέπει να είναι στραμμένη προς τον κινητήρα.

6. Τοποθετήστε επάνω από τον άξονα του κινητήρα το έλασμα του άκρου που είναι στην
πλευρά της μονάδας μετάδοσης κίνησης.

7. Τοποθετήστε το έλασμα του άκρου που είναι στην πλευρά της μονάδας μετάδοσης
κίνησης μέσα στη δακτυλιοειδή εγκοπή του μισού μέρους του προστατευτικού του
συνδέσμου που είναι στην πλευρά της μονάδας μετάδοσης κίνησης.

8. Χρησιμοποιήστε έναν πίρο, ένα παξιμάδι και δύο ροδέλες για να στερεώσετε το μισό
μέρος του προστατευτικού του συνδέσμου στο έλασμα του άκρου. Σφίξτε τα μόνο με το
χέρι.
Η οπή βρίσκεται στο μισό μέρος του προστατευτικού του συνδέσμου που είναι προς
την πλευρά της μονάδας μετάδοσης κίνησης.
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9. Μετακινήστε συρτά το μισό μέρος του προστατευτικού του συνδέσμου που είναι προς
τη μονάδα μετάδοσης κίνησης και φέρτε το προς τον κινητήρα έτσι ώστε το
προστατευτικό του συνδέσμου να καλύπτει τους άξονες και τον σύνδεσμο.

10. Χρησιμοποιήστε ένα παξιμάδι, έναν πίρο και δύο ροδέλες για να στερεώσετε μαζί τα
δύο μισά του προστατευτικού του συνδέσμου.

11. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια στη διάταξη των ρουλεμάν.

Λίπανση ρουλεμάν
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κίνδυνος έκρηξης και πρόωρης φθοράς λόγω σπινθήρων και υπερθέρμανσης. Προτού
θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, βεβαιωθείτε αν έχουν λιπανθεί όπως πρέπει τα ρουλεμάν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Το γράσο ενδέχεται να λιμνάσει μέσα στον εξοπλισμό αν μείνει αδρανής για κάποιο
διάστημα με συνέπεια να μη λιπανθούν όπως πρέπει τα ρουλεμάν. Ελέγξτε τη λίπανση αν
η αντλία έχει μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλη χρονική περίοδο και επαναλάβετε τη
διαδικασία λίπανσης αν είναι απαραίτητο.

Οι αντλίες αποστέλλονται στους πελάτες χωρίς λάδι. Πρέπει να λιπάνετε στον χώρο
λειτουργίας της αντλίας όσα ρουλεμάν λιπαίνονται με λάδι.
Η λίπανση των ρουλεμάν που χρειάζονται γράσο πραγματοποιείται στο εργοστάσιο.
Ο κατασκευαστής των ρουλεμάν μόνιμης λίπανσης τα γεμίζει με γράσο και τα στεγανοποιεί
στο εργοστάσιο. Εσείς δεν χρειάζεται να λιπάνετε ή να στεγανοποιήσετε τα ρουλεμάν
αυτού του είδους.
Σε μονάδες που λιπαίνονται με καθαρό ή ραφιναρισμένο λάδι σε σπρέι, αφαιρέστε τα
πώματα της θύρας παρατήρησης για να εξακριβώσετε αν η ροή του σπρέι είναι η
ενδεδειγμένη. Επανατοποθετήστε τα πώματα.
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Ποσότητες λαδιού
Απαιτήσεις ποσότητας λαδιού

This table shows the required amount of oil for oil-lubricated bearings.

Πλαίσιο qt l
S 1,1 1,0
Μ 2,1 2,0
L 2,1 2,0

XL 3,2 3,0
XL1 12,2 11,6

XL2-S και XL2 24,0 22,7

Απαιτήσεις λιπαντικού λαδιού
Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας λάδι τύπου λιπαντικού στροβίλων με αντισκωριακά και
αντιοξειδωτικά πρόσθετα.

Απαιτήσεις λιπαντικού λαδιού
Θερμοκρασία ρουλεμάν κάτω
από 82°C | 180°F

Θερμοκρασία ρουλεμάν πάνω
από 82°C | 180°F

Διαβάθμιση κατά ISO Διαβάθμιση ιξώδους 68 κατά
ISO

Διαβάθμιση ιξώδους 100 κατά
ISO

SSU κατά προσέγγιση στους
38°C | 100°F

300 470

DIN 51517 C68 C100
Κινηματικό ιξώδες στους 40°C |
105°F mm2/sec

68 100

Αποδεκτό λάδι για τη λίπανση των ρουλεμάν
Αποδεκτά λιπαντικά

Μάρκα Τύπος λιπαντικού
Chevron GST Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 68 βαρέος και μεσαίου τύπου
Phillips 66 Λιπαντικό στροβίλων VG68

Μηχανέλαιο MM SAE 20-20W
Μηχανέλαιο HDS SAE 20-20W

Gulf Harmony 68

Λίπανση των ρουλεμάν με λάδι
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κίνδυνος έκρηξης και πρόωρης φθοράς λόγω σπινθήρων και υπερθέρμανσης. Προτού
θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, βεβαιωθείτε αν έχουν λιπανθεί όπως πρέπει τα ρουλεμάν.

• Γεμίστε το πλαίσιο των ρουλεμάν με λάδι:
Αν... Τότε...
Δεν
έχετε
τον
προαι-
ρετικό
λιπα-
ντήρα
σταθε-
ρής
στάθ-
μης

Ρίξτε λάδι στη σύνδεση πλήρωσης που βρίσκεται στο επάνω μέρος του πλαισίου των
ρουλεμάν ωσότου η στάθμη φτάσει στο σημάδι στη μέση του ενδείκτη της στάθμης.
Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας λάδι τύπου λιπαντικού στροβίλων με αντισκωριακά
και αντιοξειδωτικά πρόσθετα.
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Αν... Τότε...
Έχετε
τον
προαι-
ρετικό
λιπα-
ντήρα
σταθε-
ρής
στάθ-
μης

Το σύστημα λιπαντήρα Watchdog® σχεδιάστηκε για χρήση σε περιβάλλοντα κλειστών
συστημάτων. Τα παρεμβύσματα λαβυρίνθου Inpro VBXX-D που χρησιμοποιούνται
στις αντλίες αυτές υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσουν συνθήκες άνισης πίεσης
που προκαλεί την υπερπλήρωση του λιπαντήρα. Το πρόβλημα αυτό ενδέχεται να
προκύψει σε περιπτώσεις μη συνεχούς λειτουργίας. Για να μην προκύψει η διαφορά
πίεσης που δημιουργεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, το Watchdog παρέχει οπή
εξαερισμού με φίλτρο.
Αν το περιβάλλον ή οι απαιτήσεις της εγκατάστασης δεν ενδείκνυνται για εξαεριζόμενα
πλαίσια ρουλεμάν, τότε μη χρησιμοποιήσετε τον λιπαντήρα Watchdog.
Εγκαταστήστε τον λιπαντήρα Watchdog στη σύνδεση για τον ενδείκτη της στάθμης.
Δεν απαιτούνται ειδικές διαστάσεις για την τοποθέτηση του λιπαντήρα.

1. Σημείο ελέγχου στο οποίο εξακριβώνεται η στάθμη του λαδιού στον λιπαντήρα

Μόνιμη λίπανση ρουλεμάν
Ο κατασκευαστής των ρουλεμάν μόνιμης λίπανσης τα γεμίζει με γράσο και τα στεγανοποιεί
στο εργοστάσιο. Εσείς δεν χρειάζεται να λιπάνετε ή να στεγανοποιήσετε τα ρουλεμάν
αυτού του είδους. Για να διαβάσετε τις διαδικασίες επαναλίπανσης και συντήρησης των εν
λόγω ρουλεμάν, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Συντήρηση».

Επιλογές στεγανοποίησης άξονα
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κατασκευαστής στεγανοποιεί τον άξονα πριν από την
αποστολή της αντλίας στον πελάτη. Αν η αντλία σας δεν έχει στεγανοποιημένο άξονα,
ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση στεγανωτικών παρεμβυσμάτων άξονα» στο κεφάλαιο
«Συντήρηση».
Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιεί τρεις τύπους στεγανωτικών παρεμβυσμάτων
άξονα:

• Μηχανικό παρέμβυσμα τύπου φυσιγγίου
• Συμβατικό μηχανικό παρέμβυσμα τύπου εσωτερικού εξαρτήματος
• Δυναμικό παρέμβυσμα
• Επιλογή κουτιού στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη

Επιλογές μηχανικών παρεμβυσμάτων
Οι αντλίες συνήθως αποστέλλονται στους πελάτες με τα μηχανικά παρεμβύσματα
εγκατεστημένα. Αν στην αντλία σας δεν είναι εγκατεστημένα τα μηχανικά παρεμβύσματα,
ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή τους.
Για τη συγκεκριμένη αντλία υπάρχουν οι εξής επιλογές μηχανικών παρεμβυσμάτων:

• Μηχανικό παρέμβυσμα τύπου φυσιγγίου
• Συμβατικό μηχανικό παρέμβυσμα τύπου εσωτερικού εξαρτήματος

Σύνδεση στεγανωτικού υγρού για μηχανικά παρεμβύσματα
Απαιτείται λίπανση του παρεμβύσματος.

Για να λιπαίνεται όπως πρέπει το παρέμβυσμα, πρέπει να υπάρχει μια μεμβράνη υγρού
μεταξύ όλων των πλευρών του. Εντοπίστε τα πώματα ανατρέχοντας στις εικόνες που
παραλάβατε μαζί με το παρέμβυσμα.
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Μέθοδοι ξεπλύματος παρεμβύσματος
Για το ξέπλυμα ή την ψύξη του παρεμβύσματος μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις εξής
μεθόδους:
Μέθοδος Περιγραφή
Ξέπλυμα προϊόντος Δρομολογήστε τη σωλήνωση έτσι ώστε η αντλία να ωθεί το αντλούμενο υγρό

από το περίβλημα και να το εγχύει στον στυπιοθλίπτη του παρεμβύσματος. Αν
είναι αναγκαίο, ένας εξωτερικός εναλλάκτης θερμότητας ψύχει το αντλούμενο
υγρό πριν την είσοδό του στον στυπιοθλίπτη του παρεμβύσματος.

Εξωτερικό ξέπλυμα Δρομολογήστε τη σωλήνωση έτσι ώστε η αντλία να εγχύει καθαρό, ψυχρό,
συμβατό υγρό απευθείας στον στυπιοθλίπτη του παρεμβύσματος. Η πίεση του
υγρού που χρησιμοποιείται για το ξέπλυμα πρέπει να είναι υψηλότερη από την
πίεση στον θάλαμο στεγανοποίησης κατά 0,35 έως 1,01 kg/cm2 | 5 έως 15 psi.
Ο ρυθμός έγχυσης πρέπει να είναι 2 έως 8 lpm | 0,5 έως 2 gpm.

Άλλη Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους που απαιτούν πολλαπλές
συνδέσεις στον στυπιοθλίπτη ή στον θάλαμο στεγανοποίησης. Ανατρέξτε στο
σχέδιο αναφοράς του μηχανικού παρεμβύσματος και στα διαγράμματα των
σωληνώσεων ξεπλύματος/ψύξης του παρεμβύσματος.

Επιλογή κουτιού στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε περιβάλλον ταξινομημένο ως ATEX (εκρήξιμο) δεν επιτρέπεται η χρήση κουτιών
στεγανοποιημένων στυπιοθλιπτών.

Η εγκατάσταση στεγανωτικών υλικών, δακτυλίων της αντλίας ή στυπιοθλιπτών δεν
πραγματοποιείται στο εργοστάσιο.
Τα εξαρτήματα αυτά περιλαμβάνονται στη συσκευασία της αντλίας και θα τα βρείτε στο
κουτί των ρακόρ. Προτού θέσετε σε λειτουργία την αντλία, πρέπει να εγκαταστήσετε τα
στεγανωτικά υλικά, τους δακτυλίους της αντλίας και τον στυπιοθλίπτη ακολουθώντας τις
οδηγίες που παρατίθενται στην ενότητα «Συντήρηση στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη» στο
κεφάλαιο «Συντήρηση».

Σύνδεση στεγανωτικού υγρού για κουτί στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Φροντίστε να λιπάνετε τον στυπιοθλίπτη. Αλλιώς, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του
στυπιοθλίπτη και της αντλίας.

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό στεγανωτικό υγρό κάτω από τις εξής συνθήκες:
• Το αντλούμενο υγρό περιέχει λειαντικά σωματίδια.

• Η πίεση στο κουτί του στυπιοθλίπτη είναι μικρότερη από την ατμοσφαιρική όταν η
αντλία λειτουργεί με ύψος αναρρόφησης ή όταν η πηγή αναρρόφησης βρίσκεται σε
κενό αέρος. Κάτω από τις συνθήκες αυτές το στεγανωτικό υλικό δεν ψύχεται και δεν
λιπαίνεται και αντλείται αέρας μέσα στην αντλία.

Συνθήκες για την εφαρμογή εξωτερικού υγρού
Συνθήκη Ενέργεια
Η πίεση στον στυπιοθλίπτη είναι μεγαλύτερη από
την ατμοσφαιρική και το αντλούμενο υγρό είναι
καθαρό.

Η κανονική ροή του στυπιοθλίπτη με ρυθμό 40
έως 60 σταγόνων ανά λεπτό συνήθως επαρκεί
για τη λίπανση και την ψύξη του στεγανωτικού
υλικού. Δεν χρειάζεστε στεγανωτικό υγρό.

Η πίεση στο κουτί του στυπιοθλίπτη είναι μικρότε-
ρη από την ατμοσφαιρική ή το αντλούμενο υγρό
δεν είναι καθαρό.

Απαιτείται εξωτερική πηγή καθαρού συμβατού
υγρού.

Απαιτείται εξωτερική πηγή καθαρού συμβατού
υγρού.

Πρέπει να συνδέσετε τη σωλήνωση στη σύνδεση
του δακτυλίου της αντλίας με ρυθμό ροής 40 έως
60 σταγόνων ανά λεπτό. Η πίεση πρέπει να είναι
1,01 kg/cm2 | 15 psi πάνω από την πίεση στον
στυπιοθλίπτη.
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Στεγανοποίηση του άξονα με κουτί στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε περιβάλλον ταξινομημένο ως ATEX (εκρήξιμο) δεν επιτρέπεται η χρήση κουτιών
στεγανοποιημένων στυπιοθλιπτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ποτέ μην αντικαταστήσετε το μονωτικό υλικό αν δεν κλειδώσετε και δεν ασφαλίσετε όπως
πρέπει τη μονάδα μετάδοσης κίνησης και αν δεν αφαιρέσετε το διαχωριστικό του
συνδέσμου.

Οι αντλίες αποστέλλονται στους πελάτες χωρίς να έχει γίνει εγκατάσταση του στεγανωτικού
υλικού, του δακτυλίου της αντλίας ή του στυπιοθλίπτη. Τα εξαρτήματα αυτά περιλαμβάνο-
νται στο κουτί των συνδέσμων που συνοδεύει κάθε αντλία και η εγκατάστασή τους πρέπει
να γίνει πριν από την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας.
1. Καθαρίστε προσεκτικά την εσωτερική διάμετρο του κουτιού του στυπιοθλίπτη.
2. Περιστρέψτε το μονωτικό υλικό όσο χρειάζεται για το τυλίξετε γύρω από τον άξονα.

Εικόνα 31: Στεγανωτικοί δακτύλιοι

Εικόνα 32: Δακτύλιοι αντλίας

1. Σύνδεση για ξέπλυμα δακτυλίων αντλίας
2. Στυπιοθλίπτης (μη σκληρυμένος)
3. Δακτύλιος αντλίας

3. Τοποθετήστε το μονωτικό υλικό και στρίψτε τους αρμούς σε κάθε δακτύλιο κατά 90°.
Εγκαταστήστε τα εξαρτήματα του κουτιού του στυπιοθλίπτη με την εξής σειρά:
a) Δύο στεγανωτικοί δακτύλιοι
b) Ένας δακτύλιος αντλίας (δύο κομματιών)
c) Τρεις στεγανωτικοί δακτύλιοι
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος της αντλίας βρίσκεται στη σύνδεση ξεπλύματος για να
διασφαλίσετε ότι θα εκτελείται η διαδικασία ξεπλύματος. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος
μειωμένων επιδόσεων.

4. Εγκαταστήστε τα μισά μέρη του στυπιοθλίπτη και σφίξτε ομοιόμορφα τα παξιμάδια με
το χέρι.

Επιλογή δυναμικού παρεμβύσματος (μόνο για 3180 και 3185 διατάξεων S,
M, L και XL)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε περιβάλλον ταξινομημένο ως ATEX (εκρήξιμο) δεν επιτρέπεται η χρήση δυναμικών
παρεμβυσμάτων.

Το δυναμικό παρέμβυσμα αποτελείται από δύο εξαρτήματα:

• Παρέμβυσμα του ανακλαστήρα το οποίο αποτρέπει τον κίνδυνο διαρροής κατά τη
λειτουργία

• Δευτερεύον παρέμβυσμα το οποίο αποτρέπει τον κίνδυνο διαρροής όταν η μονάδα
είναι εκτός λειτουργίας

Πίνακας 5: Λειτουργία εξαρτημάτων δυναμικού παρεμβύσματος
Εξάρτημα Περιγραφή και λειτουργία
Παρέμβυσμα ανακλα-
στήρα

Το παρέμβυσμα του ανακλαστήρα αποτρέπει την εισροή υγρού στο κουτί
του στυπιοθλίπτη κατά τη λειτουργία. Για τον ανακλαστήρα υπό κανονικές
συνθήκες δεν απαιτείται ξέπλυμα. Σε ορισμένες εργασίες ενδέχεται να
απαιτείται ξέπλυμα αν έχουν συσσωρευτεί στερεές ουσίες επάνω στον
ανακλαστήρα. Η μονάδα περιλαμβάνει πώμα ξεπλύματος για τον σκοπό
αυτό. Η μονάδα επίσης περιλαμβάνει πώμα για την αποστράγγιση του
θαλάμου του ανακλαστήρα αν υπάρξει κίνδυνος να παγώσει η μονάδα.

Δευτερεύον παρέμβυ-
σμα

Το δευτερεύον παρέμβυσμα αποτρέπει τον κίνδυνο διαρροής κατά τον
τερματισμό της λειτουργίας. Το παρέμβυσμα μπορεί να είναι ενός από τους
εξής τύπους:

• Στεγανωτικό υλικό γραφίτη
• Παρέμβυσμα σε μορφή διαφράγματος

Πίνακας 6: Λειτουργία εξαρτήματος δευτερεύοντος παρεμβύσματος
Τύπος δευτερεύοντος
παρεμβύσματος

Περιγραφή και λειτουργία

Στεγανωτικό υλικό γρα-
φίτη

Το στεγανωτικό υλικό γραφίτη παρέχει επαρκή διάρκεια ζωής όταν
χρησιμοποιείται σε ξηρή μορφή αλλά μπορεί να παράσχει μεγαλύτερης
διάρκειας επιδόσεις αν λιπανθεί με καθαρό νερό ή γράσο.

• Αν χρησιμοποιήσετε καθαρό νερό ως λιπαντικό, τότε ο ανακλαστήρας
μειώνει τόσο την ποσότητα όσο και την πίεση του νερού που είναι
απαραίτητο για το παρέμβυσμα. Αν το ύψος αναρρόφησης είναι
χαμηλότερα από το σημείο στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει σωστά
ο ανακλαστήρας, τότε η πίεση στο κουτί του στυπιοθλίπτη είναι ίδια με
την ατμοσφαιρική πίεση. Η πίεση του νερού για το παρέμβυσμα
πρέπει να είναι αρκετά υψηλή για να ξεπερνά τη στατική κεφαλή όταν
δεν λειτουργεί η αντλία ώστε οι στερεές ουσίες που υπάρχουν στο
αντλούμενο υγρό να μην περνούν μέσα στο μονωτικό υλικό. Πρέπει
να υπάρχει επαρκής ροή για την ψύξη του μονωτικού υλικού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Πρέπει να γεμίζετε εντελώς την αντλία με υγρό προτού τη θέσετε σε

λειτουργία. Δεν πρέπει να αφήνετε την αντλία να λειτουργεί χωρίς
υγρό με την ελπίδα ότι θα γεμίσει μόνη της. Αν θέσετε σε λειτουργία
την αντλία χωρίς υγρό, υπάρχει κίνδυνος να πάθει σοβαρή ζημιά.

• Αν χρησιμοποιήσετε γράσο ως λιπαντικό, τότε πρέπει να χρησιμο-
ποιήσετε γρασαδόρους που στηρίζονται σε ελατήρια για σταθερή
παροχή γράσου.
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Τύπος δευτερεύοντος
παρεμβύσματος

Περιγραφή και λειτουργία

Παρέμβυσμα σε μορφή
διαφράγματος

Είναι ένας ελαστομερικός δίσκος που στηρίζεται σε έναν τάκο όταν δεν
λειτουργεί η αντλία. Η θέση του τάκου καθορίζεται στο εργοστάσιο, αλλά
πρέπει να την ελέγχετε πριν από την έναρξη της λειτουργίας. Η βαθμίδα
στον τάκο πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την πρόσοψη του ελάσμα-
τος του στυπιοθλίπτη. Ενδέχεται να απαιτείται κάποια ρύθμιση.
Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση ξεπλύματος του ανακλαστήρα αν χρειαστεί να
τον ξεπλύνετε. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε πίεση πάνω από 20 psig (1.4 kg/
cm2) με την επιλογή του διαφράγματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Πρέπει να γεμίζετε εντελώς την αντλία με υγρό προτού τη θέσετε σε

λειτουργία. Δεν πρέπει να αφήνετε την αντλία να λειτουργεί χωρίς
υγρό με την ελπίδα ότι θα γεμίσει μόνη της. Αν θέσετε σε λειτουργία
την αντλία χωρίς υγρό, υπάρχει κίνδυνος να πάθει σοβαρή ζημιά.

Αρχική πλήρωση αντλίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι αντλίες αυτές δεν διαθέτουν δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης και πρέπει να είναι
συνεχώς γεμάτες ως επάνω με υγρό κατά τη λειτουργία τους. Αν δεν είναι γεμάτες ως
επάνω με υγρό, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και πρόκλησης σοβαρής ζημιάς στην
αντλία και στο παρέμβυσμα.

Αρχική πλήρωση της αντλίας με την παροχή αναρρόφησης πάνω από
την αντλία

1. Ανοίξτε με αργό ρυθμό τη βαλβίδα απομόνωσης της αναρρόφησης.
2. Ανοίξτε τις οπές εξαερισμού στις σωληνώσεις αναρρόφησης και εκκένωσης ωσότου

εκρεύσει το αντλούμενο υγρό.
3. Ανοίξτε τις θυρίδες εξαερισμού.

1. Βαλβίδα απομόνωσης εκκένωσης
2. Ανεπίστροφη βαλβίδα
3. Βαλβίδα απομόνωσης αναρρόφησης
Εικόνα 33: Παροχή αναρρόφησης πάνω από την αντλία

Αρχική πλήρωση της αντλίας με την παροχή αναρρόφησης κάτω από την
αντλία

Χρησιμοποιήστε ποδοβαλβίδα και εξωτερική πηγή υγρού για την πλήρωση της αντλίας. Για
την είσοδο του υγρού η πηγή μπορεί να είναι μία από τις εξής:

• Αντλία πλήρωσης
• Γραμμή εκκένωσης υπό πίεση
• Άλλη εξωτερική παροχή

1. Κλείστε τη βαλβίδα απομόνωσης της εκκένωσης.
2. Ανοίξτε τις βαλβίδες των οπών εξαερισμού στο περίβλημα.
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3. Ανοίξτε τη βαλβίδα στην εξωτερική γραμμή παροχής και αφήστε την ανοιχτή ωσότου
αρχίσει να εκρέει μόνο υγρό από τις βαλβίδες των οπών εξαερισμού.

4. Κλείστε τις βαλβίδες των οπών εξαερισμού.
5. Κλείστε την εξωτερική γραμμή παροχής.
Η εικόνα αυτή χρησιμεύει ως παράδειγμα της πλήρωσης της αντλίας με χρήση ποδοβαλβί-
δας και εξωτερική παροχής:

1. Βαλβίδα απομόνωσης εκκένωσης
2. Βαλβίδα διακοπής λειτουργίας
3. Από εξωτερική παροχή
4. Ποδοβαλβίδα
5. Ανεπίστροφη βαλβίδα
Εικόνα 34: Αρχική πλήρωση αντλίας με παροχή αναρρόφησης κάτω από την αντλία

Η εικόνα αυτή χρησιμεύει ως παράδειγμα της πλήρωσης της αντλίας με χρήση ποδοβαλβί-
δας μέσω παράκαμψης γύρω από την ανεπίστροφη βαλβίδα:
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1. Γραμμή παράκαμψης
2. Βαλβίδα διακοπής λειτουργίας
3. Ποδοβαλβίδα
4. Ανεπίστροφη βαλβίδα
5. Βαλβίδα απομόνωσης εκκένωσης
Εικόνα 35: Αρχική πλήρωση αντλίας με παροχή αναρρόφησης κάτω από την αντλία με
χρήση ποδοβαλβίδας μέσω παράκαμψης γύρω από την ανεπίστροφη βαλβίδα

Άλλες μέθοδοι πλήρωσης της αντλίας
Για την πλήρωση της αντλίας μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις εξής μεθόδους:

• Αρχική πλήρωση μέσω αγωγού έκχυσης
• Αρχική πλήρωση μέσω αντλίας αυτόματης πλήρωσης

Έναρξη λειτουργίας της αντλίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό, φθοράς των παρεμβυσμάτων και ρωγμής
στο προστατευτικό περίβλημα. Προτού θέσετε σε λειτουργία την αντλία, βεβαιωθείτε ότι
όλα τα συστήματα ξεπλύματος και ψύξης λειτουργούν σωστά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό λόγω λειτουργίας της μονάδας χωρίς
υγρό. Ελέγξτε αμέσως τα μανόμετρα. Αν δεν επιτυγχάνεται γρήγορα η πίεση
εκκένωσης, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της μονάδας μετάδοσης κίνησης, επανα-
λάβετε την πλήρωση της αντλίας και επιχειρήστε να τη θέσετε και πάλι σε λειτουργία.

• Προς αποφυγή κάθε κινδύνου πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό, ελέγξτε την αντλία
για να εξακριβώσετε μήπως είναι υψηλά τα επίπεδα δόνησης, μήπως έχει ανέβει η
θερμοκρασία των ρουλεμάν και μήπως ακούγεται υπερβολικός θόρυβος. Σε περίπτω-
ση υπέρβασης των φυσιολογικών επιπέδων, τερματίστε τη λειτουργία της αντλίας και
επιλύστε το πρόβλημα.

• Αν έχετε μονάδα που είναι τοποθετημένη σε πλαίσιο, βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του
λαδιού είναι σωστή προτού θέσετε σε λειτουργία την αντλία. Οι αντλίες απευθείας
σύζευξης δεν έχουν ρουλεμάν λιπαινόμενα με λάδι.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό σε μονάδες που λιπαίνονται με καθαρό ή
ραφιναρισμένο λάδι σε σπρέι. Αφαιρέστε τα πώματα της θύρας παρατήρησης για να
εξακριβώσετε αν η ροή του σπρέι είναι η ενδεδειγμένη. Αμέσως μετά επανεγκαταστήστε τα
πώματα.

Προτού θέσετε σε λειτουργία την αντλία, πρέπει να εκτελέσετε τις εξής εργασίες:
• Ανοίξτε τη βαλβίδα αναρρόφησης.
• Ανοίξτε κάθε γραμμή ανακυκλοφορίας ή ψύξης.

1. Ανάλογα με τις συνθήκες του συστήματος, κλείστε εντελώς ή ανοίξτε μερικώς τη
βαλβίδα εκκένωσης.

2. Θέστε σε λειτουργία τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.
3. Ανοίξτε με αργό ρυθμό τη βαλβίδα εκκένωσης τόσο ώστε η αντλία να φτάσει στην

επιθυμητή ροή.
4. Ελέγξτε αμέσως το μανόμετρο για να διασφαλίσετε ότι η αντλία θα αποκτήσει γρήγορα

στη σωστή πίεση εκκένωσης.
5. Αν η αντλία δεν καταφέρει να αποκτήσει τη σωστή πίεση, εκτελέστε τα εξής βήματα:

a) Διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας μετάδοσης κίνησης.
b) Επαναλάβετε τη διαδικασία πλήρωσης της αντλίας.
c) Επανεκκινήστε τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.

6. Παρακολούθηση της αντλίας κατά τη λειτουργία της:
a) Ελέγξτε την αντλία για να εξακριβώσετε μήπως έχει ανέβει η θερμοκρασία των

ρουλεμάν, μήπως υπάρχει υπερβολική δόνηση και μήπως ακούγεται θόρυβος.
b) Αν η αντλία ξεπεράσει τις φυσιολογικές στάθμες, τότε τερματίστε αμέσως τη

λειτουργία της και διορθώστε το πρόβλημα.
Μια αντλία μπορεί να ξεπεράσει τις φυσιολογικές στάθμες για αρκετούς λόγους.
Στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» θα βρείτε πληροφορίες όσον αφορά
πιθανές λύσεις για το πρόβλημα αυτό.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 ωσότου αρχίσει να λειτουργεί όπως πρέπει η αντλία.

Ενεργοποίηση του συστήματος παρακολούθησης της
κατάστασης i-ALERT®

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος έκρηξης και τραυματισμού. Αν το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης
υπερθερμανθεί, υπάρχει κίνδυνος να καεί. Ποτέ μην αφήσετε την θερμοκρασία του
συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης να ανέβει πάνω από τους 149°C | 300°F και
ποτέ μην το πετάξετε στη φωτιά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης αν στην
ατμόσφαιρα υπάρχει οξικό οξύ.

Εφόσον χρησιμοποιήσετε το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT® ή το
σύστημα i-ALERT®2 για παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας εξοπλισμού μέσω
Bluetooth, σημαίνει ότι συμφωνείτε να τηρήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης
του συστήματος. Συμφωνία αδειοδότησης λογισμικού (σελίδα 20)
Το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης είναι έτοιμο για ενεργοποίηση όταν η αντλία
λειτουργεί και έχει φτάσει σε σταθερή ροή, πίεση και θερμοκρασία. Η διεργασία αυτή
διαρκεί λίγα λεπτά.
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1. Τοποθετήστε έναν μικρό μαγνήτη πάνω από το λογότυπο της ITT στο σύστημα
παρακολούθησης της κατάστασης και ύστερα αφαιρέστε τον, όπως δείχνει αυτό το
παράδειγμα.

Εικόνα 36: Σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®

Όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης:
1. Ανάβει μια σειρά κόκκινων λυχνιών LED και ύστερα παρουσιάζεται μια λυχνία LED

που μένει συνεχώς αναμμένη σε πράσινο χρώμα.
2. Συλλέγει οκτώ δείγματα με διαφορά ενός δευτερολέπτου μεταξύ τους.
3. Υπολογίζει τον μέσο όρο των μετρήσεων αυτών για να διαμορφώσει το επίπεδο

δόνησης της γραμμής βάσης.
4. Αναβοσβήνει μια πράσινη λυχνία LED ύστερα από περίπου δώδεκα δευτερόλεπτα.

Το πρώτο δεκάλεπτο η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε ένα δευτερόλεπτο με
πέντε συνεχείς αναλαμπές και ύστερα γίνεται μια παύση για λήψη μιας μέτρησης της
δόνησης. Στην εν λόγω περίοδο έναρξης της λειτουργίας του συστήματος λαμβάνονται
μετρήσεις πιο συχνά (κάθε έξι δευτερόλεπτα) ώστε να μπορέσει να ανιχνευτεί αμέσως
κάθε περίπτωση συναγερμού.

Συνήθης λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της
κατάστασης i-ALERT®

Για τη διαδικασία εγκατάστασης και/ή ενεργοποίησης του συστήματος παρακολούθησης i-
ALERT®2, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας του i-ALERT®2 IOM ή
στην ιστοσελίδα http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/ (i-
ALERT2.com). Οδηγίες για τη συνήθη λειτουργία περιλαμβάνει και το εγχειρίδιο εγκατάστα-
σης και λειτουργίας του i-ALERT®2 IOM.

Διάστημα μέτρησης
Ο πίνακας αυτός δείχνει τα διαστήματα μέτρησης για το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης
στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας και της λειτουργίας συναγερμού.
Τρόπος λειτουργίας Διάστημα μέτρησης
Κανονικός τρόπος λειτουργίας Πέντε λεπτά
Λειτουργία συναγερμού Δύο λεπτά

Όταν το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης μετρά μια ένδειξη κάτω από τα
καθορισμένα όρια θερμοκρασίας και δόνησης, αναβοσβήνει η αντίστοιχη κόκκινη λυχνία
LED. Μόλις διορθωθεί η διεργασία ή η κατάσταση της αντλίας που προκαλεί τον
συναγερμό, το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης επανέρχεται στην κανονική
λειτουργία αφού κάνει μία μέτρηση για να εξακριβώσει αν η στάθμη είναι η κανονική.

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
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Λειτουργία συναγερμού
Όταν το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης περνά στη λειτουργία συναγερμού,
πρέπει να ερευνήσετε την αιτία της κατάστασης και να κάνετε τις αναγκαίες διορθώσεις
έγκαιρα.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μαγνητικών συσκευών
Προσέξτε όποτε χρησιμοποιείτε μαγνητικές συσκευές, π.χ. μαγνητικούς ανιχνευτήρες
παρακολούθησης δόνησης ή επιλογικούς ενδείκτες, κοντά στο σύστημα παρακολούθησης
της κατάστασης. Οι εν λόγω μαγνητικές συσκευές ενδέχεται να ενεργοποιήσουν ή να
απενεργοποιήσουν τυχαία το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης επιφέροντας μη
ενδεδειγμένα επίπεδα συναγερμού ή απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης.

Προφυλάξεις κατά τη λειτουργία της αντλίας
Γενικές προφυλάξεις

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Τροποποιήστε τη χωρητικότητα μέσω της ρυθμιστικής βαλβίδας στη γραμμή εκκένω-
σης. Ποτέ μη μειώσετε τη ροή από τη γραμμή αναρρόφησης. Στην περίπτωση αυτή
υπάρχει κίνδυνος μειωμένων επιδόσεων, υπερθέρμανσης και πρόκλησης ζημιάς στον
εξοπλισμό.

• Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό από μη αναμενόμενη υπερθέρμανση.
Δεν πρέπει να υπερφορτώνετε τον κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες λειτουργίας
της αντλίας είναι οι κατάλληλες για τη μονάδα μετάδοσης κίνησης. Η μονάδα
μετάδοσης κίνησης ενδέχεται να υπερφορτωθεί στις εξής περιστάσεις:
• Αν η σχετική πυκνότητα ή το ιξώδες του υγρού ξεπερνά την προβλεπόμενη τιμή
• Αν ο ρυθμός ροής του αντλούμενου υγρού ξεπερνά την ονομαστική τιμή του.

• Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί αν η ροή είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο όριο. Για
να μάθετε το ανώτατο όριο ροής, ανατρέξτε στην καμπύλη επιδόσεων της αντλίας.

• Η αντλία δεν πρέπει να λειτουργεί αν η υδραυλική ή θερμική ροή είναι μικρότερη από
το κατώτατο όριο. Για να μάθετε το κατώτατο όριο υδραυλικής ροής, ανατρέξτε στο
τεχνικό εγχειρίδιο και στην καμπύλη επιδόσεων της αντλίας. Για να υπολογίσετε το
κατώτατο όριο θερμικής ροής, ανατρέξτε στο πρότυπο ANSI/HI 1.3-2000 για τη
σχεδίαση και τις εφαρμογές φυγοκεντρικών αντλιών.

• Η αντλία πρέπει να λειτουργία πάντα ακριβώς ή περίπου με τις συνθήκες για τις οποίες
είναι διαβαθμισμένη. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να πάθει ζημιά η αντλία λόγω
σπηλαίωσης ή ανακυκλοφορίας.

Λειτουργία με μειωμένη απόδοση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Κίνδυνος ρωγμής στο προστατευτικό περίβλημα και φθοράς του εξοπλισμού. Λόγω
υπερβολικά υψηλών επιπέδων δόνησης υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί φθορά στα
ρουλεμάν, στο κουτί του στυπιοθλίπτη, στον θάλαμο στεγανοποίησης και/ή στο
μηχανικό παρέμβυσμα. Ελέγξτε την αντλία για να εξακριβώσετε μήπως είναι υψηλά τα
επίπεδα δόνησης, μήπως έχει ανέβει η θερμοκρασία των ρουλεμάν και μήπως
ακούγεται υπερβολικός θόρυβος. Σε περίπτωση υπέρβασης των φυσιολογικών
επιπέδων, τερματίστε τη λειτουργία της μονάδας και επιλύστε τα προβλήματα.

• Κίνδυνος έκρηξης και σοβαρού τραυματισμού. Μη θέσετε σε λειτουργία την αντλία αν
είναι φραγμένες οι σωληνώσεις του συστήματος ή αν είναι κλειστές οι βαλβίδες
αναρρόφησης ή εκκένωσης. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος ταχείας θέρμαν-
σης και εξάτμισης του αντλούμενου υγρού.

• Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό και σοβαρού τραυματισμού. Αν συσσω-
ρευτεί θερμότητα, υπάρχει κίνδυνος να ραγίσουν ή να μαγκώσουν τα περιστρεφόμενα
εξαρτήματα. Ελέγξτε την αντλία για να εξακριβώσετε μήπως παρατηρείται υπερσυσ-
σώρευση θερμότητας. Σε περίπτωση υπέρβασης των φυσιολογικών επιπέδων,
τερματίστε τη λειτουργία της μονάδας και επιλύστε τα προβλήματα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Δεν πρέπει να υπάρχουν ξένα αντικείμενα στην αντλία και στο σύστημα. Αν βουλώσει
η αντλία, τερματίστε τη λειτουργία της και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος
προτού την επανεκκινήσετε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι εσωτερικές επιφάνειες της αντλίας ενδέχεται να φθαρούν λόγω σπηλαίωσης. Διασφαλί-
στε ότι το διαθέσιμο καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης (Net Positive Suction Head
Available (NPSHA)) υπερβαίνει πάντα το απαιτούμενο καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης
(Net Positive Suction Head (NPSH3)) όπως υποδεικνύεται στην καμπύλη επιδόσεων της
αντλίας.

Λειτουργία κάτω από συνθήκες παγετού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην αφήσετε μια αδρανή αντλία εκτεθειμένη σε συνθήκες παγετού. Αποστραγγίστε όλο το
υγρό που βρίσκεται μέσα στην αντλία και σε κάθε βοηθητικό εξοπλισμό. Αλλιώς, υπάρχει
κίνδυνος να παγώσει το υγρό και να πάθει ζημιά η αντλία.

Τερματισμός λειτουργίας της αντλίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Πρέπει να πάρετε προφυλάξεις προς αποφυγή τραυματισμού. Η αντλία ενδέχεται να
διαχειρίζεται επικίνδυνα και/ή τοξικά υγρά. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ενδεδειγμένο
εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Η διαχείριση και η απόρριψη του αντλούμενου υγρού
πρέπει να γίνονται σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία
του περιβάλλοντος.

1. Κλείστε με αργό ρυθμό τη βαλβίδα εκκένωσης.
2. Τερματίστε τη λειτουργία της μονάδας μετάδοσης κίνησης και κλειδώστε την για να

αποφευχθεί η τυχαία περιστροφή της.

Απενεργοποίηση του συστήματος παρακολούθησης της
κατάστασης i-ALERT®

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Πάντα πρέπει να απενεργοποιείτε το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης όποτε
πρόκειται να διακόψετε τη λειτουργία της αντλίας για μεγάλη χρονική περίοδο. Αλλιώς, θα
μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

1. Κολλήστε και αφήστε έναν μικρό μαγνήτη πάνω από το λογότυπο της ITT στο σύστημα
παρακολούθησης της κατάστασης ώσπου να αναβοσβήσουν τρεις φορές οι κόκκινες
λυχνίες LED.
Η διαδικασία αυτή λογικά θα διαρκέσει 10-15 δευτερόλεπτα αν το σύστημα παρακολού-
θησης της κατάστασης λειτουργεί κανονικά και περίπου πέντε δευτερόλεπτα αν
βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

2. Αφαιρέστε τον μαγνήτη.
Αν η απενεργοποίηση ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι κόκκινες λυχνίες LED θα μείνουν
συνεχώς αναμμένες.
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Επαναφορά του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης
i-ALERT®

Για τη διαδικασία απενεργοποίησης ή επαναφοράς του συστήματος παρακολούθησης i-
ALERT®2, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας του i-ALERT®2 IOM ή
στην ιστοσελίδα i-ALERT2.com. http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/
monitoring/i-alert2/
Πάντα πρέπει να εκτελείτε επαναφορά του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης
κατά την εκκίνηση της αντλίας ύστερα από εργασίες συντήρησης, αλλαγές στο σύστημα ή
διακοπή λειτουργίας για μεγάλη χρονική περίοδο. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να υποδει-
χθούν ψευδή επίπεδα της γραμμής βάσης που ίσως αναγκάσουν το σύστημα παρακολού-
θησης της κατάστασης να παρουσιάσει συναγερμική ειδοποίηση λόγω σφάλματος.
1. Ακουμπήστε έναν μαγνήτη πάνω από το λογότυπο της ITT στο σύστημα παρακολού-

θησης της κατάστασης για να το ενεργοποιήσετε.Το σύστημα παρακολούθησης της
κατάστασης αρχίζει να δημιουργεί ένα νέο επίπεδο δόνησης της γραμμής βάσης.

http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
http://www.ittproservices.com/aftermarket-products/monitoring/i-alert2/
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Διαδικασία τελικής ευθυγράμμισης της αντλίας και της μονάδας
μετάδοσης κίνησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Αν δεν αποσυνδέσετε και δεν κλειδώσετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Πάντα
πρέπει να αποσυνδέσετε και να κλειδώνετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρη-
σης.
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους
σε συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς
κανόνες.

• Για ειδικές οδηγίες και συστάσεις, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των
συνδέσμων/των γραναζιών.

• Η απώλεια της ευθυγράμμισης ενδέχεται να προκαλέσει μειωμένες επιδόσεις, ζημιά
στον εξοπλισμό ή ακόμη και καταστροφική βλάβη μονάδων έδρασης σε πλαίσιο με
συνέπεια την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού. Η ενδεδειγμένη ευθυγράμμιση
αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη και του χρήστη της μονάδας. Προτού θέσετε σε
λειτουργία τη μονάδα, ελέγξτε την ευθυγράμμιση όλων των εξαρτημάτων της μονάδας
μετάδοσης κίνησης.
• Ακολουθήστε τις διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας του συνδέσμου τις
οποίες συνιστά ο κατασκευαστής του.

Πρέπει να ελέγξετε την τελική ευθυγράμμιση μόλις η αντλία και η μονάδα μετάδοσης
κίνησης φτάσουν στη θερμοκρασία λειτουργίας. Για οδηγίες όσον αφορά την αρχική
ευθυγράμμιση ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».
1. Αφήστε τη μονάδα να λειτουργήσει κάτω από τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας για

αρκετή ώρα ώστε η αντλία, η μονάδα μετάδοσης κίνησης και το συσχετισμένο σύστημα
να φτάσουν στη θερμοκρασία λειτουργίας.

2. Τερματίστε τη λειτουργία της αντλίας και της μονάδας μετάδοσης κίνησης.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό του συνδέσμου.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Αφαίρεση του προστατευτικού του συνδέσμου» στο κεφάλαιο
«Συντήρηση».

4. Ελέγξτε την ευθυγράμμιση την ώρα που η μονάδα είναι ακόμη ζεστή.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Ευθυγράμμιση της αντλίας με τη μονάδα μετάδοσης κίνησης»
στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση».

5. Επανεγκαταστήστε το προστατευτικό του συνδέσμου.
6. Επανεκκινήστε την αντλία και τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.
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Συντήρηση
Χρονοπρόγραμμα εργασιών συντήρησης
Έλεγχοι στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης

Ένα χρονοπρόγραμμα εργασιών συντήρησης περιλαμβάνει τους εξής τύπους ελέγχων:

• Συνήθεις εργασίες συντήρησης
• Συνήθεις έλεγχοι
• Τριμηνιαίοι έλεγχοι
• Ετήσιοι έλεγχοι

Φροντίστε να συντομεύετε τα μεσοδιαστήματα των ελέγχων ανάλογα αν το αντλούμενο
υγρό είναι λειαντικό και/ή διαβρωτικό ή αν το περιβάλλον είναι ταξινομημένο ως εκρήξιμο.

Συνήθεις έλεγχοι
Κατά τους συνήθεις ελέγχους της αντλίας, εκτελέστε τις εξής εργασίες:

• Ελέγξτε τη στάθμη και την κατάσταση του λαδιού μέσω του παραθύρου του ενδείκτη
της στάθμης στο περίβλημα των ρουλεμάν.

• Ελέγξτε για ασυνήθιστο θόρυβο, δόνηση και υψηλή θερμοκρασία των ρουλεμάν.

• Ελέγξτε μήπως υπάρχουν διαρροές από την αντλία και τις σωληνώσεις.
• Αναλύστε τη δόνηση.

• Ελέγξτε την πίεση εκκένωσης.
• Ελέγξτε τη θερμοκρασία.

• Ελέγξτε μήπως υπάρχουν διαρροές από τον θάλαμο στεγανοποίησης και το κουτί του
στυπιοθλίπτη.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές από το μηχανικό παρέμβυσμα.

• Αν παρατηρήσετε υπερβολική διαρροή, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε το μονωτικό
υλικό στο κουτί του στυπιοθλίπτη.

Τριμηνιαίοι έλεγχοι
Κάθε τρεις μήνες εκτελέστε τους εξής ελέγχους:

• Ελέγξτε αν οι πίροι συγκράτησης είναι καλά σφιγμένοι στη θεμελίωση.

• Αν η αντλία έχει μείνει αδρανής, ελέγξτε το στεγανωτικό υλικό και αντικαταστήστε το αν
απαιτείται κατά περίσταση.

• Πρέπει να αλλάζετε το λάδι τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες (κάθε 2.000 ώρες
λειτουργίας).
• Πρέπει να αλλάζετε το λάδι πιο συχνά αν υπάρχουν δυσμενείς ατμοσφαιρικές ή
άλλες συνθήκες που ενδέχεται να ρυπάνουν το λάδι ή να υποβαθμίσουν την
ποιότητά του.

• Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του άξονα και ευθυγραμμίστε τον ξανά αν απαιτείται κατά
περίσταση.

Ετήσιοι έλεγχοι
Μία φορά τον χρόνο εκτελέστε τους εξής ελέγχους:

• Ελέγξτε την απόδοση της αντλίας.
• Ελέγξτε την πίεση της αντλίας.
• Ελέγξτε την ισχύ της αντλίας.

Αν οι επιδόσεις της αντλίας δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εργασιών σας και οι
απαιτήσεις των εργασιών σας δεν έχουν αλλάξει, τότε εκτελέστε τα εξής βήματα:

1. Αποσυναρμολογήστε την αντλία.
2. Ελέγξτε την.
3. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα.
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Συντήρηση ρουλεμάν
Αυτές οι ενότητες για τη λίπανση των ρουλεμάν παραθέτουν πίνακες με διάφορες

θερμοκρασίες του αντλούμενου υγρού. Αν η αντλία διαθέτει πιστοποίηση ATEX και η
θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού υπερβεί τις επιτρεπόμενες τιμές θερμοκρασίας, τότε
πρέπει να αποταθείτε στον αντιπρόσωπο της ITT στην περιοχή σας.
Για οδηγίες και συστάσεις, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας που
παρέχουν οι κατασκευαστές της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των συνδέσμων/των γρανα-
ζιών.

Χρονοπρόγραμμα λίπανσης ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάν Πρώτη λίπανση Διαστήματα λίπανσης
Ρουλεμάν λιπαινόμενα με λάδι Προσθέστε λάδι προτού εγκατα-

στήσετε και θέσετε σε λειτουργία
την αντλία. Αν τα ρουλεμάν είναι
καινούρια, αλλάξτε το λάδι μετά
από 200 ώρες.

Μετά τις πρώτες 200 ώρες πρέ-
πει να αλλάζετε το λάδι κάθε
2.000 ώρες λειτουργίας ή κάθε
τρεις μήνες.

Ρουλεμάν λιπαινόμενα με γράσο Η αρχική λίπανση των ρουλεμάν
που χρειάζονται γράσο πραγμα-
τοποιείται στο εργοστάσιο.

Πρέπει να γρασάρετε ξανά τα
ρουλεμάν κάθε 2.000 ώρες ή
κάθε τρεις μήνες.

Απαιτήσεις λιπαντικού λαδιού
Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας λάδι τύπου λιπαντικού στροβίλων με αντισκωριακά και
αντιοξειδωτικά πρόσθετα.

Απαιτήσεις λιπαντικού λαδιού
Θερμοκρασία ρουλεμάν κάτω
από 82°C | 180°F

Θερμοκρασία ρουλεμάν πάνω
από 82°C | 180°F

Διαβάθμιση κατά ISO Διαβάθμιση ιξώδους 68 κατά
ISO

Διαβάθμιση ιξώδους 100 κατά
ISO

SSU κατά προσέγγιση στους
38°C | 100°F

300 470

DIN 51517 C68 C100
Κινηματικό ιξώδες στους 40°C |
105°F mm2/sec

68 100
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Ποσότητες λαδιού
Απαιτήσεις ποσότητας λαδιού

This table shows the required amount of oil for oil-lubricated bearings.

Πλαίσιο qt l
S 1,1 1,0
Μ 2,1 2,0
L 2,1 2,0

XL 3,2 3,0
XL1 12,2 11,6

XL2-S και XL2 24,0 22,7

Αποδεκτό λάδι για τη λίπανση των ρουλεμάν
Αποδεκτά λιπαντικά

Μάρκα Τύπος λιπαντικού
Chevron GST Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 68 βαρέος και μεσαίου τύπου
Phillips 66 Λιπαντικό στροβίλων VG68

Μηχανέλαιο MM SAE 20-20W
Μηχανέλαιο HDS SAE 20-20W

Gulf Harmony 68

Απαιτήσεις λιπαντικού γράσου
Προφυλάξεις

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Αποφύγετε κάθε κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς ή μειωμένων επιδόσεων στον εξοπλισμό.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα γράσα διαφορετικού ιξώδους (NLGI 1 ή 3 με
NLGI 2) ή σε συνδυασμό με διαφορετικούς διαλύτες. Για παράδειγμα, ποτέ μη
χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα γράσο με βάση το λίθιο μαζί με γράσο με βάση την
πολυουρία. Αν χρειαστεί να αλλάξετε τον τύπο ή το ιξώδες του γράσου, αφαιρέστε τον
ρότορα και απομακρύνετε το παλιό γράσο από το περίβλημα προτού βάλετε καινούριο
γράσο.

Θερμοκρασία ρουλεμάν
Η θερμοκρασία των ρουλεμάν είναι γενικά μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία της εξωτερικής
επιφάνειας του περιβλήματος των ρουλεμάν κατά 25°C | 45°F.
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τον τύπο του γράσου που απαιτείτε για τη θερμοκρασία λειτουργίας
της αντλίας.
Θερμοκρασία ρουλεμάν Τύπος γράσου
-15°C έως 110°C | 5°F έως 230°F Χρησιμοποιήστε γράσο ορυκτελαίου με βάση το

λίθιο και ιξώδες NLGI 2.
Άνω των 110°C | 230°F Χρησιμοποιήστε γράσο υψηλής θερμοκρασίας.

Τα γράσα ορυκτελαίου πρέπει να έχουν σταθερο-
ποιητές κατά της οξείδωσης και ιξώδες NGLI 3.

Συνιστώμενα γράσα με βάση τη θερμοκρασία
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει ποια μάρκα γράσου πρέπει να χρησιμοποιήσετε κατά τη λίπανση
της αντλίας.
Μάρκα Όταν η θερμοκρασία του

αντλούμενου υγρού είναι
κάτω των 110°C | 230°F NLGI
ιξώδους 2

Όταν η θερμοκρασία του
αντλούμενου υγρού είναι άνω
των 110°C | 230°F NLGI
ιξώδους 3

Mobil Mobilux EP2 Δ/Ι
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Mutipurpose 2EP Δ/Ι
SKF LGMT 2 LGMT 3
Texaco Multifak 2 Δ/Ι
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Μάρκα Όταν η θερμοκρασία του
αντλούμενου υγρού είναι
κάτω των 110°C | 230°F NLGI
ιξώδους 2

Όταν η θερμοκρασία του
αντλούμενου υγρού είναι άνω
των 110°C | 230°F NLGI
ιξώδους 3

Shell Alvania 2 EP Grease 2 Δ/Ι

Ποσότητες γράσου
Πλαίσιο Αρχική λίπανση σε γραμμάρια |

ουγγιές
Επαναλίπανση1 σε γραμμάρια |
ουγγιές

Ωστικά (γωνιακής
επαφής)

Ακτινωτά
(κυλινδρικά)

Ωστικά (γωνιακής
επαφής)

Ακτινωτά
(κυλινδρικά)

S 185 | 7 6 (165) 70,0 | 2,5 70,0 | 2,5
M 290 | 10 7 (180) 115 | 4 70,0 | 2,5
L 475 | 17 10 (280) 200 | 7 115 | 4
XL 800 | 28 16 (450) 345 | 12 190,0 | 6,5

1 Η ποσότητα κατά την επαναλίπανση υπολογίζεται με βάση την αποστράγγιση της μισής
ποσότητας του παλιού γράσου από το δοχείο του περιβλήματος. Δεν είναι διαθέσιμο για τις
διατάξεις μεγέθους XL1, XL2-S και XL2.

Επαναλίπανση των λιπαινόμενων με γράσο ρουλεμάν

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά τα εξαρτήματα,
δηλαδή το δοχείο του γράσου, η συσκευή γρασαρίσματος και οι σύνδεσμοι. Αλλιώς,
υπάρχει κίνδυνος να περάσουν ακαθαρσίες μέσα στο περίβλημα των ρουλεμάν την ώρα
που θα γρασάρετε ξανά.

1. Σκουπίστε και καθαρίστε τα στόμια εισαγωγής γράσου.
2. Αφαιρέστε τα δύο πώματα εκροής του γράσου από το κάτω μέρος του πλαισίου.
3. Μέσω των στομίων εισαγωγής γεμίστε και τις δύο κοιλότητες με συνιστώμενο γράσο

τόσο ώστε να βγει φρέσκο γράσο από τις οπές εκροής.
4. Βεβαιωθείτε ότι τα παρεμβύσματα του πλαισίου εφαρμόζουν καλά μέσα στο περίβλημα

των ρουλεμάν.
Αν δεν εφαρμόζουν καλά, πιέστε τα στη σωστή τους θέση μέσω των οπών
αποστράγγισης που βρίσκονται στην κάτω πλευρά.

5. Αφήστε την αντλία να λειτουργήσει επί περίπου 30 λεπτά ή ωσότου πάψει να βγαίνει
γράσο από το περίβλημα.

6. Επανεγκαταστήστε τα πώματα εκροής του γράσου.
7. Σκουπίστε όσο γράσο περισσεύει.
8. Ελέγξτε ξανά την ευθυγράμμιση.
Η θερμοκρασία των ρουλεμάν συνήθως ανεβαίνει μετά την επαναλίπανση λόγω του
περίσσιου γράσου. Η θερμοκρασία επανέρχεται στη φυσιολογική της τιμή ύστερα από
περίπου δύο έως τέσσερις ώρες λειτουργίας όσο λειτουργεί η αντλία και απομακρύνεται το
περίσσιο γράσο από τα ρουλεμάν.

Λίπανση των ρουλεμάν μετά από περίοδο διακοπής λειτουργίας
1. Ξεπλύνετε τα ρουλεμάν και το πλαίσιο των ρουλεμάν με ελαφρύ λάδι για να αφαιρέσετε

τους ρύπους.
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Στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής πρέπει οπωσδήποτε να περιστρέφετε αργά τον
άξονα με το χέρι.

2. Ξεπλύνετε το περίβλημα των ρουλεμάν με το ενδεδειγμένο λιπαντικό λάδι για να
διασφαλιστεί η ποιότητα του λαδιού μετά τον καθαρισμό.

3. Για την ενδεδειγμένη διαδικασία λίπανσης των ρουλεμάν ανατρέξτε στην ενότητα
«Επανασυναρμολόγηση».

Συντήρηση στεγανωτικών παρεμβυσμάτων άξονα
Συντήρηση μηχανικών παρεμβυσμάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το μηχανικό παρέμβυσμα που χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ταξινομημένο ως EX
(εκρήξιμο) πρέπει να διαθέτει την ενδεδειγμένη πιστοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν το μηχανικό παρέμβυσμα λειτουργήσει χωρίς υγρό έστω και για λίγα δευτερόλεπτα,
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο παρέμβυσμα και τραυματισμού. Ποτέ μη θέσετε
σε λειτουργία την αντλία αν δεν παρέχεται υγρό στο μηχανικό παρέμβυσμα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Το μηχανικό παρέμβυσμα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ξεπλύματος για
να αποφευχθούν η υπερθέρμανση και η φθορά του.

Μηχανικά παρεμβύσματα τύπου φυσιγγίου
Συνήθως χρησιμοποιούνται μηχανικά παρεμβύσματα τύπου φυσιγγίου. Τα παρεμβύσματα
τύπου φυσιγγίου είναι προρυθμισμένα από τον κατασκευαστή τους και δεν απαιτούνται
πρόσθετες ρυθμίσεις τους στον χώρο λειτουργίας. Για τα παρεμβύσματα τύπου φυσιγγίου
τα οποία εγκαθιστά ο χρήστης απαιτείται η αποδέσμευση των συνδετήρων συγκράτησής
τους πριν τη λειτουργία ώστε να καταστεί η εφικτή η συρτή μετακίνησή τους ως τη σωστή
τους θέση. Αν η εγκατάσταση του παρεμβύσματος στην αντλία έχει γίνει από την ITT, οι εν
λόγω συνδετήρες έχουν ήδη αποδεσμευτεί.

Άλλοι τύποι μηχανικών παρεμβυσμάτων
Για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση άλλων τύπων μηχανικών παρεμβυσμάτων, ανατρέξτε
στην οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής τους.

Σχέδιο αναφοράς
Ο κατασκευαστής παρέχει ένα σχέδιο αναφορά μαζί με το πακέτο δεδομένων. Φυλάξτε το
σχέδιο αυτό για μελλοντική χρήση όποτε εκτελείτε εργασίες συντήρησης και ρύθμισης των
παρεμβυσμάτων. Το σχέδιο των παρεμβυσμάτων καθορίζει το απαιτούμενο υγρό ξεπλύμα-
τος και τα σημεία προσάρτησης.

Προτού θέσετε σε λειτουργία την αντλία
Ελέγξτε το παρέμβυσμα και όλες τις σωληνώσεις ξεπλύματος.

Διάρκεια ζωής μηχανικών παρεμβυσμάτων
Η διάρκεια ζωής ενός μηχανικού παρεμβύσματος εξαρτάται από την καθαρότητα του
αντλούμενου υγρού. Επειδή οι συνθήκες λειτουργίας διαφέρουν σε κάθε περιβάλλον, δεν
είναι εφικτό να καθοριστεί με ακρίβεια η διάρκεια ζωής ενός μηχανικού παρεμβύσματος.
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Συντήρηση κουτιού στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Αν δεν αποσυνδέσετε και δεν κλειδώσετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Ποτέ μην επιχειρήσετε
να αντικαταστήσετε το μονωτικό υλικό αν δεν κλειδώσετε και δεν ασφαλίσετε όπως
πρέπει τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.

Αποδεκτός ρυθμός ροής
Δεν χρειάζεται να τερματίσετε τη λειτουργία της αντλίας ούτε να την αποσυναρμολογήσετε
για να ελέγξετε τη λειτουργία του στεγανωτικού υλικού. Κατά την κανονική λειτουργία το
στεγανωτικό υλικό πρέπει να στάζει με ρυθμό περίπου μίας σταγόνας ανά δευτερόλεπτο.

Ρύθμιση στυπιοθλίπτη
Ρυθμίστε τον στυπιοθλίπτη αν ο ρυθμός ροής είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον
καθορισμένο.
Ρυθμίστε ομοιόμορφα και τους δύο πίρους του στυπιοθλίπτη γυρίζοντάς τους κατά ένα
τέταρτο (1/4) της στροφής ωσότου επιτευχθεί ο επιθυμητός ρυθμός ροής. Σφίξτε τους
πίρους για να μειώσετε τον ρυθμό. Χαλαρώστε τους πίρους για να αυξήσετε τον ρυθμό.

Σφίξιμο του στεγανωτικού υλικού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη σφίξετε υπερβολικά το στεγανωτικό υλικό ως το σημείο να
παρατηρείται ροή μικρότερη από μία σταγόνα ανά δευτερόλεπτο. Στην περίπτωση αυτή
υπάρχει κίνδυνος να υπερβολικής φθοράς και κατανάλωσης ισχύος κατά τη λειτουργία.

Αντικαταστήστε το στεγανωτικό υλικό αν δεν μπορείτε να το σφίξετε για να επιτευχθεί
μικρότερος ρυθμός ροής από τον καθορισμένο.

Συντήρηση δυναμικού παρεμβύσματος (μόνο για 3180 και 3185 διατάξεων
S, M, L και XL)

Προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Σε περιβάλλον ταξινομημένο ως ATEX (εκρήξιμο) δεν επιτρέπεται η χρήση
κουτιών στεγανοποιημένων στυπιοθλιπτών.

• Σε περιβάλλον ταξινομημένο ως ATEX (εκρήξιμο) δεν επιτρέπεται η χρήση
δυναμικών παρεμβυσμάτων.

Εξαρτήματα δυναμικού παρεμβύσματος
Τα εξαρτήματα του δυναμικού παρεμβύσματος υπό κανονικές συνθήκες δεν φθείρονται
τόσο ώστε να επηρεάσουν τη λειτουργία εκτός αν η εργασία είναι ιδιαίτερα λειαντική. Το
δυναμικό παρέμβυσμα αποτελείται από δύο εξαρτήματα:

• Το παρέμβυσμα του ανακλαστήρα αποτρέπει τον κίνδυνο διαρροής κατά τη λειτουρ-
γία.

• Το δευτερεύον παρέμβυσμα αποτρέπει ή ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαρροής κατά τον
τερματισμό της λειτουργίας της μονάδας. Το παρέμβυσμα μπορεί να είναι οιουδήποτε
από τους εξής τύπους:
• Το στεγανωτικό υλικό γραφίτη παρέχει επαρκή διάρκεια ζωής όταν χρησιμοποιείται
σε ξηρή μορφή αλλά μπορεί να παράσχει μεγαλύτερης διάρκειας επιδόσεις αν
λιπανθεί με καθαρό νερό (ξεπλύματος) ή γράσο με χρήση γρασαδόρου που
στηρίζεται σε ελατήρια.

• Το παρέμβυσμα σε μορφή διαφράγματος είναι ένας ελαστομερικός δίσκος που
στηρίζεται σε έναν τάκο όταν δεν λειτουργεί η αντλία.
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Συντήρηση παρεμβύσματος ανακλαστήρα
Σε ορισμένες εργασίες ενδέχεται να απαιτείται ξέπλυμα αν έχουν συσσωρευτεί στερεές
ουσίες επάνω στον ανακλαστήρα. Η μονάδα περιλαμβάνει πώμα ξεπλύματος για τον
σκοπό αυτό. Η μονάδα επίσης περιλαμβάνει πώμα για την αποστράγγιση του θαλάμου του
ανακλαστήρα αν υπάρξει κίνδυνος να παγώσει η μονάδα.

Συντήρηση στεγανωτικού υλικού γραφίτη
Για το στεγανωτικό υλικό γραφίτη απαιτούνται οι ίδιες εργασίες συντήρησης με αυτές που
ισχύουν για κάθε άλλο στεγανωτικό υλικό. Όποτε δεν μπορούν να γίνουν άλλες ρυθμίσεις
με τον στυπιοθλίπτη γιατί έρχεται σε επαφή με την πρόσοψη του κουτιού, πραγματοποιή-
στε τις εξής εργασίες συντήρησης:

• Τερματίστε τη λειτουργία της αντλίας.
• Εκτονώστε την πίεση.

• Προσθέστε άλλον έναν στεγανωτικό δακτύλιο στο κουτί.
Αν η σύνδεση του δακτυλίου της αντλίας χρησιμοποιείται αλλά δεν είναι πλέον ευθυγραμμι-
σμένη με τη θύρα ξεπλύματος, θα χρειαστεί να καθαρίσετε και να στεγανώσετε ξανά το
κουτί του στυπιοθλίπτη. Η διαδικασία επαναστεγάνωσης είναι αυτή που περιγράφεται στο
κεφάλαιο «Προετοιμασία για λειτουργία, εκκίνηση, λειτουργία και τερματισμός λειτουργίας»
εκτός αν η διάταξη είναι η εξής:

• Ένας στεγανωτικός δακτύλιος
• Ο δακτύλιος της αντλίας
• Δύο στεγανωτικοί δακτύλιοι

Συντήρηση παρεμβύσματος σε μορφή διαφράγματος
Για το παρέμβυσμα σε μορφή διαφράγματος υπό κανονικές συνθήκες δεν απαιτούνται
εργασίες συντήρησης γιατί δεν έρχεται σε επαφή με άλλα εξαρτήματα κατά τη λειτουργία.
Αν το παρέμβυσμα φθαρεί γρήγορα, το πρόβλημα θα οφείλεται σε έναν από τους εξής
τέσσερις παράγοντες:

• Η αντλία δεν συναρμολογήθηκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

• Το ύψος αναρρόφησης είναι ψηλότερα από το σημείο στο οποίο μπορεί να
λειτουργήσει σωστά το παρέμβυσμα του ανακλαστήρα.

• Ο τάκος δεν έχει τοποθετηθεί στο ενδεδειγμένο σημείο.

• Έχουν σφηνώσει ξένα υλικά στο κουτί.

Αποδεκτές διαρροές
Οι ελαφρές διαρροές μπορούν να θεωρηθούν φυσιολογικές αλλά αν στάζουν υπερβολικά
μεγάλες σταγόνες υγρού ή σπρέι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως μπορείτε να
παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του παρεμβύσματος επαναφέροντας σταδιακά τον τάκο προς
το διάφραγμα κατά 1 χιλιοστό (0,040 ίντσες) κάθε φορά και αφήνοντας το διάφραγμα να
επανέλθει στη θέση του κατά τη λειτουργία. Αν δεν επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα,
αντικαταστήστε το διάφραγμα και τον τάκο (εφόσον έχουν διαβρωθεί).

Κάλυμμα κουτιού στυπιοθλίπτη
Το κάλυμμα του κουτιού του στυπιοθλίπτη που χρησιμοποιείται με την επιλογή του
δυναμικού παρεμβύσματος διαθέτει δύο συνδέσεις στον δακτύλιο της αντλίας:

• Μία σύνδεση για ξέπλυμα του ανακλαστήρα
• Μία σύνδεση για αποστράγγιση του ανακλαστήρα

Η σύνδεση του δακτυλίου της αντλίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έγχυση υγρού
ξεπλύματος ή γράσου όποτε απαιτείται για συγκεκριμένες εφαρμογές, αλλά όχι κατά τη
χρήση παρεμβύσματος σε μορφή διαφράγματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μην ευθυγραμμίσετε το κουτί του στυπιοθλίπτη μέσα από τη σύνδεση του δακτυλίου της
αντλίας όποτε χρησιμοποιείται στατικό παρέμβυσμα σε μορφή διαφράγματος. Υπάρχει
κίνδυνος πρόωρης φθοράς του παρεμβύσματος.
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Πώμα αποστράγγισης
Το πώμα αποστράγγισης σας επιτρέπει να αποστραγγίσετε το υγρό που απομένει μέσα
στον θάλαμο του ανακλαστήρα κατά τον τερματισμό της λειτουργίας της αντλίας. Μην
ξεχάσετε να αφαιρέσετε το υγρό αυτό προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης και
επισκευής της αντλίας για να μη μείνει και σκληρύνει ή για προστασία της αντλίας σε
περίοδο παγετού. Το πώμα ξεπλύματος επιτρέπει την έγχυση νερού ή ατμού απευθείας
στον θάλαμο του ανακλαστήρα κοντά στη βάση των πτερυγίων του ανακλαστήρα.

Εγχυόμενο υγρό
Κατά τη λειτουργία το εγχυόμενο υγρό μπορεί να αποτρέψει την αποστράγγιση του
αποθέματος ή παρόμοια προβλήματα. Κατά τον τερματισμό της λειτουργίας μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την αποστράγγιση για το ξέπλυμα του θαλάμου από
στερεές ουσίες ή δυνητικώς επιβλαβή υγρά.

Αποσυναρμολόγηση
Προφυλάξεις κατά την αποσυναρμολόγηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού λόγω ταχείας αποσυμπίεσης. Προτού
προχωρήσετε σε αποσυναρμολόγηση της αντλίας, αφαίρεση πωμάτων, άνοιγμα
βαλβίδων εξαερισμού ή αποστράγγισης ή αποσύνδεση σωληνώσεων, διασφαλίστε ότι
η αντλία έχει απομονωθεί από το σύστημα και ότι η πίεση έχει εκτονωθεί.

• Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Αν θερμάνετε φτερωτές, έλικες ή τις διατάξεις
συγκράτησής τους, υπάρχει κίνδυνος ταχείας διαστολής του παγιδευμένου υγρού με
συνέπεια την πρόκληση βίαιης έκρηξης. Το παρόν εγχειρίδιο καθορίζει με σαφήνεια τις
αποδεκτές μεθόδους αποσυναρμολόγησης μονάδων. Πρέπει να τηρείτε πιστά τις εν
λόγω μεθόδους. Ποτέ μη θερμάνετε εξαρτήματα για να μπορέσετε να τα αφαιρέσετε
εκτός αν αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται ρητά και παρατίθεται στο παρόν
εγχειρίδιο.

• Αν δεν αποσυνδέσετε και δεν κλειδώσετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανάσιμου τραυματισμού. Πάντα
πρέπει να αποσυνδέσετε και να κλειδώνετε την πηγή παροχή ισχύος προς τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρη-
σης.
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους
σε συμμόρφωση προς όλους τους διεθνείς, εθνικούς, πολιτειακούς και τοπικούς
κανόνες.

• Για ειδικές οδηγίες και συστάσεις, ανατρέξτε στα εγχειρίδια εγκατάστασης και
λειτουργίας που παρέχουν οι κατασκευαστές της μονάδας μετάδοσης κίνησης/των
συνδέσμων/των γραναζιών.

• Κατά τον χειρισμό εξοπλισμού μεγάλου βάρους υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης. Πρέπει
να προσέχετε κατά την εκτέλεση εργασιών μετακίνησης και να χρησιμοποιείτε πάντα
τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΕΑΠ, π.χ. υποδήματα με ατσάλινες
μύτες, γάντια κλπ).

• Πρέπει να πάρετε προφυλάξεις προς αποφυγή τραυματισμού. Η αντλία ενδέχεται να
διαχειρίζεται επικίνδυνα και/ή τοξικά υγρά. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ενδεδειγμένο
εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Η διαχείριση και η απόρριψη του αντλούμενου υγρού
πρέπει να γίνονται σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανονισμούς για την
προστασία του περιβάλλοντος.

• Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού λόγω έκθεσης σε επικίνδυνα ή τοξικά υγρά. Κατά την
αποσυναρμολόγηση σε ορισμένα σημεία του προϊόντος, π.χ. στον θάλαμο στεγανο-
ποίησης, θα υπάρχει μικρή ποσότητα υγρού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Αποφύγετε κάθε κίνδυνο τραυματισμού. Τα φθαρμένα εξαρτήματα της αντλίας
ενδέχεται να έχουν αιχμηρά άκρα. Πρέπει να φοράτε τα κατάλληλα γάντια όποτε
ασχολείστε με τα εν λόγω εξαρτήματα.

Απαιτούμενα εργαλεία
Για την αποσυναρμολόγηση της αντλίας, σας είναι απαραίτητα τα εξής εργαλεία:
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• Κλειδιά άλεν
• Καθαριστικά και διαλύτες
• Σκαρπέλο
• Επιλογικοί ενδείκτες
• Διακενόμετρα
• Βαρούλκο και ιμάντα
• Επαγωγικός θερμαντήρας
• Λοστοί
• Υποδοχές στερέωσης
• Μαλακό σφυρί
• Κλειδί για κυλινδρικά περικόχλια
• Δυναμομετρικό κλειδί σύσφιγξης
• Κλειδιά
• Κοχλίας ανάρτησης (ανάλογα με το μέγεθος της αντλίας)

Αποστράγγιση της αντλίας

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Κίνδυνος τραυματισμού. Αφήστε όλα τα εξαρτήματα του συστήματος και της αντλίας
να κρυώσουν προτού τα χειριστείτε.

1. Κλείστε τις βαλβίδες απομόνωσης στην πλευρά αναρρόφησης και στην πλευρά
εκκένωσης της αντλίας.
Αν δεν υπάρχουν εγκατεστημένες βαλβίδες, πρέπει να αποστραγγίσετε το σύστημα.

2. Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης.
Μην προχωρήσετε αν δεν αρχίσουν να βγαίνουν σταγόνες υγρού από τη βαλβίδα
αποστράγγισης. Αν το υγρό συνεχίσει να ρέει από τη βαλβίδα αποστράγγισης, οι
βαλβίδες απομόνωσης δεν στεγανοποιούν σωστά το σύστημα και πρέπει να τις
επισκευάσετε προτού προχωρήσετε.

3. Αφήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης ανοιχτή και αφαιρέστε το πώμα αποστράγγισης
που βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος της αντλίας.
Μην επανεγκαταστήσετε το πώμα και μην κλείσετε τη βαλβίδα αποστράγγισης ωσότου
ολοκληρωθεί η επανασυναρμολόγηση.

4. Αποστραγγίστε το υγρό από τις σωληνώσεις και ξεπλύνετε την αντλία αν είναι
απαραίτητο.

5. Αποσυνδέστε όλους τους βοηθητικούς σωλήνες και αγωγούς.
6. Αφαιρέστε το προστατευτικό του συνδέσμου.
7. Αφαιρέστε το προστατευτικό του συνδέσμου.
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8. Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο.

1. Προστατευτικό συνδέσμου
2. Σύνδεσμος

9. Αν η αντλία λιπαίνεται με λάδι, αποστραγγίστε το λάδι από το πλαίσιο των ρουλεμάν.

Αφαίρεση της διάταξης που αποσπάται αν την τραβήξετε προς τα πίσω
1. Κρεμάστε μια αρτάνη από το βαρούλκο περνώντας την μέσα από τους βραχίονες το

πλαίσιο των ρουλεμάν (228) πάνω από τον άξονα της αντλίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κατά την ανύψωση και τον χειρισμό εξοπλισμού μεγάλου βάρους υπάρχει κίνδυνος
σύνθλιψης. Πρέπει να προσέχετε κατά την εκτέλεση εργασιών ανύψωσης και τον χειρισμό
και να χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΕΑΠ, π.χ.
υποδήματα με ατσάλινες μύτες, γάντια κλπ). Αν χρειαστεί, ζητήστε βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Το παράδειγμα αυτό δείχνει την αντλία 3180 και 3185 διατάξεων S, M, L και XL:

Το παράδειγμα αυτό δείχνει την αντλία 3180 και 3185 διάταξης XL1, XL2-S και XL2:
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Το παράδειγμα αυτό δείχνει την αντλία 3181 και 3186:

2. Αφαιρέστε τους πίρους συγκράτησης του πλαισίου των ρουλεμάν.
3. Αφαίρεση της διάταξης που αποσπάται αν την τραβήξετε προς τα πίσω από το

περίβλημα:

Αν το
μοντέλο
της
αντλίας
σας
είναι...

Τότε...

3180 ή
3185 δια-
τάξεων S,
M, L ή XL

1. Χαλαρώστε τους πίρους του περιβλήματος (370A) τόσο ώστε να μπορέσετε να
γυρίσετε τα αφτιά του περιβλήματος (748) κατά 180°.
Κρατήστε με το χέρι σας κάθε αφτί στη σωστή του θέση.

2. Αφαιρέστε τα δύο σετ πίρων και αφτιών και βιδώστε τα μέσα στις δύο οπές που
παρέχονται στο κάλυμμα για να τα χρησιμοποιήσετε ως γρύλο.

3. Σφίξτε τους πίρους ως το τέρμα.
4. Αφαιρέστε με το χέρι τη διάταξη που αποσπάται αν την τραβήξετε προς τα πίσω

εφόσον έχει χαλαρώσει αρκετά.
Αν δεν έχει χαλαρώσει αρκετά, χαλαρώστε τον γρύλο και τοποθετήστε μια σφήνα
6 χιλιοστών (0,25 ιντσών) ανάμεσα στο αφτί και στο περίβλημα και ύστερα σφίξτε
ξανά τη διάταξη.

3181 ή
3186 ή
3180 ή
3185 διά-
ταξης
XL1,
XL2-S ή
XL2

1. Αφαιρέστε τους πίρους του περιβλήματος (370A).
2. Σφίξτε ομοιόμορφα τους πίρους ανύψωσης (388K) τόσο ώστε η διάταξη που

αποσπάται αν την τραβήξετε προς τα πίσω να μείνει αρκετά ελεύθερη για να
μπορέσετε να την αφαιρέσετε από το περίβλημα.



Συντήρηση

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 85

Αφαίρεση του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος (S, M, L και XL)
Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για αντλίες με φτερωτή κλειστού τύπου.
1. Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης (222E) από τον δακτύλιο υποστήριξης του περιβλήμα-

τος (164).
2. Αφαιρέστε τον δακτύλιο υποστήριξης (164) από το περίβλημα (100) χρησιμοποιώντας

λοστό, αν είναι απαραίτητο.

Αφαίρεση του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος (για XL1, XL2-S
και XL2)

Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για αντλίες με φτερωτή κλειστού τύπου.
1. Αφαιρέστε τα εξάγωνα παξιμάδια (357A) από τα στηρίγματα του δακτυλίου υποστήρι-

ξης του περιβλήματος (356E).
2. Αφαιρέστε τον δακτύλιο υποστήριξης του περιβλήματος (164) από το περίβλημα (100)

περνώντας έναν λοστό μέσα στην παρεχόμενη υποδοχή.
3. Αφαιρέστε το στεγανωτικό παρέμβυσμα του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος

(360P).
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Αφαίρεση της πλαϊνής πλάκας αναρρόφησης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι πλαϊνές πλάκες έχουν μεγάλο βάρος. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο στήριγμα προς
αποφυγή τραυματισμού.

Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για μοντέλα που έχουν ανοιχτή φτερωτή ή ShearpellerTM.
1. Αφαιρέστε τα εξάγωνα παξιμάδια (357A) από τα στηρίγματα της πλαϊνής πλάκας

(356E).
2. Αφαιρέστε την πλαϊνή πλάκα (176) από το περίβλημα (100) περνώντας έναν λοστό

μέσα στην παρεχόμενη υποδοχή.
3. Αφαιρέστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής (412C) από την εγκοπή και το στεγανωτικό

παρέμβυσμα (360P).
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Αφαίρεση φτερωτής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Ποτέ μη θερμάνετε μια φτερωτή για να την αφαιρέσετε. Αν χρησιμοποιήσετε θερμότητα,
υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω του παγιδευμένου υγρού με συνέπεια σοβαρό τραυματι-
σμό και υλική ζημιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Χρησιμοποιήστε τα σημεία ξεσφηνώματος κάτω από τα πτερύγια της φτερωτής για να μην
πάθει ζημιά η φτερωτή.

Η αντλία έχει μία από τις φτερωτές που ακολουθούν. Επιλέξτε τη διαδικασία αφαίρεσης
που ισχύει για τη φτερωτή της αντλίας σας:

• Ανοιχτή φτερωτή
• Φτερωτή κλειστού τύπου
• Shearpeller™

Αφαίρεση ανοιχτής φτερωτής
1. Στερεώστε γερά στον πάγκο εργασίας τη διάταξη που αποσπάται αν την τραβήξετε

προς τα πίσω.
2. Κλειδώστε τον άξονα (122) για να αποτρέψετε την περιστροφή της διάταξης.
3. Αφαιρέστε το παξιμάδι της φτερωτής (304) και τον δακτύλιο κυκλικής διατομής (412A).

1. Λοστός (επάνω)
2. Λοστός (κάτω)

4. Ξεσφηνώστε τη φτερωτή από τον άξονα χρησιμοποιώντας δύο λοστούς που πρέπει να
τοποθετήσετε τον ένα απέναντι από τον άλλο. Τοποθετήστε τους λοστούς ανάμεσα στο
κάλυμμα και στη φτερωτή.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εξολκέα φτερωτής.

1. Εξολκέας φτερωτής

Αφαίρεση φτερωτής κλειστού τύπου
1. Στερεώστε γερά στον πάγκο εργασίας τη διάταξη που αποσπάται αν την τραβήξετε

προς τα πίσω.
2. Κλειδώστε τον άξονα (122) για να αποτρέψετε την περιστροφή της διάταξης.
3. Αφαιρέστε το παξιμάδι της φτερωτής (304) και τον δακτύλιο κυκλικής διατομής (412A).
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1. Λοστός (επάνω)
2. Λοστός (κάτω)

4. Ξεσφηνώστε τη φτερωτή από τον άξονα χρησιμοποιώντας δύο λοστούς που πρέπει να
τοποθετήσετε τον ένα απέναντι από τον άλλο. Τοποθετήστε τους ανάμεσα στο
κάλυμμα και στο περίβλημα της φτερωτής.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εξολκέα φτερωτής.

1. Εξολκέας φτερωτής

5. Αφαιρέστε τα μπουλόνια με τα παξιμάδια (320) από τον δακτύλιο υποστήριξης της
φτερωτής (202).
Αν οι κεφαλές των μπουλονιών με τα παξιμάδια (320) είναι φθαρμένες, ίσως χρειαστεί
να τις τρυπήσετε με τρυπάνι 10 χιλιοστών (3/8 της ίντσας) για να αφαιρέσετε τα
μπουλόνια. Αφαιρέστε το εναπομένον στέλεχος με πένσα συγκράτησης.

6. Αν έχετε φτερωτή τύπου S, M, L και XL, αφαιρέστε τον δακτύλιο υποστήριξης (202)
από τη φτερωτή χτυπώντας τον με σκαρπέλο.
Ο δακτύλιος υποστήριξης συνήθως είναι χαλαρός, αλλά ίσως έχει σφίξει λόγω
διάβρωσης.

Αφαίρεση Shearpeller™
1. Στερεώστε γερά στον πάγκο εργασίας τη διάταξη που αποσπάται αν την τραβήξετε

προς τα πίσω.
2. Κλειδώστε τον άξονα (122) για να αποτρέψετε την περιστροφή της διάταξης.
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3. Αφαιρέστε το παξιμάδι της Shearpeller (304), τον δακτύλιο κυκλικής διατομής (412A)
και το χιτώνιο της Shearpeller (126A).

1. Λοστός (επάνω)
2. Λοστός (κάτω)

4. Ξεσφηνώστε τη ShearpellerTM από τον άξονα χρησιμοποιώντας δύο λοστούς που
πρέπει να τοποθετήσετε τον ένα απέναντι από τον άλλο και ανάμεσα στο κάλυμμα και
στο περίβλημα της ShearpellerTM.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εξολκέα φτερωτής.

1. Εξολκέας φτερωτής

Αφαίρεση του καλύμματος του κουτιού του στυπιοθλίπτη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Τα καλύμματα των κουτιών στυπιοθλιπτών έχουν μεγάλο βάρος. Χρησιμοποιήστε κατάλλη-
λο στήριγμα προς αποφυγή τραυματισμού.
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1. Αφαιρέστε το μισό μέρος των στυπιοθλιπτών παρεμβυσμάτων (107), το στεγανωτικό
υλικό (106), τον δακτύλιο της αντλίας (105) και το κουζινέτο της στραγγαλιστικής
βαλβίδας (125).

2. Βιδώστε έναν κοχλία ανάρτησης 10 χιλιοστών μέσα στο σπείρωμα της κοχλιοτομημέ-
νης οπής που παρέχεται στο κάλυμμα (184) και κρεμάστε τον σε βαρούλκο.

3. Αφαίρεση των πίρων με την εξάγωνη κεφαλή:

Αν η διάταξη της αντλίας σας
είναι...

Τότε...

S, M, L και XL Αφαιρέστε τους οκτώ πίρους με την εξάγωνη κεφαλή (370B)
από το κάλυμμα (184).

XL1, XL2-S και XL2 Αφαιρέστε τους δύο πίρους με την εξάγωνη κεφαλή (370H) από
τον προσαρμογέα του πλαισίου (108).

4. Αφαίρεση του καλύμματος:
Αν η διάταξη
της αντλίας
σας είναι...

Τότε...

S, M, L και XL Αποσπάστε το κάλυμμα από το πλαίσιο χτυπώντας τη στεγνή πλευρά του
καλύμματος με ένα μαλακό σφυρί.

XL1, XL2-S και
XL2

Σφίξτε ομοιόμορφα τους δύο πίρους ανύψωσης (418) τόσο ώστε το κάλυμμα να
μείνει αρκετά ελεύθερο για να μπορέσετε να το αφαιρέσετε από τον προσαρμο-
γέα του πλαισίου. Αν απαιτείται, αποσπάστε το κάλυμμα από τον προσαρμογέα
του πλαισίου χτυπώντας απαλά τη στεγνή πλευρά του καλύμματος με ένα
μαλακό σφυρί.

Το παράδειγμα αυτό δείχνει τη διάταξη S, M, L και XL:

Το παράδειγμα αυτό δείχνει τη διάταξη XL1, XL2-S και XL2:
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5. Αφαιρέστε το χιτώνιο του άξονα (126).
Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε εξολκέα.

1. Εξολκέας χιτωνίου.

Αφαίρεση του θαλάμου στεγανοποίησης TaperBore PLUS™
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι θάλαμοι στεγανοποίησης έχουν μεγάλο βάρος. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο στήριγμα
προς αποφυγή τραυματισμού.
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1. Σφίξτε ξανά τους συνδετήρες στερέωσης στο μηχανικό παρέμβυσμα.

2. Βιδώστε έναν κοχλία ανάρτησης 10 χιλιοστών μέσα στο σπείρωμα της κοχλιοτομημέ-
νης οπής που παρέχεται στον θάλαμο στεγανοποίησης (184) και κρεμάστε τον σε
βαρούλκο.

3. Αφαίρεση των πίρων με την εξάγωνη κεφαλή:

Αν η διάταξη της αντλίας σας
είναι...

Τότε...

S, M, L και XL Αφαιρέστε τους οκτώ πίρους με την εξάγωνη κεφαλή (370B)
από το κάλυμμα (184).

XL1, XL2-S και XL2 Αφαιρέστε τους δύο πίρους με την εξάγωνη κεφαλή (370H) από
τον προσαρμογέα του πλαισίου (108).

4. Αφαίρεση του καλύμματος:
Αν η διάταξη
της αντλίας
σας είναι...

Τότε...

S, M, L και XL Αποσπάστε το κάλυμμα από το πλαίσιο χτυπώντας τη στεγνή πλευρά του
καλύμματος με ένα μαλακό σφυρί.

XL1, XL2-S και
XL2

Σφίξτε ομοιόμορφα τους δύο πίρους ανύψωσης (418) τόσο ώστε το κάλυμμα να
μείνει αρκετά ελεύθερο για να μπορέσετε να το αφαιρέσετε από τον προσαρμο-
γέα του πλαισίου. Αν απαιτείται, αποσπάστε το κάλυμμα από τον προσαρμογέα
του πλαισίου χτυπώντας απαλά τη στεγνή πλευρά του καλύμματος με ένα
μαλακό σφυρί.

Το παράδειγμα αυτό δείχνει τη διάταξη S, M, L και XL:
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Το παράδειγμα αυτό δείχνει τη διάταξη XL1, XL2-S και XL2:

5. Αφαιρέστε τα τέσσερα εξάγωνα παξιμάδια (355) από το έλασμα του στυπιοθλίπτη.
6. Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης στο κολάρο της μονάδας παρεμβύσματος και

αποσπάστε συρτά το χιτώνιο από το παρέμβυσμα.
7. Εκτελέστε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής ακολουθώντας τις οδηγίες του

κατασκευαστή του παρεμβύσματος.

Αφαίρεση του δυναμικού παρεμβύσματος
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Επειδή τα καλύμματα είναι βαριά, πρέπει να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο στήριγμα προς
αποφυγή τραυματισμού.

Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για τα μοντέλα 3180 και 3185 της αντλίας.
1. Αφαιρέστε τα παξιμάδια (357J) που στερεώνουν το κουτί στην πλάκα υποστήριξης.
2. Αφαιρέστε την πλάκα υποστήριξης (444) χτυπώντας το άκρο των στηριγμάτων με

μαλακό σφυρί.

3. Αφαίρεση του ανακλαστήρα (262):
a) Χρησιμοποιήστε δύο ράβδους που θα απέχουν κατά 180° για να ξεσφηνώσετε τον

ανακλαστήρα από το περίβλημα και το κάλυμμα.
b) Ελέγξτε μήπως οι επιφάνειες των στεγανωτικών παρεμβυσμάτων είναι φθαρμένες.
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4. Αφαίρεση του δευτερεύοντος παρεμβύσματος:
Αν το δευτερεύον
παρέμβυσμά σας είναι...

Τότε...

Στεγανοποιημένος στυπιο-
θλίπτης

Αφαιρέστε το μισό μέρος των στυπιοθλιπτών παρεμβυσμάτων, το
στεγανωτικό υλικό (106), τον δακτύλιο της αντλίας (105) και το
κουζινέτο της στραγγαλιστικής βαλβίδας (125).

Παρέμβυσμα σε μορφή δια-
φράγματος

Αφαιρέστε τον στυπιοθλίπτη (107) και το διάφραγμα (146) από το
κουτί του στυπιοθλίπτη.

5. Βιδώστε έναν κοχλία ανάρτησης 10 χιλιοστών μέσα στο σπείρωμα της κοχλιοτομημέ-
νης οπής που παρέχεται στο κάλυμμα (184) και κρεμάστε τον σε βαρούλκο.

6. Αφαιρέστε τους οκτώ πίρους με την εξάγωνη κεφαλή (370B) από το κάλυμμα (184)
7. Αποσπάστε το κάλυμμα από το πλαίσιο χτυπώντας τη στεγνή πλευρά του καλύμματος

με ένα μαλακό σφυρί.

8. Αφαιρέστε το χιτώνιο του άξονα (126).
Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε εξολκέα.

1. Εξολκέας χιτωνίου.

Αφαίρεση του προσαρμογέα του πλαισίου από το πλαίσιο (XL1, XL2-S
και XL2)

1. Βιδώστε έναν κοχλία ανάρτησης 20 χιλιοστών μέσα στο σπείρωμα της κοχλιοτομημέ-
νης οπής που παρέχεται στο επάνω μέρος του προσαρμογέα του πλαισίου (108) και
κρεμάστε τον σε βαρούλκο.

2. Αφαιρέστε τους οκτώ πίρους με την εξάγωνη κεφαλή (370B) από τον προσαρμογέα του
πλαισίου (108)

3. Αποσπάστε απαλά από το πλαίσιο (228) τον προσαρμογέα του χτυπώντας τη στεγνή
πλευρά του με ένα μαλακό σφυρί.
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Αποσυναρμολόγηση του πλαισίου των ρουλεμάν
1. Στερεώστε γερά σε πάγκο εργασίας τη διάταξη του πλαισίου των ρουλεμάν.
2. Αφαιρέστε την πλήμνη του συνδέσμου από τον άξονα χαλαρώνοντας τη βίδα

στερέωσης (αν παρέχεται) και χρησιμοποιώντας εξολκέα.
3. Αφαιρέστε το κλειδί του συνδέσμου (400).
4. Αφαιρέστε το έλασμα του άκρου του προστατευτικού του συνδέσμου αφαιρώντας τις

βίδες του ρυθμιστή του περιβλήματος των ρουλεμάν (370C).
5. Αφαιρέστε τις διατάξεις των παρεμβυσμάτων του άξονα του λαβυρίνθου (332A και

333A) από κάθε άκρο του πλαισίου.

1. Έλασμα άκρου προστατευτικού συνδέσμου
2. Πλήμνη συνδέσμου

6. Στις διατάξεις XL1, XL2-S και XL2 αποσπάστε το κάλυμμα του ακτινωτού άκρου (109A)
και το στεγανωτικό παρέμβυσμα του καλύμματος του ακτινωτού άκρου (360) από το
πλαίσιο των ρουλεμάν (228) αφαιρώντας τα οκτώ μπουλόνια με τα παξιμάδια (370K).
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Στις διατάξεις S, M, L και XL το κάλυμμα του ακτινωτού άκρου είναι μόνιμα
εγκατεστημένο από το εργοστάσιο και δεν χρειάζεται να το αφαιρέσετε.

7. Αφαιρέστε συρτά το περιστρεφόμενο εξάρτημα από το πλαίσιο (228).
Χτυπήστε απαλά το άκρο του άξονα που είναι στην πλευρά της φτερωτής με μαλακό
σφυρί για να το αφαιρέσετε ευκολότερα.

1. Περιστρεφόμενο εξάρτημα.

8. Αποσπάστε τον δακτύλιο συγκράτησης των ωστικών ρουλεμάν (253B) αφαιρώντας τα
μπουλόνια με τα παξιμάδια (236A)

9. Αποσπάστε συρτά από τα ωστικά ρουλεμάν το περίβλημά τους (134A).

10. Αποδεσμεύστε τη ροδέλα ασφάλισης των ωστικών ρουλεμάν (382) από το παξιμάδι
ασφάλισης (136) και αφαιρέστε και τα δύο εξαρτήματα από τον άξονα.

11. Αφαιρέστε τα ρουλεμάν (112 και 409) από τον άξονα χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο
εξολκέα που έρχεται σε επαφή μόνο με τα εσωτερικά αυλάκια των ρουλεμάν.

1. Εξολκείς ρουλεμάν.
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Κατευθυντήριες οδηγίες για την απόρριψη του συστήματος
παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®

Προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Κίνδυνος έκρηξης και τραυματισμού. Αν το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης
υπερθερμανθεί, υπάρχει κίνδυνος να καεί. Ποτέ μην αφήσετε την θερμοκρασία του
συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης να ανέβει πάνω από τους 149°C |
300°F και ποτέ μην το πετάξετε στη φωτιά.

Κατευθυντήριες οδηγίες
Η μπαταρία του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης δεν περιέχει τόση
ποσότητα λιθίου ώστε να χαρακτηριστεί αντιδραστικό επικίνδυνο απόβλητο. Ακολουθήστε
αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες κατά την απόρριψη του συστήματος παρακολούθησης
της κατάστασης.

• Η απόρριψη του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης στη ροή των
κανονικών αστικών αποβλήτων θεωρείται ασφαλής.

• Κατά την απόρριψη του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης πρέπει να
τηρήσετε πιστά τους τοπικούς κανονισμούς.

Αποσυναρμολόγηση της βάσης με έδραση σε ελατήρια (πρώτης γενιάς)
1. Σηκώστε ή στηρίξτε τη βάση πάνω από το θεμέλιο/δάπεδο. Φροντίστε να αφήσετε

αρκετό χώρο κάτω από τη βάση για να εγκαταστήσετε τις διατάξεις των ελατηρίων.
2. Προσαρμόστε τα κάτω παξιμάδια ρύθμισης στο στήριγμα κάθε ελατηρίου στο ύψος

που υποδεικνύεται στο σχέδιο με τις πιστοποιημένες διαστάσεις.
3. Περάστε μια ροδέλα ανάμεσα στο κάτω παξιμάδι ρύθμισης και στον τάκο του

παξιμαδιού. Εγκαταστήστε ένα ελατήριο και ακόμη έναν τάκο. Εγκαταστήστε αυτήν την
υποδιάταξη από το κάτω μέρος της βάσης.

4. Εγκαταστήστε το επάνω μισό της διάταξης κάθε ελατηρίου που αποτελείται από έναν
τάκο, ένα ελατήριο, ακόμη έναν τάκο και μια επίπεδη ροδέλα. Τώρα εγκαταστήστε το
επάνω παξιμάδι ρύθμισης και το κόντρα παξιμάδι. Σφίξτε τα καλά με τα δάχτυλα.

5. Επαναλάβετε όλα τα βήματα, από το πρώτο ως το τέταρτο, για τις διατάξεις όλων των
ελατηρίων.

6. Μόλις εγκαταστήσετε όλα τα ελατήρια, κατεβάστε τη μονάδα και ακουμπήστε την
επάνω στα πέλματα θεμελίωσης.
Τα πέλματα θεμελίωσης παρέχονται από τον πελάτη. Πρέπει να είναι ελάσματα με
φινίρισμα από ανοξείδωτο χάλυβα 315 και επιφάνεια 16-20 μικροϊντσών.

7. Ευθυγραμμίστε τη βάση την ώρα που κάνετε τις ρυθμίσεις του τελικού ύψους. Ρυθμίστε
το ύψος της βάσης χαλαρώνοντας το επάνω κόντρα παξιμάδι και το παξιμάδι
ρύθμισης. Αλλάξτε το ύψος μετακινώντας το κάτω παξιμάδι ρύθμισης. Όταν ευθυγραμ-
μιστεί η βάση, σφίξτε τους επάνω πίρους ρύθμισης τόσο ώστε να διασφαλίσετε ότι τα
επάνω ελατήρια δεν είναι χαλαρά μέσα στους τάκους τους και ύστερα σφίξτε τα κάτω
και τα επάνω κόντρα παξιμάδια.
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Εικόνα 37: Λεπτομερής όψη της διάταξης των ρουλεμάν

Αποσυναρμολόγηση της βάσης με έδραση σε ελατήρια (δεύτερης γενιάς)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Στα ελατήρια ενδέχεται να συσσωρευτεί ενέργεια που μπορεί να εκτινάξει εξαρτήματα με
μεγάλη ταχύτητα. Προτού εκτελέσετε οιαδήποτε εργασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ελατήρια
είναι ασφαλισμένα για να μην ανοίγουν ελεύθερα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η βάση με έδραση σε ελατήρια είναι σχεδιασμένη για τη στήριξη φορτίων σωληνώσεων
μόνο μετά τη θερμική διαστολή τους. Διασφαλίστε ότι οι σωληνώσεις αναρρόφησης και
εκκένωσης διαθέτουν χωριστά στηρίγματα. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να πάθει ζημιά ο
εξοπλισμός.

1. Αφαιρέστε την αντλία και τον κινητήρα από τη βάση για να μπορέσετε να αφαιρέσετε τα
ελατήρια.

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ελατήρια είναι ασφαλισμένα για να μην ανοίγουν ελεύθερα.
3. Σηκώστε τη βάση και στηρίξτε την έτσι ώστε τα υποστηρίγματα τοποθέτησης για τις

διατάξεις των ελατηρίων να βρίσκονται περίπου 406 χιλιοστά (16 ίντσες) πάνω από τα
θεμέλια/το δάπεδο.
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4. Αφαιρέστε τα επάνω εξάγωνα κόντρα παξιμάδια από όλα τα στηρίγματα.
5. Ξεβιδώστε προσεκτικά τα επάνω παξιμάδια και αφήστε τα ελατήρια να ανοίξουν με

αργό ρυθμό τόσο ώστε να κρέμονται χαλαρά ανάμεσα στους τάκους.
Αφήστε τα επάνω εξάγωνα παξιμάδια στα στηρίγματα.

6. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τα στηρίγματα από τα πέλματα των ρουλεμάν.
7. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τα κάτω εξάγωνα κόντρα παξιμάδια από τα στηρίγματα.
8. Αφαιρέστε τα κάτω εξάγωνα παξιμάδια και τους κάτω τάκους.
9. Αφαιρέστε τα ελατήρια.
10. Αφαιρέστε τους επάνω τάκους.
11. Ελέγξτε μήπως υπάρχουν σημάδια φθοράς ή διάβρωσης στα στηρίγματα, στα

ελατήρια, στους τάκους και στα παξιμάδια.
Όποτε χρειαστεί, αντικαταστήστε όποιο εξάρτημα παρουσιάζει πρόβλημα.

12. Ελέγξτε κάθε πέλμα Lubrite για να δείτε μήπως είναι υπερβολικά φθαρμένο.
Όποτε χρειαστεί, αντικαταστήστε όποιο εξάρτημα παρουσιάζει πρόβλημα.

1. Εξάγωνο κόντρα παξιμάδι
2. Εξάγωνο παξιμάδι
3. Απλή ροδέλα
4. Στήριγμα
5. Υποστήριγμα τοποθέτησης βάσης
6. Τάκος
7. Ελατήριο
8. Τάκος
9. Απλή ροδέλα
10. Εξάγωνο παξιμάδι
11. Εξάγωνο κόντρα παξιμάδι
12. Διάταξη πελμάτων ρουλεμάν
Εικόνα 38: Λεπτομερής όψη της διάταξης των ρουλεμάν
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Έλεγχοι πριν τη συναρμολόγηση
Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντικατάσταση εξαρτημάτων
Έλεγχος και αντικατάσταση περιβλήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού. Αν παρουσιαστεί διαρροή υγρού, υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς και/ή εγκαυμάτων. Ελέγξτε τις επιφάνειες στεγανοποίησης των
στεγανωτικών παρεμβυσμάτων και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν φθαρεί. Αν χρειαστεί,
επισκευάστε τες ή αντικαταστήστε τα παρεμβύσματα.

Ελέγξτε μήπως υπάρχουν ραγισμένα και υπερβολικά φθαρμένα σημεία ή κοιλώματα στο
περίβλημα . Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες των στεγανωτικών παρεμβυσμάτων και τα
σημεία ευθυγράμμισης προκειμένου να απομακρύνετε τη σκουριά και κάθε άλλο κατάλοι-
πο.

• Φθορά ή αυλάκωση βάθους άνω των 3,2 χιλιοστών | 1/8 της ίντσας σε συγκεκριμένα
σημεία

• Κοίλωμα βάθους άνω των 3,2 χιλιοστών | 1/8 της ίντσας
• Ανωμαλίες στην επιφάνεια του εδράνου του στεγανωτικού παρεμβύσματος του
περιβλήματος

Σημεία του περιβλήματος τα οποία πρέπει να ελέγξετε
Τα βέλη δείχνουν ποια σημεία πρέπει να ελέγξετε για σημάδια φθοράς στο περίβλημα:

Αντικατάσταση φτερωτής
Ο πίνακας που ακολουθεί υποδεικνύει τα κριτήρια για την αντικατάσταση της φτερωτής:

Εξαρτήματα φτερωτής Πότε επιβάλλεται η αντικατάσταση
Άκρα πτερυγίων Όταν δείτε ραγισμένα σημεία, κοιλώματα ή σημά-

δια φθοράς λόγω διάβρωσης
Σφηναύλακα και εσωτερικές διάμετροι Όταν δείτε σημάδια φθοράς

Αντικατάσταση στεγανωτικών παρεμβυσμάτων, δακτυλίων κυκλικής διατομής και εδράνων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Κίνδυνος θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού. Αν παρουσιαστεί διαρροή υγρού, υπάρχει
κίνδυνος πυρκαγιάς και/ή εγκαυμάτων. Πρέπει να αντικαθιστάτε όλα τα στεγανωτικά
παρεμβύσματα και όλους τους δακτυλίους κυκλικής διατομής μετά από κάθε γενική
επισκευή ή αποσυναρμολόγηση της μονάδας.

• Πρέπει να αντικαθιστάτε όλα τα στεγανωτικά παρεμβύσματα και όλους τους δακτυ-
λίους κυκλικής διατομής μετά από κάθε επισκευή και αποσυναρμολόγηση της
μονάδας.

• Ελέγξτε τα έδρανα. Πρέπει να είναι λεία χωρίς εμφανισιακά ελαττώματα.

• Αν τα έδρανα είναι ελαττωματικά, αντικαταστήστε τα εξαρτήματα.

Έλεγχοι δακτυλίων υποστήριξης ή πλαϊνής πλάκας αναρρόφησης.
Ελέγξτε μήπως υπάρχουν κοιλώματα, ραγισμένα σημεία ή υπερβολικά φθαρμένα σημεία
λόγω διάβρωσης στις επιφάνειες.

Αντικατάσταση καλύμματος κουτιού στυπιοθλίπτη και θαλάμου στεγανοποίησης
• Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες και τα σημεία εφαρμογής των στεγανωτικών παρεμβυ-
σμάτων για να απομακρύνετε τη σκουριά και κάθε άλλο κατάλοιπο.

• Ελέγξτε μήπως υπάρχουν κοιλώματα, ραγισμένα σημεία ή υπερβολικά φθαρμένα
σημεία λόγω διάβρωσης στις επιφάνειες.

Έλεγχος του πλαισίου των ρουλεμάν
Λίστα ελέγχου

Ελέγξτε το πλαίσιο των ρουλεμάν όσον αφορά τις εξής συνθήκες:
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• Ελέγξτε οπτικά μήπως υπάρχουν ραγισμένα σημεία στο πλαίσιο των ρουλεμάν και στο
πόδι του πλαισίου.

• Ελέγξτε μήπως υπάρχουν σκουριασμένα σημεία, άλατα ή κατάλοιπα υλικών στις
εσωτερικές επιφάνειες του πλαισίου. Αφαιρέστε όλα τα σκόρπια και ξένα υλικά.

• Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρά όλα τα σημεία διέλευσης του λιπαντικού.

• Αν το πλαίσιο έχει μείνει εκτεθειμένο στο αντλούμενο υγρό, ελέγξτε μήπως έχει ίχνη
διάβρωσης ή κοιλώματα.

• Ελέγξτε τις εσωτερικές διαμέτρους των εσωτερικών ρουλεμάν.
Αν η διάμετρος κάποιου ρουλεμάν δεν εμπίπτει στις τιμές που παρατίθενται στον
πίνακα «Τυπικές τιμές και ανεκτές τιμές απόκλισης διαμέτρου ρουλεμάν», αντικατα-
στήστε το πλαίσιο των ρουλεμάν.

• Ελέγξτε μήπως υπάρχουν ίχνη φθοράς στους άξονες και στα χιτώνια.

• Ελέγξτε μήπως υπάρχουν κομμένα και ραγισμένα σημεία στους δακτυλίους κυκλικής
διατομής του στεγανωτικού λαβυρίνθου.

Επανασυναρμολόγηση
Συναρμολόγηση του πλαισίου των ρουλεμάν

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη χρησιμοποιήσετε φλόγα για να θερμάνετε τα ρουλεμάν. Θα πάθουν ζημιά οι επιφάνειες
των ρουλεμάν.
Φορέστε μονωμένα γάντια κατά τη χρήση θερμαντήρα ρουλεμάν. Τα ρουλεμάν θερμαίνο-
νται και ίσως διατρέξετε κίνδυνο τραυματισμού.

1. Εγκαταστήστε τα ρουλεμάν επάνω στον άξονα.
a) Χρησιμοποιήστε επαγωγικό θερμαντήρα ρουλεμάν για να θερμάνετε τα ρουλεμάν

ως τους 250°F (121°C ) περίπου.
Έτσι τα ρουλεμάν θα διασταλούν και θα μπορέσετε να τα εγκαταστήσετε εύκολα
επάνω στον άξονα.

b) Εγκαταστήστε το ακτινωτό ρουλεμάν (409) επάνω στον άξονα (122). Για τις
διατάξεις S, M, L και XL φροντίστε να τοποθετήσετε τον διαχωριστικό δακτύλιο
ανάμεσα στο στήριγμα του άξονα και στον εσωτερικό δακτύλιο.
Κατά την εγκατάσταση πρέπει να προσέξετε για να συγκρατήσετε τον εσωτερικό
δακτύλιο μαζί με τη διάταξη του κυλίνδρου.

c) Τοποθετήστε τον δακτύλιο συγκράτησης του ωστικού ρουλεμάν (253B) επάνω
στον άξονα ανάμεσα στα σημεία προσαρμογής των ρουλεμάν με ένα άκρο
συνδέσμου μικρής διαμέτρου πρόσοψης.

d) Καθορίστε τον προσανατολισμό των ωστικών ρουλεμάν εγκάρσιας επαφής (112)
για τοποθέτηση πλάτη με πλάτη.
Αυτό σημαίνει ότι τα στηρίγματα μεγάλου πάχους των εξωτερικών δακτυλίων
πρέπει να είναι στερεωμένα μαζί.

e) Φέρτε συρτά τα διπλής κατεύθυνσης ρουλεμάν εγκάρσιας επαφής (112) επάνω
στον άξονα διατηρώντας τον σωστό προσανατολισμό.

f) Σπρώξτε γερά μαζί τους εσωτερικούς δακτυλίους επάνω στα στηρίγματα ώσπου να
κρυώσουν και να ασφαλίσουν στη σωστή τους θέση.

g) Αφού κρυώσουν τα ρουλεμάν, τοποθετήστε τη ροδέλα ασφάλισης (382) επάνω
στον άξονα και εγκαταστήστε τη ροδέλα ασφάλισης των ρουλεμάν (136).

h) Σφίξτε γερά το παξιμάδι συγκράτησης των ρουλεμάν με κλειδί για κυλινδρικά
περικόχλια σφίγγοντας ταυτόχρονα το σετ των ρουλεμάν επάνω στο στήριγμα του
άξονα.
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i) Λυγίστε τη γλωττίδα περιστροφικής ακινητοποίησης της ροδέλας ασφάλισης μέσα
σε μια υποδοχή στο παξιμάδι ασφάλισης του ρουλεμάν.

1. Διαχωριστικός δακτύλιος.

2. Αν έχετε πλαίσιο λιπαινόμενο με γράσο, γεμίστε και τα τρία ρουλεμάν με γράσο με το
χέρι.

3. Λίπανση και εγκατάσταση του δακτυλίου κυκλικής διατομής (496) στο περίβλημα των
ωστικών ρουλεμάν (134A):
a) Φέρτε συρτά το περίβλημα των ωστικών ρουλεμάν επάνω από τα ρουλεμάν.
b) Προσαρτήστε τον δακτύλιο συγκράτησης των ωστικών ρουλεμάν (253B) στο

περίβλημα των ωστικών ρουλεμάν χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια με τα παξιμάδια
(236A)
Σφίξτε τα γερά με διαγώνια σειρά για να διασφαλίσετε ότι έρχονται ομοιόμορφα σε
επαφή με τους δακτυλίους των ρουλεμάν. Ανατρέξτε στον πίνακα «Μέγιστες τιμές
ροπής σύσφιγξης για συνδετήρες».

Για τις διατάξεις S, M, L και XL: Για τις διατάξεις XL1, XL2-S και XL2:
Θα υπάρχει κενό περίπου 3,05 χιλιοστών
έως 4,06 χιλιοστών (0,12 ιντσών έως 0,16
ιντσών) ανάμεσα στον δακτύλιο συγκράτησης
και στο περίβλημα των ρουλεμάν.

Θα υπάρχει κενό περίπου 4,06 χιλιοστών
έως 5,33 χιλιοστών (0,16 ιντσών έως 0,21
ιντσών) ανάμεσα στον δακτύλιο συγκράτησης
και στο περίβλημα των ρουλεμάν.

Συναρμολογημένο περιστρεφόμενο εξάρτημα:

4. Ετοιμάστε το πλαίσιο των ρουλεμάν για λίπανση είτε με γράσο είτε με λάδι.
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Αν το πλαίσιο των ρουλεμάν
σας είναι...

Τότε...

Λιπαινόμενο με λάδι Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή επιστροφής του λαδιού είναι εντελώς
ανοιχτή (χωρίς πώμα).

1. Γραμμή επιστροφής λαδιού
Λιπαινόμενο με γράσο Βεβαιωθείτε ότι το πώμα (370E) είναι εγκατεστημένο στη

γραμμή επιστροφής του λαδιού στο ακτινωτό άκρο.

Αν πρόκειται να αλλάξετε το λιπαντικό από γράσο σε λάδι, αφαιρέσετε το συσσωρευμέ-
νο γράσο από τη γραμμή επιστροφής του λαδιού αφαιρέσετε το πώμα.

5. Αν αφαιρέσατε το κάλυμμα του ακτινωτού άκρου (109A), ολοκληρώστε τα εξής βήματα:

Αν η διάταξη
της αντλίας
σας είναι...

Τότε...

S, M, L και XL 1. Αφαιρέστε το γράσο από τις επιφάνειες και από το εσωτερικό του πλαισίου.
2. Απλώστε Loctite 518 στην εξωτερική διάμετρο του καλύμματος.
3. Προσαρμόστε το κάλυμμα στη σωστή του θέση χτυπώντας το με ένα μαλακό

σφυρί.
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Αν η διάταξη
της αντλίας
σας είναι...

Τότε...

XL1, XL2-S
και XL2

1. Αφαιρέστε το γράσο από τις επιφάνειες και από το εσωτερικό του πλαισίου.
2. Εγκαταστήστε το στεγανωτικό παρέμβυσμα του καλύμματος του ακτινωτού

άκρου (360).
3. Χρησιμοποιώντας τα οκτώ μπουλόνια με τα παξιμάδια (370K) εγκαταστήστε

το κάλυμμα του ακτινωτού άκρου (109A) μέσα στο πλαίσιο (228).

6. Απλώστε λίγο γράσο ή ελαφρύ λάδι στις εσωτερικές διαμέτρους των ρουλεμάν (στην
εξωτερική διάμετρο ακτινωτού ρουλεμάν), στο περίβλημα των ωστικών ρουλεμάν και
στον δακτύλιο κυκλικής διατομής. Περάστε προσεκτικά το περιστρεφόμενο εξάρτημα
μέσα στο πλαίσιο των ρουλεμάν.

1. Περιστρεφόμενο εξάρτημα

7. Δώστε στο περίβλημα των ρουλεμάν τον κατάλληλο προσανατολισμό ανάλογα με τη
λίπανση.

Αν η
αντλία σας
χρησιμοπ
οιεί αυτό
το είδος
λίπανσης..
.

Τότε στο
επάνω
μέρος
πρέπει να
εμφανίζον
ται οι εξής
λέξεις...

Και το περίβλημα των ρουλεμάν έχει την εξής εμφάνιση...

Λίπανση με
γράσο

«ΠΛΗΡΩ-
ΣΗ ΜΕ
ΓΡΑΣΟ»
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Αν η
αντλία σας
χρησιμοπ
οιεί αυτό
το είδος
λίπανσης..
.

Τότε στο
επάνω
μέρος
πρέπει να
εμφανίζον
ται οι εξής
λέξεις...

Και το περίβλημα των ρουλεμάν έχει την εξής εμφάνιση...

Λίπανση με
λάδι

«ΠΛΗΡΩ-
ΣΗ ΜΕ
ΛΑΔΙ»

8. Συναρμολόγηση του ελάσματος του άκρου του προστατευτικού του συνδέσμου στο
περίβλημα των ρουλεμάν:
a) Ευθυγραμμίστε το έλασμα του άκρου του προστατευτικού του συνδέσμου με τις

οπές του πλαισίου του περιβλήματος των ρουλεμάν μέσα στο περίβλημα των
ωστικών ρουλεμάν και εγκαταστήστε τους πίρους με το εξάγωνο κάλυμμα (370C).

b) Ρυθμίστε το περίβλημα έτσι ώστε να υπάρχει κενό περίπου 3,05 χιλιοστών (0,12
ιντσών) ανάμεσα στο περίβλημα και στο πλαίσιο.
Οι μετρήσεις που ακολουθούν δείχνουν το κενό αφού προσαρμόσετε τη φτερωτή:

• 6,35 χιλιοστά (0,25 ίντσες) στα πλαίσια των διατάξεων S και M
• 9,65 χιλιοστά (0,38 ίντσες) στα πλαίσια των διατάξεων L, XL, XL1, XL2-S και

XL2

1. Έλασμα άκρου προστατευτικού συνδέσμου.

9. Λιπάνετε τους δακτυλίους κυκλικής διατομής στα παρεμβύσματα λαδιού του λαβυρίν-
θου.

10. Εγκαταστήστε τη διάταξη του παρεμβύσματος μέσα στο πλαίσιο των ρουλεμάν έτσι
ώστε τα στηρίγματα να ακουμπήσουν επάνω στο πλαίσιο των ρουλεμάν.

11. Εγκαταστήστε τα εξής εξαρτήματα στο πλαίσιο των ρουλεμάν:

• Πώμα πλήρωσης λαδιού (408H)

• Σφήνα άξονα (400)

• Πλήμνη συνδέσμου
• Πόδι πλαισίου (241)

12. Λίπανση του πλαισίου των ρουλεμάν με γράσο ή λάδι:
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Αν
λιπάνετε
με...

Τότε...

Λάδι 1. Εγκαταστήστε τα εξής τέσσερα πώματα (408C) όπως τα βλέπετε από το άκρο
του συνδέσμου:

• Ένα στην αριστερή πλευρά του πλαισίου (228)
• Δύο στη δεξιά πλευρά του άκρου του συνδέσμου
• Ένα στο άκρο του κουτιού του στυπιοθλίπτη στο επάνω μέρος του

πλαισίου (228)
2. Εγκαταστήστε το παράθυρο του ενδείκτη της στάθμης του λαδιού (319) στη

δεξιά πλευρά του πλαισίου (228).
3. Αν πρόκειται να τοποθετήσετε λιπαντήρα με ένδειξη στάθμης (251), τοποθετή-

στε τον στην αριστερή πλευρά του πλαισίου όπως το βλέπετε από το άκρο του
συνδέσμου. Για την εγκατάσταση του λιπαντήρα με ένδειξη στάθμης ανατρέξτε
στις χωριστές οδηγίες του.

Γράσο (μη
διαθέσιμο
για τις δια-
τάξεις
XL1, XL2-
S και XL2)

1. Εγκαταστήστε τα δύο στόμια εισαγωγής γράσου (193H) όπως τα βλέπετε από
το άκρο του συνδέσμου:

• Ένα στην αριστερή πλευρά του πλαισίου (228)
• Ένα στο άκρο του κουτιού του στυπιοθλίπτη στο επάνω μέρος του

πλαισίου
2. Εγκαταστήστε τα δύο πώματα (408C και 408D) στη δεξιά πλευρά του πλαισίου

(228).

13. Αν η αντλία σας διαθέτει ψύκτη λαδιού, εγκαταστήστε τη διάταξη του ψύκτη ως εξής
(όπως τη βλέπετε από το άκρο του συνδέσμου):
a) Εγκαταστήστε έναν σύνδεσμο του σωλήνα με ίσια εσωτερική διάμετρο στην

αριστερή πλευρά του πλαισίου στο παρεχόμενο κοχλιοτομημένο άνοιγμα.
b) Περάστε τον σωλήνα με τα πτερύγια μέσα από την οπή στη δεξιά πλευρά του

πλαισίου.
c) Εγκαταστήστε το κουζινέτο του μειωτήρα στη δεξιά πλευρά του πλαισίου και

βιδώστε έναν δεύτερο σύνδεσμο του σωλήνα (με ίσια εσωτερική διάμετρο) μέσα
στο κουζινέτο του μειωτήρα.
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d) Κεντράρετε τον σωλήνα μέσα στο πλαίσιο και σφίξτε τα παξιμάδια του κολάρου
στους συνδέσμους του σωλήνα.

e) Εγκαταστήστε έναν σύνδεσμο του σωλήνα με βαθμιδωτή εσωτερική διάμετρο στο
κάθε άκρο του σωλήνα και σφίξτε τα παξιμάδια του κολάρου.

Συναρμολόγηση του προσαρμογέα του πλαισίου στο πλαίσιο (XL1, XL2-S
και XL2)

1. Βιδώστε έναν κοχλία ανάρτησης 20 χιλιοστών μέσα στο σπείρωμα της κοχλιοτομημέ-
νης οπής που παρέχεται στο επάνω μέρος του προσαρμογέα του πλαισίου (108) και
κρεμάστε τον σε βαρούλκο.

2. Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα του πλαισίου (108) στο πλαίσιο χρησιμοποιώντας
οκτώ πίρους με εξάγωνη κεφαλή (370B).

Συναρμολόγηση του θαλάμου στεγανοποίησης TaperBore PLUS™
1. Απλώστε άφθονη ποσότητα αντιτριβικού μείγματος, π.χ. Loctite Nickel Anti-seize, στην

εσωτερική διάμετρο του χιτωνίου του άξονα (126) και στον άξονα (122).
2. Περάστε συρτά το χιτώνιο επάνω στον άξονα.
3. Εγκαταστήστε το παρέμβυσμα τύπου φυσιγγίου επάνω στο χιτώνιο.
4. Χρησιμοποιήστε κοχλία ανάρτησης, ιμάντα και αρτάνη, όπως απαιτείται κατά περίστα-

ση.
5. Εγκατάσταση του θαλάμου στεγανοποίησης (184):
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Αν η διάταξη της
αντλίας σας είναι...

Τότε...

S, M, L και XL Εγκαταστήστε τον θάλαμο στεγανοποίησης (184) και τους πίρους με
την εξάγωνη κεφαλή (370B) επάνω στο πλαίσιο των ρουλεμάν (228).

XL1, XLS-2 και XL2 Εγκαταστήστε τον θάλαμο στεγανοποίησης (184) και τους πίρους με
την εξάγωνη κεφαλή (370H) επάνω στον προσαρμογέα του πλαισίου
(108).

6. Περάστε συρτά το παρέμβυσμα τύπου φυσιγγίου επάνω στα στηρίγματα του στυπιο-
θλίπτη και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις του κρουνού έχουν τον σωστό προσανατολι-
σμό.

7. Σφίξτε με το χέρι τα παξιμάδια του στυπιοθλίπτη.
8. Εγκαταστήστε τη φτερωτή και καθορίστε το διάκενο.
9. Στερέωση του παρεμβύσματος:

a) Σφίξτε τις βίδες στερέωσης στο κολάρο μετάδοσης κίνησης κρατώντας το πιασμένο
με τους συνδετήρες στερέωσης.

b) Σφίξτε ομοιόμορφα τα παξιμάδια του στυπιοθλίπτη (355).
c) Αποδεσμεύστε τους συνδετήρες στερέωσης.
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Συναρμολόγηση του καλύμματος του κουτιού του στυπιοθλίπτη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη χρησιμοποιήσετε στεγανωτικό υλικό που περιέχει αμίαντο γιατί υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού.

1. Απλώστε άφθονη ποσότητα αντιτριβικού μείγματος, π.χ. Loctite Nickel Anti-seize, στην
εσωτερική διάμετρο του χιτωνίου (126) και στον άξονα (122).

2. Περάστε συρτά το χιτώνιο επάνω στον άξονα.
3. Περάστε συρτά το κουζινέτο της στραγγαλιστικής βαλβίδας (125) στην πίσω πλευρά

του χιτωνίου του άξονα.
4. Χρησιμοποιήστε κοχλία ανάρτησης, ιμάντα και αρτάνη, όπως απαιτείται κατά περίστα-

ση.
5. Εγκατάσταση του θαλάμου στεγανοποίησης (184):

Αν η διάταξη της
αντλίας σας είναι...

Τότε...

S, M, L και XL Εγκαταστήστε τον θάλαμο στεγανοποίησης (184) και τους πίρους με
την εξάγωνη κεφαλή (370B) επάνω στο πλαίσιο των ρουλεμάν (228).

XL1, XLS-2 και XL2 Εγκαταστήστε τον θάλαμο στεγανοποίησης (184) και τους πίρους με
την εξάγωνη κεφαλή (370H) επάνω στον προσαρμογέα του πλαισίου
(108).

6. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τον στυπιοθλίπτη αφού εγκαταστήσετε τη φτερωτή και
καθορίσετε το διάκενο.
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Αν χρησιμοποιείτε συμβατικά παρεμβύσματα των εξαρτημάτων, εγκαταστήστε τα με
βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και τα σχέδια εγκατάστασης.

Εγκατάσταση του δυναμικού παρεμβύσματος (S, M, L και XL)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Μη χρησιμοποιήσετε στεγανωτικό υλικό που περιέχει αμίαντο γιατί υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού.

Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για τις αντλίες 3180 και 3185.
1. Απλώστε άφθονη ποσότητα αντιτριβικού μείγματος, π.χ. Loctite Nickel Anti-seize, στην

εσωτερική διάμετρο του χιτωνίου του άξονα (126) και στον άξονα (122).
2. Εγκαταστήστε το χιτώνιο επάνω στον άξονα.
3. Με βάση τη διάρθρωση του δυναμικού παρεμβύσματος σας εκτελέστε τα εξής βήματα:

Αν το δυναμικό
παρέμβυσμά σας
είναι...

Τότε...

Παρέμβυσμα σε μορφή
διαφράγματος

1. Τοποθετήστε έναν δακτύλιο κυκλικής διατομής μέσα στην αυλάκω-
ση στην εσωτερική διάμετρο του τάκου (385) και φέρτε συρτά τη
διάταξη στην πίσω πλευρά του χιτωνίου.

2. Τοποθετήστε ένα έλασμα του στυπιοθλίπτη πάνω από τον τάκο
(385) και φέρτε συρτά το διάφραγμα (146) πάνω από το χιτώνιο ως
την πρόσοψη του εδράνου.

3. Εγκαταστήστε τέσσερα στηρίγματα του στυπιοθλίπτη (353) μέσα
στο κάλυμμα του κουτιού του στυπιοθλίπτη (184).

4. Χρησιμοποιήστε τον κοχλία ανάρτησης, τον ιμάντα και την αρτάνη,
όπως απαιτείται κατά περίσταση.

5. Εγκαταστήστε το κάλυμμα στο πλαίσιο των ρουλεμάν (228)
χρησιμοποιώντας οκτώ πίρους με εξάγωνη κεφαλή (370B).

6. Προσαρμόστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής του χιτωνίου (412U)
επάνω στο χιτώνιο του άξονα.

7. Εγκαταστήστε τον ανακλαστήρα (262) σφίγγοντάς τον στο χιτώνιο
και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος κυκλικής διατομής μένει μέσα στην
εγκοπή.

Στεγανοποιημένος στυ-
πιοθλίπτης

1. Περάστε συρτά το κουζινέτο της στραγγαλιστικής βαλβίδας (125)
στην πίσω πλευρά του χιτωνίου.

2. Εγκαταστήστε δύο στηρίγματα του στυπιοθλίπτη (353) μέσα στο
κάλυμμα του κουτιού του στυπιοθλίπτη (184).

3. Εγκαταστήστε το κάλυμμα στο πλαίσιο των ρουλεμάν (228)
χρησιμοποιώντας οκτώ πίρους με εξάγωνη κεφαλή (370B).

4. Χρησιμοποιήστε τον κοχλία ανάρτησης, τον ιμάντα και την αρτάνη,
όπως απαιτείται κατά περίσταση.

5. Προσαρμόστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής του ανακλαστήρα
(412U) στο χιτώνιο του άξονα και εγκαταστήστε τον ανακλαστήρα
(262) σφίγγοντάς την στο χιτώνιο.

6. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος κυκλικής διατομής μένει μέσα στην
εγκοπή.

4. Αφήστε τη διάταξη του ανακλαστήρα και του χιτωνίου να στηρίζεται στον άξονα και
ρυθμίστε το περιστρεφόμενο εξάρτημα έτσι ώστε το διάκενο από τη φτερωτή ως το
κάλυμμα να είναι περίπου 0,4 χιλιοστά (0,015 ίντσες).

5. Προσαρμόστε το στεγανωτικό παρέμβυσμα (264) στην πλάκα υποστήριξης (444).
6. Εγκαταστήστε την πλάκα υποστήριξης επάνω στο κάλυμμα και σφίξτε τα παξιμάδια

(357J) στα στηρίγματα της πλάκας υποστήριξης (265A).
7. Με βάση το παρέμβυσμά σας εκτελέστε τα εξής βήματα:
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Αν το δυναμικό
παρέμβυσμά σας
είναι...

Τότε...

Παρέμβυσμα σε μορφή
διαφράγματος

1. Φέρτε συρτά το διάφραγμα (146) πάνω από τα στηρίγματα του
στυπιοθλίπτη (353) και προς τα επάνω ως την πρόσοψη του
κουτιού του στυπιοθλίπτη.

2. Φέρτε συρτά το έλασμα του στυπιοθλίπτη (107) πάνω από τα
στηρίγματα του στυπιοθλίπτη (353) και προς τα επάνω ως το
διάφραγμα (146).

3. Βιδώστε τα παξιμάδια του στυπιοθλίπτη (355) και σφίξτε τα
ομοιόμορφα με διαγώνια σειρά.

4. Εγκαταστήστε τη φτερωτή και ρυθμίστε το διάκενο ακολουθώντας
τις οδηγίες που θα βρείτε στο κεφάλαιο «Προετοιμασία για λειτουρ-
γία, εκκίνηση, λειτουργία και τερματισμός λειτουργίας».

5. Περάστε συρτά τον τάκο (385) μέσα από τον στυπιοθλίπτη (107)
ωσότου ευθυγραμμιστεί η βαθμίδα στον τάκο με την εκτεθειμένη
επιφάνεια του στυπιοθλίπτη

Στεγανοποιημένος στυ-
πιοθλίπτης

1. Εγκαταστήστε τη φτερωτή και ρυθμίστε το διάκενο με βάση τις
οδηγίες που θα βρείτε στο κεφάλαιο «Προετοιμασία για λειτουργία,
εκκίνηση, λειτουργία και τερματισμός λειτουργίας».

2. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε το μονωτικό υλικό.
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1. Ευθυγράμμιση της βαθμίδας στον τάκο με την εκτεθειμένη επιφάνεια του στυπιοθλίπτη.

Εγκατάσταση φτερωτής
Αν η αντλία σας χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο
φτερωτής...

Τότε μπορείτε να ανατρέξετε στην εξής
διαδικασία εγκατάστασης...

Φτερωτή κλειστού τύπου Εγκαταστήστε φτερωτή κλειστού τύπου.
Ανοιχτή φτερωτή Εγκαταστήστε ανοιχτή φτερωτή.
Shearpeller™ Εγκαταστήστε Shearpeller™.

Εγκατάσταση ανοιχτής φτερωτής
1. Εγκαταστήστε τη σφήνα του άξονα (178) επάνω στον άξονα (122).
2. Προσαρμόστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής του χιτωνίου (412F) επάνω στο χιτώνιο

του άξονα (126).
3. Απλώστε μια πλούσια στρώση αντιτριβικού μείγματος, π.χ. Loctite Nickel Anti-seize,

στην εσωτερική διάμετρο και στον άξονα της φτερωτής.
4. Απλώστε μια στρώση Loctite 272 πάχους περίπου 1/8 της ίντσας σε όλο το μήκος του

σπειρώματος.
5. Περάστε συρτά τη φτερωτή (101) επάνω στον άξονα και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος

κυκλικής διατομής του χιτωνίου (412F) μένει μέσα στην εγκοπή.
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6. Προσαρμόστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής (412A) μέσα στο παξιμάδι της φτερωτής
(304) και εγκαταστήστε το επάνω στον άξονα.

7. Εμποδίστε το άκρο του άξονα με τον σύνδεσμο να περιστραφεί και σφίξτε το παξιμάδι
της φτερωτής όσο πρέπει με βάση τις τιμές που παρατίθενται στον πίνακα «Μέγιστες
τιμές ροπής σύσφιγξης για συνδετήρες» στο κεφάλαιο «Συντήρηση».

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν δεν σφίξετε όπως πρέπει το παξιμάδι της φτερωτής, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
σοβαρή μηχανική βλάβη.

Εγκατάσταση φτερωτής κλειστού τύπου
1. Αν έχετε φτερωτή μεγέθους S, M, L και XL, εγκαταστήστε τον δακτύλιο υποστήριξης

(202) επάνω στη φτερωτή και ευθυγραμμίστε τις οπές.

2. Απλώστε αντιτριβικό μείγμα, π.χ. Loctite Nickel Anti-seize, στα μπουλόνια με τα
παξιμάδια (320) και ύστερα εγκαταστήστε τα και σφίξτε τα.
Για τις φτερωτές μεγέθους S, M, L και XL χρησιμοποιείται μονωτικό υλικό σπειρωμάτων
για ευκολότερη μελλοντική αποσυναρμολόγηση.

3. Δώστε στην εξωτερική διάμετρο του δακτυλίου της φτερωτής τις σωστές διαστάσεις με
βάση τις τιμές που παρατίθενται στην ενότητα «Διάκενα ακτινωτών δακτυλίων για
φτερωτές κλειστού τύπου» την οποία θα βρείτε στο κεφάλαιο «Προετοιμασία για
λειτουργία, εκκίνηση, λειτουργία και τερματισμός λειτουργίας».
Αν έχετε φτερωτή μεγέθους S, M, L και XL, ίσως χρειαστεί να ανοίξετε με τρυπάνι και
σφυρί νέες οπές για τις βίδες του δακτυλίου υποστήριξης. Στην περίπτωση αυτή,
χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο υποστήριξης ως πρότυπο για τη διάνοιξη των οπών και
μετατοπίστε (περιστρέψτε) τον ώστε οι νέες οπές να μη συμπέσουν με τις προηγούμε-
νες.

4. Εγκαταστήστε τη σφήνα του άξονα (178) επάνω στον άξονα (122).
5. Προσαρμόστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής του χιτωνίου (412F) επάνω στο χιτώνιο

του άξονα (126).
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6. Απλώστε μια πλούσια στρώση αντιτριβικού μείγματος, π.χ. Loctite Nickel Anti-seize,
στην εσωτερική διάμετρο και στον άξονα της φτερωτής.

7. Απλώστε μια στρώση Loctite 272 πάχους περίπου 1/8 της ίντσας σε όλο το μήκος του
σπειρώματος.

8. Περάστε συρτά τη φτερωτή (101) επάνω στον άξονα και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος
κυκλικής διατομής του χιτωνίου (412F) μένει μέσα στην εγκοπή.

9. Προσαρμόστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής (412A) μέσα στο παξιμάδι της φτερωτής
(304) και εγκαταστήστε το επάνω στον άξονα.

10. Εμποδίστε το άκρο του άξονα με τον σύνδεσμο να περιστραφεί και σφίξτε το παξιμάδι
της φτερωτής όσο πρέπει με βάση τις τιμές που παρατίθενται στον πίνακα «Μέγιστες
τιμές ροπής σύσφιγξης για συνδετήρες» στο κεφάλαιο «Συντήρηση».

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν δεν σφίξετε όπως πρέπει το παξιμάδι της φτερωτής, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
σοβαρή μηχανική βλάβη.

Εγκατάσταση Shearpeller™
1. Εγκαταστήστε τη σφήνα του άξονα (178) επάνω στον άξονα (122).
2. Προσαρμόστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής του χιτωνίου (412F) επάνω στο χιτώνιο

του άξονα (126).
3. Απλώστε μια πλούσια στρώση αντιτριβικού μείγματος, π.χ. Loctite Nickel Anti-seize,

στην εσωτερική διάμετρο και στον άξονα της φτερωτής.
4. Απλώστε μια στρώση Loctite 272 πάχους περίπου 1/8 της ίντσας σε όλο το μήκος του

σπειρώματος.
5. Περάστε συρτά τη φτερωτή (101) επάνω στον άξονα και βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος

κυκλικής διατομής του χιτωνίου (412F) μένει μέσα στην εγκοπή.
6. Εγκαταστήστε το χιτώνιο της Shearpeller™ (126A) επάνω στον άξονα.
7. Προσαρμόστε τον δακτύλιο κυκλικής διατομής (412A) μέσα στο παξιμάδι της

Shearpeller™(304) και εγκαταστήστε το επάνω στον άξονα.
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8. Εμποδίστε το άκρο του άξονα με τον σύνδεσμο να περιστραφεί και σφίξτε το παξιμάδι
της Shearpeller™ όσο πρέπει με βάση τις τιμές που παρατίθενται στον πίνακα
«Μέγιστες τιμές ροπής σύσφιγξης για συνδετήρες» στο κεφάλαιο «Συντήρηση».

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Αν δεν σφίξετε όπως πρέπει το παξιμάδι της φτερωτής, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
σοβαρή μηχανική βλάβη.

Εγκατάσταση της πλαϊνής πλάκας αναρρόφησης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Οι πλαϊνές πλάκες έχουν μεγάλο βάρος. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο στήριγμα προς
αποφυγή τραυματισμού.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Βεβαιωθείτε ότι το στεγανωτικό παρέμβυσμα δεν έχει σφηνώσει ανάμεσα στην εξωτερική
και στην εσωτερική διάμετρο της πλαϊνής πλάκας μέσα στο περίβλημα γιατί αλλιώς η
πλαϊνή πλάκα δεν θα εφαρμόζει σωστά στη θέση της.

Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για την ανοιχτή φτερωτή και τη ShearpellerTM.
1. Εγκαταστήστε τα στηρίγματα της πλαϊνής πλάκας (356E).
2. Εγκαταστήστε το στεγανωτικό παρέμβυσμα (360P) στα στηρίγματα της πλαϊνής

πλάκας (356E).
3. Λιπάνετε και τον δακτύλιο κυκλικής διατομής (412C) και προσαρμόστε τον μέσα στην

εγκοπή της πλαϊνής πλάκας.
4. Ευθυγραμμίστε τα στηρίγματα της πλαϊνής πλάκας (356E) με τις οπές στο περίβλημα

και εγκαταστήστε την πλαϊνή πλάκα (176).
Χτυπήστε την πλαϊνή πλάκα με έναν ξύλινο τάκο για να βοηθήσετε τον δακτύλιο
κυκλικής διατομής να εφαρμόσει μέσα στην εσωτερική διάμετρο του περιβλήματος.

5. Εγκαταστήστε τα εξάγωνα παξιμάδια (357A) επάνω στα στηρίγματα της πλαϊνής
πλάκας (356E) και σφίξτε τα με διαγώνια σειρά.

Εγκατάσταση του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος (φτερωτή
κλειστού τύπου S, M, L και XL)

Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για τη συντήρηση φτερωτής κλειστού τύπου.
1. Εγκαταστήστε τον δακτύλιο υποστήριξης (164) μέσα στο περίβλημα.
2. Αν είναι απαραίτητο, εντοπίστε και ανοίξτε με τρυπάνι και σφυρί τρεις νέες οπές για τις

βίδες στερέωσης σε ίσες αποστάσεις ανάμεσα στον δακτύλιο και στην περιοχή των
εδράνων του.
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3. Εγκαταστήστε τις βίδες στερέωσης και τα προδιαμορφωμένα σπειρώματα.

Εγκατάσταση του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος (φτερωτή
κλειστού τύπου XL1, XL2-S και XL2)

1. Εγκαταστήστε τα στηρίγματα του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος (356E)
μέσα στον εν λόγω δακτύλιο (164).

2. Εγκαταστήστε το στεγανωτικό παρέμβυσμα του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλή-
ματος (360P) επάνω στα στηρίγματα του εν λόγω δακτυλίου (356E).

3. Ευθυγραμμίστε τα στηρίγματα του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος (356E) με
τις οπές στο περίβλημα (100) και εγκαταστήστε τον εν λόγω δακτύλιο (164).

4. Εγκαταστήστε τα εξάγωνα παξιμάδια (357A) επάνω στα στηρίγματα του δακτυλίου
υποστήριξης του περιβλήματος (356E) και σφίξτε τα με διαγώνια σειρά.

Εγκατάσταση της διάταξης που αποσπάται αν την τραβήξετε προς τα
πίσω

1. Ρυθμίστε τη φτερωτή έτσι ώστε το κενό ανάμεσα στις πίσω βάνες απάντλησης και στο
κάλυμμα να είναι περίπου 0,50 χιλιοστά (0,02 ίντσες).

2. Εγκαταστήστε το στεγανωτικό παρέμβυσμα του περιβλήματος (351) επάνω στο
κάλυμμα του κουτιού του στυπιοθλίπτη (184).

3. Κρεμάστε μια αρτάνη από το βαρούλκο περνώντας την μέσα από τους βραχίονες του
πλαισίου πάνω από τον άξονα της αντλίας.

4. Επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, π.χ. βάση ή ανθεκτικό πάγκο εργασίας, εγκαταστή-
στε μέσα στο περίβλημα την διάταξη που αποσπάται αν την τραβήξετε προς τα πίσω.
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Βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα και τα πόδια του πλαισίου είναι επίπεδα επάνω στην
επιφάνεια.

5. Σφίξτε με το χέρι τους πίρους του περιβλήματος (370A) και τοποθετήστε μέσα στο
περίβλημα τη διάταξη που αποσπάται αν την τραβήξετε προς τα πίσω.
Μη σφίξετε ακόμη τους πίρους.
Το παράδειγμα αυτό δείχνει τις αντλίες 3180 και 3185 διατάξεων S, M, L και XL:

Το παράδειγμα αυτό δείχνει τις αντλίες 3180 και 3185 διατάξεων XL1, XL2-S και XL2:

6. Ελέγξτε τη συνολική μετατόπιση της φτερωτής μέσα στο περίβλημα.
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Εφόσον χρησιμοποιούνται καινούρια εξαρτήματα, οι αποδεκτές τιμές είναι 0,7 χιλιοστά
έως 2,2 χιλιοστά (0,028 ίντσες έως 0,082 ίντσες).
Αν η
συνολική
μετατόπισ
η είναι...

Τότε...

Εντός των
αποδεκτών
τιμών

Σφίξτε τους υπόλοιπους πίρους του περιβλήματος με την καθορισμένη τιμή ροπής
και με διαγώνια σειρά.

Εκτός των
αποδεκτών
τιμών

Υπάρχει ένα από τα εξής προβλήματα:
• Φθαρμένα εξαρτήματα
• Μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση
• Υπερβολικά μεγάλη καταπόνηση των σωλήνων

Εξακριβώστε την αιτία και διορθώστε το καθορισμένο μπροστινό διάκενο. Ανατρέξ-
τε στον πίνακα «Αξονικό διάκενο σε χαμηλή θερμοκρασία για διάφορες θερμοκρα-
σίες λειτουργίας» στο κεφάλαιο «Προετοιμασία για λειτουργία, εκκίνηση, λειτουργία
και τερματισμός λειτουργίας».

7. Εξακριβώστε αν υπάρχει κενό ανάμεσα στο πόδι του πλαισίου και στη βάση με
διακενόμετρα και σφήνα αντίστοιχα.

8. Εγκαταστήστε τους πίρους συγκράτησης του ποδιού του πλαισίου και σφίξτε τους.
9. Λιπάνετε το πλαίσιο των ρουλεμάν με γράσο ή λάδι.
10. Περιστρέψτε τον άξονα της αντλίας με το χέρι για να βεβαιωθείτε ότι περιστρέφεται

ελεύθερα.
11. Επανεγκαταστήστε την πλήμνη του συνδέσμου και ευθυγραμμίστε την αντλία.
12. Επανασυνδέστε τον σύνδεσμο.
13. Εγκαταστήστε το προστατευτικό του συνδέσμου και επανασυνδέστε όλους τους

βοηθητικούς σωλήνες.

1. Προστατευτικό συνδέσμου
2. Σύνδεσμος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Εφόσον χρησιμοποιείτε μηχανικό παρέμβυσμα τύπου φυσιγγίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε
σφίξει τις βίδες στερέωσης στον δακτύλιο ασφάλισης του παρεμβύσματος και ότι έχετε
αφαιρέσει τους συνδετήρες κεντραρίσματος προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα. Έτσι
θα αποφύγετε κάθε κίνδυνο να προκληθεί ζημιά στο παρέμβυσμα ή στο χιτώνιο του άξονα
διασφαλίζοντας ότι το παρέμβυσμα είναι εγκατεστημένο και κεντραρισμένο όπως πρέπει
επάνω στο χιτώνιο.
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Προσάρτηση του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης i-
ALERT® στην αντλία

Απαιτούμενα εργαλεία:
• Εξάγωνο κλειδί 5/32 της ίντσας

1. Προσαρτήστε το σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης (761B) στο πλαίσιο των
ρουλεμάν (228A) χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βίδα με την εξάγωνη κεφαλή
(372T).

Εικόνα 39: Προσάρτηση του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης στο πλαίσιο
των ρουλεμάν

2. Σφίξτε τη βίδα με την εξάγωνη κεφαλή χρησιμοποιώντας εξάγωνο κλειδί 5/32 της ίντσας
με ροπή σύσφιγξης 8 Nm | 6 ft-lbs.

Έλεγχοι μετά τη συναρμολόγηση
Εκτελέστε τους ελέγχους που ακολουθούν αφού συναρμολογήσετε την αντλία και ύστερα
συνεχίστε εκκινώντας την αντλία:

• Περιστρέψτε τον άξονα με το χέρι για να βεβαιωθείτε ότι περιστρέφεται εύκολα και
απρόσκοπτα και ότι πουθενά δεν παρατηρείται τριβή.

• Ανοίξτε τις βαλβίδες απομόνωσης και ελέγξτε μήπως η αντλία παρουσιάζει διαρροές.

Πληροφορίες αναφοράς για τη συναρμολόγηση
Ανταλλακτικά
Συνιστώμενα ανταλλακτικά

In order to prevent a long and costly downtime period, especially on critical services, it is
advisable that you have these spare parts on hand:

• Διάταξη που αποσπάται αν την τραβήξετε προς τα πίσω, δηλαδή ομάδα συναρμολο-
γημένων εξαρτημάτων η οποία περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα εκτός από το
περίβλημα και την πλαϊνή πλάκα ή τον δακτύλιο υποστήριξης του περιβλήματος

• Ρουλεμάν (112 και 409)

• Παξιμάδι ασφάλισης ρουλεμάν (136)

• Ροδέλα ασφάλισης ρουλεμάν (382)

• Κλειδί φτερωτής (178)

• Παξιμάδι φτερωτής (304)

• Εργαλειοσύνολο συντήρησης το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των στεγανωτικών
παρεμβυσμάτων και των δακτυλίων κυκλικής διατομής που απαιτούνται για μία αντλία

• Μηχανικό παρέμβυσμα (όπου απαιτείται) (383)

• Άξονας (122)

• Χιτώνιο άξονα (126)
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• Πλαϊνή πλάκα (όπου απαιτείται) (176)

• Κουζινέτο κουτιού στυπιοθλίπτη (όπου απαιτείται) (125)

• Στεγανωτικό υλικό κουτιού στυπιοθλίπτη (όπου απαιτείται) (106)

• Δακτύλιοι υποστήριξης (όπου απαιτούνται) (202 και 164)

Μέγιστες τιμές ροπής σύσφιγξης για συνδετήρες
Τιμές ροπής σύσφιγξης για συνδετήρες στα μοντέλα 3180 και 3185 σε ft-lb (Nm)

Αριθμός
είδους

Ονομασ
ία
εξαρτήμ
ατος

Μέγεθος
αντλίας

Αριθμός
εξαρτήματος

Μέγεθος
σπειρώματος

Τύπος Μέγεθος
εξάγων
ης
κεφαλή
ς

Τιμή
ροπής
σύσφιγξ
ης

— Βίδα,
προστα-
τευτικό
συνδέ-
σμου

Όλα A02818A-89 M10 x 1.5 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

17 χιλιο-
στά

10 (15)

— Παξιμά-
δι, προ-
στατευτι-
κό συν-
δέσμου

Όλα A02089A-10 M10 x 1.5 Εξάγωνο
παξιμάδι

17 χιλιο-
στά

10 (15)

370A Βίδα,
αφτί
ανύψω-
σης στο
περίβλη-
μα

12 ίντσες έως
19 ίντσες
22 ίντσες έως
25 ίντσες

A02818A-143
A02818A-162

M22 x 2.5
M24 x 3.0

Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

30 χιλιο-
στά
36 χιλιο-
στά

125
(170)
200
(270)

Βίδα,
περίβλη-
μα στον
προσαρ-
μογέα

14 x 16-27 A02818A187 M24 x 3.0 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

36 χιλιο-
στά

200
(270)24 x 24-27

20 x 24-29
20 x 24-31
24 x 30-35
24 x 30-35A
24 x 30-35N
30 x 30-41 A02818A189 M27 x 3.0 41 χιλιο-

στά
243
(330)

372V Στήριγ-
μα, πόδι
περιβλή-
ματος
στη
βάση

14 x 16-27 A02815A110 M27 x 3.0 Στήριγμα Δ/Ι —
24 x 24-27 A02815A87 M42 x 4.5
20 x 24-29 A02815A86
20 x 24-31 A02815A88
24 x 30-35 A02815A89
24 x 30-35A
24 x 30-35N
30 x 30-41 A02815A90

427A Παξιμά-
δι, πόδι
περιβλή-
ματος
στη
βάση

14 x 16-27 A02089A27 M27 x 3.0 Εξάγωνο
παξιμάδι

41 χιλιο-
στά

162
(220)

24 x 24-27 A02089A42 M42 x 4.5 65 χιλιο-
στά20 x 24-29

26 x 24-31
24 x 30-35
24 x 30-35A
24 x 30-35N
30 x 30-41

372W Βίδα,
πόδι
πλαισίου
στη
βάση

XL1 A02818A169 M30 x 3.5 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

46 χιλιο-
στά

162
(220)

XL2-S και XL2 A02818A175 M36 x 4.0 55 χιλιο-
στά

162
(220)
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Αριθμός
είδους

Ονομασ
ία
εξαρτήμ
ατος

Μέγεθος
αντλίας

Αριθμός
εξαρτήματος

Μέγεθος
σπειρώματος

Τύπος Μέγεθος
εξάγων
ης
κεφαλή
ς

Τιμή
ροπής
σύσφιγξ
ης

— Βίδα,
πόδι πε-
ριβλήμα-
τος στη
βάση

3 x 6-12
4 x 6-12
3 x 6-14

A02818A-126 M16 x 2.0 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

24 χιλιο-
στά

50 (65)

6 x 8-12
8 x 8-12
4 x 6-14
4 x 6-16

A02818A-144 M20 x 2.5 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

30 χιλιο-
στά

80 (110)

M
L

A02818A-144
A02818A-145

M20 x 2.5 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

30 χιλιο-
στά

80 (110)

12 x 14-19
10 x 12-22
12 x 14-22
14 x 16-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25

A02818A-145 M20 x 2.5 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

30 χιλιο-
στά

80 (110)

16 x 16-19
18 x 18-22
20 x 20-25

A02818A-164 M24 x 3.0 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

36 χιλιο-
στά

80 (110)

— Βίδα,
πόδι
πλαισίου
στη
βάση

S A02818A-105 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

30 (40)

M A02818A-126 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

50 (65)

L A02818A-145 M 20 x 2.5 30 χιλιο-
στά

80 (110)
XL

356E Στήριγ-
μα,
πλαϊνή
πλάκα
αναρρό-
φησης
στο πε-
ρίβλημα

24 ίντσες έως
16 ίντσες
19 ίντσες έως
25 ίντσες

A02815A-37
A02815A-38

M10 x 1.5
M12 x 1.75

Στήριγμα Δ/Ι —

Στήριγ-
μα, δα-
κτύλιος
υποστή-
ριξης
περιβλή-
ματος
στο πε-
ρίβλημα

14 x 16-27
24 x 24-27
20 x 24-29
20 x 24-31
24 x 30-35
24 x 30-35A
24 x 30-35N
30 x 30-41

A02815A106
A02815A36

M20 x 2.5 Στήριγμα Δ/Ι —

357A Παξιμά-
δι, πλαϊ-
νή πλά-
κα αναρ-
ρόφησης

12 ίντσες έως
16 ίντσες
19 ίντσες έως
25 ίντσες

A02089A-10
A02089A-12

M10 x 1.5
M12 x 1.75

Εξάγωνο
παξιμάδι

17 χιλιο-
στά
19 χιλιο-
στά

10 (15)
20 (25)

Παξιμά-
δι, δα-
κτύλιος
υποστή-
ριξης
περιβλή-
ματος

14 x 16-27
24 x 24-27
20 x 24-29
20 x 24-31
24 x 30-35
24 x 30-35A
24 x 30-35N
30 x 30-41

A02089A20 M20 x 2.5 Εξάγωνο
παξιμάδι

30 χιλιο-
στά

55 (75)
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Αριθμός
είδους

Ονομασ
ία
εξαρτήμ
ατος

Μέγεθος
αντλίας

Αριθμός
εξαρτήματος

Μέγεθος
σπειρώματος

Τύπος Μέγεθος
εξάγων
ης
κεφαλή
ς

Τιμή
ροπής
σύσφιγξ
ης

320 Βίδα,
δακτύ-
λιος
υποστή-
ριξης
φτερω-
τής

4 x 6-12
4 x 6-14
4 x 6-16
3 x 6-12
3 x 6-14
6 x 10-16
4 x 6-19
4 x 8-19
6 x 10-19
8 x 10-19
6 x 10-22
8 x 10-22
10 x 12-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25

A02819A M6 x 1.0 Βίδα στε-
ρέωσης
με παξι-
μάδι

Εσωτε-
ρικά 5
χιλιοστά

5 (7)

222E Βίδα,
δακτύ-
λιος
υποστή-
ριξης
περιβλή-
ματος

3 x 6-12
4 x 6-12
3 x 6-14
4 x 6-14
4 x 6-16
6 x 10-16
4 x 6-19
6 x 10-19
6 x 10-22

A03723A-41 M6 x 1.0 Βίδα στε-
ρέωσης

Εσωτε-
ρικά 5
χιλιοστά

5 (7)

4 x 8-19
8 x 10-19
8 x 10-22
10 x 12-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25

A03723A-58 M8 x 1.25 Βίδα στε-
ρέωσης

Εσωτε-
ρικά 6
χιλιοστά

7 (10)

304 Παξιμά-
δι, φτε-
ρωτή

S B02151A03 M27 x 3.0 Ειδικό 40,5 χι-
λιοστά

240
(325)M B02151A04

L B02152A03 M42 x 4.5 Ειδικό 63 χιλιο-
στά

600
(800)XL B02152A04

14 x 16-27 B05526A02 M75 x 1.5 118 χι-
λιοστά

1.180
(1.600)XL1 B05526A01

XL2-S B05526A02
XL2 B05904A M100 x 2.0 132 χι-

λιοστά
1.475
(2.000)

370B Βίδα,
πλαίσιο
στο κου-
τί του
στυπιο-
θλίπτη

S και M A02818A-104 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

30 (40)

L και XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

50 (65)

Βίδα,
πλαίσιο
στον
προσαρ-
μογέα

XL1 A02818A170 M30 x 3.5 46 χιλιο-
στά

419
(568)XL2-S και XL2 A02818A171

353 Στήριγ-
μα, στυ-
πιοθλί-
πτης στο
κουτί του
στυπιο-
θλίπτη

S και M A02815A-39 M12 x 1.75 Στήριγμα Δ/Ι —
L και XL A02815A-40 M16 x 2.0 Στήριγμα Δ/Ι —
XL1, XL2-S και
XL2

A02815A46 M16 x 2.0 Στήριγμα Δ/Ι —
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Αριθμός
είδους

Ονομασ
ία
εξαρτήμ
ατος

Μέγεθος
αντλίας

Αριθμός
εξαρτήματος

Μέγεθος
σπειρώματος

Τύπος Μέγεθος
εξάγων
ης
κεφαλή
ς

Τιμή
ροπής
σύσφιγξ
ης

355 Παξιμά-
δι, στυ-
πιοθλί-
πτης στο
κουτί του
στυπιο-
θλίπτη

S και M A02089A-12 M12 x 1.75 Εξάγωνο
παξιμάδι

19 χιλιο-
στά

15 (20)

L, XL, XL1,
XL2-S και XL2

A02089A-16 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

25 (35)

388K Πίρος
γρύλου,
κουτί
στυπιο-
θλίπτη
στο πε-
ρίβλημα

S, M, L και XL A02818A-109 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

10 (15)

Πίρος
γρύλου,
περίβλη-
μα στον
προσαρ-
μογέα

XL1, XL2-S και
XL2

A02818A151 M20 x 2.5 30 χιλιο-
στά

22 (30)

371A Βίδα,
ρύθμιση
περιβλή-
ματος
ρουλε-
μάν

S και M A02818A-106 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

—

L και XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

XL1 A02818A147 M20 x 2.5 30 χιλιο-
στά

XL2-S και XL2 A02818A165 M24 x 3.0 36 χιλιο-
στά

423B Παξιμά-
δι,
ασφάλι-
ση ρύθ-
μισης
ρουλε-
μάν

S και M A02089A-12 M12 x 1.75 Εξάγωνο
παξιμάδι

19 χιλιο-
στά

10 (15)

L και XL A02089A-16 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

15 (20)

XL1 A02089A20 M20 x 2.5 30 χιλιο-
στά

22 (30)

XL2-S και XL2 A02089A24 M24 x 3.0 36 χιλιο-
στά

30 (40)

370C Βίδα,
περίβλη-
μα στο
πλαίσιο

S και M A02817A-72 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

10 (15)

L και XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

15 (20)

XL1 A02818A148 M20 x 2.5 30 χιλιο-
στά

22 (30)

XL2-S και XL2 A02818A187 M24 x 3.0 36 χιλιο-
στά

30 (40)

370D Βίδα,
πόδι στο
πλαίσιο

S και M A02818A-102 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

30 (40)

L και XL A02818A-124 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

50 (65)

XL1 A02818A161 M24 x 3.0 36 χιλιο-
στά

211
(286)

XL2-S και XL2 A02818A166 M30 x 3.5 46 χιλιο-
στά

419
(568)

236A Βίδα,
διάταξη
συγκρά-
τησης
ρουλε-
μάν στο
περίβλη-
μα

S και M A03723A-48 M6 x 1.0 Μπουλό-
νι με πα-
ξιμάδι

Εσωτε-
ρικά 5
χιλιοστά

15 (20)

L και XL A03723A-82 M10 x 1.5 Εσωτε-
ρικά 8
χιλιοστά

20 (25)

XL1 A03723A113 M16 x 2.0 Εσωτε-
ρικά 14
χιλιοστά

24 (33)
XL2-S και XL2 A03723A115

370E Βίδα,
πώμα
επιστρο-
φής λα-
διού

Όλα A02818A-99 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

10 (15)
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Αριθμός
είδους

Ονομασ
ία
εξαρτήμ
ατος

Μέγεθος
αντλίας

Αριθμός
εξαρτήματος

Μέγεθος
σπειρώματος

Τύπος Μέγεθος
εξάγων
ης
κεφαλή
ς

Τιμή
ροπής
σύσφιγξ
ης

370H Βίδα, κά-
λυμμα
στον
προσαρ-
μογέα

14 x 16-27 A02818A149 M20 x 2.5 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

30 χιλιο-
στά

22 (30)
24 x 24-27
20 x 24-29
20 x 24-31
24 x 30-35
24 x 30-35A
24 x 30-35N
30 x 30-41 A02818A148

370P Βίδα, κά-
λυμμα
άκρου
στο
πλαίσιο

XL1 A03723A92 M12 x 1.75 Μπουλό-
νι με πα-
ξιμάδι

Εσωτε-
ρικά 10
χιλιοστά

24 (33)
XL2-S και XL2 A03723A93

372T Βίδα,
φακοει-
δής κε-
φαλή

XL1, XL2-S και
XL2

A09270A209 ¼ - 28 Μπουλό-
νι φακοει-
δούς κε-
φαλής με
παξιμάδι

5/32 6 (8)

418 Πίρος
γρύλου,
κάλυμμα
στον
προσαρ-
μογέα

14 x 16-27
24 x 24-27

A02818A149 M20 x 2.5 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

30 χιλιο-
στά

22 (30)

20 x 24-29
20 x 24-31 A02818A151
24 x 30-35
24 x 30-35A
24 x 30-35N

A02818A148

30 x 30-41

Τιμές ροπής σύσφιγξης για συνδετήρες στα μοντέλα 3181 και 3186 σε ft-lb (Nm)

Αριθμός
είδους

Ονομασ
ία
εξαρτήμ
ατος

Μέγεθος
αντλίας

Αριθμός
εξαρτήματος

Μέγεθος
σπειρώματος

Τύπος Μέγεθος
εξάγων
ης
κεφαλή
ς

Τιμή
ροπής
σύσφιγξ
ης

— Βίδα,
προστα-
τευτικό
συνδέ-
σμου

Όλα A02818A-89 M10 x 1.5 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

17 χιλιο-
στά

10 (15)

— Παξιμά-
δι, προ-
στατευτι-
κό συν-
δέσμου

Όλα A02089A-10 M10 x 1.5 Εξάγωνο
παξιμάδι

17 χιλιο-
στά

—

370A Βίδα,
κουτί
στυπιο-
θλίπτη
στο πε-
ρίβλημα

14 ίντσες A02818A-163 M24 x 3.0 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

36 χιλιο-
στά

600
(800)

16 ίντσες A02818A-145 M20 x 2.5 30 χιλιο-
στά

375
(500)

19 ίντσες A02818A-145 M20 x 2.5 30 χιλιο-
στά

375
(500)

22 ίντσες A02818A-165 M24 x 3.0 36 χιλιο-
στά

600
(800)

— Βίδα,
πόδι πε-
ριβλήμα-
τος στη
βάση

S και M A02818A-146 M20 x 2.5 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

30 χιλιο-
στά

125
(170)

L και XL A02818A-148 M20 x 2.5 30 χιλιο-
στά

125
(170)

14 x 16-22 A02818A-165 M24 x 3.0 36 χιλιο-
στά

200
(270)A02817A-112

— Βίδα,
πόδι
πλαισίου
στη
βάση

Διάταξης S A02818A-105 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

30 (40)

Διάταξης M A02818A-126 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

50 (65)

L και XL A02818A-145 M 20 x 2.5 30 χιλιο-
στά

80 (110)
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Αριθμός
είδους

Ονομασ
ία
εξαρτήμ
ατος

Μέγεθος
αντλίας

Αριθμός
εξαρτήματος

Μέγεθος
σπειρώματος

Τύπος Μέγεθος
εξάγων
ης
κεφαλή
ς

Τιμή
ροπής
σύσφιγξ
ης

356E Στήριγ-
μα,
πλαϊνή
πλάκα
στο πε-
ρίβλημα

14 ίντσες έως
16 ίντσες

A02815A-37 M10 x 1.5 Στήριγμα Δ/Ι —

19 ίντσες έως
22 ίντσες

A02815A-38 M12 x 1.75 —

357A Κοχλιω-
τό
πώμα,
πλαϊνή
πλάκα
στο πε-
ρίβλημα

14 ίντσες έως
16 ίντσες

A06245A M10 x 1.5 Εξάγωνο
παξιμάδι

22,2 χι-
λιοστά

10 (15)

19 ίντσες έως
22 ίντσες

A06245A M12 x 1.75 25,4 χι-
λιοστά

20 (25)

320 Βίδα,
δακτύ-
λιος
υποστή-
ριξης
φτερω-
τής

S και M A03723A-41 M6 x 1.0 Μπουλό-
νι με πα-
ξιμάδι

Εσωτε-
ρικά 5
χιλιοστά

5 (7)
6 x 10-19
8 x 10-16
6 x 10-22
8 x 10-19 A03723A-58 M8 x 1.25 Μπουλό-

νι με πα-
ξιμάδι

Εσωτε-
ρικά 6
χιλιοστά

7 (10)
8 x 10-22
10 x 12-16
10 x 12-19
14 x 14-16
XL

222E Βίδα,
δακτύ-
λιος
υποστή-
ριξης
περιβλή-
ματος

Όλα A02819A-47 M6 x 1.0 Βίδα στε-
ρέωσης

Εσωτε-
ρικά 5
χιλιοστά

5 (7)

304 Παξιμά-
δι, φτε-
ρωτή

Διάταξης S B2151A-03 M27 x 3.0 Ειδικό 40,5 χι-
λιοστά

240
(325)Διάταξης M B2151A-04

Διάταξης L B2152A-03 M42 x 4.5 63 χιλιο-
στά

600
(800)Διάταξης XL B2152A-04

370B Βίδα,
πλαίσιο
στο κου-
τί

S και M A02818A-104 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

30 (40)

L και XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

50 (65)

353 Στήριγ-
μα, στυ-
πιοθλί-
πτης στο
κουτί

S και M A02815A-39 M12 x 1.75 Στήριγμα Δ/Ι —
L και XL A02815A-40 M16 x 2.0

355 Παξιμά-
δι, στυ-
πιοθλί-
πτης στο
κουτί

S και M A02089A-12 M12 x 1.75 Εξάγωνο
παξιμάδι

19 χιλιο-
στά

85 (115)

L και XL A02089A-16 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

175
(235)

388K Πίρος
γρύλου,
κουτί
στυπιο-
θλίπτη
στο πε-
ρίβλημα

Όλα A02818A-109 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

10 (15)

371A Βίδα,
ρύθμιση
περιβλή-
ματος
ρουλε-
μάν

S και M A02818A-106 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

—

L και XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά
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Αριθμός
είδους

Ονομασ
ία
εξαρτήμ
ατος

Μέγεθος
αντλίας

Αριθμός
εξαρτήματος

Μέγεθος
σπειρώματος

Τύπος Μέγεθος
εξάγων
ης
κεφαλή
ς

Τιμή
ροπής
σύσφιγξ
ης

423B Παξιμά-
δι,
ασφάλι-
ση ρύθ-
μισης
ρουλε-
μάν

S και M A02089A-12 M12 x 1.75 Εξάγωνο
παξιμάδι

19 χιλιο-
στά

10 (15)

L και XL A02089A-16 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

15 (20)

370C Βίδα,
περίβλη-
μα στο
πλαίσιο

S και M A02817A-72 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

10 (15)

L και XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

15 (20)

370D Βίδα,
πόδι στο
πλαίσιο

S και M A02818A-102 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

30 (40)

L και XL A02818A-124 M16 x 2.0 24 χιλιο-
στά

50 (65)

236A Βίδα,
διάταξη
συγκρά-
τησης
ρουλε-
μάν στο
περίβλη-
μα

S και M A03723A-48 M6 x 1.0 Μπουλό-
νι με πα-
ξιμάδι

Εσωτε-
ρικά 5
χιλιοστά

15 (20)

L και XL A03723A-82 M10 x 1.5 Εσωτε-
ρικά 8
χιλιοστά

20 (25)

370E Βίδα,
πώμα
επιστρο-
φής λα-
διού

Όλα A02818A-99 M12 x 1.75 Εξάγωνο
μπουλόνι
με παξι-
μάδι

19 χιλιο-
στά

10 (15)

Τυπικές τιμές και ανεκτές τιμές απόκλισης εσωτερικής διαμέτρου ρουλεμάν
Διάταξη Ρουλεμάν Μέγιστη εσωτερική διάμετρος

πλαισίου ρουλεμάν σε
χιλιοστά (ίντσες)

Μέγιστη εσωτερική διάμετρος
περιβλήματος ρουλεμάν σε
χιλιοστά (ίντσες)

S Ωστικά 6,3002 (160,02) 4,7253 (120,02)
Ακτινωτά 4,7253 (120,02)

M Ωστικά 6,3002 (160,02) 5,1191 (130,03)
Ακτινωτά 5,1191 (130,03)

L Ωστικά 7,8752 (200,03) 6,3002 (160,02)
Ακτινωτά 5,9065 (150,03)

XL Ωστικά 9,4500 (240,03) 7,4815 (190,03)
Ακτινωτά 7,0876 (180,03)

XL1 Ωστικά 13,6253 (346,085) 11,0248 (280,032)
Ακτινωτά 11,0249 (280,032) Δ/Ι

XL2-S και XL2 Ωστικά 16,5779 (421,082) 12,5998 (320,036)
Ακτινωτά 12,5998 (320,036) Δ/Ι

Be sure to replace bearings with manufacturers' specified part number.

Διάκενα ακτινωτών δακτυλίων για φτερωτές κλειστού τύπου
Λόγοι εκτέλεσης ελέγχων των διακένων της φτερωτής

Enclosed impellers require a close radial clearance between the impeller and case wear
rings in order for the pump to operate at maximum efficiency. Over time, pump performance
may degrade due to normal wear in this area. If an individual part is out of specification, it
should be replaced.

Διάκενα ακτινωτών δακτυλίων
Μέγεθος Εξ. διάμετρος

δακτυλίων φτερωτής -
ίντσες (χιλιοστά)

Εσ. διάμετρος
δακτυλίων
περιβλήματος - ίντσες
(χιλιοστά)

Διάκενο - ίντσες
(χιλιοστά)

3 x 6-14 4,4811 (164,62)
4,4771 (164,52)

6,5111 (165,38)
6,5151 (165,48)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)
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Μέγεθος Εξ. διάμετρος
δακτυλίων φτερωτής -
ίντσες (χιλιοστά)

Εσ. διάμετρος
δακτυλίων
περιβλήματος - ίντσες
(χιλιοστά)

Διάκενο - ίντσες
(χιλιοστά)

4 x 6-14 7,3078 (185,62)
7,3038 (185,52)

7,3378 (186,38)
7,3418 (186,48)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

4 x 6-16 7,7015 (195,62)
7,6975 (195,52)

7,7315 (196,38)
7,7355 (196,48)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

6 x 8-14 8,2187 (208,75)
8,2147 (208,65)

8,2487 (209,52)
8,2527 (209,62)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

8 x 8-14 9,2360 (234,59)
9,2320 (234,49)

9,2660 (235,36)
9,2700 (235,46)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

10 x 10-14 10,5062 (266,86)
10,5022 (266,76)

10,5362 (267,62)
10,5402 (267,72)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

6 x 8-16 8,2187 (208,75)
8,2147 (208,65)

8,2487 (209,52)
8,2527 (209,62)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

4 x 6-19 8,2187 (208,75)
8,2147 (208,65)

8,2487 (209,52)
8,2527 (209,62)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

8 x 10-16 10,7308 (272,56)
10,7268 (272,46)

10,7653 (273,44)
10,7693 (272,54)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

10 x 12-16 12,3843 (314,56)
12,3803 (314,46)

12,4229 (315,54)
12,4189 (315,44)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

14 x 14-16 13,5654 (344,56)
13,5614 (344,46)

13,6040 (345,54)
13,6000 (345,44)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

6 x 10-19 9,3551 (237,62)
9,3511 (237,52)

9,3851 (238,38)
9,3891 (238,48)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

8 x 10-19 10,7308 (272,56)
10,7268 (272,46)

10,7653 (273,44)
10,7693 (273,54)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

10 x 12-19 12,7780 (324,56)
12,7740 (324,46)

12,8125 (325,44)
12,8165 (325,44)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

6 x 10-22 9,9456 (252,62)
9,9416 (252,52)

9,9756 (253,38)
9,9796 (253,48)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

8 x 10-22 11,4001 (289,56)
11,3961 (289,46)

11,4346 (290,44)
11,4386 (290,54)

0,0645 (0,88)
0,0425 (1,08)

12 x 14-19 13,9591 (354,56)
13,9551 (354,46)

13,9936 (355,44)
13,9976 (355,54)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

16 x 16-19 15,2579 (387,55)
15,2539 (387,45)

15,2924 (388,43)
15,2964 (388,53)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

10 x 12-22 12,7780 (324,56)
12,770 (324,46)

12,8125 (325,44)
12,8165 (325,54)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

12 x 14-22 14,6300 (371,60)
14,6260 (371,50)

14,6645 (372,48)
14,6685 (372,58)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

14 x 16-22 16,5575 (420,56)
16,5961 (420,46)

16,5921 (421,44)
16,5961 (421,54)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

14 x 16-27* 17,525 (445,14)
17,515 (444,88)

17,589 (446,76)
17,599 (447,01)

0,064 (1,63)
0,084 (2,13)

24 x 24-27* 21,937 (557,20)
21,927 (556,94)

22,002 (558,85)
22,012 (559,10)

0,065 (1,65)
0,085 (2,16)

20 x 24-29* 22,528 (572,21)
22,518 (571,95)

22,673 (575,89)
22,683 (576,15)

0,145 (3,68)
0,165 (4,19)

20 x 24-31* 22,643 (575,13)
22,633 (574,87)

22,783 (578,69)
22,793 (576,94)

0,140 (3,56)
0,160 (4,06)

24 x 30-35*
24 x 30-35A*
24 x 30-35N*

27,825 (706,76)
27,813 (706,44)

27,934 (709,52)
27,944 (709,78)

0,109 (2,77)
0,131 (3,33)

30 x 30-41* 32,094 (815,18)
32,080 (814,82)

32,202 (817,93)
32,212 (818,18)

0,108 (2,74)
0,132 (3,35)

* - Για τα μεγέθη αυτά δεν υπάρχουν δακτύλιοι υποστήριξης της φτερωτής. Η υποδεικνυόμενη
διάσταση είναι η τιμή της εξωτερικής διαμέτρου περιστροφής της φτερωτής.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας
Σύμπτωμα Αιτία Διορθωτική ενέργεια
Η αντλία δεν παραδίδει
υγρό.

Δεν εκτελείται πλήρωση της αντλίας. Επαναλάβετε την πλήρωση της αντλίας και ελέγ-
ξτε αν η αντλία και η γραμμή αναρρόφησης είναι
γεμάτες με υγρό.

Η γραμμή αναρρόφησης είναι φραγμένη. Αφαιρέστε τα εμπόδια.
Η φτερωτή είναι φραγμένη. Ξεπλύνετε με αντίστροφη φορά την αντλία για να

καθαρίσει η φτερωτή.
Ο άξονας περιστρέφεται σε λανθασμένη κα-
τεύθυνση.

Αλλάξτε την κατεύθυνση περιστροφής. Η περι-
στροφή πρέπει να γίνεται προς την κατεύθυνση
που δείχνει το βέλος το οποίο βρίσκεται επάνω
στο περίβλημα των ρουλεμάν ή στο περίβλημα
της αντλίας.

Η ποδοβαλβίδα ή το άνοιγμα του σωλήνα
αναρρόφησης δεν έχουν βυθιστεί επαρκώς.

Για να μάθετε το ενδεδειγμένο βάθος βύθισης,
συμβουλευτείτε κάποιον αντιπρόσωπο της ITT.
Χρησιμοποιήστε χώρισμα για να μη δημιουργού-
νται δίνες.

Το ύψος αναρρόφησης είναι πολύ μεγάλο. Μικρύνετε τον σωλήνα αναρρόφησης.
Η αντλία δεν παράγει την
ονομαστική ροή ή το ονο-
μαστικό ύψος αναρρόφη-
σης.

Υπάρχει διαρροή στο στεγανωτικό παρέμβυ-
σμα ή στον δακτύλιο κυκλικής διατομής.

Αντικαταστήστε στο στεγανωτικό παρέμβυσμα ή
τον δακτύλιο κυκλικής διατομής.

Υπάρχει διαρροή αέρα στο κουτί του στυπιο-
θλίπτη.

Αντικαταστήστε ή ρυθμίστε ξανά το μηχανικό
παρέμβυσμα.

Η φτερωτή είναι μερικώς φραγμένη. Ξεπλύνετε με αντίστροφη φορά την αντλία για να
καθαρίσει η φτερωτή.

Υπάρχει υπερβολικά μεγάλο διάκενο ανάμε-
σα στη φτερωτή και στο περίβλημα της
αντλίας.

Ρυθμίστε το διάκενο της φτερωτής.

Το ύψος αναρρόφησης δεν είναι επαρκές. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα διακοπής της λειτουρ-
γίας της γραμμής αναρρόφησης είναι εντελώς
ανοιχτή και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στη γραμ-
μή.

Η φτερωτή έχει φθαρεί ή έχει σπάσει. Ελέγξτε τη φτερωτή και, αν είναι απαραίτητο,
αντικαταστήστε την.

Η αντλία αρχίζει στην
άντληση και ύστερα τη δια-
κόπτει.

Δεν εκτελείται πλήρωση της αντλίας. Επαναλάβετε την πλήρωση της αντλίας και ελέγ-
ξτε αν η αντλία και η γραμμή αναρρόφησης είναι
γεμάτες με υγρό.

Υπάρχουν φυσαλίδες αέρα ή ατμού στη
γραμμή αναρρόφησης.

Αναδιατάξτε τη σωλήνωση για να μη δημιουρ-
γούνται φυσαλίδες αέρα.

Υπάρχει διαρροή αέρα στη γραμμή αναρρό-
φησης.

Επισκευάστε το σημείο της διαρροής.

Τα ρουλεμάν θερμαίνονται. Η αντλία και η μονάδα μετάδοσης κίνησης
δεν είναι ευθυγραμμισμένες όπως πρέπει.

Ευθυγραμμίστε ξανά την αντλία και τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης.

Δεν υπάρχει επαρκές λιπαντικό. Ελέγξτε την καταλληλότητα και τη στάθμη του
λιπαντικού.

Το λιπαντικό δεν ψύχθηκε όπως πρέπει. Ελέγξτε το σύστημα ψύξης.
Η αντλία κάνει θόρυβο ή
δονείται.

Η αντλία και η μονάδα μετάδοσης κίνησης
δεν είναι ευθυγραμμισμένες όπως πρέπει.

Ευθυγραμμίστε ξανά την αντλία και τη μονάδα
μετάδοσης κίνησης.

Η φτερωτή είναι μερικώς φραγμένη. Ξεπλύνετε με αντίστροφη φορά την αντλία για να
καθαρίσει η φτερωτή.

Η φτερωτή ή ο άξονας έχει σπάσει ή έχει
λυγίσει.

Επανατοποθετήστε τη φτερωτή ή τον άξονα
όπως χρειάζεται κατά περίσταση.

Η θεμελίωση δεν είναι σταθερή. Σφίξτε τους πίρους συγκράτησης της αντλίας και
του κινητήρα. Βεβαιωθείτε ότι το ένεμα έχει
εγχυθεί όπως πρέπει στη βάση χωρίς να έχουν
δημιουργηθεί κενά ή φυσαλίδες αέρα.

Τα ρουλεμάν είναι φθαρμένα. Αντικαταστήστε τα ρουλεμάν.
Οι σωλήνες αναρρόφησης ή εκκένωσης δεν
είναι αγκυρωμένοι ούτε κατάλληλα στηριγμέ-
νοι.

Αγκυρώστε τους σωλήνες αναρρόφησης ή εκκέ-
νωσης όπως χρειάζεται κατά περίσταση ακολου-
θώντας τις συστάσεις του εγχειριδίου για τα
Πρότυπα του Υδραυλικού Ινστιτούτου (Hydraulic
Institute Standards).

Παρατηρείται σπηλαίωση στην αντλία. Εντοπίστε και διορθώστε το πρόβλημα στο σύ-
στημα.
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Σύμπτωμα Αιτία Διορθωτική ενέργεια
Υπάρχει υπερβολική διαρ-
ροή στο μηχανικό παρέμ-
βυσμα.

Ο στυπιοθλίπτης δεν είναι ρυθμισμένος
όπως πρέπει.

Σφίξτε τα παξιμάδια του στυπιοθλίπτη.

Το κουτί του στυπιοθλίπτη δεν είναι στεγανο-
ποιημένο όπως πρέπει.

Ελέγξτε το στεγανωτικό υλικό και στεγανοποιή-
στε ξανά το κουτί.

Τα εξαρτήματα του μηχανικού παρεμβύσμα-
τος είναι φθαρμένα.

Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα.

Το μηχανικό παρέμβυσμα υπερθερμαίνεται. Ελέγξτε τις γραμμές λίπανσης και ψύξης.
Ο άξοναςή το χιτώνιο του άξονα έχει διαβρω-
θεί.

Υποβάλετε το χιτώνιο του άξονα σε μηχανική
κατεργασία ή αντικαταστήστε το όπως χρειάζεται
κατά περίσταση.

Για τη λειτουργία του κινη-
τήρα απαιτείται υπερβολική
ισχύς.

Η κεφαλή εκκένωσης έχει πέσει κάτω από το
διαβαθμισμένο σημείο και αντλείται υπερβο-
λικά μεγάλη ποσότητα υγρού.

Εγκαταστήστε βαλβίδα στραγγαλισμού. Αν δεν
λυθεί το πρόβλημα, μειώστε τη διάμετρο της
φτερωτής. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα ούτε έτσι,
αποταθείτε στον αντιπρόσωπο της ITT στην
περιοχή σας.

Το υγρό έχει μεγαλύτερο βάρος από το
αναμενόμενο.

Ελέγξτε τη σχετική πυκνότητα και το ιξώδες του.

Το στεγανωτικό υλικό στο κουτί του στυπιο-
θλίπτη είναι πολύ σφιχτό.

Ρυθμίστε ξανά το στεγανωτικό υλικό. Αν το
στεγανωτικό υλικό έχει φθαρεί, αντικαταστήστε
το.

Τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα τρίβονται το
ένα επάνω στο άλλο.

Ελέγξτε αν υπάρχουν τα ενδεδειγμένα διάκενα
στα εξαρτήματα που κοντεύουν να φθαρούν.

Το διάκενο της φτερωτής είναι υπερβολικά
μικρό.

Ρυθμίστε το διάκενο της φτερωτής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων ευθυγράμμισης
Σύμπτωμα Αιτία Διορθωτική ενέργεια
Δεν μπορεί να επιτευχθεί οριζόντια (από
τη μία πλευρά ως την άλλη) ευθυγράμμι-
ση (γωνιακά ή παράλληλα).

Τα πόδια της μονάδας μετάδοσης κίνη-
σης είναι στερεωμένα με πίρους.

Χαλαρώστε τους πίρους συγκράτησης
της αντλίας και σύρετε την αντλία και τη
μονάδα μετάδοσης κίνησης τόσο ώστε
να επιτύχετε την οριζόντια ευθυγράμμι-
σή τους.

Η βάση δεν είναι κατάλληλα ευθυγραμμι-
σμένη και ίσως έχει συστραφεί.

1. Εξακριβώστε ποιες γωνίες της βά-
σης είναι ψηλά ή χαμηλά.

2. Αφαιρέστε ή προσθέστε σφήνες
αναλόγως σε κάθε γωνία.

3. Ευθυγραμμίστε ξανά την αντλία και
τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.

Δεν μπορεί να επιτευχθεί κατακόρυφη
(από την επάνω πλευρά ως την κάτω)
ευθυγράμμιση (γωνιακά ή παράλληλα).

Η βάση δεν είναι κατάλληλα ευθυγραμμι-
σμένη και ίσως είναι λοξή.

1. Εξακριβώστε αν πρέπει να ανεβά-
σετε ή να κατεβάσετε το κέντρο της
βάσης.

2. Σφίξτε το ίδιο όλες τις βίδες στο
κέντρο της βάσης ώστε να είναι ίσιο.

3. Ευθυγραμμίστε ξανά την αντλία και
τη μονάδα μετάδοσης κίνησης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων συναρμολόγησης
Σύμπτωμα Αιτία Διορθωτική ενέργεια
Υπάρχει μεγάλο διάκενο στο άκρο του
άξονα.

Το εσωτερικό διάκενο των ρουλεμάν
υπερβαίνει το συνιστώμενο.

Αντικαταστήστε τα ρουλεμάν με
ρουλεμάν του σωστού τύπου.

Ο δακτύλιος συγκράτησης είναι χαλαρός
μέσα στο αυλάκι του περιβλήματος των
ρουλεμάν.

Επανατοποθετήστε τον δακτύλιο
συγκράτησης.

Η απώλεια της ευθυγράμμισης του άξονα
και του χιτωνίου είναι υπερβολικά μεγάλη.

Το χιτώνιο έχει φθαρεί. Αντικαταστήστε το χιτώνιο.
Ο άξονας έχει λυγίσει. Αντικαταστήστε τον άξονα.

Η απώλεια της ευθυγράμμισης της φλά-
ντζας του πλαισίου των ρουλεμάν είναι
υπερβολικά μεγάλη.

Ο άξονας έχει λυγίσει. Αντικαταστήστε τον άξονα.
Η φλάντζα του πλαισίου των ρουλεμάν
έχει παραμορφωθεί.

Αντικαταστήστε τη φλάντζα του
πλαισίου των ρουλεμάν.

Το παρέμβυσμα μεταξύ προσαρμογέα και
πλαισίου δεν εφαρμόζει όπως πρέπει.

Επανατοποθετήστε τον προσαρμο-
γέα του πλαισίου και βεβαιωθείτε ότι
το παρέμβυσμα μεταξύ προσαρμο-
γέα και πλαισίου εφαρμόζει όπως
πρέπει.
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Σύμπτωμα Αιτία Διορθωτική ενέργεια
Η απώλεια της ευθυγράμμισης του θαλά-
μου στεγανοποίησης ή του καλύμματος
του κουτιού του στυπιοθλίπτη είναι υπερ-
βολικά μεγάλη.

Ο θάλαμος στεγανοποίησης ή το κάλυμμα
του κουτιού του στυπιοθλίπτη δεν εφαρμό-
ζει όπως πρέπει στον προσαρμογέα του
πλαισίου.

Επανατοποθετήστε τον θάλαμο στε-
γανοποίησης ή το κάλυμμα του κου-
τιού του στυπιοθλίπτη.

Υπάρχουν ίχνη διάβρωσης ή φθοράς στον
θάλαμο στεγανοποίησης ή στο κάλυμμα
του κουτιού του στυπιοθλίπτη.

Αντικαταστήστε τον θάλαμο στεγα-
νοποίησης ή το κάλυμμα του κου-
τιού του στυπιοθλίπτη.

Η απώλεια της ευθυγράμμισης του άκρου
της βάνας της φτερωτής είναι υπερβολικά
μεγάλη.

Η βάνα έχει λυγίσει. Αντικαταστήστε τη φτερωτή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων στο σύστημα παρακολούθησης
της κατάστασης i-ALERT®

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σύστημα παρακολούθησης i-ALERT®2, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας του i-ALERT®2 ή στην ιστοσελίδα i-
ALERT2.com.

Σύμπτωμα Αιτία Διορθωτική ενέργεια
Δεν αναβοσβήνουν πράσινες ή κόκκινες λυχνίες
LED.

Η ισχύς της μπαταρίας είναι μηδενι-
κή.

Αντικαταστήστε το σύστημα πα-
ρακολούθησης της κατάστασης.

Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε το σύστημα πα-
ρακολούθησης της κατάστασης.

Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά. Αποταθείτε στον αντιπρόσωπο
της ITT στην περιοχή σας και
ζητήστε του αντικατάσταση της
μονάδας στο πλαίσιο της εγγύη-
σης.

Οι κόκκινες λυχνίες LED αναβοσβήνουν, αλλά τα
επίπεδα θερμοκρασίας και δόνησης είναι αποδεκτά.

Η γραμμή βάσης δεν είναι καλή. Ελέγξτε τα επίπεδα θερμοκρα-
σίας και δόνησης και εκτελέστε
επαναφορά του συστήματος
παρακολούθησης της κατάστα-
σης.

Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά. Αποταθείτε στον αντιπρόσωπο
της ITT στην περιοχή σας και
ζητήστε του αντικατάσταση της
μονάδας στο πλαίσιο της εγγύη-
σης.
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Κατάλογοι εξαρτημάτων και εγκάρσια
σχέδια
Λίστα εξαρτημάτων
Βάση με έδραση σε ελατήρια δεύτερης γενιάς

Refer to the Serial Number Record for the correct part numbers and quantity of each
component.

Είδος Ονομασία εξαρτήματος Κωδικός υλικού
91786 352 Στήριγμα 1,25 ιντσών-22 ιντσών

C.S.
2210

91786 352 Στήριγμα 1,25 ιντσών-22 ιντσών
G.S.

6951

91786 350 Στήριγμα 1,25 ιντσών-16 ιντσών
C.S.

2210

91786 350 Στήριγμα 1,25 ιντσών-16 ιντσών
G.S.

6951

49507 15 Παξιμάδι, εξάγωνο 1,25 ιντσών
C.S.

2210

49507 15 Παξιμάδι, εξάγωνο 1,25 ιντσών
G.S.

6951

49507 65 Κόντρα παξιμάδι, εξάγωνο 1,25
ιντσών C.S.

2210

49507 65 Κόντρα παξιμάδι, εξάγωνο 1,25
ιντσών G.S.

6951

49519 13 Ροδέλα, απλή 1,25 ιντσών C.S. 2210
49519 13 Ροδέλα, απλή 1,25 ιντσών G.S. —
A07321A Ελατήριο, 885 lb/in. από χάλυβα —
A08078A Ελατήριο, 176 lb/in. από χάλυβα —
A07314A Ελατήριο, 885 lb/in. Με επικάλυ-

ψη PVC
—

A08077A Ελατήριο, 176 lb/in. Με επικάλυ-
ψη PVC

—

A07313A Τάκος, ελατήριο C.S. 3201
A07313A Τάκος, ελατήριο G.S. 3211
076309 Πέλμα διάταξης ρουλεμάν —

Σημειώσεις για πίνακες εξαρτημάτων 7-10
Οι παραπομπές σε σημειώσεις στις στήλες των πινάκων αναφέρονται στα εξής:
1. Ανάλογα με το μέγεθος της αντλίας ή του πλαισίου
2. Κουτί στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη = 2∙ Μηχανικό παρέμβυσμα = 4
3. One plug for a lantern ring connection is standard.
4. Η ShearpellerTM είναι διαθέσιμη μόνο σε Duplex 2205 (με κωδικό 3265).
5. Δεν υπάρχει δακτύλιος υποστήριξης της φτερωτής για τις διατάξεις μεγέθους XL1, XL2-

S και XL2.
6. Η επιλογή δυναμικού παρεμβύσματος δεν είναι διαθέσιμη για τις διατάξεις μεγέθους

XL1, XL2-S και XL2.
7. Η επιλογή Shearpeller™ δεν είναι διαθέσιμη για τις διατάξεις μεγέθους XL1, XL2-S και

XL2.
8. Η επιλογή ανοιχτής φτερωτής δεν είναι διαθέσιμη για τις διατάξεις μεγέθους XL1, XL2-S

και XL2.
9. Η επιλογή λίπανσης με γράσο δεν είναι διαθέσιμη για τις διατάξεις μεγέθους XL1, XL2-

S και XL2.
10. Η επιλογή δακτυλίων υποστήριξης του περιβλήματος δεν είναι διαθέσιμη για τις

διατάξεις μεγέθους XL1, XL2-S και XL2.
11. Δεν απαιτούνται αφτιά ανύψωσης του περιβλήματος στις διατάξεις μεγέθους XL1, XL2-

S και XL2.
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Πίνακας 7: Λίστα εξαρτημάτων για 3180 και 3185 διατάξεων S, M, L και XL (από ανοξείδωτο χάλυβα ή σίδηρο με
φινίρισμα από ανοξείδωτο χάλυβα)

Είδος Ποσότητα Ονομασία
εξαρτήματος

Φινίρισμα AI/
316 SS

Όλα από 316
SS 316L SS 317 SS 317L SS

100 1 Περίβλημα 1000 1203 1219 1209 1225
101 1 Φτερωτή (Ανατρέξτε

στη σημείωση 4.)
1203 1203 1219 1209 1225

105 1 Δακτύλιος αντλίας PTFE
106 1 σετ Στεγανωτικό υλικό,

κουτί στεγανοποιημέ-
νου στυπιοθλίπτη

Ταινιόπλεγμα χωρίς αμίαντο

106 1 σετ Στεγανωτικό υλικό, δυ-
ναμικό παρέμβυσμα

Μορφοποιημένος γραφίτης

107 2 Μισός στυπιοθλίπτης 1203 1203 1203 1209 1225
109A 1 Κάλυμμα άκρου ρου-

λεμάν
1001

112 1 Ρουλεμάν (ωστικό) Εγκάρσια επαφή διπλής κατεύθυνσης (πλάτη με πλάτη)
122 1 Άξονας 2249
125 1 Κουζινέτο στραγγαλι-

στικής βαλβίδας
3211 3211 2256 2232 2260

126 1 Χιτώνιο άξονα 1226 1226 2256 2232 2260
126A 1 Χιτώνιο Shearpeller™ δ/ι PTFE με άν-

θρακα ως πλη-
ρωτικό υλικό

δ/ι δ/ι δ/ι

134A 1 Περίβλημα ρουλεμάν 1000
136 1 Παξιμάδι ασφάλισης

ρουλεμάν
Χάλυβας

164 1 Δακτύλιος υποστήρι-
ξης περιβλήματος
(φτερωτή κλειστού τύ-
που)

1203 1203 1219 1209 1225

176 1 Πλαϊνή πλάκα (ανοι-
χτή φτερωτή)

1001 1203 1219 1209 1225

178 1 Κλειδί φτερωτής 2213
184 1 Κάλυμμα κουτιού στυ-

πιοθλίπτη/Θάλαμος
στεγανοποίησης

1000 1203 1219 1209 1225

193H 2 Στόμιο εισαγωγής
γράσου (λίπανση με
γράσο)

Χάλυβας

202 1 Δακτύλιος υποστήρι-
ξης φτερωτής (για φτε-
ρωτή κλειστού τύπου)

1203 1203 1219 1209 1225

222E 3 Βίδα στερέωσης, δα-
κτύλιος υποστήριξης
περιβλήματος

2210 2229 2256 2232 2260

228 1 Πλαίσιο ρουλεμάν 1000
230C 1 Δακτύλιος εξωθητήρα

σωματίων πτερυγίων
1362

236A Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Βίδα, διάταξη συγκρά-
τησης ρουλεμάν στο
περίβλημα

2239

241 1 Πόδι πλαισίου 1001
251 1 Λιπαντήρας με ένδειξη

στάθμης (προαιρετικά)
Χάλυβας/Γυαλί

253B 1 Διάταξη συγκράτησης
ρουλεμάν

1000

262 1 Ανακλαστήρας 1203 1203 1219 1209 1225
264 1 Στεγανωτικό παρέμβυ-

σμα, πλάκα υποστήρι-
ξης

Ίνες αραμιδίου χωρίς αμίαντο

265A 1 Στήριγμα, κουτί στην
πλάκα υποστήριξης

2226

304 1 Παξιμάδι φτερωτής 1203 1203 1219 1209 1225
319 1 Παράθυρο ένδειξης

στάθμης (λίπανση με
λάδι)

2226

320 3 Μπουλόνι με παξιμάδι,
δακτύλιος υποστήρι-
ξης φτερωτής

2210 2229 2256 2232 2260
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Είδος Ποσότητα Ονομασία
εξαρτήματος

Φινίρισμα AI/
316 SS

Όλα από 316
SS 316L SS 317 SS 317L SS

332A 1 Διάταξη στεγανωτικού
λαβυρίνθου (ωστικό
ρουλεμάν)

Ορείχαλκος με δακτυλίους κυκλικής διατομής από βιτόν

333A 1 Διάταξη στεγανωτικού
λαβυρίνθου (ακτινωτό
ρουλεμάν)

Ορείχαλκος με δακτυλίους κυκλικής διατομής από βιτόν

351 1 Στεγανωτικό παρέμβυ-
σμα, περίβλημα

Ίνες αραμιδίου χωρίς αμίαντο

353 Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 2.

Στήριγμα, στυπιοθλί-
πτης

2226

355 Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 2.

Παξιμάδι, στυπιοθλί-
πτης

2228

356E Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Στηρίγματα, πλαϊνή
πλάκα

2226

357A Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Παξιμάδια, πλαϊνή
πλάκα

2228

357J Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Παξιμάδι, κουτί στην
πλάκα υποστήριξης

2228

358 1 Πώματα (αποστράγγι-
ση περιβλήματος,
προαιρετικά)

2210 2229 2256 2232 2260

358M 3 Πώματα (ενδείκτης πε-
ριβλήματος, προαιρε-
τικά)

2210 2229 2256 2232 2260

360P 1 Στεγανωτικό παρέμβυ-
σμα, πλαϊνή πλάκα
στο περίβλημα

Ίνες αραμιδίου χωρίς αμίαντο

370A Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Βίδα, εξάγωνη κεφα-
λή, αφτί ανύψωσης
στο περίβλημα

2239

370B 8 Βίδα, εξάγωνη (πλαί-
σιο στο κουτί)

2210

370C Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Βίδα, περίβλημα στο
πλαίσιο

2210

370D 2 Βίδα, πόδι πλαισίου
στο πλαίσιο

2210

370E 1 Βίδα, γραμμή επιστρο-
φής λαδιού (λίπανση
με γράσο)

2210

371A Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Πίρος, ρύθμισης 2210

382 1 Ροδέλα ασφάλισης
ρουλεμάν

Χάλυβας

383 1 Μηχανικό στεγανωτικό
παρέμβυσμα

Το υλικό ποικίλλει.

400 1 Κλειδί συνδέσμου 2213
408B 1 Πώμα (αποστράγγιση

λαδιού)
2210

408C 2 Πώμα (εκροή γράσου) 2210
408D 1 Πώμα (λίπανση με

γράσο)
2210

408E 4 Πώμα (λίπανση με
λάδι)

2210

408H Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 3.

Πώμα (κουτί στυπιο-
θλίπτη)

2210 2229 2260 2256 2380

409 1 Ρουλεμάν (ακτινωτό) Κυλινδρικό ρουλεμάν, χάλυβας
412A 1 Δακτύλιος κυκλικής

διατομής, φτερωτή
PTFE

412C 1 Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, πλαϊνή πλά-
κα στο περίβλημα

Βιτόν
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Είδος Ποσότητα Ονομασία
εξαρτήματος

Φινίρισμα AI/
316 SS

Όλα από 316
SS 316L SS 317 SS 317L SS

412F 1 Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, χιτώνιο

PTFE

412U 1 Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, ανακλαστή-
ρας

PTFE

423B Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Παξιμάδι, κόντρα 2210

444 1 Πλάκα υποστήριξης 1000 1203 1219 1209 1225
494 1 Διάταξη ψύκτη Σωλήνας SS, ορειχάλκινοι σύνδεσμοι
496 1 Δακτύλιος κυκλικής

διατομής, περίβλημα
Buna N

748 Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Αφτί ανύψωσης, περί-
βλημα

1011

Πίνακας 8: Λίστα εξαρτημάτων για 3180 και 3185 διατάξεων S, M, L και XL (χωρίς ανοξείδωτο χάλυβα)

Είδος Ποσότητ
α

Ονομασία
εξαρτήματος CD4 MCuN Ferralium

A743
CK3MCuN
(6% έως 7%
Moly)

Κράμα 20 Hastelloy B Hastelloy C

100 1 Περίβλημα 1216 1040 1605 1204 1217 1215
101 1 Φτερωτή (Ανατρέξτε

στη σημείωση 4.)
1216 1040 1605 1204 1217 1215

105 1 Δακτύλιος αντλίας PTFE
106 1 σετ Στεγανωτικό υλικό,

κουτί στεγανοποιη-
μένου στυπιοθλίπτη

Ταινιόπλεγμα χωρίς αμίαντο

106 1 σετ Στεγανωτικό υλικό,
δυναμικό παρέμβυ-
σμα

Μορφοποιημένος γραφίτης

107 2 Μισός στυπιοθλί-
πτης

1203 1203 1605 1204 1217 1215

109A 1 Κάλυμμα άκρου
ρουλεμάν

1001

112 1 Ρουλεμάν (ωστικό) Εγκάρσια επαφή διπλής κατεύθυνσης (πλάτη με πλάτη)
122 1 Άξονας 2249
125 1 Κουζινέτο στραγγα-

λιστικής βαλβίδας
3211 2380 2379 2230 2247 2248

126 1 Χιτώνιο άξονα 1226 2380 2379 2230 2247 2248
126A 1 Χιτώνιο

Shearpeller™
δ/ι δ/ι δ/ι δ/ι δ/ι δ/ι

134A 1 Περίβλημα ρουλε-
μάν

1000

136 1 Παξιμάδι ασφάλισης
ρουλεμάν

Χάλυβας

164 1 Δακτύλιος υποστή-
ριξης περιβλήματος
(για επιλογή φτερω-
τής κλειστού τύπου)

1216 1040 1605 1204 1217 1215

176 1 Πλαϊνή πλάκα (ανοι-
χτή φτερωτή)

1216 1040 1605 1204 1217 1215

178 1 Κλειδί φτερωτής 2213
184 1 Κάλυμμα κουτιού

στυπιοθλίπτη/Θάλα-
μος στεγανοποίησης

1216 1040 1605 1204 1217 1215

193H 2 Στόμιο εισαγωγής
γράσου (λίπανση με
γράσο)

Χάλυβας

202 1 Δακτύλιος υποστή-
ριξης φτερωτής (για
επιλογή φτερωτής
κλειστού τύπου)

1216 1040 1605 1204 1217 1215

222E 3 Βίδα στερέωσης,
δακτύλιος υποστήρι-
ξης περιβλήματος

2230 2380 2379 2230 2247 2248

228 1 Πλαίσιο ρουλεμάν 1000
230C 1 Δακτύλιος εξωθητή-

ρα σωματίων πτερυ-
γίων

1362
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Είδος Ποσότητ
α

Ονομασία
εξαρτήματος CD4 MCuN Ferralium

A743
CK3MCuN
(6% έως 7%
Moly)

Κράμα 20 Hastelloy B Hastelloy C

236A Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Βίδα, διάταξη συ-
γκράτησης ρουλε-
μάν στο περίβλημα

2239

241 1 Πόδι πλαισίου 1001
251 1 Λιπαντήρας με έν-

δειξη στάθμης (προ-
αιρετικά)

Χάλυβας/Γυαλί

253B 1 Διάταξη συγκράτη-
σης ρουλεμάν

1000

262 1 Ανακλαστήρας 1216 1040 1605 1204 1217 1215
264 1 Στεγανωτικό παρέμ-

βυσμα, πλάκα υπο-
στήριξης

Ίνες αραμιδίου χωρίς αμίαντο

265A 1 Στήριγμα, κουτί στην
πλάκα υποστήριξης

2226

304 1 Παξιμάδι φτερωτής 1216 1040 1605 1204 1217 1215
319 1 Παράθυρο ένδειξης

στάθμης (λίπανση
με λάδι)

2226

320 3 Βίδα με παξιμάδι,
δακτύλιος υποστήρι-
ξης φτερωτής

2230 2380 2379 2230 2247 2248

332A 1 Διάταξη στεγανωτι-
κού λαβυρίνθου
(ωστικό ρουλεμάν)

Ορείχαλκος με δακτυλίους κυκλικής διατομής από βιτόν

333A 1 Διάταξη στεγανωτι-
κού λαβυρίνθου
(ακτινωτό ρουλεμάν)

Ορείχαλκος με δακτυλίους κυκλικής διατομής από βιτόν

351 1 Στεγανωτικό παρέμ-
βυσμα, περίβλημα

Ίνες αραμιδίου χωρίς αμίαντο

353 Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 2.

Στήριγμα, στυπιο-
θλίπτης

2226

355 Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 2.

Παξιμάδι, στυπιοθλί-
πτης

2228

356E Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Στηρίγματα, πλαϊνή
πλάκα

2226

357A Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Παξιμάδια, πλαϊνή
πλάκα

2228

357J Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Παξιμάδι, κουτί στην
πλάκα υποστήριξης

2228

358 1 Πώματα (αποστράγ-
γιση περιβλήματος,
προαιρετικά)

2230 2380 2379 2230 2247 2248

358M 3 Πώματα (ενδείκτης
περιβλήματος, προ-
αιρετικά)

2230 2380 2379 2230 2247 2248

360P 1 Στεγανωτικό παρέμ-
βυσμα, πλαϊνή πλά-
κα στο περίβλημα

Ίνες αραμιδίου χωρίς αμίαντο

370A Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Βίδα, εξάγωνη κεφα-
λή, αφτί ανύψωσης
στο περίβλημα

2239

370B 8 Βίδα, εξάγωνη
(πλαίσιο στο κουτί)

2210

370C Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Βίδα, περίβλημα στο
πλαίσιο

2210

370D 2 Βίδα, πόδι πλαισίου
στο πλαίσιο

2210

370E 1 Βίδα, γραμμή επι-
στροφής λαδιού (λί-
πανση με γράσο)

2210
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Είδος Ποσότητ
α

Ονομασία
εξαρτήματος CD4 MCuN Ferralium

A743
CK3MCuN
(6% έως 7%
Moly)

Κράμα 20 Hastelloy B Hastelloy C

371A Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Πίρος, ρύθμισης 2210

382 1 Ροδέλα ασφάλισης
ρουλεμάν

Χάλυβας

383 1 Μηχανικό στεγανω-
τικό παρέμβυσμα

Το υλικό ποικίλλει.

400 1 Κλειδί συνδέσμου 2213
408B 1 Πώμα (αποστράγγι-

ση λαδιού)
2210

408C 2 Πώμα (εκροή γρά-
σου)

2210

408D 1 Πώμα (λίπανση με
γράσο)

2210

408E 4 Πώμα (λίπανση με
λάδι)

2210

408H Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 3.

Πώμα (κουτί στυπιο-
θλίπτη)

2230 2379 2230 2230 2247 2248

409 1 Ρουλεμάν (ακτινω-
τό)

Κυλινδρικό ρουλεμάν, χάλυβας

412A 1 Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, φτερωτή

PTFE

412C 1 Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, πλαϊνή
πλάκα στο περίβλη-
μα

Βιτόν

412F 1 Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, χιτώνιο

PTFE

412U 1 Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, ανακλα-
στήρας

PTFE

423B Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Παξιμάδι, κόντρα 2210

444 1 Πλάκα υποστήριξης 1216 1040 1605 1204 1217 1215
494 1 Διάταξη ψύκτη Σωλήνας SS, ορειχάλκινοι σύνδεσμοι
496 1 Δακτύλιος κυκλικής

διατομής, περίβλημα
Buna N

748 Ανατρέξτε
στη ση-
μείωση 1.

Αφτί ανύψωσης, πε-
ρίβλημα

1011

Πίνακας 9: Λίστα εξαρτημάτων για 3180 και 3185 διατάξεων XL1, XL2-S και XL2
Είδος Ποσότητα Ονομασία

εξαρτήματος
Όλα από 316SS Όλα από

CD4MCuN
Super Duplex
A890 5A

100 1 Περίβλημα 1203 1216 1361
101 1 Φτερωτή 1203 1216 1361
103 Ανατρέξτε στη ση-

μείωση 5.
Δακτύλιος υποστή-
ριξης φτερωτής
(φτερωτή κλειστού
τύπου)

Δ/Ι

105 1 Δακτύλιος αντλίας PTFE
106 Σετ Στεγανωτικό υλικό,

κουτί στεγανοποιη-
μένου στυπιοθλί-
πτη

Ταινιόπλεγμα χωρίς αμίαντο

106 Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 6.

Στεγανωτικό υλικό,
δυναμικό παρέμβυ-
σμα

Δ/Ι

107 2 Μισός στυπιοθλί-
πτης

1203 Δ/Ι

108 1 Προσαρμογέας
πλαισίου

1011

109A 1 Κάλυμμα άκρου
ρουλεμάν

3201

112 2 Ρουλεμάν, ωστικό Εγκάρσια επαφή διπλής κατεύθυνσης (πλάτη με πλάτη)
122 1 Άξονας 2249
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Είδος Ποσότητα Ονομασία
εξαρτήματος

Όλα από 316SS Όλα από
CD4MCuN

Super Duplex
A890 5A

125 1 Κουζινέτο στραγγα-
λιστικής βαλβίδας,
κουτί στεγανοποιη-
μένου στυπιοθλί-
πτη

3211 Δ/Ι

126 1 Χιτώνιο άξονα/Χι-
τώνιο στηρίγματος

1203 1216 1361

126A Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 7.

Χιτώνιο Shearpeller Δ/Ι

134A 1 Περίβλημα ρουλε-
μάν

1003

136 1 Παξιμάδι ασφάλι-
σης ρουλεμάν

Χάλυβας

164 1 Δακτύλιος υποστή-
ριξης περιβλήμα-
τος, φτερωτή κλει-
στού τύπου

1203 1216 1361

176 Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 8.

Πλαϊνή πλάκα,
ανοιχτή φτερωτή

Δ/Ι

178 1 Κλειδί φτερωτής 2213
184 1 Κάλυμμα κουτιού

στυπιοθλίπτη, θά-
λαμος στεγανο-
ποίησης

1203 1216 1361

184 Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 6.

Κάλυμμα κουτιού
στυπιοθλίπτη, δυ-
ναμικό παρέμβυ-
σμα

Δ/Ι

193H Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 9.

Στόμιο εισαγωγής
γράσου, λίπανση
με γράσο

Δ/Ι

222E Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 5.

Βίδα στερέωσης,
δακτύλιος υποστή-
ριξης φτερωτής

Δ/Ι

228 1 Πλαίσιο ρουλεμάν 1003
230C 1 Δακτύλιος εξωθητή-

ρα σωματίων πτε-
ρυγίων

1362 1361

236A 12 Βίδα, διάταξη συ-
γκράτησης ρουλε-
μάν στο περίβλημα

2239

241 1 Πόδι πλαισίου 1003
253B 1 Διάταξη συγκράτη-

σης ρουλεμάν
1003

262 Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 6.

Ανακλαστήρας Δ/Ι

264 Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 6.

Στεγανωτικό πα-
ρέμβυσμα, πλάκα
υποστήριξης

Δ/Ι

265A Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 6.

Στήριγμα, κουτί
στην πλάκα υπο-
στήριξης

Δ/Ι

304 1 Παξιμάδι φτερωτής 1203 1216 1361
319 1 Παράθυρο ένδειξης

στάθμης
Γυαλί

320 Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 10.

Βίδα στερέωσης,
δακτύλιος υποστή-
ριξης περιβλήματος

Δ/Ι

332A 1 Στεγανωτικός λαβύ-
ρινθος, ωστικό ρου-
λεμάν

Ορείχαλκος/Βιτόν

333A 1 Στεγανωτικός λαβύ-
ρινθος, ακτινωτό
ρουλεμάν

Ορείχαλκος/Βιτόν

351 1 Στεγανωτικό πα-
ρέμβυσμα περιβλή-
ματος

Χωρίς αμίαντο

352B 3 Βίδα στερέωσης,
δακτύλιος εξωθητή-
ρα σωματίων πτε-
ρυγίων

2229 3280
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Είδος Ποσότητα Ονομασία
εξαρτήματος

Όλα από 316SS Όλα από
CD4MCuN

Super Duplex
A890 5A

353 Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 2.

Στήριγμα, στυπιο-
θλίπτης

2441

355 Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 2.

Παξιμάδι, στυπιο-
θλίπτης

2441

356E Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 1.

Στήριγμα, δακτύ-
λιος υποστήριξης
περιβλήματος στο
περίβλημα

2441

357A Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 1.

Παξιμάδια, δακτύ-
λιος υποστήριξης
περιβλήματος στο
περίβλημα

2441

357J Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 6.

Παξιμάδι, κουτί
στην πλάκα υπο-
στήριξης

Δ/Ι

358 1 Πώμα, αποστράγγι-
ση περιβλήματος
(προαιρετικά)

2229 2230 3280

358M 3 Πώμα, ενδείκτης
περιβλήματος
(προαιρετικά)

2229 2230 3280

360 1 Στεγανωτικό πα-
ρέμβυσμα, κάλυμ-
μα άκρου

5163

360P 1 Στεγανωτικό πα-
ρέμβυσμα, δακτύ-
λιος υποστήριξης
στο περίβλημα

Χωρίς αμίαντο

370A Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 1.

Εξάγωνο μπουλόνι
με παξιμάδι, προ-
σαρμογέας στο πε-
ρίβλημα

2442

370B 8 Εξάγωνο μπουλόνι
με παξιμάδι, πλαί-
σιο στον προσαρ-
μογέα

2442

370C 4 Εξάγωνο μπουλόνι
με παξιμάδι, περί-
βλημα στο πλαίσιο

2442

370D 2 Εξάγωνο μπουλόνι
με παξιμάδι, πλαί-
σιο στο πόδι του
πλαισίου

2442

370E Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 9.

Βίδα, γραμμή επι-
στροφής λαδιού

Δ/Ι

370H 2 Εξάγωνο μπουλόνι
με παξιμάδι, κάλυμ-
μα στον προσαρμο-
γέα

2442

370K 4 Βίδα, κάλυμμα
άκρου στο πλαίσιο

2442

371A 4 Εξάγωνος βιδωτός
πίρος, ρύθμισης

2442

372T 1 Βίδα, σύστημα πα-
ρακολούθησης

2367

382 1 Ροδέλα ασφάλισης
ρουλεμάν

Χάλυβας

383 1 Μηχανικό στεγανω-
τικό παρέμβυσμα

Το υλικό ποικίλλει.

388K 3 Εξάγωνο μπουλόνι
με παξιμάδι, περί-
βλημα στον προ-
σαρμογέα, ανύψω-
σης

2442

400 1 Κλειδί συνδέσμου 2213
408B 1 Πώμα, αποστράγγι-

ση λαδιού
2210

408C Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 9.

Πώμα, εκροή γρά-
σου

Δ/Ι

408D Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 9.

Πώμα, λίπανση με
γράσο

Δ/Ι
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Είδος Ποσότητα Ονομασία
εξαρτήματος

Όλα από 316SS Όλα από
CD4MCuN

Super Duplex
A890 5A

408E Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 9.

Πώμα, εκροή γρά-
σου

Δ/Ι

408H 1 Πώμα, πλήρωση
λαδιού

2210

409 1 Ρουλεμάν, ακτινω-
τό

Με σφαιρίδια και βαθιά αύλακα

412A 1 Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, φτερωτή

PTFE

412C Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 8.

Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, πλαϊνή
πλάκα στο περί-
βλημα

Δ/Ι

412F 1 Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, χιτώνιο

PTFE

412U Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 6.

Δακτύλιος κυκλικής
διατομής, ανακλα-
στήρας

Δ/Ι

418 2 Εξάγωνο μπουλόνι
με παξιμάδι, κάλυμ-
μα στον προσαρμο-
γέα, ανύψωσης

2442

423B 4 Παξιμάδι, κόντρα 2442
444 Ανατρέξτε στη ση-

μείωση 6.
Πλάκα υποστήριξης Δ/Ι

494 1 Διάταξη ψύκτη Σωλήνας SS, ορειχάλκινοι σύνδεσμοι
496 1 Δακτύλιος κυκλικής

διατομής, περίβλη-
μα

Buna-N

748 Ανατρέξτε στη ση-
μείωση 11.

Αφτί ανύψωσης,
περίβλημα

Δ/Ι

761B 1 LCCM, σύστημα
παρακολούθησης
δόνησης/θερμοκρα-
σίας

Ανοξείδωτος χάλυβας

Πίνακας 10: Πίνακας διασταύρωσης παραπομπών για υλικά
Κωδικός υλικού
Goulds Pumps

Υλικό ASTM DIN ISO JIS

1000 Χυτοσίδηρος A48 Κατηγορίας 25 — — —
1001 Χυτοσίδηρος A48 Κατηγορίας

25B
— — —

1003 Χυτοσίδηρος A48 Κατηγορίας
30B

0.6020 DR185/Gr200 G5501 (FC20)

1011 Ελατός χυτοσίδη-
ρος

A536 GR 60-40-18 0.7040 R1083/400-12 G5502 (FCD40)

1040 Ferralium - — — —
1203 316 SS A743 CF-8M 1.4408 — G5121 (SC514)
1204 Κράμα 20 A743 CN-7M 1.4500 — —
1209 317 SS A743 CG-8M 1.4448 — —
1215 Hastelloy C A494 CW-7M — — —
1216 CD4MCuN A890 GR 1B — — —
1217 Hastelloy B A494 N-7M — — —
1219 316L SS A743 CF-3M — — —
1220 Τιτάνιο B367 Gr C-3 — — —
1225 317L SS A73 CG3M — — —
1226 316 SS A743 CR-8M — — —
1233 904L SS - — — —
1361 Super Duplex (χύ-

τευση)
A890 GR 5A 1.4469 — —

1362 Duplex SS A890 GR 3A — — —
1605 6% έως 7% Moly

Duplex
A743 CK3NCuN — — —

2210 Ανθρακοχάλυβας A108 GR 1213 — — —
2213 Ανθρακοχάλυβας A108 GR 1018-

B1112
— — —

2229 316SS A276 τύπου 316 1.4462 — —
2230 Carpenter 20 B473 (N08020) — — —
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Κωδικός υλικού
Goulds Pumps

Υλικό ASTM DIN ISO JIS

2239 Χάλυβας 4140 A193 GR B7 1.7225 — 64107, Κατηγορίας
2, SNB7

2247 Κράμα B-2 B335 (N10665) — — —
2248 Κράμα C-276 B574 (N10276) — — —
2249 Ανθρακοχάλυβας A322 GR 4340 — — —
2255 17-4PH A564, Τύπου 630 1.4542 (SUS630) (SUS630)
2256 316L SS A276 316L 1.4542 — SUS630
2260 317L SS — 1.4404 — SUS316L
2344 904L — 1.4438 — SUS317L
2379 6% έως 7% Moly

Duplex
A4709 (S31254) — — —

2380 Ferralium — — — —
2441 Ανοξείδωτος χάλυ-

βας
F738M — A1-50 —

2442 Ανθρακοχάλυβας — — 898-1 Κατηγορίας
8.8

—

3201 Ανθρακοχάλυβας
(έλασμα)

A283 GR D — — —

3211 316SS A240 τύπου 316 — — —
3265 Κράμα 2205 A240 1.4462 — —
3280 Κράμα 2507 A479/A479M 1.4501 — —

Σχέδια διατάξεων (λεπτομερείς όψεις)

Εικόνα 40: Λεπτομερής όψη 3180 και 3185 διατάξεων S, M, L και XL
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Εικόνα 41: Λεπτομερής όψη 3180 και 3185 διατάξεων XL1, XL2-S και XL2
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Εικόνα 42: Επιλογή φτερωτής κλειστού τύπου για τις διατάξεις S, M, L και XL

Εικόνα 43: Επιλογή φτερωτής κλειστού τύπου για τις διατάξεις XL1, XL2-S και XL2
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Εικόνα 44: Shearpeller™
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Εικόνα 45: Επιλογή δυναμικού παρεμβύσματος (μόνο για διατάξεις 3180/3185 S, M, L και XL)

Εικόνα 46: Θάλαμος στεγανοποίησης TaperBore™ PLUS με δακτύλιο VPE
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Σχέδια περιβλημάτων για στεγανοποιημένο στυπιοθλίπτη και
θάλαμο στεγανοποίησης

Εικόνα 47: Κουτί στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη 3180/3185 S, M, L και XL, σχέδιο C03346A,
αναθεώρηση 4, έκδοση 0
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Εικόνα 48: Κουτί στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη 3180/3185 XL1, XL2-S και XL2, σχέδιο
A09638A, αναθεώρηση 1, έκδοση -
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Κατάλογοι εξαρτημάτων και εγκάρσια σχέδια

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης148

Εικόνα 49: Μηχανικό παρέμβυσμα 3180/3185 S, M, L και XL, σχέδιο C03494A, αναθεώρηση 5,
έκδοση 0



Κατάλογοι εξαρτημάτων και εγκάρσια σχέδια

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 149

Εικόνα 50: Μηχανικό περίβλημα 3180/3185 XL1, XL2-S και XL2, σχέδιο A09712AA,
αναθεώρηση 0, έκδοση —



Κατάλογοι εξαρτημάτων και εγκάρσια σχέδια
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Κατάλογοι εξαρτημάτων και εγκάρσια σχέδια
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Εικόνα 51: Παρέμβυσμα TaperBore PLUS 3180/3185 S, M, L και XL, σχέδιο A06755A,
αναθεώρηση 1, έκδοση —



Κατάλογοι εξαρτημάτων και εγκάρσια σχέδια

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης152

Εικόνα 52: Παρέμβυσμα TaperBore PLUS 3180/3185 XL1, XL2-S και XL2, σχέδιο A09636A,
αναθεώρηση 1, έκδοση —



Κατάλογοι εξαρτημάτων και εγκάρσια σχέδια
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Πιστοποίηση: CE ή CE ATEX

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης154

Πιστοποίηση: CE ή CE ATEX

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης
Πιστοποιητικό CSA



Πιστοποίηση: CE ή CE ATEX
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Πιστοποίηση: CE ή CE ATEX

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης156

Γνωστοποίηση ATEX



Πιστοποίηση: CE ή CE ATEX
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Πιστοποιητικό συμμόρφωσης IECEx



Πιστοποίηση: CE ή CE ATEX
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Πιστοποίηση: CE ή CE ATEX
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Κινεζικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης



Άλλη σχετική τεκμηρίωση ή άλλα εγχειρίδια

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης160

Άλλη σχετική τεκμηρίωση ή άλλα
εγχειρίδια
Για πρόσθετη τεκμηρίωση

Για κάθε άλλη σχετική τεκμηρίωση ή άλλα σχετικά εγχειρίδια, αποταθείτε στον αντιπρόσω-
πο της ITT στην περιοχή σας.



Κατά τόπους υπεύθυνοι επικοινωνίας με την ITT

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 161

Κατά τόπους υπεύθυνοι επικοινωνίας με
την ITT

Περιφερειακά γραφεία
Περιοχή Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ
Βόρεια Αμερική (κεντρικά γρα-
φεία)

ITT - Goulds Pumps
USA (ΗΠΑ)

Ασιατικές & λοιπές χώρες Ει-
ρηνικού Ωκεανού

ITT Industrial Process
10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65 627-63693 +65 627-63685

Ευρώπη ITT - Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, England
EX13 5HU

+44 1297-630250 +44 1297-630256

Λατινική Αμερική ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba Santiago
8580000
Χιλή

+562 544-7000 +562 544-7001

Μέση Ανατολή και Αφρική ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Greece

+30 210-677-0770 +30 210-677-5642



GGiiaa nnaa bbrreeίttee tthhnn πiioo πrrόssffaattaa eennhhmmeerrwwmmέnnhh έkkddoosshh
ttoouu πaarrόnnttooVV eeggggrrάffoouu kkaaii πeerriissssόtteerreeVV
πllhhrrooffoorrίeeVV, eeπiisskkeefftteeίttee ttoonn iissttόttooπό mmaaVV:

Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA © 2016 ITT Corporation

To arcikό keίmeno twn odhgiώn eίnai sta Bgglikά. Όla ta keίmena
twn odhgiώn πou den eίnai sta Bgglikά eίnai metafrάseiV tou
arcikoύ keimέnou.

Έntuπo IOM.3180/85/81/86.el-gr.2015-10


	Εισαγωγή και ασφάλεια
	Εισαγωγή
	Ασφάλεια
	Ορολογία και σύμβολα για θέματα ασφάλειας
	Περιβαλλοντική ασφάλεια
	Ασφάλεια χρηστών
	Προφυλάξεις πριν την εκτέλεση εργασιών
	Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση εργασιών

	Κανονισμοί ασφάλειας για προϊόντα με έγκριση EX σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες

	Πρότυπα έγκρισης προϊόντων
	Εγγύηση προϊόντος

	Μεταφορά και αποθήκευση
	Έλεγχος κατά την παράδοση
	Έλεγχος της συσκευασίας
	Έλεγχος της μονάδας

	Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μεταφορά
	Χειρισμός αντλιών
	Μέθοδοι ανύψωσης

	Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποθήκευση
	Απαιτήσεις για την αποθήκευση της αντλίας
	Αντοχή στον παγετό


	Περιγραφή προϊόντος
	Γενική περιγραφή
	Περιγραφή εξαρτημάτων

	Γενική περιγραφή συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®
	Πληροφορίες στις πινακίδες του κατασκευαστή

	Εγκατάσταση
	Διαδικασίες πριν την εγκατάσταση
	Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θέση της αντλίας
	Απαιτήσεις θεμελίωσης

	Διαδικασίες τοποθέτησης πλαισίου βάσης
	Προετοιμασία της βάσης για τοποθέτηση
	Εγκατάσταση της βάσης με χρήση σφηνών ή τάκων
	Εγκατάσταση της βάσης με χρήση κοχλιών ανύψωσης
	Εγκατάσταση με έδραση σε ελατήρια
	Εγκατάσταση της βάσης με έδραση σε ελατήρια (πρώτης γενιάς)
	Εγκατάσταση της βάσης με έδραση σε ελατήρια (δεύτερης γενιάς)

	Φύλλο εργασιών ευθυγράμμισης βάσης

	Εγκατάσταση της αντλίας, της μονάδας μετάδοσης κίνησης και του συνδέσμου
	Ευθυγράμμιση της αντλίας με τη μονάδα μετάδοσης κίνησης
	Έλεγχοι ευθυγράμμισης
	Επιτρεπόμενες τιμές ενδεικτών για ελέγχους της ευθυγράμμισης
	Ρυθμίσεις της παράλληλης κατακόρυφης ευθυγράμμισης με τη μονάδα κρύα

	Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μέτρηση της ευθυγράμμισης
	Προσάρτηση των επιλογικών ενδεικτών για ευθυγράμμιση
	Οδηγίες για την ευθυγράμμιση της αντλίας με τη μονάδα μετάδοσης κίνησης
	Εκτέλεση γωνιακής ευθυγράμμισης για κατακόρυφη διόρθωση
	Εκτέλεση γωνιακής ευθυγράμμισης για οριζόντια διόρθωση
	Εκτέλεση παράλληλης ευθυγράμμισης για κατακόρυφη διόρθωση
	Εκτέλεση παράλληλης ευθυγράμμισης για οριζόντια διόρθωση
	Εκτέλεση πλήρους ευθυγράμμισης για κατακόρυφη διόρθωση
	Εκτέλεση πλήρους ευθυγράμμισης για οριζόντια διόρθωση


	Έγχυση ενέματος στη βάση
	Θέματα παρακαμπτηρίων σωληνώσεων
	Λίστες ελέγχων σωληνώσεων
	Γενική λίστα ελέγχου σωληνώσεων
	Λίστα ελέγχου για τις σωληνώσεις αναρρόφησης
	Λίστα ελέγχου σωληνώσεων εκκένωσης
	Λίστα ελέγχου για τις βοηθητικές σωληνώσεις
	Τελική λίστα ελέγχου σωληνώσεων


	Προετοιμασία για λειτουργία, εκκίνηση, λειτουργία και τερματισμός λειτουργίας
	Προετοιμασία για έναρξη λειτουργίας
	Αφαίρεση του προστατευτικού του συνδέσμου
	Έλεγχος της περιστροφής - Έδραση σε πλαίσιο
	Έλεγχος διακένου φτερωτής
	Αξονικά διάκενα φτερωτής
	Έλεγχος του αξονικού διακένου της Shearpeller™

	Ρύθμιση διακένου φτερωτής
	Ρύθμιση του διακένου της φτερωτής - μέθοδος επιλογικών ενδεικτών
	Ρύθμιση του διακένου της φτερωτής - μέθοδος διακενομέτρου

	Σύνδεση της αντλίας και της μονάδας μετάδοσης κίνησης.
	Εγκατάσταση του προστατευτικού του συνδέσμου

	Λίπανση ρουλεμάν
	Ποσότητες λαδιού
	Απαιτήσεις λιπαντικού λαδιού
	Αποδεκτό λάδι για τη λίπανση των ρουλεμάν
	Λίπανση των ρουλεμάν με λάδι
	Μόνιμη λίπανση ρουλεμάν

	Επιλογές στεγανοποίησης άξονα
	Επιλογές μηχανικών παρεμβυσμάτων
	Σύνδεση στεγανωτικού υγρού για μηχανικά παρεμβύσματα
	Επιλογή κουτιού στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη
	Σύνδεση στεγανωτικού υγρού για κουτί στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη
	Στεγανοποίηση του άξονα με κουτί στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη
	Επιλογή δυναμικού παρεμβύσματος (μόνο για 3180 και 3185 διατάξεων S, M, L και XL)

	Αρχική πλήρωση αντλίας
	Αρχική πλήρωση της αντλίας με την παροχή αναρρόφησης πάνω από την αντλία
	Αρχική πλήρωση της αντλίας με την παροχή αναρρόφησης κάτω από την αντλία
	Άλλες μέθοδοι πλήρωσης της αντλίας

	Έναρξη λειτουργίας της αντλίας
	Ενεργοποίηση του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®
	Συνήθης λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®
	Προφυλάξεις κατά τη λειτουργία της αντλίας
	Τερματισμός λειτουργίας της αντλίας
	Απενεργοποίηση του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®
	Επαναφορά του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®
	Διαδικασία τελικής ευθυγράμμισης της αντλίας και της μονάδας μετάδοσης κίνησης

	Συντήρηση
	Χρονοπρόγραμμα εργασιών συντήρησης
	Συντήρηση ρουλεμάν
	Απαιτήσεις λιπαντικού λαδιού
	Ποσότητες λαδιού
	Αποδεκτό λάδι για τη λίπανση των ρουλεμάν

	Απαιτήσεις λιπαντικού γράσου
	Επαναλίπανση των λιπαινόμενων με γράσο ρουλεμάν

	Λίπανση των ρουλεμάν μετά από περίοδο διακοπής λειτουργίας

	Συντήρηση στεγανωτικών παρεμβυσμάτων άξονα
	Συντήρηση μηχανικών παρεμβυσμάτων
	Συντήρηση κουτιού στεγανοποιημένου στυπιοθλίπτη
	Συντήρηση δυναμικού παρεμβύσματος (μόνο για 3180 και 3185 διατάξεων S, M, L και XL)

	Αποσυναρμολόγηση
	Προφυλάξεις κατά την αποσυναρμολόγηση
	Απαιτούμενα εργαλεία
	Αποστράγγιση της αντλίας
	Αφαίρεση της διάταξης που αποσπάται αν την τραβήξετε προς τα πίσω
	Αφαίρεση του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος (S, M, L και XL)
	Αφαίρεση του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος (για XL1, XL2-S και XL2)
	Αφαίρεση της πλαϊνής πλάκας αναρρόφησης
	Αφαίρεση φτερωτής
	Αφαίρεση ανοιχτής φτερωτής
	Αφαίρεση φτερωτής κλειστού τύπου
	Αφαίρεση Shearpeller™

	Αφαίρεση του καλύμματος του κουτιού του στυπιοθλίπτη
	Αφαίρεση του θαλάμου στεγανοποίησης TaperBore PLUS™
	Αφαίρεση του δυναμικού παρεμβύσματος
	Αφαίρεση του προσαρμογέα του πλαισίου από το πλαίσιο (XL1, XL2-S και XL2)
	Αποσυναρμολόγηση του πλαισίου των ρουλεμάν
	Κατευθυντήριες οδηγίες για την απόρριψη του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®
	Αποσυναρμολόγηση της βάσης με έδραση σε ελατήρια (πρώτης γενιάς)
	Αποσυναρμολόγηση της βάσης με έδραση σε ελατήρια (δεύτερης γενιάς)

	Έλεγχοι πριν τη συναρμολόγηση
	Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντικατάσταση εξαρτημάτων
	Έλεγχος του πλαισίου των ρουλεμάν

	Επανασυναρμολόγηση
	Συναρμολόγηση του πλαισίου των ρουλεμάν
	Συναρμολόγηση του προσαρμογέα του πλαισίου στο πλαίσιο (XL1, XL2-S και XL2)
	Συναρμολόγηση του θαλάμου στεγανοποίησης TaperBore PLUS™
	Συναρμολόγηση του καλύμματος του κουτιού του στυπιοθλίπτη
	Εγκατάσταση του δυναμικού παρεμβύσματος (S, M, L και XL)
	Εγκατάσταση φτερωτής
	Εγκατάσταση ανοιχτής φτερωτής
	Εγκατάσταση φτερωτής κλειστού τύπου
	Εγκατάσταση Shearpeller™

	Εγκατάσταση της πλαϊνής πλάκας αναρρόφησης
	Εγκατάσταση του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος (φτερωτή κλειστού τύπου S, M, L και XL)
	Εγκατάσταση του δακτυλίου υποστήριξης του περιβλήματος (φτερωτή κλειστού τύπου XL1, XL2-S και XL2)
	Εγκατάσταση της διάταξης που αποσπάται αν την τραβήξετε προς τα πίσω
	Προσάρτηση του συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT® στην αντλία
	Έλεγχοι μετά τη συναρμολόγηση
	Πληροφορίες αναφοράς για τη συναρμολόγηση
	Ανταλλακτικά
	Μέγιστες τιμές ροπής σύσφιγξης για συνδετήρες
	Τυπικές τιμές και ανεκτές τιμές απόκλισης εσωτερικής διαμέτρου ρουλεμάν
	Διάκενα ακτινωτών δακτυλίων για φτερωτές κλειστού τύπου



	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας
	Αντιμετώπιση προβλημάτων ευθυγράμμισης
	Αντιμετώπιση προβλημάτων συναρμολόγησης
	Αντιμετώπιση προβλημάτων στο σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης i-ALERT®

	Κατάλογοι εξαρτημάτων και εγκάρσια σχέδια
	Λίστα εξαρτημάτων
	Σχέδια διατάξεων (λεπτομερείς όψεις)
	Σχέδια περιβλημάτων για στεγανοποιημένο στυπιοθλίπτη και θάλαμο στεγανοποίησης

	Πιστοποίηση: CE ή CE ATEX
	Πιστοποιητικά συμμόρφωσης

	Άλλη σχετική τεκμηρίωση ή άλλα εγχειρίδια
	Κατά τόπους υπεύθυνοι επικοινωνίας με την ITT
	Περιφερειακά γραφεία


