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Giriş ve Güvenlik
Giriş
Bu kılavuzun amacı

Bu kılavuzun amacı, aşağıdakiler için gerekli bilgileri sağlamaktır:
• Kurulum
• Çalıştırma
• Bakım

DİKKAT:
Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Ürünün yanlış bir şekilde kullanımı, yaralanmala-
ra ve ekipman hasarına neden olabilir ve ayrıca da garantiyi geçersiz kılabilir.

NOT:
İleride kullanmak üzere bu kılavuzu ürünle birlikte saklayın.

Diğer bilgilerin talebi

Özel sürümler, ek talimatları içeren kitapçıklar ile temin edilebilir. Özel sürüm karakteristikleri ve
modifikasyonlar için satış sözleşmesine bakın. Bu kılavuzda ya da satış belgelerinin içeriğinde
bulunmayan talimatlar, durum ya da olaylar için, lütfen en yakın ITT temsilcisi ile iletişime geçin.
Teknik bilgi ya da yedek parça talebinde bulunurken, ürün türünün tam adını ve seri numarasını
bildirmeyi unutmayın.

Güvenlik
UYARI:

• Operatör, fiziksel yaralanmaları önlemek için güvenlik talimatlarından haberdar olmalıdır.
• Basınç barındıran her cihaz, aşırı basınç durumunda patlama, parçalanma veya içeriğini boşaltma

ihtimaline sahiptir. Aşırı basıncı önlemek için gerekli tüm önlemleri alın.
• Birime, bu kılavuzda anlatılanların dışında çalıştırma, kurulum ve bakım uygulanması durumunda

ciddi yaralanmalar, ölüm ya da ekipman hasarı ortaya çıkabilir. Bunlara ITT tarafından temin
edilmemiş olan parçaların kullanımı ya da ekipmanda yapılan değişiklikler de dahildir. Bu ekipmanın
kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen kullanmaya başlamadan önce bir ITT temsilcisi ile
iletişime geçin.

• Bu kılavuzda birimlerin kabul edilen sökülme yöntemleri açıkça belirtilmiştir. Ve bu yöntemlere
uyulması gerekir. Sıkışmış sıvı, hızlı bir şekilde genleşerek şiddetli patlama ve yaralanmalara neden
olabilir. İtici pervanelere, pervanelere veya onları kaldırma esnasında tutan cihazlara, aksi bu
kılavuzda açık bir şekilde belirtilmedikçe, ısı uygulamayın.

• Servis uygulamasını, bir ITT temsilcisinin onayını almadan değiştirmeyin.
• Pompayı minimum nominal akışın altında olan seviyelerde akış ile, kuruyken ya da pompa hazır

değilken asla kullanmayın.
• Güvenlik cihazları kurulu olmayan bir pompayı asla çalıştırmayın.
• Pompayı boşaltım valfi kapalıyken asla kullanmayın.
• Pompayı emme valfi kapalıyken asla kullanmayın.
• Pompa, tehlikeli ve toksik sıvılar ile çalışabilir. Tehlikeli ve toksik sıvılara maruziyet ihtimalini ortadan

kaldırmak için pompa içeriğini tanımlayın ve uygun dekontaminasyon prosedürlerini takip edin.
Uygun kişisel koruma ekipmanları kullanın. Potansiyel tehlikelere yüksek sıcaklıklar, yanıcı, asidik,
kostik, patlayıcı riskler ve diğer riskler de dahildir ancak bu tehlikeler bunlarla sınırlı değildir.
Pompalanan sıvı, yürürlülükte olan çevresel düzenlemeler uyarınca kullanılmalı ve bertaraf
edilmelidir.
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Güvenlik terminolojisi ve işaretleri
Güvenlik mesajları hakkında

Ürünün kullanımından önce güvenlik mesajlarının ve yönetmeliklerinin okunup anlanması ve
uygulanması hayati bir önem taşır. Aşağıdaki tehlikelerin önlenmesine yardımcı olmak için
yayınlanmışlardır:

• Kişisel yaralanmalar ve sağlık sorunları
• Ürün hasarı
• Ürünün arızalanması

Tehlike seviyeleri
Tehlike seviyesi Göstergesi

Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanma-
TEHLİKE: lara neden olacak tehlikeli durumu belirtir

Kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanma-
UYARI: lara neden olabilecek tehlikeli durumu belirtir

Kaçınılmadığı takdirde hafif veya orta şiddetli yara-
DİKKAT: lanmalara neden olabilecek tehlikeli durumu belirtir

• Kaçınılmadığı takdirde olması muhtemel veNOT: istenmeyen durumların oluşabileceği durumlar
• Kişisel yaralanma ile ilişkisi olmayan bir uygu-

lama

Tehlike kategorileri
Tehlike kategorileri, tehlike seviyeleri altında toplanırlar veya normal tehlike seviyesi işaretleri-
nin yerlerine geçen özel işaretlerden oluşurlar.
Elektriksel tehlikeler şu işaret ile gösterilirler:

Elektriksel Tehlike:

Bunlar, oluşabilecek diğer kategorilere örneklerdir. Normal tehlike seviyeleri altında toplanırlar
ve yardımcı işaretler ile desteklenebilirler:

• Ezilme tehlikesi
• Kesilme tehlikesi
• Ark parlaması tehlikesi

Çevresel güvenlik
Çalışma alanı

Emisyonlardan kaçınmak ve/veya farkına varmak için pompa istasyonunun her zaman temiz
bir yer olmasına özen gösterin.

Geri dönüşüm talimatları
Daima aşağıdaki yönlendirici ilkelere uygun olarak geri dönüşümü gerçekleştirin:
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1. Ünite veya parçalar yetkili bir geri dönüşüm şirketince kabul ediliyorsa, o halde yerel geri
dönüşüm kanun ve düzenlemelerini takip edin.

2. Ünite veya parçalar yetkili bir geri dönüşüm şirketince kabul edilmiyorsa, o halde söz
konusu ünite ve parçaları en yakın ITT temsilcisine gönderin.

Atık ve emisyon düzenlemeleri
Atıklar ve emisyonlar için olan aşağıdaki güvenlik düzenlemelerine uyun:

• Tüm atıkları uygun şekilde bertaraf edin.
• Pompalanmış sıvıların bertaraf edilmesini, yürürlülükte olan çevresel düzenlemeler uyarın-

ca gerçekleştirin.
• Taşmış/Dökülmüş olan sıvıları güvenlik ve çevresel prosedürler uyarınca temizleyin.
• Çevresel emisyonların tümünü, ilgili yetkililere bildirin.

Elektrik tesisatı için referans
Elektrik tesisatı gereksinimleri için bölgenizin elektrik şirketine başvurun.

Geri dönüşüm talimatları

Geri dönüşüm hususunda yerel yasa ve yönetmeliklere kesinlikle uyun.

Kullanıcı güvenliği
Genel güvenlik kuralları

Geçerli güvenlik kuralları:
• Çalışma alanını her zaman temiz tutun.
• Çalışma alanındaki gaz ve buharlardan oluşan riskleri göz önünde bulundurun.
• Elektrik tehlikelerini göz önünde bulundurun. Elektrik çarpması risklerini ve ark parlaması

tehlikelerini göz önünde bulundurun.
• Her zaman boğulma, elektriksel kazalar ve yanık oluşumu riskini göz önünde bulundurun.

Güvenlik ekipmanı
Güvenlik ekipmanlarını ilgili üreticilerin talimatları uyarınca kullanın. Çalışma alanında aşağıda-
ki güvenlik ekipmanlarını kullanın:

• Kask
• Koruyucu gözlükler; tercihen yandan kalkanlı
• Koruyucu botlar
• Koruyucu eldivenler
• Gaz maskesi
• İşitme koruyucu
• İlk yardım çantası
• Güvenlik cihazları

NOT:
Güvenlik cihazları kurulmamış bir birimi asla çalıştırmayın. Güvenlik cihazları hakkında
ayrıntılı bilgi için bu kılavuzun diğer bölümlerine bakın.

Elektrik bağlantıları
Elektrik bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve
yerel yönetmelikler uyarınca yapılmalıdır. Bu gereksinimler ile ilgili daha fazla bilgi için, elektrik
bağlantıları için ayrılmış olan bölümlere bakın.

Çalışma öncesi önlemler
Ürün üzerinde ya da ürün ile bağlantılı bir çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki güvenlik
önlemlerini inceleyin:
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• Çalışma alanının etrafına muhafaza korkuluğu gibi, uygun bir bariyer konumlandırın.
• Tüm güvenlik kapaklarının yerlerinde ve güvenli durumda olduklarından emin olun.
• Ekipmanın, aşırı sıcaklıklarda çalışma durumunda bile yeterli yalıtıma sahip olduğundan

emin olun.
• Üzerlerinde çalışmaya başlamadan önce tüm sistemin ve pompa bileşenlerinin soğuması-

nı bekleyin.
• Yeterli kaçma alanınızın olduğundan emin olun.
• İnsanların yaralanmaması veya ekipmana hasar gelmemesi için ürünün devrilmeyeceğin-

den ya da düşmeyeceğinden emin olun.
• Kaldırma teçhizatının iyi durumda olduğundan emin olun.
• Gerektiğinde kaldırma kemeri, emniyet halatı ve nefes alma cihazı kullanın.
• Ürünün iyice temiz olduğundan emin olun.
• Çalışma alanında zehirli gazların olmadığından emin olun.
• İlk yardım çantasının kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.
• Servis işlemine geçmeden önce tüm elektriksel bağlantıları ve gücü kesin.
• Elektrikli el aletleri ve kaynak/lehim makineleri kullanmadan önce patlama riskini değerlen-

dirin.

Çalışma esnasında alınması gereken önlemler
Ürün üzerinde ya da ürün ile bağlantılı bir çalışma gerçekleştirirken, aşağıdaki güvenlik
önlemlerine uyun:

• Asla kendi başınıza çalışmayın.
• Her zaman koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın.
• Asılı haldeki yüklerden uzak durun.
• Ürünü kaldırırken kaldırma araçlarını mutlaka kullanın.
• Ürünün otomatik seviye kontrolü ile kullanıldığı durumlarda ani başlama riskini göz önünde

bulundurun.
• Başlama sarsıntısına dikkat edin, bu sarsıntı güçlü olabilir.
• Pompayı söktükten sonra bileşenleri su ile durulayın.
• Pompanın maksimum çalışma basıncını aşmayın.
• Sistemde basınç varken hiçbir havalandırmayı, tahliye valfini açmayın ya da tapaları

çıkarmayın. Pompayı sökmeden, kapakları çıkarmadan veya boruları sökmeden önce
pompanın sistemden ayrıldığından ve basıncın giderildiğinden emin olun.

• Pompayı düzgün bir şekilde monte edilmiş kaplin koruması olmadan asla çalıştırmayın.
• Her zaman boğulma, elektriksel kazalar ve yanık oluşumu riskini göz önünde bulundurun.
• Durum monitörünü 149°C (300°F) sıcaklığını aşan ısılara maruz bırakmayın.
• Durum monitörünü açık ateşlere asla maruz bırakmayın.
• Durum monitörünü asetik asit içeren ortamlarda kullanmayın.
• Her zaman koruyucu eldiven kullanın. Pompa ve durum monitörü sıcak olabilir.

Tehlikeli sıvılar

Bu ürün, sağlığınız açısından tehlike arz edebilecek sıvılar ile kullanılacak şekilde tasarlanmış-
tır. Ürünü kullanırken aşağıdaki kurallara uyun:

• Biyolojik açıdan tehlikeli sıvılar ile çalışan tüm personel, maruz kalabilecekleri hastalıklara
karşı aşılanmalıdır.

• Kişisel temizliğinize yüksek özen gösterin.
• Filtre bölmesi gibi alanlarda az miktarda sıvı mevcudiyeti vardır.
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Cildinizi ve gözlerinizi yıkayın

1. Kimyasalların ya da tehlikeli sıvıların, gözleriniz ya da cildiniz ile temas etmesi durumunda,
aşağıdaki prosedürleri takip edin:
Koşul Eylem
Gözde kimyasal ya da tehli- 1. Parmaklarınızla göz kapaklarınızı açık tutun.
keli sıvı teması 2. Gözlerinizi göz yıkama ilacı ya da normal su ile en az 15 dakika

süreyle yıkayın.
3. Tıbbi yardım alın.

Ciltte kimyasallar ya da teh- 1. Kirlenmiş elbiseleri çıkarın.
likeli sıvılar ile temas 2. Cildi su ve sabun ile en az 1 dakika kadar yıkayın.

3. Gerekirse tıbbi yardım alın.

Ex onaylı ürünlerin patlama potansiyeline sahip ortamlarda kullanımı için
olan güvenlik düzenlemeleri
ATEX açıklaması

ATEX direktifleri, Avrupa'da elektrikli ve elektrikle çalışmayan ekipmanlar için zorunlu olan
teknik özelliklerden oluşur. ATEX, potansiyel olarak patlayıcı ortamların kontrolü ve bu
ortamlarda kullanılacak ekipman ve koruma sistemlerinin standartları ile ilgilidir. ATEX
gereklilikleri sadece Avrupa ile sınırlı değildir. Bu yönergeler, potansiyel olarak patlayıcı olan
tüm ortamlarda kurulu olan ekipmanlar için geçerlidir.

Uyum yönergeleri
Uyum, pompa sadece kullanım amacı sınırları dahilinde (örneğin hidrolik aralığı dahilinde)
kullanıldığında yerine getirilmiş olur. Servis koşulları, yetkili bir ITT temsilcisinin onayı olmadan
değiştirilmemelidir. Anti-grizu pompaların kurulumu ya da bakımı yapılırken, aşağıdaki talimat-
lara uyun:

• ATEX onaylı ekipmanın kurulumunu, her zaman direktifler ve geçerli standartlar (IEC/
EN 60079–14) uyarınca gerçekleştirin.

• Ulusal elektrik yönetmelikleri (ANSI/NFPA 70–2005) uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılan
ortamlarda anti-grizu ürünlerin kurulumunu gerçekleştirmeyin.

UYARI:
Bu kılavuzda birimlerin kabul edilen sökülme yöntemleri açıkça belirtilmiştir. Ve bu yöntemlere

uyulması gerekir. Sıkışmış sıvı, hızlı bir şekilde genleşerek şiddetli patlama ve yaralanmalara neden
olabilir. İtici pervanelere, pervanelere veya onları kaldırma esnasında tutan cihazlara, aksi bu kılavuzda
açık bir şekilde belirtilmedikçe, ısı uygulamayın.

Bu gerekliliklerle ilgili, kullanım amacıyla ilgili sorularınızın olması durumunda ya da ekipmanda
değişikliklerin yapılması gerektiği durumlarda işleminize devam etmeden önce bir ITT temsilcisi
ile iletişime geçin.

Personel gereklilikleri
ITT, eğitimsiz ya da yetkisiz personel tarafından yapılan tüm çalışmalarda sorumluluk kabul
etmez.
Ex onaylı ürünlerin potansiyel olarak patlayıcı ortamlardaki personel gereklilikleri aşağıdaki
şekildedir:

• Ürün üzerinde yapılacak her çalışma, sertifikalı elektrik teknisyenleri ve ITT tarafından
yetkilendirilmiş teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Patlayıcı ortamlarda yapılan kurulum-
lar için özel kurallar geçerlidir.

• Tüm kullanıcılar tehlikeli alanlardaki elektrik akımı riski, mevcut gazın/buharın fiziksel
ve kimyasal karakteristikleri hakkında bilgiye sahip olmak zorundadırlar.

• Ex onaylı ürünlerde yapılan tüm bakım çalışmaları, uluslararası ve ulusal standartlar
(örneğin IEC/EN 60079-17) uyarınca yapılmalıdır.
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Ürün ve ürünün kullanım koşulları
Ex onaylı ürünlerin potansiyel olarak patlayıcı ortamlardaki ürün ve ürünün kullanım koşulları
aşağıdaki şekildedir:

• Ürünü sadece künyesinde belirtilen onaylı motor verileri uyarınca kullanın.
• Ex onaylı ürün, normal çalıştırma esnasında kuru çalıştırılmamalıdır. Servis ve inceleme

esnasında kuru çalıştırma, sadece sınıflandırılmış alanın dışında yapılabilir.
• Pompa, gerekli hazırlıklar yapılmadan asla çalıştırılmamalıdır.
• Ürün üzerinde çalışmaya başlamadan önce ürünün ve kontrol panelinin elektrik almaması

için, güç kaynağı ve kontrol devreleri ile arasında bağlantısının olmadığından emin olun.
• Ürüne güç gidiyorken ya da patlayıcı gazların olduğu ortamlarda ürünü açmayın.
• Termal temasların koruma devrelerine ürünün sınıfı uyarınca bağlandığından emin olun.
• 0 Alanında kurulmuş olması durumunda, seviye düzenleyicinin yanındaki otomatik seviye

kontrol sistemi için kendinden güvenlikli devreler gereklidir.
• Bağlantı elemanlarının eğilme gerilimi, onaylı çizimlere ve ürünün teknik özelliklerine

uygun olmalıdır.
• Ekipmanın bakımlarının düzgün yapıldığından emin olun:

• Pompa bileşenlerini ve sıvının son sıcaklığını gözlemleyin.
• Rulmanların yağının düzgünlüğünü koruyun.

• ITT tarafından yetkilendirilmiş bir temsilcinin onayı olmadan ekipmanda değişiklik yapma-
yın.

• Sadece ITT tarafından yetkilendirilmiş bir temsilci tarafından sağlanan parçalar kullanın.

Gözetlenecek ekipman
Güvenliği artırmak için, durum gözetleyen cihazlar kullanın. Durum gözetleyen cihazlara
aşağıdakiler dahildir fakat bu cihazlar bunlarla sınırlı değildir:

• Basınç göstergeleri
• Akış ölçer
• Seviye göstergeleri
• Motor yükü okumaları
• Sıcaklık algılayıcılar
• Rulman monitörü
• Kaçak monitörü
• PumpSmart kontrol sistemi

Ürün onay standartları
Düzenli standartlar

Tüm standart ürünler Kanada'da CSA ve Amerika Birleşik Devletleri'nde UL standartlarına göre
onaylanır. Tahrik ünitesi koruma derecesi IP68'i takip eder. Standard IEC 60529'a göre azami
batma (daldırma) için isim levhasına bakın.
Motorların tüm elektrik derecelendirmeleri ve performansı IEC 600341 ile uyumludur.

Patlamaya dayanıklılık standartları
Patlayıcı ortamlarda kullanım için tüm patlamaya dayanıklı ürünler aşağıdaki onayların biri
veya daha fazlasıyla uyumlu olarak tasarlanmışlardır:

• EN, ATEX Yönergesi 94/9/EC
• NEC'e göre FM

• Sınıf 1 Böl 1 Gruplar “C” ve “D”
• Sınıf 2 Böl 1 Gruplar “E”, “F” ve “G”
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• Sınıf 3 Böl 1 Tehlikeli Lokasyonlar
ATEX/IECEx:

• Grup: IIC
• Kategori: Ex ia
• Sıcaklık Sınıfı: T4 (100ºC'ye kadar olan ortamlarda)
• ATEX Nişanı: Ex II 1 G

CSA onayı
Şunlar için kendinden güvenliklidir:

• Sınıf I, Böl. 1, Gruplar A, B, C, D
• Sınıf II, Böl. 1, Gruplar E, F, G
• Sınıf III
• Kanada ve Birleşik Devletler gereksinimlerine göre onaylı

Ürün Garantisi
Kapsama

ITT, şu koşullarda ITT ürünlerindeki arızaları çözer:
• Arızalar tasarım, malzeme ya da işçlikteki hatalardan kaynaklanır.
• Arızalar, garanti süresi içinde bir ITT temsilcisine bildirilir.
• Ürün, bu kılavuzda açıklanan koşullar altında kullanılır.
• Üründeki izleme ekipmanı düzgün bağlanmış ve kullanımda.
• Tüm servis ve onaırm işleri ITT-yetkili personeli tarafından yapılır.
• Orijinal ITT parçaları kullanılır.
• Sadece ITT'nin izin verdiği Ex-onaylı yedek parça ve aksesuarlar Ex-onaylı ürünlerde

kullanılır.

Sınırlamalar
Garanti bu durumların neden olduğu arızaları kapsamaz:

• Yetersiz bakım
• Yanlış kurulum
• ITT'ye danışılmadan üründe ve kurulumda yapılan modifikasyon veya değişiklikler
• Yanlış yapılan onarımlar
• Normal aşınma ve yıpranma

ITT şu durumlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez:
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• Yaralanmalar
• Maddi hasarlar
• Ekonomik kayıplar

Garanti iddiası
ITT ürünleri, güvenilir çalışma ve uzun ömür sunması beklenen yüksek kaliteli ürünlerdir. Ancak
bir garanti talebi ortaya çıkarsa, ITT temsilcinize başvurun.
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Taşıma ve Depolama
Teslimatın incelenmesi
Paketi inceleyin

1. Teslimatta paketi, hasarlı ya da eksik öğeler ihtimali nedenleriyle inceleyin.
2. Faturaya ve nakliye makbuzuna hasarlı ya da eksik olan öğeleri not edin.
3. Herhangi bir eksik/hasar olması durumunda nakliye şirketine talep bildiriminde bulunun.

Ürün bir distribütörden alınmışsa, direkt olarak distribütöre talep bildiriminde bulunun.

Birimi inceleyin
1. Üründen paketleme malzemelerini ayırın.

Tüm paketleme malzemelerini yerel düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edin.
2. Ürünü, parçalarında hasar ya da eksik olma ihtimaline karşın inceleyin.
3. Varsa, ürünün vidalarını cıvatalarını ve kemerlerini sökerek paketleme materyalinden

ayırın.
Çivi ve kayışlar ile çalışma yaparken kendi güvenliğiniz için dikkatli olun.

4. Herhangi bir sorun olması halinde satış temsilciniz ile iletişime geçin.

Taşıma talimatları
Önlemler

UYARI:
• Asılı haldeki yüklerden uzak durun.
• Yürürlülükte olan kaza önleme düzenlemelerine uyun.

Pompa taşıma
UYARI:

• İnsanların yaralanmaması veya ekipmana hasar gelmemesi için birimin devrilmeyeceğinden ya da
düşmeyeceğinden emin olun.

• Bu pompalarda karbon ya da seramik silis karbür bileşenler kullanılıyor olabilir. Pompayı, dahili
seramik bileşenleri hasar görebileceği için düşürmeyin ya da darbe yüklerine maruz bırakmayın.

NOT:
Üzerinde pompa birimi olan paleti taşımaya yeterli kapasitede bir forklift aracı ya da tavan vinci
kullanın. Aksi takdirde ekipman hasarı oluşabilir.

Kaldırma yöntemleri
UYARI:

• Tüm kaldırma işlemleri, geçerli tüm yönetmelikler ve standartlar uyarınca yapılmalıdır.
• Kurulmuş birimler ve bileşenleri ağırdır. Bu ekipmanın düzgün bir şekilde kaldırılamaması ya da

desteklenmemesi, ciddi fiziksel yaralanmalara ve/veya ekipman hasarına neden olabilir. Ekipmanı
sadece belirtilen kaldırma noktalarından kaldırın. Kaldırma halkaları, kulakları, askılar ve gergiler gibi
kaldırma araçları, kaldırılması düşünülen tüm yük için uygun olacak şekilde seçilmeli ve kullanılmalı-
dır.

• Ezilme tehlikesi. Birim ve bileşenleri ağır olabilirler. Her zaman uygun kaldırma yöntemleri ve çelik
burunlu ayakkabılar kullanılmalıdır.

• Mil uçlarına askı iplerini bağlamayın.
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Tablo 1: Yöntemler

Pompa tipi Kaldırma yöntemi
Kaldırma kolları olmayan çıplak Gövde, flanş ya da şase gibi sağlam noktalara düzgün şekilde
bir pompa bağlanmış uygun bir askı kullanın.
Kaldırma kolları olan çıplak bir Pompayı kollardan tutarak kaldırın.
pompa
Tabandan monteli pompa Pompa gövdesinin altından ve tahrik biriminden ya da taban raylarının

altından geçirilmiş askılar kullanın.
Taban plakasında kaldırma ku- Taban plakasının kaldırma kulaklarından geçirilen askılar kullanın.
lakları olan tabandan monteli
pompa

Örnekler

ekil #: Uygun kaldırma yöntemi örneği

NOT:
Bu kaldırma yöntemini, Polyshield tabanlı ve motorlu bir pompayı kaldırmak için kullanmayın.
Aksi takdirde ekipman hasarı oluşabilir.

ekil #: Uygun kaldırma yöntemi örneği
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NOT:
Bu kaldırma yöntemini, Polyshield tabanlı ve motorlu bir pompayı kaldırmak için kullanmayın.
Aksi takdirde ekipman hasarı oluşabilir.

ekil #: Uygun kaldırma yöntemi örneği

ekil #: Uygun kaldırma yöntemi örneği

NOT:
Emme flanşından kayışla bağlayamayacağınız birimleri kaldırırken kayışı şase adaptörü
çevresinden geçirerek sabitleyin. Aksi takdirde ekipman hasarı oluşabilir.

Depolama talimatları
Saklama yeri

Ürün ısı, kir ve titreşimin bulunmadığı kapalı ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

NOT:
• Ürünü nem, ısı kaynakları ve mekanik hasara karşı koruyun.
• Paketlenmiş ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
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Pompa saklama koşulları
Depolama gereksinimleri üniteyi saklama sürenize bağlıdır. Normal ambalaj sadece üniteyi
sevkiyat sırasında korumak içindir.
Saklama süresi Saklama gereksinimleri
Alımda/kısa dönemli (altı aydan kısa) • Kapalı ve kuru bir yerde saklayın.

• Üniteyi kir ve titreşimlerden uzak bir yerde
saklayın.

Uzun dönem (altı aydan fazla) • Kapalı ve kuru bir yerde saklayın.
• Üniteyi ısı, kir ve titreşimlerden uzak bir yerde

saklayın.
• En az üç ayda bir mili elinizle dört beş kez

çevirin.

NOT:
Muhafaza türü mekanik salmastralar ile temin edilen birimlerde, mekanik salmastra ya da mil
kovanının hasar görme riski vardır. Sıkma klipslerini monte edip sıktığınızdan ve kilitleme
halkasının ayar vidalarını gevşettiğinizden emin olun.

Rulman ve işlenmiş yüzeylerin bakımının iyi şekilde yapılmasını sağlayın. Uzun dönemli
depolama prosedürleri için tahrik birimi ve kaplin üreticilerine başvurun.
İlk ünite siparişinde uzun dönem seçeneğini de satın alabilir ya da üniteler sahaya geldikten
sonra bunu uygulayabilirsiniz. Yerel ITT satış temsilcinize başvurun.

Donmaya Dayanıklılık
Bu tablo pompanın ne derecede donmaya dayanıklı olduğunu gösterir:
Pompa... İse...
Çalıştığında Donmaya dayanıklıdır.
Bir sıvıya daldırıldığında Donmaya dayanıklıdır.
Bir sıvıdan donma derecesinin altındaki sıcaklığa çıkarıldığında Pompa dişlisi donabilir.
Çalışmadan beklerse Pompa donabilir.
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Ürün Tanımı
Genel açıklama

3180 modelleri ağır hizmet süreci uygulamaları için tasarlanmış yatay, uçtan emmeli santrifüj
pompalardır.

ekil #: 3180 ve 3185 Modelleri

ekil #: 3181 ve 3186 Modelleri

Parça açıklaması
Gövde

Özellik Açıklama
Boşaltma Bu boşaltma, hava katkılı sıvıların idaresinde kolay-

lık sağlaması için orta hatta sahiptir.
Conta Conta muhafaza ve salmastra kutusu kapağı ara-

sında tam olarak kapatılmıştır ve şu malzemeden
ibarettir:
• 3180 ve 3185: aramit elyaf
• 3181 ve 3186: spiral sargı metalik

Montaj yöntemi • 3180 ve 3185: ayaklı monte
• 3181 ve 3186: merkez eksenli monte

Flanş delgisi S, M, L ve XL grupları için, flanş delgisi şu standart-
ları karşılar:
• 3180: ANSI sınıf 125/150
• 3181: ANSI sınıf 300
• 3185: ISO veya JIS 16 bar
• 3186: ISO NP40 veya JIS 40K
XL1, XL2-S ve XL2 grupları için, flanş delgisi ANSI
sınıf 150'dir.
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İtici Pervane
Pervane seçeneği Açıklama
Emme yan plakalı açık (XL1, XL2-S ve XL2'de • Model 3180 ve 3185 ile standart olarak sağlan-
mevcut değildir) mıştır (XL1, XL2-S ve XL2 hariç)

• Model 3181 ve 3186 ile seçeneğe bağlı olarak
sağlanmıştır

• Pompaların tüm ebatları için mevcuttur (XL1,
XL2-S ve XL2 hariç)

• Tamamen açık, uçtan emmeli tiptir
• Francis veya radyal tasarım giriş içerir
• Salmastra kutusu basıncı ve eksenel itmeyi dü-

şüren büyük denge delikleri ve geri pompa vana-
ları ile imal edilmiştir

• Mile kamalıdır ve bir pervane kilit somunu ile
konumunu tutar

• Bir Viton O-halka ile yalıtılmıştır
• Kuru bir mil tasarımı için kovanda bir Teflon O-

halka ile yalıtılmıştır
• Sert kağıt hamuru ve süreç hizmetlerini idare

eder
Emme yan plakası şu faydalara sahiptir:
• Muhafaza aşınmasına karşı koruma sağlar
• Kolayca sökülür
• Muhafazaya korozyona dayanıklı başlıksız civata

ve başlık somunu ile sabitlenir
• Bir conta ve O halka ile yalıtılır

Aşınma halkaları ile çevrelenmiştir ( XL1, XL2-S ve • 3181 ve 3186 ile standarttır
XL2'de standarttır) • S, M, L ve XL 3180 ve 3185'in seçili ebatlarıyla

opsiyoneldir. XL1, XL2-S ve XL2 3180 ve 3185'te
standarttır.

• Değiştirilebilir pervane aşınma halkası ve muha-
faza aşınma halkası kullanır

• Aşınma halkası yapılandırması doğru aşınma
halkası boşluklarını yenilemek ve devam ettirme-
ye yönelik olarak eksenel pervane ayarlamasına
imkan tanır

• Katkısız katıların üstesinden gelebilir
Emme yan plakalı ShearpellerTM • Modeller 3180 ve 3185'in sekiz ebatı için seçime

bağlı olarak sağlanır
• Tamamen açık, uçtan emmeli tiptir
• Radyal tasarım girişli olarak imal edilmiştir
• Eksenel itmeyi düşüren deniz kabuğu şekilli mu-

hafazaya ve geri pompa vanalarına sahiptir
• Sert geri dönüşüm değirmeni uygulamalarının

üstesinden gelebilir
• Tıkaçlama veya tıkanma olmaksızın uzun lifli

katıların üstesinden gelebilir

Salmastra kutu kapağı/salmastra haznesi
Kapak hem hazneye sızdırmalık sağlamanın bir yolu hem de değiştirilebilir bir aşınma parçası
olarak işlev görür. Modeller 3180 ve 3185'in dış çaplarında bir dizi tutucu tırnak ile
sabitlenmiştir ve modeller 3181 ve 3186'da başlı vidalarla bir taraftan diğer tarafa geçerek
civatalanmıştır. XL1, XL2-S ve XL2 ebatlar salmastra kutusu kapağı veya salmastra haznesini
sabitlemek için bir gövde adaptörü kullanılarak bir taraftan diğer tarafa geçerek civatalanır.
Tablo mevcut dört tasarım seçeneğini gösterir:
Salmastra haznesi seçeneği Açıklama
Paketli Salmastra kutusu ise • 1/2 in. (12.5 mm)'lik contanın beş halkasını artı

bir sızdırmazlık halkası kullanır
• Sızdırmalık halkasında tek yıkama bağlantısı

vardır
• Sızdırmazlık halkası ve salmastra kutusu boğa-

zında ikinci bir opsiyonel bağlantı bulunur
• Düz bölünmüş bir salmastra bileziği vardır
• Bir boğaz burçu vardır

TaperBore™ PLUS • Mekanik salmastralarla kullanılmıştır
• Uzatılmış bir salmastra ömrü için seçime bağlı bir

Kanat Partikül Ejektör (VPE) halkası kullanır
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Salmastra haznesi seçeneği Açıklama
Salmastra dönüşüm rakorlu TaperBore™ PLUS • Sadece 3181 ve 3186 ile kullanılmıştır

• Başlangıç esnasında salmastra ile kullanılmış
sonra mekanik salmastraya dönüştürülmüştür

Dinamik keçe (XL1, XL2-S ve XL2'de mevcut değil- • Sadece S, M, L ve XL 3180 ve 3185 ile kullanıl-
dir) mıştır

• Klasik mekanik keçe veya salmastranın dış yıka-
ma gerektirdiği zorlu uygulamalar için kullanıl-
mıştır

• Pompa çalışırken sıvıyı salmastra kutusundan
dışarı pompalamak için pervane ve salmastra
kutusu kapağı arasına monte edilmiş bir repeller
içerir

• Pompa kapalıyken pompalanan sıvının sızması-
nı önlemek için statik bir keçe sağlar

Güç ucu
Parça Açıklama
Rulman gövdesi ve kovanı S, M, L ve XL grupları için:

• Rulman gövdesi ve kovanı dökme demirden imal
edilmiştir.

• Gövde salmastra kutusu kapağına civatalanmış
ve geçirilmiştir.

• Gövde boğumlu salmastralarla yalıtılmıştır.
• Gresten yağla yağlamaya dönüşüm için hiçbir

özel parça gerektirmez.
• Rulman gövdesi soğutması yağla yağlamayla

birlikte bir seçenek olarak sunulabilir.
• Rulman kontra somunu ve kaplin eklemesi model

3180'de inç cinsinden, modeller 3185 ve 3186'da
ise milimetre cinsinden boyutlandırılmıştır.

XL1, XL2-S ve XL2 grupları için:
• Rulman gövdesi ve kovanı dökme demirden imal

edilmiştir.
• Gövde, gövde adaptörüne civatalanmış ve geçi-

rilmiştir.
• Gövde boğumlu salmastralarla yalıtılmıştır.
• Gresle yağlama ve rulman gövde soğutması

uygun değildir.
• Rulman kontra somunu milimetre cinsindendir.
• Kaplin eklemesi inç cinsindendir.

Mil kovanı S, M, L ve XL grupları için:
• Mil kovanı pervane anahtarınca tam olarak tahrik

edilen yenilenebilir bir kanca tipidir.
• Tek ucu olası sıcaklık varyasyonlarıyla genleş-

meye açık durumdadır.
• Bir Teflon O halka kovanın altındaki sızıntıları

engeller.
• Kovan, modeller 3180 ve 3181 için inç cinsinden

ve modeller 3185 ve 3186 için milimetre cinsin-
den boyutlandırılmıştır.

XL1, XL2-S ve XL2 grupları için:
• Mil kovanı pervane anahtarınca tam olarak tahrik

edilen yenilenebilir bir kanca tipidir.
• Tek ucu olası sıcaklık varyasyonlarıyla genleş-

meye açık durumdadır.
• Bir Teflon O halka kovanın altındaki sızıntıları

engeller.
• Salmastra kovanı milimetre cinsinden ve meka-

nik salmastra kovanı inç cinsinden boyutlandırıl-
mıştır.

Rulmanlar • İç rulman sadece radyal yükleri taşır.
• İç rulman gövde içinde eksenel olarak dalgalan-

mak için serbest durumdadır.
• Dış rulmanlar 40°'lik bir açısal temasla dubleks

ayarlı, arka arkaya montelidir.
• Dış rulmanlar hem radyal hem de eksenel yükler

taşırlar.
• Dış rulmanlar bir dişli kontra somun ile mil

üzerine kenetlenmiştir.
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Teçhizat
Tüm bağlantı elemanları ve dişli bağlantılar metriktir.

Dönüş yönü
Tahrik ucundan bakıldığında dönme yönü saat (sağ el) yönündedir.

ISO 2858 uygunluğu
Modeller 3185 ve 3186 uygulanabildiği yerde ISO 2858 Standardına uygundurlar. ISO standartı
nominal 5 inçlik 125 mm flanşlara izin verir. ANSI standartları artık 5 inç flanşlara izin
vermediğinden, modeller 3185 ve 3186'da bunlar kullanılmaz.

i-ALERT™ Durum Monitörü genel tanımı
Açıklama

i-ALERT Durum Monitörü pompa güç ucunun titreşim ve sıcaklığını sürekli olarak ölçen,
batarya ile çalışan kompakt bir durum izleme cihazıdır. Durum monitörü, pompa ön ayarlı
titreşim ve sıcaklık limitlerini aştığında pompa operatörünü ikaz etmek için yanıp sönen kırmızı
LEDler kullanır. Bu pompa operatörüne çok ciddi bir arıza oluşmadan önce süreçte veya
pompada değişiklikler yapma imkanı tanır. Durum monitörü ayrıca kullanıma hazır ve yeterli
batarya ömrü olduğunda yanan yeşil bir tekli LED ile donatılmıştır.

Yazılım Lisansı Sözleşmesi
i-Alert™ DURUM MONİTÖRÜNÜ KULLANMAKLA, AŞAĞIDAKİ LİSANS SÖZLEŞMESİNİN
HÜKÜM VE ŞARTLARINA BAĞLI KALMAYI KABUL EDERSİNİZ. LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ
DİKKATLİCE OKUYUN.
ITT Corporation ve bağlı ortaklıkları, iştirakleri, doğrudan veya yetkili alt lisansa sahip kişileri
("ITT") aracılığıyla, bir Goulds Pump Inc. modelinin durumunu izlenmesi için kullanılan i-Alert™
durum monitörünün normal işleyişindeki bu cihazla ("Yazılım") bütünleşik ikili çalıştırılabilir
formdaki yazılımın kullanımının sınırlı ve münhasır olmayan lisansını size vermektedir.
Yazılımdaki ünvan, mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları ITT ve onun üçüncü şahıs
tedarikçilerinde kalacaktır. Bu lisans sözleşmesinin yürürlüğe girmesi için imzalanmasına gerek
olmadığını kabul ediyorsunuz.
Bu Yazılımın ITT'nin mülkü olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı kanunları ile
uluslararası telif hakkı antlaşmalarının koruması altında bulunduğunu kabul ediyorsunuz.
Yazılımın yapısı, organizasyonu ve kodunun ITT'nin ve/veya onun üçüncü şahıs tedarikçilerinin
değerli ticari sırları olduğunu ve kaynak kodu formundaki Yazılımın ITT'nin bir değerli ticari sırrı
olduğunu da kabul ediyorsunuz. Yazılımın veya bunlarla ilgili bir parçanın kaynak koda
dönüştürülmeyeceğini, parçalara ayrılmayacağını, değiştirilmeyeceğini, ters monte edilmeye-
ceğini veya okunabilir forma indirgenmeyeceğini veya Yazılımdan yola çıkılarak türetilmiş
çalışma oluşturulmamasını kabul ediyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ihraç kontrol
kanunlarını ihlal eden hiç bir ülkeye Yazılımı ihraç ve yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul
ediyorsunuz.

Alarm modu
On dakikalık bir zaman aralığı içerisinde titreşim veya sıcaklık limitlerinin aşıldığının iki ardışık
okunması durumunda durum monitörü alarm moduna girer. Alarm modu iki saniye aralıklarda
yanıp sönen iki kırmızı LED ile gösterilir.

Sıcaklık ve titreşim limitleri
Değişken Limit
Sıcaklık 195°F (91°C)
Titreşim Temel seviyenin üzerinde % 100 artış
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Pil ömrü
i-ALERT Durum Monitörü pili değiştirilebilir değildir. Pilin gücü tükendiğinde tüm üniteyi
değiştirmelisiniz.
Pil ömrü standart pompa garantisinin bir parçası olarak garanti altına alınmaz.
Bu tablo normal ve alarm modu çalışma koşullarında ortalama durum monitörü pil ömrünü gösterir.
Durum monitörü işletim hali Pil ömrü
Normal işletim ve çevresel koşullar Üç ila beş yıl
Alarm modu Bir yıl

Ad plakası bilgisi
Sipariş için önemli bilgiler

Her pompanın kendisi hakkında bilgiler veren ad plakaları vardır. Ad plakaları gövde ve rulman
yatağında yer alır.
Yedek parçaları sipariş ederken bu pompa bilgilerini tanımlayın:

• Model
• Boyut
• Seri numarası
• Gerekli parçaların kalem numaraları

Genel bilgiler için pompa gövdesindeki ad plakasına bakın. Kalem numaraları için Parça
Listesine bakın.

Pompa gövdesindeki ad plakası İngiliz birimlerini kullanır

Tablo 2: Pompa gövdesindeki ad plakasının açıklaması
Ad plakası alanı Açıklama
IMPLR. DIA. İnç olarak pervane çapı
MAX. DIA. İnç olarak maksimum pervane çapı
GPM Dakikada galon olarak nominal pompa akışı
FT HD Fit olarak nominal pompa yüksekliği
RPM Dakikada devir olarak nominal pompa hızı
MOD. Pompa modeli
SIZE Pompa boyutu
STD. NO. Uygulanmaz
MAT L. CONST. Pompanın üretildiği malzeme
SER. NO. Pompanın seri numarası
MAX DSGN PSI Pompa tasarımına göre 100ºF'te maksimum basınç
@ 100ºF
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Metrik birimlerin kullanıldığı pompa gövdesindeki ad plakası
Tablo 3: Pompa gövdesindeki ad plakasının açıklaması

Ad plakası alanı Açıklama
IMPLR. DIA. Pervane çapı
MAX. DIA. Maksimum pervane çapı
M3/HR Saatte metre küp olarak nominal pompa akışı
M HD Metre olarak nominal pompa yüksekliği
RPM Dakikada devir olarak nominal pompa hızı
MOD. Pompa modeli
SIZE Pompa boyutu
STD. NO. Uygulanmaz
MAT L. CONST Pompanın üretildiği malzeme
SER. NO. Pompanın seri numarası
MAX. DSGN KG/ 20°C'de santimetre kare başına kilogram
CM2@20°C

Rulman yatağındaki ad plakası

Tablo 4: Rulman yatağındaki ad plakasının açıklaması
Ad plakası alanı Açıklama
BRG. O. B. Dış rulman gösterimi
BRG. I. B. İç rulman gösterimi
S/N Pompanın seri numarası
LUBE Yağlayıcı, yağ veya gres

ATEX ad plakası

Ad plakası alanı Açıklama
II Grup 2
2 Kategori 2
G/D Gaz ve toz varsa pompa kullanılabilir
T4 Sıcaklık sınıfı

NOT:
Pompadaki kod sınıflandırmalarının, ekipmanı kurmayı planladığınız spesifik ortam ile uyumlu
olduğundan emin olun. Uyumlu değillerse, ekipmanı kullanmayın ve devam etmeden ITT
temsilciniz ile temasa geçin.
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Kurulum
Kurulum öncesi
Önlemler

UYARI:

• Patlayıcı olabilecek bir ortama takılırken, motorun uygun şekilde onaylandığından emin olun.

• Tüm elektrikli ekipmanları topraklamanız gerekir. Bu, pompa ekipmanı, tahrik birimi ve izleme
ekipmanları için geçerlidir. Topraklama kablosunun düzgün bağlandığını test edin.

• Elektrik Bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve yerel
yasalar uyarınca yapılmalıdır.

•

NOT:
Uygun bir kurulum için yetkili bir ITT temsilcisinin denetimi önerilir. Aksi takdirde düşük
performans elde edilebilir ya da ekipman hasarı oluşabilir.

Pompa konumu talimatları
UYARI:
Kurulmuş birimler ve bileşenleri ağırdır. Bu ekipmanın düzgün bir şekilde kaldırılamaması ya da
desteklenmemesi, ciddi fiziksel yaralanmalara ve/veya ekipman hasarına neden olabilir. Ekipmanı sadece
belirtilen kaldırma noktalarından kaldırın. Kaldırma halkaları, kulakları, askılar ve gergiler gibi kaldırma
araçları, kaldırılması düşünülen tüm yük için uygun olacak şekilde seçilmeli ve kullanılmalıdır.

Talimat Açıklama/yorum
Pompayı sıvı kaynağına olabildiğince yakın tutun. Bu durum sürtünmeyi azaltır ve emiş borusunu

olabildiğince kısa hale getirir.
Pompa çevresindeki boşluğun yeterli olduğundan Bu durum, havalandırma, kontrol, bakım ve servisi
emin olun. kolaylaştırır.
Halat takımı gibi bir kaldırma ekipmanına ihtiyacınız Bu durum, kaldırma ekipmanını uygun şekilde kul-
varsa, pompa üzerinde yeterli boşluk olduğundan lanmayı ve bileşenleri güvenli bir yere güvenli
emin olun. şekilde çıkarıp götürmeyi kolaylaştırır.
Yağmur, sel ve dondurucu sıcaklıklardan ötürü Başka bir şey belirtilmemişse bu geçerlidir.
üniteyi olşabilecek su hasarlarından koruyun.
Sistem uygun boyutlu güvenlik aygıtları ve kontrol Kabul edilebilir aygıtlar:
aygıtları barındırmıyorsa ekipmanı kapalı sistemlere • Basınç emniyet valfleri
kurmayın ve çalıştırmayın. • Basınçlı tanklar

• Basınç kontrolleri
• Sıcaklık kontrolleri
• Akış kontrolleri
Sistem bu aygıtları içermiyorsa, pompayı çalıştırma-
dan önce sorumlu olan mühendis ya da mimara
danışın.

İstenmeyen gürültü ve titreşimin varlığını da hesaba Gürültü ve titreşim emilimi için en iyi pompa konumu
katın. altta toprak katmanın olduğu beton bir zemindir.
Pompa konumu tavanda ise, olası gürültü iletimini Bir gürültü uzmanına danışın.
azaltmak için özel uyarıları dikkate alın.

Temel gereksinimleri
Koşullar

• Temel, her tür titreşimi emebilmeli ve ünite için kalıcı, sağlam bir destek sunabilmelidir.
• Temel cıvatası deliklerinin konumu ve boyutu pompa verisi paketinde sunulan montaj

çiziminde gösterilene uymalıdır.
• Temel, iki ya da üç kat kadar pompa, taban plakası ve tahrik birimi grubundan ağır

gelmelidir.
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• Temel cıvatalarını sıktığınızda gerilme ve yamulmayı önlemek için düz ve büyük bir beton
temel sağlayın.

Kovan tipi cıvatalar

ekil #: Kovan tipi cıvatalar

1. Taban plakası
2. Şimler veya kamalar
3. Temel
4. Kovan
5. Hazne
6. Cıvata

J-tipi cıvatalar

ekil #: J-tipi cıvatalar

1. Taban plakası
2. Şimler veya kamalar
3. Temel
4. Hazne
5. Cıvata

Taban plakası montaj prosedürleri
Taban plakasının montaj için hazırlanması

1. Tüm takılı ekipmanları taban plakasından çıkarın.
2. Taban plakasının altını tam olarak temizleyin.
3. Mümkünse, taban plakasının altına epoksi astar uygulayın.

Bir epoksi bazlı harç kullandıysanız bir epoksi astar kullanın.
4. Uygun bir solvent ile işlenmiş montaj ayaklarından paslanmaz kaplamayı temizleyin.
5. Temel cıvatası deliklerinden su ve kalıntıları giderin.

Şimler ya da kamaları kullanarak taban plakasını takın
Gerekli aletler:

• Her temel cıvatası için iki şim veya kama seti
• İki su düzeci
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• Taban plakası seviye ayarı çalışma formu
Bu prosedür, dökme demir ve işlenmiş çelik taban plakaları için geçerlidir.
1. Kovan tipi cıvatalar kullanıyorsanız, harcın cıvata deliklerine girişini önlemek için cıvata

kovanlarını dolgu malzemesi ya da üstüp ile doldurun.
2. Kama veya şim setlerini her bir temel cıvatasının kenarına koyun.

Kama setlerinin 0,75 inç (19 mm) ila 1,50 inç (38 mm) yüksekliğe sahip olması gerekir.

1. Şimler veya kamalar
ekil #: Üstten görünüm

1. Şimler veya kamalar
ekil #: Yan görünüm

3. Taban plakasını temel cıvatalarına dikkatlice indirin.
4. Seviye düzeçlerini tahrik birimi ve pompa montaj ayaklarına koyun.

NOT:
Doğru seviye ayarlamayı sağlayabilmek için montaj ayaklarının kirden ve tozdan tamamen
arındırıldığından emin olun. Aksi takdirde düşük performans elde edilebilir ya da ekipman
hasarı oluşabilir.

5. Şimleri ekleyip çıkararak ya da kamaları hareket ettirerek taban plakasının seviyesini
boylamasına ve çapraz ayarlayın.
Bunlar seviye ayar toleranslarıdır:

• Boylamasına maksimum 0,125 inç (3,2 mm) fark
• Çapraz maksimum 0,059 inç (1,5 mm) fark

Okumaları alırken taban plakasının seviye ayarlama çalışma formu kullanılabilir.
6. Temel somunlarını elle sıkın.

Kaldırma contaları ile taban plakasını takın
Gerekli aletler:

• Kayganlaştırıcı bileşen
• Kaldırma contaları
• Çubuk stoğu
• İki su düzeci
• Taban plakası seviye ayarı çalışma formu
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Bu prosedür, özel üretilmiş çelik taban plakası ve avantajlı taban plakası için geçerlidir.
1. Kaldırma contalarına kayganlaştırıcı bileşen uygulayın.

Bu bileşen, harçlamanın ardından contaların çıkarılmasını kolaylaştırır.
2. Taban plakasını temel cıvatalarına dikkatlice indirin ve şu adımları gerçekleştirin:

a) Plakaları çubuk stoğundan kesin ve gerilim yığılımlarını azaltmak için plakaların
kenarlarına pah kırın.

b) Plakaları kaldırma contaları ile temel yüzeyinin arasına koyun.
c) Taban plakasını temel üzerine kaldırmak için köşelerdeki dört kaldırma contasını

kullanın.
Taban plakası ile temel yüzeyi arasındaki mesafenin 0,75 inç (19 mm) ile 1,50 inç
(38 mm) arasında olduğundan emin olun.

d) Orta kaldırma contalarının henüz temel yüzeyine temas etmediğinden emin olun.

1. Kaldırma contası
2. Taban plakası
3. Temel
4. Plaka

3. Tahrik birimi montaj ayaklarının seviyesini ayarlayın:

NOT:
Doğru seviye ayarlamayı sağlayabilmek için montaj ayaklarının kirden ve tozdan tamamen
arındırıldığından emin olun. Aksi takdirde düşük performans elde edilebilir ya da ekipman
hasarı oluşabilir.

a) Seviye düzecini boylamasına iki ayaktan birine koyun.
b) Seviye düzecini boylamasına iki ayağın uçları boyunca koyun.
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c) Tabanların seviyesini köşelerdeki dört kaldırma contasını çevirerek ayarlayın.
Seviye düzeci değerlerinin hem boylamasına hem de çapraz olarak olabildiğince sıfır
olmasına dikkat edin.
Okumaları alırken taban plakasının seviye ayarlama çalışma formunu kullanın.

1. Seviye düzeçleri
2. Tahrik birimi montaj ayakları
3. Temel cıvataları
4. Kaldırma contaları
5. Harç deliği
6. Pompanın montaj ayakları

4. Temel yüzeyinde plakalarında kalacak şekilde orta kaldırma contalarını aşağı çevirin.
5. Pompa montaj ayaklarının seviyesini ayarlayın:

NOT:
Doğru seviye ayarlamayı sağlayabilmek için montaj ayaklarının kirden ve tozdan tamamen
arındırıldığından emin olun. Aksi takdirde düşük performans elde edilebilir ya da ekipman
hasarı oluşabilir.

a) Seviye düzecini boylamasına iki ayaktan birine koyun.
b) Diğer seviye düzecini iki ayağın ortasına konumlayın.
c) Tabanların seviyesini köşelerdeki dört kaldırma contasını çevirerek ayarlayın.

Seviye düzeci değerlerinin hem boylamasına hem de çapraz olarak olabildiğince sıfır
olmasına dikkat edin.

1. Tahrik birimi montaj ayakları
2. Seviye düzeçleri
3. Temel cıvataları
4. Kaldırma contaları
5. Harç deliği
6. Pompanın montaj ayakları

6. Temel cıvatalarının somunlarını elle sıkın.
7. Tahrik birimi montaj ayaklarının düzlüğünü kontrol edin. Gerekirse kaldırma contalarını ve

temel cıvatalarını ayarlayın.
Doğru seviye ölçümü azami 0,002 inç/fit (0,0167 mm/m) değerinde olmalıdır.
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Yay monteli kurulum
UYARI:
Yaylar parçaları yüksek hızda fırlatabilecek enerjiyi depolayabilir. Herhangi bir görevi gerçekleştirmeden
önce, serbest genişlemeye karşı tüm yayların pozitif olarak kilitlendiğinden emin olun.

NOT:
Yayla monte edilmiş taban plakaları, sadece termal genleşmeden oluşan boru yüklerini
desteklemek için tasarlanmıştır. Emme ve boşaltım boruları için ayrı destekler kullanmanız
gerekir. Aksi takdirde ekipman hasarı oluşabilir.

Hangi yay monteli taban plakası ile çalıştığınıza karar verin:
Eğer... İse...
Eşit uzunluklardaki yayların bir kısmı taban plakası- Yay montajı kullanarak taban plakası kurulmasında-
nın üzerine takılı ve bir kısmı da taban plakasının ki adımları tamamlayın (birinci nesil).
altına takılıdır.
Yaylar farklı uzunluktadırlar ve taban plakasının Yay montajı kullanarak taban plakası kurulmasında-
altına takılıdırlar. ki adımları tamamlayın (ikinci nesil).

Yay monteli taban plakasının (birinci nesil) montajı
Bu prosedüre başlamadan önce şu unsurları kontrol edin:

• Birinci nesil yay monteli taban plakasındaki tüm yaylar özdeştirler ve aynı yay sabitine
sahiplerdir.

• Temel ayakları, taban plakası ile birlikte temin edilmemiştir. Temel altlıklarının 63 ila 125
mikro-inç yüzey kaplamalı 316 paslanmaz çelikten yapılmış plakalardan olduğundan emin
olun.

• Temel altlıklarının temel/zemine doğru bir şekilde kurulmuş olduğundan emin olun.
Üreticinin talimatlarına bakın.

1. Taban plakasını temel/zemin üzerindeki bir desteğe koyun.
Yay tertibatlarını takmak için taban plakası ve temel/zemin arasında yeterli boşluk
olduğundan emin olun.

2. Yay tertibatlarını birleştirin:
a) Bir yay saplamasında altıgen bir sıkıştırma somununu ve altıgen bir somunu 2,00 inç

(5,00 cm) yüksekliğine ayarlayın.
b) Saplama üzerine bir rulman altlığı takın.
c) Saplamayı rulman altlığına elle sıkıştırılacak derecede sıkıştırın.
d) Yay saplamasındaki taban ayar somunlarını onaylı GA boyutsal çiziminde gösterilen

yüksekliğe (X) ayarlayın.
e) Saplamaya düz bir rondela takın.
f) Saplama üzerine düz dibi aşağıya bakan bir yay takip çubuğu takın.
g) Saplama üzerine bir yay takın.
h) Düz dibi yukarıya bakan diğer bir yay takip çubuğunu takın.
i) Bu kısmi montajı saplamayı montaj braketine doğru yukarıya iterek taban plakasının

altından takın.
j) Saplama üzerine düz dibi aşağıya bakan bir yay takip çubuğu takın.
k) Saplamaya bir diğer yayı takın.
l) Düz dibi yukarıya bakan bir yay takip çubuğunu takın.
m) Saplamaya düz bir rondela takın.
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n) Saplamaya altıgen bir somun ve altıgen bir sıkıştırma somunu takın.

1. Altıgen sıkıştırma somunu
2. Takip çubuğu
3. Düz rondela
4. Rulman düzeneği
5. Yay
6. Altıgen somun
7. Saplama

3. Her yay düzeneği için adım 2'yi tekrarlayın.
4. Yay düzeneklerinin temel altlığına oturması için taban plakasını alçaltın.
5. Taban plakasını düz bir hale getirin ve nihai yükseklik ayarlamalarını yapın:

a) Üst altıgen sıkıştırma somunlarını ve altıgen somunları gevşetin.
b) Alt ayar somunlarını hareket ettirerek yüksekliği ayarlayın ve taban plakasını dengeye

getirin.
c) Taban plakası dengeye geldiğinde, yay takip çubuklarında üst yayların gevşememesi

için üst altıgen somunları sıkıştırın.
6. Her yay tertibatındaki alt ve üst sıkıştırma somunlarını takın.
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Yay monteli taban plakasının (ikinci nesil) montajı
Bu prosedüre başlamadan önce şu unsurları kontrol edin:

• Temel ayakları, taban plakası ile birlikte temin edilmemiştir. Temel altlıklarının 63 ila 125
mikro-inç yüzey kaplamalı 316 paslanmaz çelikten yapılmış plakalardan olduğundan emin
olun.

• Temel altlıklarının temel/zemine doğru bir şekilde kurulmuş olduğundan emin olun.
Üreticinin talimatlarına bakın.

İkinci nesil yay monteli taban plakasındaki yaylar iki ebatta temin edilir:
Serbest uzunlukta yay Yay sabiti Konum Yay ile kullanılan

saplamanın uzunluğu
7.125 in. (181 mm) 885 lb/inç (149,72 new- Pompa altındaki taban 16 in. (406 mm)

ton/mm) plakasının altında monteli
11 in. (280 mm) 176 lb/inç (30,82 newton/ Motor altındaki taban pla- 22 in. (559 mm)

mm) kasının altında monteli

1. Taban plakasını temel/zemin üzerindeki bir desteğe koyun.
Yay tertibatlarını takmaya yönelik olarak yeterli boşluğu sağlamak amacıyla taban plakası
ve temel/zemin arasında yaklaşık 16 inç (406 mm) bulunduğundan emin olun.

2. Saplamaların, somunların ve rulman altlığının yivlerine parça kalkmasını önleyici bir bileşik
uygulayın.

3. Yay tertibatlarını birleştirin:
a) Bir yay saplamasında altıgen bir somun ve altıgen sıkıştırma somununu ayarlayın ve 1

inç (25 mm) aşağı indirin.
b) Saplamayı taban plakasındaki montaj braketinin üzerinden sokun.

Her bir lokasyona ait saplamalarının doğru uzunluklarını belirlemek için GA ölçekli
çizimine başvurun.

c) Düz tarafı yukarı bakan bir takip çubuğu takın.
d) Bir yay takın.

Her bir lokasyona ait doğru yayı belirlemek için GA ölçekli çizimine başvurun.
e) Düz tarafı aşağıya bakan bir takip çubuğu takın.
f) Düz bir rondela, altıgen bir somun ve altıgen bir sıkıştırma somunu takın ve onları 2 inç

(54 mm) yukarı geçirin.
g) Saplamanın alttaki ucuna bir rulman altlığı takın.
h) Saplamayı rulman altlığına elle sıkıştırılacak derecede sıkıştırın.

Rulman altlığındaki yivin derinliği 1 inç (25mm)'dir.
i) Yay saplamasındaki taban ayar somunlarını onaylı GA boyutsal çiziminde gösterilen

yüksekliklere (X1 ve X2) ayarlayın.
Altıgen somun ve altıgen sıkıştırma somununu yukarıya ve aşağıya hareket ettirerek
mesafeleri ayarlayın.

4. Her bir saplama ve yay düzeneği için adım 3'ü tekrarlayın.
5. Yay düzeneklerinin temel altlığına oturması için taban plakasını alçaltın.
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Taban plakasının ağırlığı yaylara basınç yapar ve bu durum üst somunları gevşek bırakır.
X1 ve X2 boyutlarını ayarlayarak taban plakasını dengeleyebilirsiniz.

1. Altıgen sıkıştırma somunu
2. Takip çubuğu
3. Düz rondela
4. Temel altlığı
5. Rulman düzeneği
6. Yay
7. Altıgen somun
8. Saplama

6. Taban plakasını düz bir hale getirin ve nihai yükseklik ayarlamalarını yapın:
a) Tüm üst somunlar ve sıkıştırma somunlarını gevşek tutarak, temel seviyesini ayarla-

mak için X1 ve X2 boyutlarını ayarlayın.
b) Önce pompa emme flanşının merkez hattını emme borusunun merkez hattıyla hizaya

getirmek için X2 boyutunu ayarlayın. Şimdi taban plakasını motor ucu yaylarının X1
boyutunu ayarlayarak dengeye getirin.

c) Taban plakası dengelendikten sonra, üst somunu elle sıkıştırılacak derecede sıkın ve
altıgen sıkıştırma somununu üst altıgen somunuyla birleştirin. Her yay düzeneği için
tekrar edin.

d) Her yay düzeneğinde alt altıgen sıkıştırma somununu alt altıgen somun ile birleştirin.
7. Her yay düzeneğinde alt ve üst altıgen sıkıştırma somunlarını altıgen somunlar ile

birleştirin.
8. Gelecekte referans olarak kullanmak için GA ölçekli çizimindeki X1 ve X2 boyutlarını not

edin.
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Taban plakası-seviye ayarı çalışma formu
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Pompanın, tahrik biriminin ve kaplinin kurulumu
1. Pompayı taban plakasının üstüne monte edin ve sıkın. Uygun cıvatalar kullanın.
2. Tahrik birimini taban plakasına monte edin. Uygun cıvatalar kullanın ve el ile sıkın.
3. Kaplin kurulumu

Kaplin üreticisinin kurulum talimatlarına bakın.

Pompa-tahrik birimi hizalaması
Önlemler

UYARI:
• Tahrik bileşenlerinin ya da döner parçaların beklenmeyen temasını önlemek için mil hizalama

prosedürlerini takip edin. Kaplin üreticisinin verdiği kaplin kurulum ve çalıştırma prosedürlerini takip
edin.

• Herhangi bir montaj ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce tahrik biriminin tüm elektriksel
bağlantılarını ve gücünü kesin. Tahrik biriminin tüm elektriksel bağlantılarının ve gücünün kesilme-
mesi halinde ciddi fiziksel yaralanmalar gerçekleşecektir.
• Elektrik bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve

yerel yasalar uyarınca yapılmalıdır.
• İlgili talimat ve öneriler için üreticilerin tahrik/kaplin/donanım kurulum ve çalıştırma kılavuzlarına

(IOM) bakın.

NOT: Doğru hizalama, bu birimi kuran ve bu birimi kullanan kişilerin sorumluluğundadır. Üniteyi
çalıştırmadan önce pompa-tahrik birimi hizalamasını kontrol edin. Aksi takdirde düşük
performans elde edilebilir ya da ekipman hasarı oluşabilir.

NOT:
Doğru hizalama, bu birimi kuran ve bu birimi kullanan kişilerin sorumluluğundadır. Gövdeden
monteli birimlerin hizalamasını, birimi çalıştırmadan önce kontrol edin. Aksi takdirde düşük
performans elde edilebilir ya da ekipman hasarı oluşabilir.

NOT:

Hizalama kontrolleri
Hizalama kontrollerinin yapılma zamanı

Şu koşullarda hizalama kontrollerini yapmalısınız:
• İşlem sıcaklığı değişimleri.
• Borulardaki değişimler.
• Pompa bakımı sonrası.

Hizalama kontrolü tipleri
Kontrol tipi Kullanıldığında
İlk hizalama (soğuk hizalama) Çalışma öncesinde pompa ve tahrik birimi ortam sıcaklığındayken.
kontrolü
Son hizalama (sıcak hizalama) Çalışma sonrasında pompa ve tahrik birimi çalışma sıcaklığındayken.
kontrolü

İlk hizalama (soğuk hizalama) kontrolleri
Ne zaman Neden
Taban plakasına harç dökmeden Bu durum hizalamanın yapılabilmesini sağlar.
önce
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Ne zaman Neden
Taban plakasına harç döktükten Bu durum, harçlama işleminde hiçbir değişimin olmamasını sağlar.
sonra
Boruları bağladıktan sonra Bu durum, boru gerilmelerinin hizalamayı değiştirmemesini sağlar.

Değişiklikler olursa, pompa flanşlarında boru gerilmelerini gidermek
için boruları değiştirmeniz gerekir.

Son hizalama (sıcak hizalama) kontrolleri
Ne zaman Neden
İlk çalıştırmanın ardından Bu durum, hem pompa hem de tahrik birimi çalışma sıcaklığındayken

doğru hizalama sağlar.
Periyodik olarak Bu durum tesis çalışma prosedürlerini takip eder.

Hizalama kontrolleri için izin verilen gösterge değerleri

NOT:
Belirtilen uygun okuma değerleri, sadece çalışma sıcaklığında geçerlidir. Soğuk ortamlar için
farklı değerler verilmiştir. Doğru toleransları kullanmanız gerekir. Aksi takdirde hizalama
bozulabilir ve pompanın güvenilirliği azalabilir.

Son hizalamayı kontrol etmek için ibreli göstergeler kullanıldığında, toplam gösterge salgısı
maksimum 0,002 inç (0,05 mm) değerindeyken pompa ve tahrik birimi düzgün şekilde
hizalanır.

Paralel dikey hizalamanın soğuk ayarları
Giriş

Bu bölüm, farklı pompalanmış sıvı sıcaklıklarına dayalı olarak elektrik motoru tahrikli pompalar
için önerilen ön (soğuk) ayarları gösterir. Buhar türbinleri ve motorlar gibi diğer tahrik birimleri
tipleri için önerilen soğuk ayarlar için tahrik birimi üreticilerine danışın.

Model 3180 ve 3185 için önerilen ayarlar
Pompalanan sıvı sıcaklığı Tahrik birimi mili için önerilen ayarlama
10,00M (10M ) 0,002 inç (0,05 mm), düşük
65,56M (65M ) 0,001 inç (0,03 mm), yüksek
250°F (120°C) 0,005 inç (0,12 mm), yüksek
350°F (175°C) 0,009 inç (0,23 mm), yüksek
450°F (218°C) 0,013 inç (0,33 mm), yüksek

Hizalama ölçümü talimatları
Talimat Açıklama
Gösterge çubukları tahrik birimi kaplin yarımı ile Bu durum yanlış ölçümü önler.
temas edecek şekilde pompa kaplini yarımı ile
tahrik birimi kaplin yarımını birlikte çevirin.
Ayarlamaları yapmak için sadece tahrik birimini Bu durum boru kurulumlarındaki gerilmeyi önler.
hareket ettirin.
Gösterge ölçümlerini yaparken tahrik birimi ayakla- Bu durum, hareket yanlış ölçüme neden olduğun-
rının sıkı olması için cıvataları sabit tuttuğunuzdan dan tahrik birimini sabit tutar.
emin olun.
Hizalama düzeltmelerini yapmadan önce tahrik biri- Bu durum, hizalama düzeltmelerini yaparken tahrik
mi ayaklarının gevşek olması için cıvataları sabit birimini hareket ettirmeyi sağlar.
tuttuğunuzdan emin olun.
Mekanik ayarlamalardan sonra hizalamayı yeniden Bu durum, bir ayarlamanın neden olmuş olabileceği
kontrol edin. yanlış hizalamaları düzeltir.

Hizalama için ibreli göstergelerin takılması
Bu işlemi tamamlamak için iki ibreli göstergeye ihtiyacınız vardır.
1. Pompa kaplin yarısına (X) iki ibreli göstergeyi takın:
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a) Göstergelerden birini (P), gösterge çubuğu tahrik birimi kaplin yarımı (Y) çevresine
temas edecek şekilde takın.
Bu gösterge, paralel yanlış hizalamayı ölçmek için kullanılır.

b) Diğer göstergeyi (A), gösterge çubuğu tahrik birimi kaplin yarımının iç ucu ile temas
edecek şekilde takın.
Bu gösterge, açısal yanlış hizalamayı ölçmek için kullanılır.

2. Pompa kaplin yarımını (X), göstergelerin tahrik birimi kaplin yarımı (Y) ile temas halinde
olduğunu kontrol etmek için sonuna kadar olmayacak şekilde çevirin.

3. Gerekiyorsa göstergeleri ayarlayın.

Pompa-tahrik birimi hizalama talimatları
Dikey düzeltme için açısal hizalama gerçekleştirme

1. Açısal hizalama göstergesini, tahrik birimi kaplin yarımının (Y) yukarı merkez konumuna
(saat 12) getirerek, sıfır olarak ayarlayın.

2. Göstergeyi aşağı merkez konumuna döndürün (saat 6).
3. Gösterge okumasını kayıt altına alın.

Gösterme okuması... İse...
Negatif Kaplin yarımları aşağı taraftan, yukarı tarafa göre

daha ayrıktır. Aşağıdaki adımlardan birini gerçek-
leştirin:
• Tahrik birimini mil ucundan yükseltmek için

şimler ekleyin.
• Tahrik birimini diğer ucundan alçaltmak için

şimleri çıkarın.
Pozitif Kaplin yarımları aşağı taraftan, yukarı tarafa göre

daha yakındır. Aşağıdaki adımlardan birini ger-
çekleştirin:
• Tahrik birimini mil ucundan alçaltmak için şim-

leri çıkarın.
• Tahrik birimini diğer ucundan yükseltmek için

şimler ekleyin.

ekil #: Yanlış dikey hizalamanın yandan görünümü

4. İzin verilen okuma değerine erişilene kadar önceki adımları tekrarlayın.

Yatay düzeltme için açısal hizalama gerçekleştirme
1. Açısal hizalama göstergesini (A), tahrik birimi kaplin yarımının sol tarafından (Y) yukarı

merkez konumundan 90° mesafeye (saat 9) getirerek, sıfır olarak ayarlayın.
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2. Göstergeyi, yukarı merkez konumundan sağ tarafa, başlangıç konumundan 180° ile (saat
3) döndürün.

3. Gösterge okumasını kayıt altına alın.
Gösterme okuması... İse...
Negatif Kaplin yarımları sağ tarafta, sol tarafa göre daha ayrıktır.

Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:
• Tahrik biriminin mil ucunu sola kaydırın.
• Diğer tarafı ise sağa doğru kaydırın.

Pozitif Kaplin yarımları sağ tarafta, sol tarafa göre daha yakındır.
Aşağıdaki adımlardan birini gerçekleştirin:
• Tahrik biriminin mil ucunu sağa kaydırın.
• Diğer tarafı ise sola doğru kaydırın.

ekil #: Yanlış yatay hizalamanın üstten görünümü

4. İzin verilen okuma değerine erişilene kadar önceki adımları tekrarlayın.

Dikey düzeltme için paralel hizalama gerçekleştirme
Motor sıcaklığı artışı ve pompanın çalışma sıcaklığı bazlı uygun soğuk hizalama değeri için,
"Hizalama kontrolleri için izin verilen gösterge değerleri" (Tablonun yeri için bkz. İçindekiler)
içeriğindeki hizalama tablosuna bakın.
Bu prosedüre başlamadan önce, ibreli göstergelerin doğru şekilde takıldığından emin olun.
Bir birim, çalışma sıcaklığında 4 tarafından 90° mesafe ile paralel gösterge A okuması 0,002
inç (0,05 mm) değerinden daha fazla değilse, paralel hizalıdır.
1. Paralel hizalama göstergesini (P), tahrik birimi kaplin yarımının (Y) yukarı merkez

konumuna (saat 12) getirerek, sıfır olarak ayarlayın.
2. Göstergeyi aşağı merkez konumuna döndürün (saat 6).
3. Gösterge okumasını kayıt altına alın.

Gösterme okuması... İse...
Negatif Pompa kaplin yarımı (X), tahrik birimi kaplin

yarımından (Y) daha alçaktadır. Her sürücü aya-
ğından gösterge okuma değerinin yarısına eşit
kalınlıkta şim(ler) çıkarın.

Pozitif Pompa kaplin yarımı (X), tahrik birimi kaplin
yarımından (Y) daha yüksektedir. Her sürücü
ayaklarına, gösterge okuma değerinin yarısına
eşit kalınlıkta şim(ler) ekleyin.

ekil #: Yanlış dikey hizalamanın yandan görünümü

4. İzin verilen okuma değerine erişilene kadar önceki adımları tekrarlayın.

Yatay düzeltme için paralel hizalama gerçekleştirme
Bir birim, çalışma sıcaklığında 4 tarafından 90° mesafe ile paralel gösterge A okuması 0,002
inç (0,05 mm) değerinden daha fazla değilse, paralel hizalıdır.
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1. Paralel hizalama göstergesini (P), tahrik birimi kaplin yarımının sol tarafından (Y) yukarı
merkez konumundan 90° mesafeye (saat 9) getirerek, sıfır olarak ayarlayın.

2. Göstergeyi, yukarı merkez konumundan sağ tarafa, başlangıç konumundan 180° ile (saat
3) döndürün.

3. Gösterge okumasını kayıt altına alın.
Gösterme okuması... İse...
Negatif Tahrik birimi kaplin yarımı (Y), pompa kaplin

yarımının (X) solundadır.
Pozitif Tahrik birimi kaplin yarımı (Y), pompa kaplin

yarımının (X) sağındadır.

4. Tahrik birimini uygun konuma dikkatlice kaydırın.

NOT: Tahrik birimini dengeli şekilde kaydırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde yatay açısal
düzeltme olumsuz şekilde etkilenecektir.

ekil #: Yanlış yatay hizalamanın üstten görünümü

5. İzin verilen okuma değerine erişilene kadar önceki adımları tekrarlayın.

Dikey düzeltme için tam hizalama gerçekleştirme
Bir birim, dört tarafından 90° mesafe ile açısal göstergesi (A) ve paralel göstergesi (P)
okumalar ve 0,002 inç (0,05 mm) değerinden daha fazla değilse, tam hizalamaya sahiptir.
1. Açısal ve paralel ibreli göstergelerini, tahrik birimi kaplin yarımının (Y) yukarı merkez

konumuna (saat 12) getirerek, sıfır olarak ayarlayın.
2. Göstergeleri aşağı merkez konumuna döndürün (saat 6).
3. Gösterge okumalarını kayıt altına alın.
4. Uygun okuma değerlerini elde edene kadar, açısal ve paralel hizalama için ayrı ayrı olan

talimatlar uyarınca düzeltmeleri gerçekleştirin.

Yatay düzeltme için tam hizalama gerçekleştirme
Bir birim, dört tarafından 90° mesafe ile açısal göstergesi (A) ve paralel göstergesi (P)
okumalar ve 0,002 inç (0,05 mm) değerinden daha fazla değilse, tam hizalamaya sahiptir.
1. Açısal ve paralel hizalama ibreli göstergelerini, tahrik birimi kaplin yarımının sol tarafından

(Y) yukarı merkez konumundan 90° mesafeye (saat 9) getirerek, sıfır olarak ayarlayın.
2. Göstergeleri, yukarı merkez konumundan sağ tarafa, başlangıç konumundan 180° ile (saat

3) döndürün.
3. Gösterge okumalarını kayıt altına alın.
4. Uygun okuma değerlerini elde edene kadar, açısal ve paralel hizalama için ayrı ayrı olan

talimatlar uyarınca düzeltmeleri gerçekleştirin.

Taban plakasını harçlama
Gerekli ekipman:

• Temizleyiciler: Harcın tutmasını engelleyeceği için yağ bazlı temizleyici kullanmayın. Harç
üreticisinin sağladığı talimatlara bakın.

• Harç: Çekmez harç önerilir.
1. Harç ile temas halinde olacak olan tüm taban plakası alanlarını temizleyin.
2. Temelin etrafına bir hazne oluşturun.

36 Modeller 3180, 3181, 3185 ve 3186 Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu



Kurulum

3. Harç ile temas halinde olacak olan temeli, özenle nemlendirin.
4. Taban plakasına harç deliğinden hazne seviyesine kadar harç dökün.

Harç dökümünde hava kabarcıklarını önlemek için, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
• Titreştirici ile karıştırın.
• Harcı pompalama yöntemi ile dökün.

5. Harcın tutmasını bekleyin.

1. Taban plakası
2. Şimler veya kamalar
3. Harç
4. Temel
5. Kovan
6. Hazne
7. Cıvata

6. Taban plakasının kalan kısımlarını harç ile doldurun ve en az 48 saat harcın oturmasını
bekleyin.

1. Taban plakası
2. Harç
3. Temel
4. Hazne
5. Cıvata

7. Temel cıvatalarını sıkın.
8. Hizalamayı tekrar kontrol edin.

Baypas-borusu düşünceleri
Bir baypas hattının kullanım zamanı

Uzun süreli olarak düşük akışlarda çalışma gerektiren sistemler için bir baypas hattı sağlayın.
Boşaltım tarafından (valflerden önce) emiş kaynağına bir baypas hattı bağlayın.

Bir minimum-akış orifisini takma zamanı
Aşırı akışların baypasını önlemek için bir baypas hattına bir minimum akış orifisini boyutlandırıp
takabilirsiniz. Bir minimum akış orifisinin boyutlandırılması hakkında yardım için ITT temsilcini-
ze danışın.
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Bir minimum-akış orifisi yokken
Sabit bir baypas (minimum-akış orifis) mümkün değilse otomatik bir dolaşım valfini ya da
solenoid kumandalı bir valfi kullanmayı düşünün.

Boru kontrol listeleri
Genel boru kontrol listesi
Önlemler

DİKKAT:
• Boruları asla pompanın flanş bağlantılarına güç uygulayarak konumlandırmayın. Aksi takdirde

birime tehlikeli bir gerilme uygulamış olursunuz ve bu da pompa ve tahrik arasında hiza
bozulmasına neden olabilir. Boru gerilmesi, pompanın çalışmasında ters etki yaratarak fiziksel
yaralanmalara ve ekipman hasarına neden olabilir.

• Boşaltım hattındaki ayar valfi ile kapasiteyi düzenleyin. Asla emiş tarafındaki akışı kısmayın. Bu
işlem, daha düşük performansa, beklenmedik ısı oluşumuna ve ekipman hasarına neden olabilir.

DİKKAT:

Boru talimatları
Boru talimatları, 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802 adresindeki Hidrolik Enstitü-
sü'nden alınabilen Hidrolik Enstitüsü Standartlarında verilmiştir. Pompayı takmadan önce bu
belgeyi incelemelisiniz.

Kontrol listesi
Kontrol Açıklama/yorum Kontrol

edildi
Tüm boruların bağımsız şekilde Şunlara yardımcı olur:
ve doğal olarak pompa flanşı ile • Pompada gerilme
hizalandığını kontrol edin. • Pompa ile tahrik ünitesi arasında yanlış hizalama

• Pompa rulmanları ve kaplinde aşınma
• Pompa rulmanları, keçe ve milde aşınma

Boruları mümkün olduğunca kısa Bu durum sürtünme kayıplarını asgariye indirmeye yar-
tutun. dımcı olur.
Sadece gerekli fitinglerin kullanıl- Bu durum sürtünme kayıplarını asgariye indirmeye yar-
dığını kontrol edin. dımcı olur.
Şu işlemlere kadar boruları pom- —
paya bağlamayın:
• Taban plakası ya da alt taba-

nın harcı sertleşir.
• Pompa ve tahrik birimi sabitle-

me cıvataları sıkılmıştır.
Tüm boru bağlantı ve fitinglerinin Bu durum, çalışma sırasında havanın boru sistemine
hava geçirmez olduğundan emin girişini ya da kaçakları önler.
olun.
Pompadan korozif sıvılar geçiyor-
sa, boruların pompayı çıkarma-
dan önce sıvıyı tamamen attığın-
dan emin olun.
Pompa, yüksek sıcaklıklarda sıvı- Bu durum, boruların doğrusal genleşmesinden ötürü
ları işliyorsa genişleme spiralleri yanlış hizalamayı önlemeye yardımcı olur.
ya da bağlantılarının düzgün takıl-
dığından emin olun.
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Örnek: Genleşme için kurulum
Doğru Yanlış
Bu resim genleşme için doğru bir kurulumu gösterir: Bu resim genleşme için yanlış bir kurulumu gösterir:

1. Genleşme spirali/bağlantısı

Emiş boruları kontrol listesi
Performans eğrisi referansı

DİKKAT:
Boşaltım hattındaki ayar valfi ile kapasiteyi düzenleyin. Asla emiş tarafındaki akışı kısmayın. Bu işlem,
daha düşük performansa, beklenmedik ısı oluşumuna ve ekipman hasarına neden olabilir.

Emiş-boruları kontrolleri
Kontrol Açıklama/yorum Kontrol edildi
Pompa giriş flanşı ile en yakın Bu durum, türbülanstan ötürü
akış engeli (dirsek, valf, süzgeç pompa emiş girişinde kavitasyon
veya genleşme bağlantısı) arasın- oluşma riskini asgariye indirir.
daki mesafenin en azından beş Resimler için Örnek bölümlerine
boru çapı olması gerektiğini kont- bakın.
rol edin.
Genel olarak dirseklerde keskin Resimler için Örnek bölümlerine
bükülmeler olmadığını kontrol bakın.
edin.
Emiş borularının pompa emiş giri- Emiş boruları asla pompa emiş
şinden bir veya iki boy büyük oldu- girişinden daha küçük çapa sahip
ğunu kontrol edin. olmamalıdır.
Pompa girişi ile emiş borusu ara- Resimler için Örnek bölümlerine
sına eksantrik bir redüktör takın. bakın.
Emiş borusu redüktörlerinin, re-
düktör başına ikiden fazla boru
çapı değişimine sahip olmaması
gerekir.
Pompa emiş flanşındaki eksantrik Örnek resimlere bakın.
redüktörün aşağıdaki özelliklerde
olduğunu kontrol edin:
• Eğimli taraf aşağıda
• Yatay taraf üstte
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Kontrol Açıklama/yorum Kontrol edildi
Önerilen emiş süzgeçleri kullanılır. Emiş süzgeçleri pisliklerin pompa-
Bunların emiş borularının alanın- ya girişini önlemeye yardımcı olur.
dan en az üç kat büyük olduklarını 1/16 inç (1,6 mm) asgari çapa
kontrol edin. sahip gözenek delikleri önerilir.
Emiş süzgecinde basınç düşüşü- 0,60'tan küçük özgül ağırlığa sa-
nü izleyin. hip sıvılarda, emiş süzgecindeki
Süzgeçteki 5 psi'lık (34,5 kPa) bir basınç düşüşü buz birikimin-
artan bir basınç düşüşü, süzgecin den ötürü olabilir. Buz birikimi,
çıkarılması ve temizlenmesi ge- türbülansa, düşük basınç alanları-
rektiğini belirtir. na ve pompalanan sıvının buhar-

laşmasına neden olabilir.Belli bir süre sonra (asgari 24
saat) sistem yıkaması bitmeli ve
emiş süzgeci çıkarılabilmelidir.
Birden fazla pompa aynı sıvı kay- Bu öneri, daha yüksek bir pompa
nağından çalışıyorsa, her pompa performansı sağlamanıza yardım-
için ayrı emiş-boru hatlarının kulla- cı olur ve özelikle 0,60'tan az öz-
nıldığını kontrol edin. gül ağırlığı olan sıvılarda buhar

kilitlemesini önler.
Gerekirse, emiş borusunun bir —
tahliye valfine sahip olduğundan
ve düzgün takıldığından emin
olun.
0,60'ın altında özgül ağırlığı olan Yeterli NPSHa sağlamak için.
sıvılar için yeterli yalıtımın uygu-
landığından emin olun.

Sıvı kaynağı pompanın altında
Kontrol Açıklama/yorum Kontrol edildi
Emiş borularında hava cebi olma- Bu durum, pompa girişinde hava
dığından emin olun. ve kavitasyon oluşumunu önler.
Emiş borusunun sıvı kaynağından —
pompa girişine eğimli şekilde çıktı-
ğını kontrol edin.
Pompa kendiliğinden besleme En azından emiş borusu çapına
yapmıyorsa, pompayı besleyen bir eşit bir çapa sahip ayak valfini
cihazın takıldığını kontrol edin. kullanın.

Sıvı kaynağı pompanın üstünde
Kontrol Açıklama/yorum Kontrol edildi
Bir kesme valfinin emme girişin- Bu durum, pompa kontrolü ve ba-
den, boru çapının en az iki katı kımı sırasında hattı kapatmanızı
kadar mesafede emiş borusuna sağlar.
takıldığını kontrol edin. Pompayı kesmek için kesme valfi-

ni kullanmayın. Kısma şunlara se-
bep olabilir:
• Besleme kaybı
• Aşırı sıcaklıklar
• Pompa hasarı
• Garantiyi geçersiz kılma

Emiş borularında hava cebi olma- Bu durum, pompa girişinde hava
dığından emin olun. ve kavitasyon oluşumunu önler.
Boruların düz olduğunu ya da sıvı —
kaynağından aşağı meyilli olduğu-
nu kontrol edin.
Emme borusunun hiçbir kısmının —
pompa emme flanşının altından
çıkmadığından emin olun.
Emiş borularının yeterince sıvı Bu durum, bir emme vorteksi yo-
kaynağı yüzeyi altına batırıldığın- luyla pompaya hava girişini önler.
dan emin olun.
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Örnek: Pompa emiş girişine yakın dirsek (veya diğer akış bozulmaları)
Doğru Yanlış
Pompa giriş flanşı ile en yakın akış engeli (dirsek,
valf, süzgeç veya genleşme bağlantısı) arasındaki
doğru mesafenin en azından beş boru çapı olması
gerekir.

NOT: Bu resim yanlış şekilde takılmış bir dirseği
gösterir.NOT: Bu resim doğru şekilde takılmış bir dirseği

gösterir.

Örnek: Emiş borusu ekipmanı
Doğru Yanlış

1. Emiş borusu sıvı kaynağından yukarı çıkmakta 1. Eksantrik redüktör kullanılmadığından ve emiş
2. Uzun yarıçaplı dirsek borusu sıvı kaynağından kademeli olarak aşağı
3. Süzgeç eğim vermediğinden hava cebi oluşur
4. Ayak valfi
5. Üst seviyeli eksantrik redüktör NOT: Bu resim, emiş borusu için yanlış takılmış

ekipmanı gösterir.
NOT: Bu resim, emiş borusu için doğru takılmış
ekipmanı gösterir.
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Boşaltım boruları kontrol listesi
Kontrol listesi

Kontrol Açıklama/yorum Kontrol
edildi

Boşaltım hattına bir kesme valfinin Kesme valfi şunlar için gereklidir:
takıldığını kontrol edin. 0,60 değerinin • Besleme
altında özgül ağırlık için pompa boşal- • Akışın ayarlanması
tımına olan mesafeyi indirin. • Pompanın denetimi ve bakımı

• Düşük özgül ağırlıklı sıvılar için düşük akış
hızlarında pompalama buharlaşması ve buhar
kilitlemesi riskini azaltın.

Örneğe bakın: Boşaltım boruları ekipman resimleri.
Kesme valfi arasındaki boşaltım hattı- Kesme valfi ile pompa arasındaki konum çek valfin
na bir çek valfin takıldığını kontrol kontrolüne imkan verir.
edin. Çek valf, tahrik ünitesi kapandığında pompadan

geri akıştan ötürü pompa ve keçede oluşabilecek
hasarı önler. Sıvı akışını sabit tutmak için de
kullanılır.
Örneğe bakın: Boşaltım boruları ekipman resimleri.

Artırıcılar kullanılırsa, bunların pompa Örneğe bakın: Boşaltım boruları ekipman resimleri.
ve çek valf arasına takıldığını kontrol
edin.
Sisteme hızlı kapatmalı valfler takılır- Bu durum, pompayı ani şoklara ve su darbesine
sa, sönümleme aygıtlarının kullanıldı- karşı korur.
ğını kontrol edin.

Örnek: Boşaltım boruları ekipmanı
Doğru Yanlış

1. Çek valf (yanlış konum)1. Baypas hattı 2. Kesme valfi çek valf ile pompa arasına takılma-2. Kapatma valfi malıdır.3. Çek valf
4. Boşaltım kesme valfi
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Yardımcı borular kontrol listesi
Önlemler

UYARI:

• Rulman yağlama ve mekanik salmastra sistemlerindeki gibi olan soğutma sistemleri, fazla ısı
üretiminin, kıvılcım oluşmasının ve erken arıza oluşmasının önlenmesi için, düzgün bir şekilde çalışır
durumda olması gerekir.

• Plan 23 gibi, kendini temizlemeyen ya da kendi havalandırmasına sahip olmayan sızdırmazlık
sistemleri, kullanımdan önce manuel havalandırma gerektirir. Aksi takdirde aşırı ısı ya da
sızdırmazlık arızası oluşur.

NOT:
Mekanik salmastraya uygun bir salmastra yıkama sistemi olması zorunludur. Aksi takdirde

aşırı ısı ya da sızdırmazlık arızası oluşur.

Kurulum zamanı
Rulman soğutması, keçe-oda kapağı soğutması, mekanik salmastra yıkama ya da pompa ile
sunulan diğer özellikler için yardımcı borular takmanız gerekebilir. Spesifik yardımcı boru
önerileri için pompa veri sayfasına bakın.

Kontrol listesi
Kontrol Açıklama/yorum Kontrol edildi
Her bileşen için minimum akışın 1 –
gpm (4 lpm) olduğunu kontrol
edin.
Rulman ve keçe odası kapağı so-
ğutması sağlanırsa, yardımcı bo-
ruların 2 gpm (8 lpm) değerinde
akması gerekir.
Soğutma suyu basıncının 100 –
psig (7,0 kg/cm2) değerini aşmadı-
ğını kontrol edin.

Son boru kontrol listesi
Kontrol Açıklama/yorum Kontrol edildi
Milin düzgün döndüğünü kontrol Mili elle çevirin. Aşırı ısı üretimi ya
edin. da kıvılcımlara neden olabilecek

bir sürtünmenin bulunmadığından
emin olun.

Boru gerilmesinin herhangi bir Boruda gerilme varsa, boruları dü-
yanlış hizalamaya neden olmadı- zeltin.
ğından emin olmak için hizalama-
yı yeniden kontrol edin.
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Hizmete Alma, Başlatma, Çalıştırma ve
Kapatma
Çalıştırma hazırlığı

TEHLİKE:
Ölüm ya da ciddi yaralanmadan kaçının. Patlama ve/veya pompanın sıkışması yangın ve/veya yanıklara
neden olabilir. Pompadaki ad plakasında gösterilen basınç ve sıcaklık limitlerini aşmayacak şekilde
pompayı kullanın.

UYARI:
• Birimi çalıştırmadan önce bu önlemlere uyulmaması halinde ciddi yaralanmalar veya ekipman

arızası oluşabilir.
• Minimum nominal akışın altında olan akış seviyelerinde ya da emme veya boşaltım valfleri

kapalıyken pompayı çalıştırmayın. Bu durumlar, pompalanan sıvının buharlaşmasıyla patlama
tehlikesi oluşturabilir ve pompanın arızalanmasına veya fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

• Ölüm ya da ciddi yaralanmadan kaçının. Kaçak yapan sıvı yangına ve/veya yanıklara neden olabilir.
Pompa eğrisinden gösterilen maksimum nominal akışın üzerinde pompanın çalıştırılması beygir
gücünde ve titreşimde artışa neden olur ve NPSHr değerini de artırarak mekanik salmastra ve/veya
mil arızasına ve/veya besleme kaybına neden olabilir.

• Ölüm ya da ciddi yaralanmadan kaçının. Kaçak yapan sıvı yangına ve/veya yanıklara neden olabilir.
Pompa hızı 2 kutuplu motorlar için 2000 dv/dk ve 4 kutuplu motorlar için de 1000 dv/dk'ya 10 saniye
içinde ulaşmalıdır ya da aksi taktirde, titreşimdeki artış rotor sapması ve rotor stabilitesinde
azalmaya, mekanik salmastra ve/veya mil arızasına ve/veya pompa sıkışmasına neden olabilir.

• Pompalanan sıvıda ya da boru sisteminde yabancı madde olması akışı engelleyebilir, kıvılcım
çıkmasına, aşırı ısı oluşmasına ya da erken arıza olmasına neden olabilir. Pompalarda ve
sistemlerde çalışma esnasında ve öncesinde yabancı maddelerin olmadığından emin olun.

• Pompa ilk çalıştırma sırasında düzgün besleme yapmazsa ya da besleme kaybı olursa, işlem tekrar
edilmeden önce kapatılmalı ve durum düzeltilmelidir.

• Pompa, sızdırmazlık sistemi ya da işlem boru sisteminde gaz birikimi olması, patlayıcı bir ortam
oluşmasına neden olabilir. Pompayı çalıştırmadan önce işlem boru sisteminin, pompanın ve
sızdırmazlık sisteminin yeterli havalandırmaya sahip olduğundan emin olun.

• Plan 23 gibi, kendini temizlemeyen ya da kendi havalandırmasına sahip olmayan sızdırmazlık
sistemleri, kullanımdan önce manuel havalandırma gerektirir. Aksi takdirde aşırı ısı ya da
sızdırmazlık arızası oluşur.

• Herhangi bir montaj ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce tahrik biriminin tüm elektriksel
bağlantılarını ve gücünü kesin. Tahrik biriminin tüm elektriksel bağlantılarının ve gücünün kesilme-
mesi halinde ciddi fiziksel yaralanmalar gerçekleşecektir.
• Elektrik bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve

yerel yasalar uyarınca yapılmalıdır.
• İlgili talimat ve öneriler için üreticilerin tahrik/kaplin/donanım kurulum ve çalıştırma kılavuzlarına

(IOM) bakın.
• Pompanın ters rotasyon ile çalıştırılması, metal parçaların birbirleri ile temasına, ısı oluşumuna ve

muhafazanın bozulmasına neden olabilir.
• Ölüm ya da ciddi yaralanmadan kaçının. Patlama ve/veya pompanın sıkışması yangın ve/veya

yanıklara neden olabilir. Pompalanan sıvının buharlaşmasını önlemek için denge sağlayıcı hattın
takıldığından ya da pompa emişine ya da emiş kabına boruyla bağlandığından emin olun.

TEHLİKE:
Ölüm ya da ciddi yaralanmadan kaçının. Kaçak yapan sıvı yangına ve/veya yanıklara neden olabilir.
Pompa dolumundan önce tüm açıklıkların kapatıldığından emin olun.

44 Modeller 3180, 3181, 3185 ve 3186 Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu



Hizmete Alma, Başlatma, Çalıştırma ve Kapatma

Önlemler

NOT:
• Pompayı çalıştırmadan önce tahrik ayarlarını doğrulayın.
• Sıcaklıkta bir dakika içinde 1,4°C (2,5°F) değerini aşan ısı artışı olmasına izin vermeyin.
• Muhafaza türü mekanik salmastralar ile temin edilen birimlerde, mekanik salmastra ya da

mil kovanının hasar görme riski vardır. Çalıştırmadan önce kilitleme halkasının ayar
vidalarını sıkın ve sıkma klipsini çıkarın.

Pompayı başlatmadan önce bu talimatları takip etmelisiniz:
• İlk başlatmada erken arızayı önlemek amacıyla boru sisteminde kir ya da döküntüleri

temizlemek için sistemi iyice yıkayın ve temizleyin.
• Olabildiğince hızlı bir şekilde değişken hızlı tahrik birimlerini nominal hıza getirin.
• Pompalanan sıvının sıcaklığı 200°F (93°C) değerini aşarsa, çalışma öncesinde pompayı
ısıtın. Gövde sıcaklığı sıvı sıcaklığına 100°F (38°C) yaklaşana dek sıvının az bir miktarını
pompada dolaştırın. Bunu, sıvıyı pompa girişinden boşaltım tahliyesine aktararak gerçek-
leştirin (isteğe bağlı olarak, gövde havalandırması ısıtma devresine dahil edilebilir fakat
gerekli değildir). İşlem sıvısı sıcaklığında (2) saat süresince daldırın.

İlk çalıştırmada, değişken hızlı tahrik birimi pompaya bağlıyken, değişken hızlı tahrik birimlerini
ayarlamayın ya da hız governörü veya aşırı hız tetikleme ayarlarını kontrol etmeyin. Ayarlar
doğrulanmadıysa, üniteyi ayırın ve tahrik birimi üreticisinin verdiği talimatlara başvurun.

Kaplin korumasının sökülmesi
1. Kaplin korumasının merkezindeki delik yuvasından somun, cıvata ve rondelaları sökün.
2. Kaplin korumasının tahrik birimi yarımını, pompaya doğru kaydırın.
3. Kaplin korumasının tahrik birimi yarımından somun, cıvata ve rondelaları sökün.
4. Tahrik birimi tarafındaki uç plakasını çıkarın.
5. Kaplin korumasının tahrik birimi yarımını çıkarın:

a) Alt kısmı biraz genişletin.
b) Yukarıya doğru kaldırın.

6. Kaplin korumasının pompa yarımından kalan somun, cıvata ve rondelaları sökün.
Rulman yatağının pompa tarafından uç plakasını sökmek gerekmez. Pompanın iç
parçalarının bakımı gerektiğinde, uç plakasını sökmeden rulman yatağının cıvatalarına
erişim sağlayabilirsiniz.

7. Kaplin korumasının pompa yarımını çıkarın:
a) Alt kısmı biraz genişletin.
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b) Yukarıya doğru kaldırın.

1. Kaplin koruması
2. Kaplin

Dönüş kontrolü - Gövdeye Monteli
UYARI:

• Pompanın ters rotasyon ile çalıştırılması, metal parçaların birbirleri ile temasına, ısı oluşumuna ve
muhafazanın bozulmasına neden olabilir.

• Herhangi bir montaj ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce tahrik biriminin tüm elektriksel
bağlantılarını ve gücünü kesin. Tahrik biriminin tüm elektriksel bağlantılarının ve gücünün kesilme-
mesi halinde ciddi fiziksel yaralanmalar gerçekleşecektir.
• Elektrik bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve

yerel yasalar uyarınca yapılmalıdır.
• İlgili talimat ve öneriler için üreticilerin tahrik/kaplin/donanım kurulum ve çalıştırma kılavuzlarına

(IOM) bakın.

1. Tahrik biriminin gücünü kesin.
2. Kaplin göbeklerinin mile sağlam takıldığından emin olun.
3. kaplin ara parçasının çıkarıldığından emin olun.

Pompa, kaplin ara parçası sökülü olarak gönderilir.
4. Tahrik birimine güç verin.
5. Etrafında kimse olmadığından emin olduktan sonra dönüş yönünün, rulman yatağındaki ya

da yakın birleşmeli üzerindeki ok yönü ile eşleştiğini doğrulamak için tahrik birimini yeterli
süre ile çalıştırın.

6. Tahrik biriminin gücünü kesin.

Pervane boşluğu kontrolü
Pervane boşluğu kontrolü aşağıdakileri garanti altına alır:

• Pompa serbestçe dönmektedir.
• Uzun ekipman ömrü ve düşük enerji tüketimi için pompa optimal etkinlikte çalışmaktadır.
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Pervane eksenel boşlukları
Toplam eksenel ayarlama

Pervanenin emme yan plakası veya kasa halkası ve salmastra kutusu kapağı arasındaki
toplam eksenel ayarlaması 0,028 inç ve 0,087 inç (0,7 mm ve 2,2 mm) arasında olmalıdır.

Açık ve kapalı pervane için soğuk sıcaklık eksenel boşluğu
122°F (50°C) üzerindeki pompalanan sıvı sıcaklıkları için, ön ayar bu tablodaki değerlere yükseltilmelidir.
Bu pervaneyi emme yan plakasıyla veya yüksek çalışma sıcaklıklarıyla oluşan mil genleşmesinden
kaynaklanan aşınma halkasıyla temas etmekten korur.
Sıcaklık Boşluk
122°F (50°C) 0.015 in. (0.38 mm)
212°F (100°C) 0.018 in. (0.45 mm)
302°F (150°C) 0.020 in. (0.50 mm)
392°F (200°C) 0.022 in. (0.55 mm)
446°F (230°C) 0.026 in. (0.65 mm)

Shearpeller™ eksenel boşluğunun kontrolü
Shearpeller™ ipliksi katıların üstesinden gelebilmek için geniş bir ön boşluğa ihtiyaç duyar.
Shearpeller™ ve emme yan plakası arasındaki ön boşluk 0,375 inç (9,50 mm)'tir. Bu geniş
boşlukla, pompa ön boşluktaki küçük değişikliklere karşı çok duyarlı değildir. Geniş boşluklar
nedeniyle, Shearpeller™ seçeneği soğuk (ön) ayar gerektirmez.
1. Arka pompa boşaltma vanaları salmastra haznesiyle temas edene dek Shearpeller™'ı geri

çekin.
2. Shearpeller™'ı 0,062 inç (1,57 mm) ileriye hareket ettirin.
Emme yan plakası ve salmastra haznesi arasındaki Shearpeller™ toplam eksenel ayarlaması
0,437 inç (11,00 mm)'dir.

Pervane boşluğu ayarı
Doğru bir pervane boşluğunun önemi

Doğru bir pervane boşluğu pompanın yüksek performansla çalışmasını garanti altına alır.

UYARI:

• İtici pervane boşluk ayarı için olan prosedüre uyulmalıdır. Boşluğun doğru ayarlanmaması ya da
prosedürlerin tam olarak yerine getirilmemesi, kıvılcım oluşmasına, beklenmeyen ısı oluşumuna ve
ekipman hasarına neden olabilir.

• Muhafaza türü bir mekanik salmastra kullanıyorsanız itici pervane boşluğunu ayarlamadan önce,
sıkma klipsi monte etmeli ve ayar vidalarını gevşetmeniz gerekir. Aksi takdirde kıvılcım, ısı veya
mekanik salmastra hasarı oluşabilir.

Boşluk fabrikada 0,015 inç'e (0,4 mm) ayarlanmıştır fakat bu kurulum esnasındaki boru
bağlantısına bağlı olarak değişebilir. Zamanla başlıkta veya akımdaki bir düşüş veya gereken
güçteki bir artış ile pompa performansındaki bir değişiklik gözlenebilir.

Pervane boşluğu yöntemleri
Pervane boşluğunu aşağıdaki yöntemlerden birisiyle ayarlayabilirsiniz:

• İbreli gösterge yöntemi
• Kalınlık mastarı yöntemi
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Pervane boşluğu ayarı - ibreli gösterge yöntemi
UYARI:

Herhangi bir montaj ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce tahrik biriminin tüm elektriksel
bağlantılarını ve gücünü kesin. Tahrik biriminin tüm elektriksel bağlantılarının ve gücünün kesilmemesi
halinde ciddi fiziksel yaralanmalar gerçekleşecektir.

• Elektrik bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve yerel
yasalar uyarınca yapılmalıdır.

• İlgili talimat ve öneriler için üreticilerin tahrik/kaplin/donanım kurulum ve çalıştırma kılavuzlarına
(IOM) bakın.

1. Kaplin korumasını sökün.
2. Butonun mil ucu veya kaplin yüzüne temas etmesi için göstergeyi ayarlayın.
3. Jak civatalar (371A) üzerindeki sıkıştırma somunlarını (423B) gevşetin ve sonra civataları

iki dönüş kadar geriye çekin.
4. Kilitleme civatalarını (370C) eşit bir şekilde sıkıştırın, kovanı (134A) gövdeye (228) doğru

pervane kasaya temas edene kadar getirin.
5. Pervane ile yan plaka veya aşınma halkası arasında bir temas olduğundan emin olmak için

mili çevirin.
6. Göstergeyi sıfıra ayarlayın ve kilitleme civatasını (370C) bir dönüş kadar gevşetin.
7. Jak civataları (371A) eşit bir şekilde rulman gövdesine temas edene kadar geçirin.
8. Jak civatalarını eşit şekilde bir seferde bir flat kadar sıkıştırın, gösterge doğru boşluğu

belirlemek için pervane boşluk tablosuna bakın.
9. Civataları aşağıdaki düzende olmak üzere eşit bir şekilde sıkıştırın:

a) Kilitleme cıvatalarını (370C) sıkın.
b) Jak civataları (371A) sıkın.
Gösterge okumasını doğru ayarda tuttuğunuzdan emin olun.

10. Milin serbest bir dönüşe sahip olduğundan emin olun.
11. Kaplin korumasını yerine takın.
12. Her iki itme (332A) ve radyal (333A) labirent salmastralarının gövdeye düzgün bir şekilde

oturduklarından emin olmak için onları kontrol edin.
13. Kaplin göbeği üzerinde çalışırken yalıtımlı eldivenler kullanın. Kaplin göbeği ısınacaktır ve

fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

Pervane boşluğu ayarı - sentil yöntemi
UYARI:

Herhangi bir montaj ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce tahrik biriminin tüm elektriksel
bağlantılarını ve gücünü kesin. Tahrik biriminin tüm elektriksel bağlantılarının ve gücünün kesilmemesi
halinde ciddi fiziksel yaralanmalar gerçekleşecektir.

• Elektrik bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve yerel
yasalar uyarınca yapılmalıdır.

• İlgili talimat ve öneriler için üreticilerin tahrik/kaplin/donanım kurulum ve çalıştırma kılavuzlarına
(IOM) bakın.

1. Tahrik birimi gücünü kilitleyin ve kaplin koruyucuyu sökün.
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2. Jak civatalar (371A) üzerindeki sıkıştırma somunlarını (423B) gevşetin ve sonra civataları
iki dönüş kadar geriye çekin.

3. Eşit bir şekilde kilitleme civatalarını (370C) sıkıştırın, kovanı (134A) gövdeye (228) doğru
pervane kasaya temas edene kadar getirin.

4. Pervane ile yan plaka veya aşınma halkası arasında bir temas olduğundan emin olmak için
mili çevirin.

5. Bir set sentille kovan ve gövde arasındaki açıklığı ölçün ve kaydedin.
6. Kilitleme civatasını (370C) bir dönüş geriye çevirin.
7. Doğru pervane boşluklarını sentil kümesine ekleyin ve sentil sığana kadar muhafazayı

gövdeden ayar civataları (371A) ile uzaklaştırın.
Bu ayarlamayı yaparken (tek seferde bir flat kadar) ayar civatalarını (371A) eşit bir şekilde
sıkın.

8. Gösterge okumasını doğru ayarda tutarak kilitleme civatalarını (370C) ve sonra ayar
civatalarını (371A) eşit şekilde sıkın.

9. Milin serbest bir dönüşe sahip olduğundan emin olun.
10. Kaplin korumasını yerine takın.
11. Her iki itme (332A) ve radyal (333A) labirent salmastralarının gövdeye düzgün bir şekilde

oturduklarından emin olmak için onları kontrol edin.
12. Kaplin göbeği üzerinde çalışırken yalıtımlı eldivenler kullanın. Kaplin göbeği ısınacaktır ve

fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

Pompa ve tahrik biriminin bağlanması
UYARI:

Herhangi bir montaj ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce tahrik biriminin tüm elektriksel
bağlantılarını ve gücünü kesin. Tahrik biriminin tüm elektriksel bağlantılarının ve gücünün kesilmemesi
halinde ciddi fiziksel yaralanmalar gerçekleşecektir.

• Elektrik bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve yerel
yasalar uyarınca yapılmalıdır.

• İlgili talimat ve öneriler için üreticilerin tahrik/kaplin/donanım kurulum ve çalıştırma kılavuzlarına
(IOM) bakın.
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Kaplinler bir ATEX sınıflandırmalı ortamda kullanım için uygun sertifikasyona sahip olmalıdır.
Kaplinleri yağlamak ve kurmak için, kaplin üreticisinin talimatlarını kullanın. Spesifik talimat ve
öneriler için tahrik birimi/kaplin/dişli üreticilerinin IOM'una bakın.

1. Kaplin koruması
2. Kaplin
ekil #: Kaplin koruması montajı

Kaplin korumasının kurulumu
UYARI:

• Pompayı düzgün bir şekilde monte edilmiş kaplin koruması olmadan asla çalıştırmayın. Pompanın
kaplin koruması olmadan çalıştırılması halinde yaralanmalar gerçekleşecektir.

• Elektrik Bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve yerel
yasalar uyarınca yapılmalıdır.

• Spesifik talimat ve öneriler için tahrik birimi/kaplin/dişli üreticilerinin IOM'una bakın.

• Herhangi bir montaj ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce tahrik biriminin tüm elektriksel
bağlantılarını ve gücünü kesin. Tahrik biriminin tüm elektriksel bağlantılarının ve gücünün kesilme-
mesi halinde ciddi fiziksel yaralanmalar gerçekleşecektir.
• Elektrik bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve

yerel yasalar uyarınca yapılmalıdır.
• İlgili talimat ve öneriler için üreticilerin tahrik/kaplin/donanım kurulum ve çalıştırma kılavuzlarına

(IOM) bakın.
• Ex sınıfı ortamlarda kullanılan kaplinler, doğru sertifikalara sahip olmalı ve kıvılcım oluşturmayan

maddelerden yapılmış olmalıdır.
•

Gerekli parçalar:
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1. Uç plakası, tahrik ucu
2. Uç plakası, pompa ucu
3. Koruma yarımı, 2 adet gereklidir
4. 3/8-16 somun, 3 adet gereklidir
5. 3/8 inç rondela
6. 3/8-16 x 2 inç altıgen başlı cıvata, 3 adet gereklidir

1. Motor elektriğini kesin, motoru kilitli konuma alın ve ayırmayı belirten bir dikkat etiketini
startere iliştirin.

2. Pompa tarafı uç plakasını yerine koyun.
Pompa tarafı uç plakası zaten yerindeyse, gerekli kaplin ayarlamalarını yapın ve sonraki
adıma geçin.

3. Kaplin korumasının pompa yarımını yerine koyun:
a) Alt kısmı biraz genişletin.
b) Kaplin koruması yarımını pompa tarafı uç plakası üzerine koyun.

1. Açısal kanal
2. Pompa tarafı uç plakası
3. Tahrik birimi
4. Kaplin korumasının pompa yarımı

Kaplin korumasındaki açısal kanal, uç plakası çevresine oturmalıdır.
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1. Açısal kanal
2. Uç plakası (pompa ucu)
3. Koruma yarısı

4. Kaplin koruması yarımını uç plakasına sabitlemek için bir cıvata, bir somun ve iki rondela
kullanın. İyice sıkın.

1. Somun
2. Rondela
3. Cıvata

5. Kaplin korumasının tahrik birimi yarımını yerine koyun:
a) Alt kısmı biraz genişletin.
b) Kaplin korumasının tahrik birimi yarımını kaplin koruması pompa yarımı üzerine koyun.

Kaplin koruması yarımındaki açısal kanal, motora bakmalıdır.
6. Tahrik birimi tarafı uç plakasını motor mili üzerine koyun.
7. Tahrik birimi tarafı uç plakasını kaplin koruması tahrik birimi yarımı açısal kanalına

yerleştirin.
8. Kaplin koruması yarımını uç plakasına sabitlemek için bir cıvata, bir somun ve iki rondela

kullanın. Sadece elle sıkın.
Delik, kaplin koruması yarımının tahrik birimi tarafında bulunur.

9. Kaplin koruması tahrik birimi yarımını, kaplin koruması milleri ve kaplinleri tamamen
kapayacak şekilde motora doğru kaydırın.

10. Kaplin koruması yarımlarını birlikte sabitlemek için bir cıvata, bir somun ve iki rondela
kullanın.

11. Tüm somunları koruma grubuna sıkın.

UYARI:
Kaplin koruması düzgün bir şekilde monte edilmemiş ise pompayı çalıştırmayın.
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Rulman yağlama
UYARI:

Rulmanların yeterli oranda yağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde kıvılcım çıkabilir, aşırı ısı
oluşabilir ya da erken arıza oluşabilir.

NOT: Uzun bir süredir hizmet dışı kalmış bir pompanın yağlanmasının kontrol edildiğinden
emin olun ve gerekiyorsa yeniden yağlayın.

Pompalar yağsız bir şekilde sevk edilir. Yağlamalı rulmanları iş yerinde yağlamalısınız.
Gresle yağlanan rulmanlar, fabrikada yağlanmışlardır.
Rulman üreticisi rulmanları ömür boyu gresleme için gres ile doldurur ve fabrikada kapatır. Söz
konusu rulmanları yağlamanız veya kapamanıza gerek yoktur.
Saf yağ da yağ buharı ile yağlanan birimlerde, yağ buharının düzgün bir akışa sahip olduğunu
doğrulamak için görme yuvası kapaklarını çıkarın. Kapakları yerlerine takın.
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Yağ hacimleri
Yağ hacmi gereksinimleri

Bu tablo, yağlamalı rulmanlar için gerekli yağ miktarını gösterir.
Gövde Kuart Litre

S 1.1 1.0
M 2.1 2.0
L 2.1 2.0

XL 3.2 3.0
XL1 12.2 11.6

XL2-S ve XL2 24.0 22.7

Yağlama yağı gereksinimleri
Kalite gereksinimleri

Pas ve oksidasyon önleyicili yüksek kaliteli bir türbin yağı kullanın.

Yağlama yağı gereksinimleri
180°F (82°C) altındaki rulman 180°F (82°C) üstündeki rulman
sıcaklığı sıcaklığı

ISO sınıfı ISO viskozite sınıfı 68 ISO viskozite sınıfı 100
100°F (38°C) değerinde yaklaşık 300 470
SSU
DIN 51517 C68 C100
105°F (40°C) 2mm/sn değerinde 68 100
kinematik viskozite

Rulmanların yağlanması için kabul edilebilir yağ
Kabul edilebilir yağlayıcılar

Marka Yağlayıcı tipi
Chevron GTS Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 26 300 SSU @ 100°F (38°C)
Philips Mangus Oil 315

MM motor oil SAE 20-20W
HDS motor oil SAE 20-20W

Gulf Harmony 68

Rulmanların yağ ile yağlanması
UYARI:

Rulmanların yeterli oranda yağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde kıvılcım çıkabilir, aşırı ısı
oluşabilir ya da erken arıza oluşabilir.

Rulman gövdesini yağ ile doldurun:
Eğer... İse...
Sabit seviyeli yağdanlık seçe- Rulman gövdesinin tepesinde bulunan huni (doldurucu) bağlantısına,
neğiniz yoksa seviyesi, gözetleme camının ortasındaki işarete ulaşıncaya kadar yağ

koyun. Pas ve oksidasyon önleyicili yüksek kaliteli bir türbin tipi yağ
kullanın.
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Eğer... İse...
Sabit seviyeli yağdanlık seçe- Watchdog® yağdanlık sistemi kapalı sistem ortamlarda kullanım için
neğiniz varsa tasarlanmıştır. Bu pompalarda kullanılan Inpro VBXX-D boğumlu salmast-

rası eşit olmayan basıncın yağdanlığı fazla doldurması durumunu yarata-
bilmektedir. Bu durum kesintili çalışma esnasında oluşabilir. Bu problemi
yaratan basınç değer farkını ortadan kaldırmak için Watchdog filtreli bir
havalandırıcı temin etmektedir.
Eğer tesis ortamı veya gereksinimleri havalandırmalı rulman gövdeleri için
uygun değilse, o halde Watchdog yağdanlık kullanmayın.
Watchdog yağdanlığını seviye gözetleme camı bağlantısına yerleştirin.
Yağdanlık herhangi bir ayarlama ölçüsüne ihtiyaç duymaz.

1. Yağdanlıktaki yağ seviyesini belirleyen kontrol noktası

Ömür boyu gresli rulman yağlaması
Rulman üreticisi rulmanları ömür boyu gresleme için gres ile doldurur ve fabrikada kapatır. Söz
konusu rulmanları yağlamanız veya kapamanıza gerek yoktur. Söz konusu rulmanların yeniden
yağlama ve bakım prosedürleri için Bakım kısmına bakın.

Mil sızdırmazlık seçenekleri
Çoğu durumda, üretici pompayı sevk etmeden önce mili yalıtkan hale getirir. Pompanızın
sızdırmaz bir mili bulunmuyorsa, Bakım bölümünün Mil salmastralarının bakımı kısmına bakın.
Bu model şu tipteki mil salmastralarını kullanır:

• Muhafaza türü mekanik salmastra
• Klasik iç aksamlı mekanik keçe
• Dinamik keçe
• Paket salmastra kutusu seçeneği

Mekanik keçe seçenekleri
Pompalar ekseriyetle mekanik keçeler takılı olarak sevk edilirler. Eğer takılı değillerse, mekanik
keçe üreticisinin takma talimatlarına başvurun.
Aşağıda yer alanlar bu pompa için mekanik keçe seçenekleridir:

• Muhafaza türü mekanik salmastra
• Klasik iç aksam mekanik keçe

Mekanik salmastralar için yalıtım sıvısının bağlantısı
Keçe yağlaması gereklidir

Uygun yağlama için keçe yüzeylerinin arasında sıvı bir film olmalıdır. Keçe ile verilen resimler
ile kılavuzları bulun.
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Keçe yıkama yöntemleri
Keçeyi yıkamak ya da soğutmak için bu yöntemleri kullanabilirsiniz:
Yöntem Açıklama
Ürün yıkama Pompa, pompalanan sıvıyı gövdeden alıp keçe salmastrasına iletecek şekilde

boruları geçirin. Gerekirse, harici bir ışı eşanjörü keçe salmastrasına girmeden
önce pompalanan sıvıyı soğutur.

Harici yıkama Pompa temiz, soğuk ve uyumlu bir sıvıyı doğrudan keçe salmastrasına püskürte-
cek şekilde boruları geçirin. Yıkama sıvısının basıncının 5 ila 15 psi (0,35 ila 1,01
kg/cm2) kadar keçe odası basıncından büyük olması gerekir. Püskürtme hızı 0,5 ila
2 gpm (2 ila 8 lpm) arasında olmalıdır.

Diğer Çoklu salmastra ya da keçe odası bağlantısını kullanan diğer yöntemleri kullanabi-
lirsiniz. Mekanik salmastra referans çizimi ve keçe yıkama/soğutma boru şemaları-
na bakın.

Paket salmastra kutusu seçeneği
UYARI:

ATEX sınıfı ortamlarda halkalı salmastra kutusunun kullanımına izin verilmez.

Fabrika salmastra, sızdırmazlık halkası veya bölünmüş rakoru takmaz.
Bu parçalar fiting kutusunda pompa ile birlikte sevk edilirler. Pompayı çalıştırmadan önce,
salmastra, sızdırmazlık halkası ve bölünmüş rakoru Bakım bölümündeki Paket salmastra
kutusu bakımı kısmına uygun olarak takmanız gerekmektedir.

Paketli bir salmastra kutusu için yalıtım sıvısı bağlantısı
UYARI:

ATEX sınıfı ortamlarda halkalı salmastra kutusunun kullanımına izin verilmez.

NOT:
Salmastranın yağlı olduğundan emin olun. Aksi takdirde salmastra ya da pompanın ömrü
kısalabilir.

Harici bir yalıtım sıvısını aşağıdaki koşullar altında kullanmalısınız:
• Pompalanan sıvı aşındırıcı parçacıklar içermektedir.
• Pompa bir emmeli kaldırıcı ile çalışıyor veya emme kaynağı bir vakum içindeyse salmastra

kutusu basıncı atmosfer basıncının altındadır. Bu koşullar altında salmastra soğutulmaz
yağlanmaz ve hava pompanın içine çekilir.

Harici bir sıvının uygulanma koşulları
Koşul Eylem
Salmastra kutusu basıncı atmosfer basıncının üze- Normal salmastra bileziğinin dakikada 40 ila 60
rindedir ve pompalanan sıvı temizdir. damla sızdırması salmastranın yağlanması ve so-

ğutulması için genellikle yeterlidir. Yalıtım sıvısına
ihtiyacınız yoktur.

Salmastra kutusu basıncı atmosfer basıncının altın- Temiz bir harici uygun yalıtım sıvısı kaynağına
dadır ve pompalanan sıvı temiz değildir. gereksinim vardır.
Temiz bir harici uygun yalıtım sıvısı kaynağına Boruları dakikada 40 ila 60 sızdırma hızına sahip
gereksinim vardır. sızdırmazlık halka bağlantısına bağlamanız gerekir.

Basınç salmastra kutusu basıncının 15 psi (1.01 kg/
cm2) üzerinde olmalıdır.

Paketlenmiş bir salmastra kutusuyla mili yalıtma
UYARI:

ATEX sınıfı ortamlarda halkalı salmastra kutusunun kullanımına izin verilmez.
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DİKKAT:
Pompanın güç kaynakları düzgün bir şekilde kesilmeden ve kaplin ara parçası çıkarılmadan salmastrayı
asla değiştirmeyin.

Pompalar conta, sızdırmazlık halkası veya bölünmüş rakor takılmaksızın sevk edilirler. Bu
parçalar her bir pompa ile sevkedilen fitingler kutusunda bulunurlar ve başlatmadan önce
takılmaları gerekmektedir.
1. Salmastra kutusu deliğini dikkatlice temizleyin.
2. Milin etrafından geçirmek için contayı yeterince bükün.

1. Sızdırmalık halkası yıkama bağlantısı
2. Bölünmüş rakor (su verilmemiş)
3. Sızdırmazlık halkası

3. Conta ve dekalajı her halkadaki bağlantılara 90° sokunuz.
Salmastra kutusu parçalarını şu sıralamayla takın:
a) İki salmastra halkası
b) Bir sızdırmazlık halkası (iki parça)
c) Üç salmastra halkası

NOT:
Yıkamanın sağlanabilmesi için yıkama bağlantısında sızdırmazlık contası olduğundan emin
olun. Aksi takdirde düşük performans elde edilebilir.

4. Rakor yarılarını takın ve somunları eşit şekilde elle sıkılabilecek sıkılıkta sıkıştırın.
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Dinamik keçe seçeneği (sadece 3180 ve 3185 S, M, L ve XL grupları)
UYARI:

ATEX sınıfı ortamlarda dinamik salmastraların kullanımına izin verilmez.

Dinamik keçe iki parçadan oluşur:
• Repeller keçe çalışma esnasındaki sızıntıları engeller
• İkincil keçe ünite kapalı iken sızıntıları engeller

Tablo 5: Dinamik keçe parça işlevi
Parça Tanım ve işlev
Repeller keçe Repeller keçe çalışma esnasında sıvının salmastra kutusuna girişini engeller.

Repeller normal olarak bir yıkama gerektirmez. Repeller üzerinde biriken katı
maddeler varsa bazı hizmetler yıkama gerektirebilir. Ünite bu amaca yönelik
olarak bir yıkama tapası içerir. Ünitenin donma tehlikesi mevcutsa repeller
haznesini tahliye etmek amacıyla ünite bir tahliye tapası da içerir.

İkincil keçe İkincil keçe pompa kapalıyken sızıntıyı önler. Keçe aşağıda yer alan tiplerden
birisi olabilir:

• Grafit salmastra
• Diyafram keçe ise

Tablo 6: İkincil keçe parça işlevi
İkincil keçe tipi Açıklama ve çalışma
Grafit salmastra Grafit salmastra kuru çalışmak suretiyle münasip bir ömür sağlar fakat temiz

su veya yağ ile kayganlaştırılırsa daha da uzun bir performans sunabilir.
• Eğer temiz su ile kayganlaştırırsanız, repeller gerekli olan salmastra

suyunun hem miktarını hem de basıncını düşürür. Emme başı repeller
kapasitesinden düşükse, salmastra kutusu basıncı atmosfer basıncı ile
aynıdır. Keçe için su basıncı pompa çalışmazken katıları salmastra
dışında pompalanan sıvıda tutmak için statik basıncın üstesinden gele-
cek kadar yüksek olmalıdır. Contayı soğutmak için yeterli akış olması
gerekir.

UYARI Başlamadan önce pompa tamamen sıvı ile doldurulmalıdır. Kendini
çalışmaya hazır hale getireceği ümidiyle pompa kuru olarak çalıştırılmamalıdır.
Kuru çalıştırılması halinde pompada ciddi hasar oluşabilir.

• Gresle kayganlaştırıyorsanız, o halde sabit bir gres teminini sürdürmek
için yay yüklü gres yağlayıcıları kullanmalısınız.

Diyafram keçe ise Bu, pompa çalıştırılmadığında bir segman tutucuya karşı sızdırmazlık sağla-
yan bir elastomerik disktir. Segman tutucunun pozisyonu fabrikada ayarlanır
fakat başlatmadan önce kontrol edilmelidir. Segman tutucudaki adım, rakor
plakasının yüzü ile aynı hizada olmalıdır. Bazı ayarlamalar gerekebilir.
Repelleri yıkamaya ihtiyaç duyarsanız repeller yıkama bağlantısını kullanın.
Diyafram seçeneği ile asla 20 psig (1.4 kg/cm2)'den fazla bir basınç kullanma-
yın.
UYARI Başlamadan önce pompa tamamen sıvı ile doldurulmalıdır. Kendini
çalışmaya hazır hale getireceği ümidiyle pompa kuru olarak çalıştırılmamalıdır.
Kuru çalıştırılması halinde pompada ciddi hasar oluşabilir.

Pompa beslemesi
UYARI:

Bu pompalar kendi kendilerine hazır hale gelmezler ve çalışmaları esnasında tam anlamıyla hazır
hale getirilmeleri gerekir. Hazırlık durumlarının yitirilmesi aşırı ısınmalara, pompa ve salmastrada ciddi
hasara neden olabilir.

Pompanın üstündeki emme deposu ile pompanın beslenmesi
1. Emme kesme valfini yavaşça açın.
2. Pompalanan sıvı dışa akana dek emiş ve boşaltım borularındaki havalandırmayı açın.
3. Havalandırmayı kapatın.
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1. Boşaltım kesme valfi
2. Çek valf
3. Emme kesme valfi

Pompanın altındaki emme deposu ile pompayı besleyin
Pompayı beslemek için bir ayak valfi ve dış sıvı kaynağı kullanın. Sıvı şu kaynaklardan birinden
gelebilir:

• Bir besleme pompası
• Basınçlı bir boşaltım hattı
• Başka bir dış besleme

1. Boşaltım kesme valfini kapatın.
2. Gövdedeki havalandırma valflerini açın.
3. Sadece sıvı delik valflerinden çıkana dek dış besleme hattındaki valfi açın.
4. Havalandırma valflerini kapatın.
5. Dış besleme hattını kapatın.
Bu resim, bir ayak valfi ve bir dış kaynak ile pompa beslemeye bir örnektir:

1. Boşaltım kesme valfi
2. Kapama valfi
3. Dışarıdan besleme
4. Ayak valfi
5. Çek valf
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Bu resim, çek valfi çevresinde bir baypas kullanarak bir ayak valfi ile pompa beslemeye bir
örnektir:

1. Baypas hattı
2. Kapama valfi
3. Ayak valfi
4. Çek valf
5. Boşaltım kesme valfi

Diğer pompa besleme yöntemleri
Pompayı beslemek için de bu yöntemleri kullanabilirsiniz:

• Ejektör ile besleme
• Otomatik besleme pompası ile besleme

Pompayı çalıştırma
UYARI: Hemen basınç ölçerleri kontrol edin. Boşaltma basıncına hızlı bir şekilde ulaşılmazsa, tahrik
birimini derhal durdurun, tekrar besleyin ve pompayı tekrar başlatmayı deneyin.

DİKKAT:
• Hemen basınç ölçerleri kontrol edin. Boşaltma basıncına hızlı bir şekilde ulaşılmazsa, tahrik birimini

durdurun, tekrar başlatın ve pompayı tekrar başlatmayı deneyin.
• Pompa titreşim seviyelerinin, rulman sıcaklığının ve aşırı gürültünün takibini bırakmayın. Normal

seviyeleri aşmaları halinde pompayı kapatın ve sorunu çözün.
• Saf yağ da yağ buharı ile yağlanan birimlerde, yağ buharının düzgün bir akışa sahip olduğunu

doğrulamak için görme yuvası kapaklarını çıkarın. Kapakları yerlerine takın.
• Gövdeden monteli birimlerde, pompalamaya başlamadan önce yağ seviyesinin doğru düzeyde

olduğundan emin olun. Kapalı kaplinli pompalarda, yağ ile yağlanan rulman yoktur.
• Pompayı çalıştırmadan önce tüm yıkama ve soğutma sistemlerinin düzgün bir şekilde çalıştığından

emin olun.

Pompayı çalıştırmadan önce aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
• Emme valfini açın.
• Resirkülasyon ya da soğutma hatlarını açın.
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1. Sistemin durumuna göre boşaltım valfini tamamen kapatın ya da kısmen açın.
2. Tahrik birimini çalıştırın.
3. Pompa istenilen akış hızına ulaşana kadar boşaltım valfini yavaşça açın.
4. Pompanın hızlı bir şekilde doğru boşaltım basıncına ulaştığını doğrulamak için, hemen

basınç göstergesini kontrol edin.
5. Pompa doğru basınç seviyesine ulaşamazsa, aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

a) Tahrik birimini durdurun.
b) Pompayı tekrar besleyin.
c) Tahrik birimini yeniden çalıştırın.

6. Çalışma esnasında pompayı gözlemleyin:
a) Pompada titreşim seviyelerinin, rulman sıcaklığının ve gürültünün kontrolünü gerçek-

leştirin.
b) Pompa bu değerlerde normal seviyeleri aşarsa, pompayı hemen kapatın ve sorunu

düzeltin.
Pompada normal seviyeler bir kaç neden ile aşılabilir. Bu sorunun muhtemel çözümleri
hakkında bilgi için bkz. Sorun Giderme.

7. Pompa normal bir şekilde çalışana kadar 5. ve 6. adımları tekrarlayın.

i-ALERT™ Durum Monitörünü Etkinleştirme
UYARI:
Durum monitörünü 149°C (300°F) sıcaklığını aşan ısılara maruz bırakmayın. Bu sıcaklıklara ısınması,
ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

DİKKAT:
Her zaman koruyucu eldiven kullanın. Pompa ve durum monitörü sıcak olabilir.

NOT:
Durum monitörünü asetik asit içeren ortamlarda kullanmayın.

i-Alert™ Durum monitörünü kullanmakla, ..................... Hüküm ve Koşullarına bağlı kalacağını-
zı kabul edersiniz Yazılım Lisansı Sözleşmesi (sayfa 19)
Durum monitörü pompa çalışırken ve kararlı akışa, basınca ve sıcaklığa ulaştığında etkinleş-
meye hazırdır. Bu süreç sadece birkaç dakika alır.
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1. Aşağıdaki örneğin gösterdiği şekilde ITT logosu üzerindeki durum monitörüne küçük bir
mıknatıs yerleştirin ve sonra onu çıkarın.

Durum monitörü etkinleştirildiğinde monitör:
1. Sabit yanan yeşil bir LED tarafından takip edilen bir dizi kırmızı LEDler görüntüler.
2. Birer saniye aralıklı sekiz örnek toplar.
3. Temel bir titreşim seviyesi tesis etmek için bu okumaların ortalamasını alır.
4. Yaklaşık on iki saniye sonra yeşil LED yanıp söner.
İlk on dakika için, ardışık beş yanıp sönme için yeşil LED her saniyede yanıp söner ve
sonra bir titreşim okuması almak için duraklar. Bir alarmın derhal saptanabilmesi amacıyla
bu başlatma döneminde daha sık ölçüm (her altı dakikada bir) yapılır.

i-ALERT™ Durum Monitörünün rutin işleyişi
Ölçüm aralığı

Bu tablo durum monitörünün normal çalışma esnasında ve alarm modunda iken ölçüm aralıklarını
gösterir.
Mod Ölçüm aralığı
Normal çalışma modu Beş dakika
Alarm modu İki dakika

Durum monitörü belirlenmiş sıcaklık ve titreşim limitlerinin ötesinde bir okuma gerçekleştirirse,
gerekli kırmızı LED yanıp söner. Alarma neden olan süreç veya pompa durumunun
düzeltilmesinden sonra durum monitörü bir normal seviye ölçümü sonrasında normal moda
döner.

Alarm modu
Durum monitörü alarm modunda olduğunda, durumun nedenini araştırmalı ve gecikmeksizin
gerekli düzeltmeleri yapmalısınız.

Manyetik cihazlarla ilgili dikkate alınacak hususlar
Durum monitörünün yakın çevresinde manyetik titreşim izleme algılayıcıları veya ibreli
gösterge gibi manyetik cihazlar kullanırken dikkatli olun. Bu manyetik cihazlar durum
monitörünü kazara, doğru olmayan alarm seviyeleri veya izleme kaybıyla sonuçlanacak şekilde
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.
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Pompa çalıştırma uyarıları
Genel bilgiler

DİKKAT:
• Boşaltım hattındaki ayar valfi ile kapasiteyi düzenleyin. Emme tarafındaki akışı asla kısmayın çünkü

bu performans düşüşüne, aşırı ısı oluşumuna ve ekipman hasarına neden olabilir.
Tahrik birimine aşırı yükleme yapmayın. Tahrik biriminde aşırı yük olması, beklenmedik ısı
oluşumuna ve ekipman hasarına neden olabilir. Aşağıdaki durumlarda tahrik biriminde aşırı yük
oluşabilir:
• Pompalanan sıvının özgül ağırlığının beklenenden fazla olduğu durumlarda.
• Pompalanan sıvının nominal debiyi aştığı durumlarda.

• Pompayı maksimum akışı aşacak şekilde çalıştırmayın. Maksimum akış için, pompa performans
eğrisine bakın.

• Tahrik birimine aşırı yükleme yapmayın. Tahrik biriminde aşırı yük olması, beklenmedik ısı
oluşumuna ve ekipman hasarına neden olabilir. Aşağıdaki durumlarda tahrik biriminde aşırı yük
oluşabilir:
• Pompalanan sıvının özgül ağırlığının beklenenden fazla olduğu durumlarda.
• Pompalanan sıvının nominal debiyi aştığı durumlarda.

• Pompayı hidrolik ya da termal minimum akışın altında çalıştırmayın. Hidrolik minimum akışlar için,
teknik kılavuza ve pompa performans eğrisine bakın. Termal minimum akışı hesaplamak için, HI
Santrifüj Pompaların Tasarımı ve Uygulamaları ANSI/HI 1.3-2000 içeriğine başvurun.

• Pompanın nominal koşullarda ya da nominal koşullara yakın çalıştığından emin olun. Aksi takdirde
pompa, kavitasyon ya da devirdaim nedenlerinden hasar görebilir.

Azalmış kapasitede çalıştırma

UYARI:
Pompa sistemini, tıkalı emme ve boşaltım tıkalıyken asla çalıştırmayın. Bu koşullarda kısa süreli
çalıştırma bile sıkışmış olan ve pompalanan sıvının aşırı ısınmasına neden olabilir ve şiddetli patlama
oluşturabilir. Bu durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemleri almanız gerekir. Pompanın tıkanması
durumunda, pompayı kapatın, tıkanıklığı giderin ve ardından pompayı tekrar başlatın.

DİKKAT:
• Pompa ve sistemde yabancı cisim bulunmamalıdır. Pompanın tıkanması durumunda, pompayı

kapatın, tıkanıklığı giderin ve ardından pompayı tekrar başlatın.
• Aşırı titreşim seviyelerinden kaçının. Aşırı titreşim seviyeleri, rulmanlara, salmastra kutusuna ya da

filtre bölmesine ve mekanik salmastraya hasar vererek performansın azalmasına neden olabilir.
• Radyal yükü artırmaktan kaçının. Aksi takdirde mil ya da rulmanlar zorlanabilir.
• Sıcaklık sıkışmasından kaçının. Aksi takdirde dönen parçalar çizilmelere neden olabilir ya da

parçaların sıkışmasına neden olabilir.
• Kavitasyondan kaçının. Aksi takdirde pompanın iç yüzeyleri hasar görebilir.
• Pompanın tıkanması durumunda, pompayı kapatın, tıkanıklığı giderin ve ardından pompayı tekrar

başlatın.

Dondurucu koşullarda çalıştırma

NOT:
Boşta olan bir pompayı, dondurucu şartlara maruz bırakmayın. Pompa ve soğutma kangalların-
daki tüm sıvıyı boşaltın. Aksi takdirde sıvı donarak pompaya hasar verebilir.
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Pompanın kapatılması
UYARI:
Pompa, tehlikeli ve toksik sıvılar ile çalışabilir. Tehlikeli ve toksik sıvılara maruziyet ihtimalini ortadan
kaldırmak için pompa içeriğini tanımlayın ve uygun dekontaminasyon prosedürlerini takip edin. Uygun
kişisel koruma ekipmanları kullanın. Potansiyel tehlikelere yüksek sıcaklıklar, yanıcı, asidik, kostik,
patlayıcı riskler ve diğer riskler de dahildir ancak bu tehlikeler bunlarla sınırlı değildir. Pompalanan sıvı,
yürürlülükte olan çevresel düzenlemeler uyarınca kullanılmalı ve bertaraf edilmelidir.

1. Boşaltım valfini yavaşça kapatın.
2. İstek dışı dönüşü engellemek için, tahrik birimini kapatın ve kilitleyin.

i-ALERT™ Durum Monitörünü Devre Dışı Bırakma

NOT:
Pompa uzun bir süre kapatılacaksa durum monitörünü mutlaka kapatın. Aksi takdirde pil ömrü
azalacaktır.

1. ITT logosu üzerindeki durum monitörüne küçük mıknatıs dokundurun ve kırmızı LEDler üç
kez yanıp sönene dek tutun.
Bu, durum monitörü normal çalışma modundaysa 10-15 saniye, monitör alarm modunday-
sa yaklaşık beş saniye sürer.

2. Mıknatısı çıkarın.
Eğer devre dışı bırakma başarılıysa, sabit yanan kırmızı LEDler görüntülenecektir.

i-ALERT™ Durum Monitörünü Sıfırlama

NOT:
Bakım, sistem değişimi ya da uzun süre kapalı kaldıktan sonra pompa yeniden başlatıldığında
durum monitörünü mutlaka sıfırlayın. Aksi takdirde referans seviyeler yanlış hesaplanabilir ve
bunun sonucu olarak, durum monitörü hata uyarısı verebilir.

1. Açmak için ITT logosunun üzerindeki durum monitörüne bir mıknatıs dokundurun.Durum
monitörü yeni bir titreşim seviyesi temeli tesis etmeye başlar.

Pompanın ve tahrik biriminin son hizalamasının gerçekleştirilmesi
UYARI:

• Herhangi bir montaj ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce tahrik biriminin tüm elektriksel
bağlantılarını ve gücünü kesin. Tahrik biriminin tüm elektriksel bağlantılarının ve gücünün kesilme-
mesi halinde ciddi fiziksel yaralanmalar gerçekleşecektir.
• Elektrik bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve

yerel yasalar uyarınca yapılmalıdır.
• İlgili talimat ve öneriler için üreticilerin tahrik/kaplin/donanım kurulum ve çalıştırma kılavuzlarına

(IOM) bakın.
• Tahrik bileşenlerinin ya da döner parçaların beklenmeyen temasını önlemek için mil hizalama

prosedürlerini takip edin. Kaplin üreticisinin verdiği kaplin kurulum ve çalıştırma prosedürlerini takip
edin.

• Hizalama prosedürleri, dönen parçaların istek dışı temasının önlenmesi için takip edilmelidir.
Kaplin üreticilerinin kurulum ve çalışma prosedürlerine uyun.

Son hizalama, pompa ve tahrik birimi çalışma sıcaklığına geldiğinde yapılmalıdır. İlk hizalama
talimatları için, bkz. Kurulum bölümü.
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1. Gerçek çalışma koşullarında birimi, yeterli süre ile çalıştırarak, pompayı, tahrik birimini ve
ilgili sistemleri normal çalışma sıcaklığına getirin.

2. Pompa ve tahrik birimini kapatın.
3. Kaplin korumasını sökün.

Bakım bölümünden Kaplin korumasının sökülmesi kısmına bakın.
4. Birim sıcakken hizalamasını kontrol edin.

Kurulum bölümünden bkz. Pompa ve tahrik hizalaması.
5. Kaplin korumasını tekrar kurun.
6. Pompa ve tahrik birimini yeniden başlatın.
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Bakım
Bakım planı
Bakım kontrolleri

Bir bakım planı bu tip kontrolleri içerir:
• Rutin bakım
• Rutin kontroller
• Üç aylık kontroller
• Yıllık kontroller

Pompalanan sıvı aşındırıcı ya da korozif ise veya ortam, patlama oluşma ihtimali yüksek bir
sınıfta ise kontrol aralıklarını kısa tutun.

Rutin kontroller
Pompayı her rutin kontrol sırasında incelerken bu işlemleri yapın:

• Rulman yatağındaki gözlem camından yağın seviyesini ve durumunu kontrol edin.
• Normal dışı gürültü, titreşim ve rulman sıcaklıklarını kontrol edin.
• Pompa ve borularda kaçakları kontrol edin.
• Titreşimi analiz edin.
• Boşaltım basıncını kontrol edin.
• Sıcaklığı kontrol edin.
• Keçe odası ve salmastra kutusunda kaçakları kontrol edin.

• Mekanik salmastradan bir kaçak olmadığından emin olun.
• Aşırı kaçak varsa, salmastra kutusundaki contayı ayarlayın ya da değiştirin.

Üç aylık kontroller
Üç ayda bir bu işlemleri yapın:

• Temel ve sabitleme cıvatalarının sıkı olduğunu kontrol edin.
• Pompa boşta bırakılmışsa contayı kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
• En azından üç ayda bir (2000 çalışma saati) yağı değiştirin.

• Yağı kirletebilecek ya da bozabilecek olumsuz ortam koşulları ya da diğer koşullar varsa
yağı daha sık değiştirin.

• Mil hizalamasını kontrol edin ve gerekirse yeniden hizalayın.

Yıllık kontroller
Yılda bir kez bu kontrolleri yapın:

• Pompa kapasitesini kontrol edin.
• Pompa basıncını kontrol edin.
• Pompa gücünü kontrol edin.

Pompa performansı işlem gereksinimlerinizi karşılamaz ve işlem gereksinimleri değiştirilmezse
bu adımları uygulayın:
1. Pompayı sökün.
2. Bunu kontrol edin.
3. Aşınmış parçaları değiştirin.
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Rulman bakımı
Bu rulman yağlama bölümleri pompalanan sıvının farklı sıcaklıklarını listeler. Pompa

ATEX-onaylı ise ve pompalanan sıvının sıcaklığı izin verilen sıcaklık değerlerini aşarsa, ITT
temsilcinize başvurun.
Talimat ve öneriler için tahrik birimi/kaplin/dişli üreticilerinin IOM'una bakın.

Rulman yağlama planı
Yatak tipi İlk yağlama Yağlama aralıkları
Yağlamalı rulmanlar Pompayı kurmadan ya da çalıştır- İlk 200 saatin ardından, yağı her

madan önce yağ ekleyin. Yeni 2000 çalışma saatinde bir ya da
rulmanlarda 200 saatin ardından üç ayda bir değiştirin.
yağı değiştirin.

Gres yağlamalı rulmanlar Gresle yağlanan rulmanlar ilk ola- Her 2000 çalışma saatinde bir ya
rak fabrikada yağlanmışlardır. da her üç ayda bir rulmanları yeni-

den gresleyin.

Yağlama yağı gereksinimleri
Kalite gereksinimleri

Pas ve oksidasyon önleyicili yüksek kaliteli bir türbin yağı kullanın.

Yağlama yağı gereksinimleri
180°F (82°C) altındaki rulman 180°F (82°C) üstündeki rulman
sıcaklığı sıcaklığı

ISO sınıfı ISO viskozite sınıfı 68 ISO viskozite sınıfı 100
100°F (38°C) değerinde yaklaşık 300 470
SSU
DIN 51517 C68 C100
105°F (40°C) 2mm/sn değerinde 68 100
kinematik viskozite
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Yağ hacimleri
Yağ hacmi gereksinimleri

Bu tablo, yağlamalı rulmanlar için gerekli yağ miktarını gösterir.
Gövde Kuart Litre

S 1.1 1.0
M 2.1 2.0
L 2.1 2.0

XL 3.2 3.0
XL1 12.2 11.6

XL2-S ve XL2 24.0 22.7

Rulmanların yağlanması için kabul edilebilir yağ
Kabul edilebilir yağlayıcılar

Marka Yağlayıcı tipi
Chevron GTS Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 26 300 SSU @ 100°F (38°C)
Philips Mangus Oil 315

MM motor oil SAE 20-20W
HDS motor oil SAE 20-20W

Gulf Harmony 68

Yağlama-gres gereksinimleri
Önlemler

NOT:
• Farklı yoğunlukta gresleri ya da farklı yoğunlaştırıcıları asla karıştırmayın (NLGI 1, 2 veya

3). Örneğin lityum bazlı bir gresi poliüre bazlı bir gresle. Aksi takdirde performans düşüşü
gözlenebilir.

• Gres türünü veya yoğunluğunu değiştirmeniz gerekirse, rulmanları ve eski gresi çıkarın.
Aksi takdirde düşük performans elde edilebilir ya da ekipman hasarı oluşabilir.

Rulman sıcaklığı
Rulman sıcaklıkları genellikle 45°F (25°C) civarında olup kovan dış yüzey sıcaklıklarından yüksektir.
Bu tablo pompanın çalışma sıcaklığı için gereken gres tipini gösterir.
Rulman sıcaklığı Gres Tipi
5°F ila 230°F (-15°C ila 110°C) NLGI 2 ile uyumlu lityum bazlı bir madeni gres yağı

kullanın.
230°F (110°C)'yi aşan sıcaklıklarda Bir yüksek sıcaklık gres yağı kullanın. Madeni gres

yağları oksidasyon dengeleyicilerine sahip olmalı ve
NGLI 3 ile uyumlu olmalıdırlar.

Sıcaklığa bağlı olarak gres önerileri
Bu tablo pompayı yağlarken hangi marka gresin kullanılacağını göstermektedir.
Marka Pompalanan sıvının sıcaklığı Pompalanan sıvının sıcaklığı

230°F (110°C)'dan düşük 230°F (110°C)'dan yüksek
olduğunda - NLGI uyumu 2 olduğunda - NLGI uyumu 3

Mobil Mobilux EP2 YOK
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Mutipurpose 2EP YOK
SKF LGMT 2 LGMT 3
Texaco Multifak 2 YOK
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Marka Pompalanan sıvının sıcaklığı Pompalanan sıvının sıcaklığı
230°F (110°C)'dan düşük 230°F (110°C)'dan yüksek
olduğunda - NLGI uyumu 2 olduğunda - NLGI uyumu 3

Shell Alvania 2 EP Grease 2 YOK

Gres miktarları
Gövde Ons (gram) cinsinden başlangıç gresi Ons (gram) cinsinden yeniden gres 1

İtme (açısal temas) Radyal (silindirik İtme (açısal temas) Radyal (silindirik
rulman) rulman)

S 7 (185) 6 (165) 2.5 (70.0) 2.5 (70.0)
M 10 (290) 7 (180) 4 (115) 2.5 (70.0)
L 17 (475) 10 (280) 7 (200) 4 (115)
XL 28 (800) 16 (450) 12 (345) 6.5 (190.0)

1 Eski gresin yarısının gövde bölmesinden temizlenmesine istinaden yeniden gres miktarı. XL1,
XL2-S ve XL2 ebatlarında mevcut değildir.

Gresle yağlanmış rulmanları yeniden gresleyin

NOT:
Gres muhafazasının, gresleme aletinin ve fitinglerin temiz olduğundan emin olun. Aksi takdirde
rulmanlar tekrar greslenirken rulman yatağına yabancı maddeler kaçabilir.

1. Gres fitinglerinden kiri temizleyin.
2. Gövdenin tabanından iki gres tahliye tapasını sökün.
3. Tahliye deliklerinden yeni gres gelene dek fitingler vasıtasıyla her iki yağ boşluğunu da

tavsiye edilen gresle doldurun.
4. Gövde keçelerinin kovana oturduğundan emin olun.

Eğer oturmamışlarsa, onları tabanda yerleşik kanallarla elverişli olacak şekilde bastırın.
5. Pompayı 30 dakika kadar veya muhafazadan artık gres gelmeyene kadar çalıştırın.
6. Gres tahliye tapalarını yeniden takın.
7. Fazla gresi silin.
8. Hizalamayı tekrar kontrol edin.
Yeniden gresleme sonrası fazla gres tedarikinden ötürü rulman sıcaklığı genellikle yükselir.
Pompa çalıştıkça ve rulmanlardan fazla gresi temizledikçe iki ila dört çalışma saati civarında
sıcaklıklar normale döner.

Kapama periyodundan sonra rulmanları yağlayın
1. Rulmanlardaki ve rulman yatağındaki kirleri temizlemek için, rulmanları ve rulman yatağını

hafif yağ ile yıkayın.
Mili, yıkama esnasında eliniz ile yavaşça döndürmeyi unutmayın.

2. Temizlikten sonraki yağ kalitesini güvence altına almak için, rulman yatağını uygun
yağlama yağı ile yıkayın.

3. Uygun yağlama prosedürü için "Tekrar Monte Etme" bölümüne bakın.
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Mil salmastrası bakımı
Mekanik salmastra bakımı

UYARI:
EX sınıfı ortamlarda kullanılan mekanik salmastralar, doğru sertifikalara sahip olmalıdır. Başlatmadan

önce, pompalanan sıvının çalışma ortamında kaçak oluşturabileceği tüm alanların kapatıldığından emin
olun.

DİKKAT:
Mekanik salmastraya sıvı beslemesi olmadan pompayı asla çalıştırmayın. Bir mekanik salmastranın kuru
şekilde bir kaç saniye bile çalıştırılması, salmastranın hasar görmesine neden olabilir. Mekanik salmastra
arızalanırsa fiziksel yaralanmalar gerçekleşebilir.

NOT:

• Mekanik salmastra uygun bir keçe yıkama sistemine sahip olmalıdır, aksi taktirde aşırı
ısı oluşumu ve keçe arızası meydana gelebilir.

Muhafaza türü mekanik salmastralar
Muhafaza türü mekanik salmastralar yaygın şekilde kullanılırlar. Muhafaza türü mekanik
salmastralar, keçe üreticisi tarafından takılır ve sahada hiçbir ayar gerektirmez. Kullanıcı
tarafından takılan muhafaza türü mekanik salmastralar, tutucu klipslerin çalışma öncesi
çıkarılmasını gerektirir ve keçenin yerine kaymasını sağlar. Keçe pompaya ITT tarafından
takılmışsa, bu klipsler zaten ayrılmış durumdadır.

Diğer mekanik salmastra türleri
Diğer mekanik salmastra türleri için, montaj ve ayara ilişkin keçe üreticisinin verdiği talimatlara
bakın.

Referans çizimi
Üretici, veri paketi ile birlikte bir referans çizim sağlar. Bu çizimi ileride bakım ve keçe ayarı
yaparken kullanmak üzere saklayın. Keçe çizimi, geçerli yıkama sıvısı ve bağlantı noktalarını
belirtir.

Pompayı çalıştırmadan önce
Keçe ve tüm yıkama borusunu kontrol edin.

Mekanik salmastra ömrü
Mekanik salmastranın ömrü pompalanan sıvının temizliğine bağlıdır. Çalışma koşullarının
farklılığından ötürü, mekanik salmastra ömrü ile ilgili kesin tanımlar yapmak mümkün olmaz.

Paket salmastra kutusu bakımı
UYARI:

• Pompanın güç kaynakları düzgün bir şekilde kesilmeden ve kaplin ara parçası çıkarılmadan
salmastrayı asla değiştirmeyin.

Kabul edilen sızıntı hızı
Salmastranın çalışmasını kontrol etmek için pompayı kapatmaya veya parçalara ayırmaya
gerek yoktur. Normal çalışma esnasında, salmastra saniye başına yaklaşık bir damla
sızdırmalıdır.

Salmastra bileziğinin ayarlanması
Sızıntı hızı belirlenmiş hızdan yüksek veya düşükse salmastra bileziğini ayarlayın.
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Arzulanan hıza ulaşılana kadar her iki salmastra bileziği cıvatasını da eşit olarak bir çeyrek (1/
4) dönüş ayarlayın. Hızı düşürmek için civataları sıkıştırın. Hızı artırmak için civataları gevşetin.

Salmastranın sıkıştırılması

NOT: Salmastrayı asla saniyede bir damladan daha azının gözlemlendiği noktaya kadar aşırı
derecede sıkıştırmayın. Fazla sıkıştırma çalışma esnasında aşırı aşınmaya ve güç tüketimine
neden olabilir.

Eğer salmastrayı belirlenmiş sızıntı hızından daha azını elde etmek için sıkıştıramıyorsanız,
salmastrayı değiştirin.

Dinamik keçe bakımı (sadece 3180 ve 3185 S, M, L ve XL grupları)
Önlemler

UYARI:

• ATEX sınıfı ortamlarda halkalı salmastra kutusunun kullanımına izin verilmez.

• ATEX sınıfı ortamlarda dinamik salmastraların kullanımına izin verilmez.

Dinamik keçe parçaları
Dinamik keçe parçaları genellikle hizmet özellikle aşındırıcı olmadıkça çalışmasını etkileyecek
kadar aşınmazlar. Dinamik keçe iki parçadan oluşur:

• Repeller keçe çalışma esnasında sızıntıyı engeller.
• İkincil keçe ünitenin kapanması esnasında sızıntıyı engeller veya minimuma indirir. Keçe

aşağıda yer alan tiplerden birisi olabilir:
• Kuru olarak çalıştırıldığında münasip uzunlukta bir ömür sağlayan grafit salmastra temiz

su veya gres ile kayganlaştırılmışsa daha uzun süreli performans sağlayabilir.
• Bir elastomerik disk olan diyafram keçe, pompa çalıştırılmadığında bir segman tutucuya

karşı sızdırmazlık sağlar.

Repeller keçe bakımı
Repeller üzerinde biriken katı maddeler varsa bazı hizmetler yıkama gerektirebilir. Ünite bu
amaca yönelik olarak bir yıkama tapası içerir. Ünitenin donma tehlikesi mevcutsa repeller
haznesini tahliye etmek amacıyla ünite bir tahliye tapası da içerir.

Grafit salmastra bakımı
Grafit salmastra diğer herhangi bir salmastra ile aynı bakıma gereksinim duyar. Kutu yüzeyine
temas ettiği için artık salmastra kapağıyla yapılamayacak ayarlamaların varlığında, aşağıdaki
bakım görevlerini yerine getirin:

• Pompayı kapatın.
• Basıncı kaldırın.
• Kutuya bir diğer salmastra halkasını ekleyin.

Sızdırmalık halka bağlantısı kullanılıyor fakat artık akıtma ağzı ile aynı hizada değilse,
salmastra kutusunu temizlemeniz ve yeniden paketlemeniz gerekir. Yeniden paketleme
prosedürü bu işlemin bir aranjman olması haricinde Kabul, Başlatma, Çalışma ve Kapatma
bölümünde özetlendiği prosedürün aynısıdır:

• Bir salmastra halkası
• Sızdırmazlık halkası
• İki salmastra halkası
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Diyafram keçe bakımı
Diyafram keçesi normalde bakım gerektirmez çünkü çalışma esnasında keçe temassızdır.
Eğer keçe kısa ömürlü ise bu aşağıdaki dört faktörün birisinden kaynaklanır:

• Pompa düzgün olmayan bir şekilde monte edilmiştir.
• Emme başı repeller yalıtım kapasitesinden daha yukarıdadır.
• Segman tutucu düzgün ayarlanmamıştır.
• Kutu yabancı bir materyalle sarılı haldedir.

Kabul edilebilir sızıntılar
Hafif sızıntılar normal olarak değerlendirilebilir fakat aşırı damlama veya serpinti bir problemin
varlığına işaret eder. Ekstra ömrü genellikle segman tutucunun diyaframa doğru 0.040 inçlik (1
mm.) artışlarla yeniden ayarlanması ve çalışma esnasında diyaframın yeniden oturtulmasına
izin verilmesiyle elde edebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, diyafram ve segman tutucuyu değiştirin
(çentiklenmişse).

Salmastra kutusu kapağı
Dinamik keçe ile kullanılan salmastra kutusu kapağı seçeneği iki sızdırmazlık halkası bağlantısı
ile donatılmıştır:

• Bir repeller yıkama bağlantısı
• Bir repeller tahliye bağlantısı

Belirli uygulamalar gerektirdiğinde sızdırmazlık halkası bağlantısı sıvı veya gres yıkama
enjeksiyonu için kullanılabilir fakat bir diyafram keçe kullanıldığında kullanılamaz.

NOT:
Sızdırmazlık diyaframı kullanılıyorsa, salmastra kutusunu sızdırmazlık contasının bağlantısın-
dan yıkamayın. Aksi takdirde erken arıza oluşabilir.

Tahliye tapası
Tahliye tapası, pompanın kapanması üzerine repeller haznesinde kalan sıvıyı tahliye etmenize
izin verir. Pompanızı sertleşmeden korumanız veya dondurucu havada pompanızı korumanız
amacıyla servis öncesinde bu sıvıyı boşaltmayı göz ardı etmeyin. Yıkama tapası su veya
buharının doğrudan repeller vanalarının tabanın yanındaki repeller haznesine enjeksiyonuna
olanak sağlar.

Enjekte edilen sıvı
Çalışma esnasında enjekte edilen sıvı, stoğun susuzlaşması veya benzeri problemleri
önleyebilir. Kapatmada, haznedeki katıların veya potansiyel zararlı sıvıların akıtılması amacıyla
tahliye ile bağlantılı olarak kullanılabilir.
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Sökme
Sökme önlemleri

UYARI:

• Bu kılavuzda birimlerin kabul edilen sökülme yöntemleri açıkça belirtilmiştir. Ve bu yöntemlere
uyulması gerekir. Sıkışmış sıvı, hızlı bir şekilde genleşerek şiddetli patlama ve yaralanmalara neden
olabilir. İtici pervanelere, pervanelere veya onları kaldırma esnasında tutan cihazlara, aksi bu
kılavuzda açık bir şekilde belirtilmedikçe, ısı uygulamayın.

• Herhangi bir montaj ya da bakım işlemi gerçekleştirmeden önce tahrik biriminin tüm elektriksel
bağlantılarını ve gücünü kesin. Tahrik biriminin tüm elektriksel bağlantılarının ve gücünün kesilme-
mesi halinde ciddi fiziksel yaralanmalar gerçekleşecektir.
• Elektrik bağlantıları, sertifikalı elektrik teknisyenleri tarafından tüm uluslararası, ülke, şehir ve

yerel yasalar uyarınca yapılmalıdır.
• İlgili talimat ve öneriler için üreticilerin tahrik/kaplin/donanım kurulum ve çalıştırma kılavuzlarına

(IOM) bakın.
• Ezilme tehlikesi. Birim ve bileşenleri ağır olabilirler. Her zaman uygun kaldırma yöntemleri ve çelik

burunlu ayakkabılar kullanılmalıdır.
• Pompa, tehlikeli ve toksik sıvılar ile çalışabilir. Tehlikeli ve toksik sıvılara maruziyet ihtimalini ortadan

kaldırmak için pompa içeriğini tanımlayın ve uygun dekontaminasyon prosedürlerini takip edin.
Uygun kişisel koruma ekipmanları kullanın. Potansiyel tehlikelere yüksek sıcaklıklar, yanıcı, asidik,
kostik, patlayıcı riskler ve diğer riskler de dahildir ancak bu tehlikeler bunlarla sınırlı değildir.
Pompalanan sıvı, yürürlülükte olan çevresel düzenlemeler uyarınca kullanılmalı ve bertaraf
edilmelidir.

• Filtre bölmesi gibi alanlarda az miktarda sıvı mevcudiyeti vardır.

NOT:
• Yaralanmalardan kaçının. Yıpranmış pompa parçaları kesici uçlara sahip olabilir. Bu

durumdaki parçaları ellerken uygun eldivenler kullanın.
• Pompayı sökmeye başlamadan önce, değiştireceğiniz tüm parçaların yenilerine sahip

olduğunuzdan emin olun.

Gerekli aletler
Pompayı demonte etmek için şu aletlere ihtiyacınız olur:

• Alyan anahtarlar
• Temizlik maddeleri ve solventler
• Keski
• İbreli göstergeler
• Sentiller
• Halat ve şerit
• Endüksiyonlu ısıtıcı
• Levyeler
• Lokmalar
• Yumuşak yüzlü çekiç
• Anahtar
• Tork anahtarı
• Anahtarlar
• Kaldırma delikli cıvatası (pompa boyutuna bağlı)
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Pompayı boşaltma

DİKKAT:
• Fiziksel yaralanmaları önlemek için pompa veya sistem bileşenleri üzerlerinde çalışmadan önce

soğumalarını bekleyin.

1. Pompanın emme ve boşaltım taraflarındaki kesme valflerini kapatın.
Hiçbir valf takılı değilse sistem boşaltmalıdır.

2. Boşaltma valfini açın.
Boşaltma valfinden sıvı gelişi durana dek herhangi bir işlem yapmayın. Eğer boşaltma
valfinden sıvı gelmeye devam ediyorsa izolasyon valfleri düzgün bir şekilde yalıtılmamıştır
ve devam etmeden önce söz konusu valfler tamir edilmelidir.

3. Boşaltma valfini açık bırakın ve pompa gövdesinin tabanında yerleşik olan boşaltma
tapasını çıkartın.
Yeniden kurma tamamlanana kadar tapayı yeniden takmayın veya boşaltma valfini
kapatmayın.

4. Borulardan sıvıyı tahliye edin ve gerekirse pompayı yıkayın.
5. Tüm yardımcı boru ve tüp tesisatını ayırın.
6. Kaplin korumasını sökün.
7. Kaplini ayırın.

1. Kaplin koruması
2. Kaplin

8. Pompa yağ yağlamalıysa, rulman gövdesinden yağı tasfiye edin.

Geri çekme düzeneğini sökün
1. Vinçten gelen askı kayışını pompa milinin üstündeki rulman gövdesi (228) kolları boyunca

yerleştirin.
Bu örnek 3180 ve 3185 S, M, L ve XL grubu pompayı göstermektedir:
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Bu örnek 3180 ve 3185 XL1, XL2-S VE XL2 grubu pompayı göstermektedir:

Bu örnek 3181 ve 3186 pompayı göstermektedir:

2. Rulman gövdesinin tespit civatalarını sökün.
3. Geri çekme tertibatını muhafazadan sökün:
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Eğer pompa modeliniz... İse...
3180 veya 3185 S, M, L 1. Muhafaza vidalarını (370A) muhafaza tırnaklarının (748) 180°
veya XL grubuysa dışarıya dönmesi için yetecek derecede gevşetin.

Tırnağı yerinde tutmak için elinizi kullanın.
2. İki set civata ve tırnakları çıkartın ve onları kapakta bir jak olarak

kullanmak için temin edilen iki delikten içeri geçirin.
3. Civataları alttan çıkana kadar sıkın.
4. Yeteri kadar gevşekse geri çekme düzeneğini elle sökün.

Eğer yeteri kadar gevşek değilse, jakı gevşetin ve tırnak ile
muhafaza arasına 0,25 inçlik (6 mm) bir şim yerleştirin ve yeniden
sıkıştırın.

3181 veya 3186 veya; 1. Muhafaza civatalarını (370A) sökün.
3180 veya 3185 XL1, XL2-S 2. Geri çekme düzeneğini muhafazadan çıkarmak için yeteri kadar
veya XL2 grubuysa serbest olana dek kaldırma civatalarını (388K) eşit miktarda sıkın.

Muhafaza aşınma halkasını sökün (S, M, L ve XL)
Bu prosedür sadece muhafazalı bir pervaneye sahip pompalarda uygulanır.
1. Muhafaza aşınma halkasından (164) ayar vidalarını (222E) sökün.
2. Gerekirse aşınma halkasını (164) muhafazadan (100) bir levye kullanarak sökün.

Muhafaza aşınma halkasını sökün (XL1, XL2-S ve XL2 )
Bu prosedür sadece muhafazalı bir pervaneye sahip pompalarda uygulanır.
1. Altıgen somunları (357A) muhafaza aşınma halka saplamalarından (356E) sökün.
2. Aşınma halkasını (164) muhafazadan (100) yuvada temin edilmiş olan bir levyeyi

kullanarak sökün.
3. Muhafaza aşınma halkası contasını (360P) sökün.
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Emme yan plakasını sökün
UYARI:
Yan plakalar ağırdır. Yaralanmaları önlemek için uygun destekler kullanın.

Bu prosedür sadece açık bir pervane yada bir ShearpellerTM'e sahip modellere uygulanabilir.
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1. Altıgen somunları (357A) yan plaka saplamalarından (356E) sökün.
2. Yan plakayı (176) muhafazadan (100) yuvada temin edilmiş olan bir levyeyi kullanarak

sökün.
3. O halkayı (412C) oluktan ve contadan (360P) çıkarın.

Pervane çıkarma
UYARI:
İtici pervaneleri sökmek için asla ısı uygulamayın. Isı kullanımı, sıkışan sıvı nedeniyle, ciddi fiziksel
yaralanmalara ve ekipman hasarına neden olabilecek patlamalar oluşturabilir.

DİKKAT:
İtici pervanenin hasar görmesini önlemek için, kanatların altındaki kaldırma yerlerini kullanın.

Pompa şu pervanelerden birisine sahiptir. Pompadaki pervaneye tatbik edilen sökme prosedü-
rünü seçin:

• Açık pervane
• Muhafazalı pervane
• Shearpeller™

Açık bir pervaneyi sökün
1. Geri çekme düzeneğini sıkıca tezgaha sabitleyin.
2. Mili (122) dönmeyi engellemek için kilitleyin.
3. Pervane somununu (304) ve O halkasını (412A) sökün.

1. Levye (yukarı)
2. Levye (aşağı)
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4. Her biri diğerinin karşındaki iki levyeyi kullanarak pervaneyi milden kaldırın. Levyeleri kapak
ve pervane arasına yerleştirin.
Bir pervane çektirmesi de kullanabilirsiniz.

1. Pervane çektirmesi

Muhafazalı bir pervaneyi sökün
1. Geri çekme düzeneğini sıkıca tezgaha sabitleyin.
2. Mili (122) dönmeyi engellemek için kilitleyin.
3. Pervane somununu (304) ve O halkasını (412A) sökün.

1. Levye (yukarı)
2. Levye (aşağı)

4. Her biri diğerinin karşındaki iki levyeyi kullanarak pervaneyi milden kaldırın. Onları kapak
ve pervane muhafazası arasına yerleştirin.
Bir pervane çektirmesi de kullanabilirsiniz.

1. Pervane çektirmesi
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5. Pervane aşınma halkasından (202) lokma başlı kapak vidalarını (320) sökün.
Kafalar aşınmışsa lokma başlı kapak vidalarının (320) kafalarını bir 3/8 inçlik (10,0 mm)
matkap ucu kullanarak delmek için matkap gerekebilir. Kilitli bir pense kullanarak kalan vida
sapını çıkarın.

6. S, M, L ve XL gruplar için, keskiyle vurmak suretiyle pervaneden aşınma halkasını (202)
sökün.
Aşınma halkası genellikle gevşektir fakat korozyon yapışıp kalmasına sebep olabilir.

Bir Shearpeller™ sökün
1. Geri çekme düzeneğini sıkıca tezgaha sabitleyin.
2. Mili (122) dönmeyi engellemek için kilitleyin.
3. Shearpeller somununu (304), O halkayı (412A) ve Shearpeller kovanını (126A) sökün.

1. Levye (yukarı)
2. Levye (aşağı)

4. Kapak ve ShearpellerTM muhafazası arasına yerleştirilmiş her biri diğerinin karşındaki iki
levyeyi kullanarak ShearpellerTM'i milden kaldırın.
Bir pervane çektirmesi de kullanabilirsiniz.
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1. Pervane çektirmesi

Salmastra kutusu kapağını sökün
UYARI:
Salmastra kutusunun kapakları ağırdır. Yaralanmaları önlemek için uygun destekler kullanın.

1. Salmastra bileziği yarıları (107), salmastra (106), sızdırmazlık halkası (105) ve gaz burcunu
(125) sökün.

2. Kapakta (184) yer alan dişli vida deliğine 10 mm'lik bir mapa geçirin ve bir vince asın.
3. Altıgen başlı civataları sökün:

Eğer pompa grubunuz İse...
S, M, L ve XL Kapaktan (184) sekiz adet altıgen başlı civatayı (370B) sökün.
XL1, XL2-S ve XL2 Gövde adaptöründen (108) sekiz adet altıgen başlı civatayı (370H)

sökün.

4. Kapağı çıkarın:
Eğer pompa grubunuz İse...
S, M, L ve XL Kapağın kuru kısmında yumuşak vuruşlu bir çekiç kullanarak kapağa

gövdeden nazikçe vurun.
XL1, XL2-S ve XL2 İki kaldırma civatasını (418) kapak gövde adaptöründen çıkacak

derecede serbest hale gelene kadar eşit miktarda sıkın. Gerekirse
kapağın kuru kısmında yumuşak vuruşlu bir çekiç kullanarak kapağa
gövde adaptöründen nazikçe vurun.

Bu örnek S, M, L ve XL'i gösterir:
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Bu örnek XL1, XL2-S ve XL2'yi gösterir:

5. Mil kovanını (126) sökün.
Gerekliyse bir çektirme kullanın.

1. Kovan çektirmesi.
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TaperBore PLUS™ salmastra haznesini sökün
UYARI:
Filtre bölmeleri ağırdır. Yaralanmaları önlemek için uygun destekler kullanın.

1. Mekanik salmastrada ayar klipslerini tekrar birbirine geçirin.

2. Salmastra haznesinde (184) yer alan dişli vida deliğine 10 mm'lik bir mapa geçirin ve bir
vince asın.

3. Altıgen başlı civataları sökün:
Eğer pompa grubunuz İse...
S, M, L ve XL Kapaktan (184) sekiz adet altıgen başlı civatayı (370B) sökün.
XL1, XL2-S ve XL2 Gövde adaptöründen (108) sekiz adet altıgen başlı civatayı (370H)

sökün.

4. Kapağı çıkarın:
Eğer pompa grubunuz İse...
S, M, L ve XL Kapağın kuru kısmında yumuşak vuruşlu bir çekiç kullanarak kapağa

gövdeden nazikçe vurun.
XL1, XL2-S ve XL2 İki kaldırma civatasını (418) kapak gövde adaptöründen çıkacak

derecede serbest hale gelene kadar eşit miktarda sıkın. Gerekirse
kapağın kuru kısmında yumuşak vuruşlu bir çekiç kullanarak kapağa
gövde adaptöründen nazikçe vurun.

Bu örnek S, M, L ve XL'ı gösterir:
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Bu örnek XL1, XL2-S ve XL2'yi gösterir:

5. Salmastra rakor plakasından dört adet altıgen somunu (355) sökün.
6. Salmastra tahrik ünitesi bileziğindeki ayar vidalarını gevşetin ve kovanı salmastra dışına

kaydırın.
7. Salmastra üreticisinin talimatlarına göre servisini sağlayın.

Dinamik salmastrayı çıkarın
UYARI:
Kapaklar ağırdır ve bu nedenle yaralanmaları önlemek için uygun destekler ile kaldırılmalılardır.

Bu prosedür sadece 3180 ve 3185 model pompalara uygulanır.
1. Kutu ila arka plaka somunlarını (357J) sökün.
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2. Arka plakayı (444) yumuşak başlı çekiçle saplama uçlarına hafifçe vurarak sökün.

3. Repelleri (262) sökün:
a) Repeller, kılıf ve kapak arasını açmak için 180° ayrık iki çubuk kullanın.
b) Conta yüzeylerinin hasar görmediğinden emin olun.

4. İkinci salmastrayı çıkarın:
Eğer ikincil salmastranız İse...
bir...
Paketli Salmastra kutusu ise Salmastra bileziği yarıları, salmastra (106), sızdırmazlık halkası (105)

ve gaz burcunu (125) sökün.
Diyafram keçe ise Salmastra kutusundan rakor (107) ve diyaframı (146) çıkartın.

5. Kapakta (184) yer alan dişli vida deliğine 10 mm'lik bir mapa geçirin ve bir vince asın.
6. Kapaktan (184) sekiz adet altıgen başlı civatayı (370B) sökün.
7. Kapağın kuru kısmında yumuşak vuruşlu bir çekiç kullanarak kapağa gövdeden nazikçe

vurun.

8. Mil kovanını (126) sökün.
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Gerekliyse bir çektirme kullanın.

1. Kovan çektirmesi.

Gövde adaptörünü gövdeden sökün (XL1, XL2-S ve XL2)
1. Gövde adaptörünün (108) üzerindeki hazır dişli vida deliğine 20 mm'lik bir mapa sokun ve

bir vince asın.
2. Gövde adaptöründen (108) sekiz adet altıgen başlı civatayı (370B) sökün
3. Gövde adaptörünün kuru kısmında yumuşak vuruşlu bir çekiç kullanarak gövde adaptörüne

gövdeden (228) nazikçe vurun.

Rulman gövdesini sökme
1. Rulman gövde tertibatını bir tezgah üzerine sabitleyin.
2. Ayar vidasını (temin edilmişse) gevşeterek ve bir çektirme kullanarak kaplin göbeğini

milden sökün.
3. Kaplin kamasını (400) çıkarın.
4. Kaplin koruması uç plakasını kovan ayar vidalarını (370C) sökerek çıkartın.
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5. Gövdenin her bir ucundan boğumlu mil-salmastra tertibatlarını (332A ve 333A) sökün.

1. Kaplin koruması uç plakası
2. Kaplin göbeği

6. XL1, XL2-S ve XL2 grupları için, sekiz adet lokma başlı kapak vidasını (370K) sökerek
radyal uç kapağını (109A) ve radyal uç kapak contasını (360) rulman gövdesinden (228)
çıkartın.
S, M, L ve XL grupları için radyal uç kapağı fabrikada kalıcı bir şekilde takılmıştır ve
çıkarmaya gerek yoktur.

7. Döner elemanı gövdeden (228) dışarı kaydırın.
Milin pervane ucuna söküme yardımcı olması için yumuşak bir çekiçle tıklatın.

1. Döner eleman.

8. Baskı yatağı tespit halkasını (253B) lokma başlı kapak vidalarını (236A) sökmek suretiyle
çıkartın
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9. Baskı yatağı muhafazasını (134A) baskı yatağından kaydırın.

10. Baskı yatağı kilit rondelasını (382) kontra somundan (136) ayırın ve her ikisini de milden
çıkarın.

11. Sadece rulmanların iç bileziklerine temas eden uygun bir çektirme kullanarak rulmanları
(112 ve 409) milden sökün.

1. Rulman çektirmeleri.

i-ALERT™ Durum Monitörünün tasfiyesi için talimatlar
Önlemler

UYARI:
• Durum monitörünü 149°C (300°F) sıcaklığını aşan ısılara maruz bırakmayın. Bu sıcaklıklara

ısınması, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Durum monitörünü bir yangın olması halinde kullanımını bırakmayın. Aksi takdirde ölüm veya ciddi

yaralanmalara neden olabilir.

Talimatlar
Durum monitöründe bulunan pil reaktif tehlikeli atık olarak nitelendirmesine yetecek derecede
lityum içermez. Durum monitörünü atarken bu talimatları kullanın.

• Durum monitörü normal kentsel atık yığınına atılmak için güvenlidir.
• Durum monitörünü atarken yerel kanunlara bağlı kalın.

Yay monteli taban plakasının (birinci nesil) sökülmesi
1. Taban plakasını temel/zeminin üzerinde kaldırın veya destekleyin. Yay parçalarını takmak

için taban plakasının altında yeterli boşluk bırakıldığından emin olun.
2. Her bir yay saplamasındaki taban ayar somununu onaylı boyutsal çizimde gösterilen

yüksekliğe ayarlayın.
3. Taban ayar somunu ile yay tespit çubuğu arasına bir rondela sokun. Bir yay ve diğer tespit

çubuğunu sokun. Bu alt düzeneği taban plakasının altından takın.
4. Bir takip çubuğu, bir yay, diğer bir takip çubuğu ve düz bir rondeladan oluşan yay

düzeneğinin üst kısmını takın. Şimdi üst ayar somunu ve sıkıştırma somununu takın. Elle
sıkıştırılabilecek derecede sıkıştırın.

5. Tüm yay düzenekleri için birden dörde kadar olan adımları tekrarlayın.
6. Tüm yaylar takıldıktan sonra, üniteyi temel altlığına indirin.

Temel altlıkları müşteri tarafından temin edilir. Bunlar 16-20 mikro inçlik yüzeyi 315
paslanmaz çelik plakalar olmalıdır.
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7. Nihai yükseklik ayarlamalarını yaparken taban plakasını düz bir hale getirin. Tepe
sıkıştırma somunu ve ayar somununu gevşeterek taban plakası yüksekliğini ayarlayın. Alt
ayar somununu hareket ettirerek yüksekliği değiştirin. Taban plakası düz bir hizaya
geldiğinde, üst ayar somunlarını üst yayların takip çubuklarından gevşemediğinden emin
olacak şekilde sıkın ve sonra alt ve üst sıkıştırma somunlarını tam olarak sıkın.

ekil #: Yay düzeneğinin parçalara ayrılmış görüntüsü

Yay monteli taban plakasının (ikinci nesil) sökülmesi
UYARI:
Yaylar parçaları yüksek hızda fırlatabilecek enerjiyi depolayabilir. Herhangi bir görevi gerçekleştirmeden
önce, serbest genişlemeye karşı tüm yayların pozitif olarak kilitlendiğinden emin olun.
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NOT:
Yayla monte edilmiş taban plakaları, sadece termal genleşmeden oluşan boru yüklerini
desteklemek için tasarlanmıştır. Emme ve boşaltım boruları için ayrı destekler kullanmanız
gerekir. Aksi takdirde ekipman hasarı oluşabilir.

1. Yayları sökmek için taban plakasından pompa ve motoru sökün.
2. Tüm yayların serbest genişlemeye karşı pozitif kilitli olduğundan emin olun.
3. Taban plakasını yukarıya kaldırın ve yay düzenekleri montaj braketlerinin temel/zeminin

yaklaşık 16 inç (406 mm) üzerinde olacak şekilde destekleyin.
4. Her bir saplamadan üst altıgen sıkıştırma somunlarını çıkarın.
5. Üst somunları dikkatlice geçtiği yerden çıkartın ve yayların takip çubukları arasında gevşek

hale gelene kadar genişlemelerine izin verin.
Üst altıgen somunları saplamalarda bırakın.

6. Rulman altlıklarından saplamaları geri çekin ve sökün.
7. Saplamalardan alt altıgen sıkıştırma somunlarını geri çekin ve sökün.
8. Alt altıgen somunları ve alt takip çubuklarını sökün.
9. Yayları çıkarın.
10. Üst takip çubuklarını sökün.
11. Saplamaları, yayları, takip çubuklarını ve somunları herhangi bir aşınma, zarar veya

korozyonun varlığı açısından inceleyin.
Gerekirse yenisiyle değiştirin.

12. Aşırı aşınma için her Lubrite altlığı inceleyin.
Gerekirse yenisiyle değiştirin.
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1. Altıgen sıkıştırma somunu
2. Altıgen somun
3. Düz rondela
4. Saplama
5. Taban plakası montaj braketi
6. Takip çubuğu
7. Yay
8. Takip çubuğu
9. Düz rondela
10. Altıgen somun
11. Altıgen sıkıştırma somunu
12. Rulman altlık düzeneği
ekil #: Yay düzeneğinin parçalara ayrılmış görüntüsü

Montaj öncesi kontroller
Değişim talimatları
Gövde kontrol ve değişim

UYARI:
Ölüm ya da ciddi yaralanmadan kaçının. Kaçak yapan sıvı yangına ve/veya yanıklara neden olabilir.
Conta yalıtım yüzeylerini kontrol edin ve gerekirse onarın ya da değiştirin.

Çatlaklari ve aşırı aşınma veya oyuklaşmalarıve kaplamalar üzerinde kontrol edin. Pas ve
pislikleri gidermek için conta yüzeyleri ve hizalama bağlantılarını iyice temizleyin.

• 1/8 inç'ten (3,2 mm) fazla derinlikte lokalize aşınma ya da oyulma
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• 1/8 inç'ten (3,2 mm) fazla derinlikte oyulma
• Gövde-conta oturma yüzeyinde düzensizlikler

Pervane değişimi
Bu tablo pervane değişimi için kriterini gösterir:

Pervane parçaları Değişim zamanı
Kanat kenarları Çatlak, oyuk ya da korozyon hasarı gördüğünüzde
Kama yolu ve delikler Hasar gördüğünüzde

Contalar, O-ringler ve yuvaların değişimi

UYARI:
Ölüm ya da ciddi yaralanmadan kaçının. Kaçak yapan sıvı yangına ve/veya yanıklara neden olabilir.
Hasarlı veya aşınmış contaları/o-ringleri değiştirin.

• Her genel bakım ve demontaj sırasında tüm conta ve O-ringleri değiştirin.
• Yuvaları kontrol edin. Düzgün ve fiziksel kusurlardan arınmış olmalıdırlar.
• Yuvalar kusurlu ise parçaları değiştirin.

Aşınma halkaları veya emiş yan plakası kontrolleri
Yüzeylerde oyulma, aşırı aşınma veya korozyon hasarını kontrol edin.

Salmastra kutusu kapağı ve keçe odası değişimi
• Pas ve pislikleri gidermek için conta yüzeyleri ve bağlantıları iyice temizleyin.
• Yüzeylerde oyulma, aşırı aşınma veya korozyon hasarını kontrol edin.

Rulman gövdesi kontrolü
Kontrol listesi

Rulman gövdesinde şu unsurları kontrol edin:
• Rulman gövdesinde ve gövde ayağında çatlak olup olmadığını gözle kontrol edin.
• Gövdenin iç yüzeylerinde pas, pullanma veya birikinti olup olmadığını kontrol edin. Tüm

gevşek ve yabancı maddeleri çıkarın.
• Tüm yağlama kanallarının açık olduğundan emin olun.
• Gövde pompalanmış sıvıya maruz bırakılmışsa, gövdede korozyon veya oyuklaşma olup

olmadığını kontrol edin.
• Ara rulman deliklerini kontrol edin.

Çaplardan herhangi biri Rulman ölçüleri ve toleransları tablosundaki ölçüler dışında ise,
rulman gövdesini değiştirin.

• Milleri ve kovanları aşınma tespiti için kontrol edin.
• Boğumlu salmastra O halkalarını yarık ve çatlak tespiti için kontrol edin.

Tekrar Monte Etme
Rulman gövdesini birleştirme

UYARI:
Rulmanları ısıtmak için ateş kullanmayın. Aksi taktirde rulman yüzeylerinde hasar oluşur.
Rulman ısıtıcı kullanırken yalıtımlı eldivenler kullanın. Rulmanlar ısınacaktır ve fiziksel yaralanmalara
neden olabilirler.

1. Mil üzerindeki rulmanları takın:
a) Rulmanları yaklaşık 250°F (121°C )'a ısıtmak amacıyla bir endüksiyon rulman ısıtıcı

kullanın.
Bu, mile takılmalarını kolaylaştırmak için rulmanları genleştirir.
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b) Radyal rulmanı (409) mile (122) takın. S, M, L ve XL gruplar için, ara halkanın mil
omuzu ve iç bilezik arasına yerleştirildiğinden emin olun.
Kurulum esnasında, iç bileziği makara rulman teçhizatı ile birlikte tutmaya özen
gösterilmelidir.

c) Baskı yatağı tespit halkasını (253B) mille rulman arasına küçük bir çapa oturacak
şekilde yerleştirin-kaplin ucuna bakacak şekilde.

d) Arka arkaya montaj için açısal temas baskı yatağının (112) yönelimini belirleyin.
Bu, dış bileziklerin kalın omuzlarıyla beraberdir.

e) Doğru yönelimi sürdürürken açısal temas dubleks yataklarını (112) mil üzerinde
kaydırın.

f) İç bilezikleri soğuyana ve yerlerine kilitlenene kadar birlikte sıkıca omuzlara karşı
bastırın.

g) Yataklar soğutulduktan sonra, kilit rondelasını (382) mile yerleştirin ve yatak kontra
somununu (136) takın.

h) Rulman setini mil omuzuna dayayarak kenetlerken yatak kontra somununu bir somun
anahtarı ile sıkıca sıkıştırın.

i) Yatak kontra somunundaki bir yuvada kilit rondelasının sapını eğin.

1. Mesafe bileziği (şim).

2. Gövde gresle yağlanmışsa, tüm üç rulmanı da elinizle gresle kaplayın.
3. O-ringİ (496) yağlayın ve baskı rulmanı yuvasına (134A) takın:

a) Baskı yatağı kovanını rulmanlar üzerine kaydırın.
b) Baskı yatağı tespit halkasını (253B) lokma başlı civatalarla (236A) baskı yatağı

kovanına tutturun.
Yatak yuvalarıyla eşit temas sağlamak için bir geçiş dizisinde sıkıca sıkınız. Bağlantılar
için Maksimum tork değerlerine bakın.
S, M, L ve XL grupları için: XL1, XL2-S ve XL2 grupları için:
Tespit halkası ve kovan arasında yaklaşık 0,12 Tespit halkası ve kovan arasında yaklaşık 0,16
ila 0,16 inçlik (3,05 ila 4,06 mm) bir açıklık ila 0,21 inçlik (4,06 ila 5,33 mm) bir açıklık
olacaktır. olacaktır.

Birleşik döner eleman:
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4. Gresle ya da yağla yağlama için rulman gövdesini hazırlayın.
Eğer rulman gövdeniz... İse...
Yağlamalı Yağ dönüşünün tamamen açık olduğundan emin olun (tapasız).

1. Yağ dönüşü
Gres yağlamalı Tapanın (370E) radyal uç yağ dönüşünde takılı olduğundan emin.

Yağlamayı gresten yağa çeviriyorsanız, tapayı söktükten sonra yağ dönüşündeki birikmiş
gresi tahliye edin.

5. Radyal uç kapağını (109A) söktüyseniz şu adımları tamamlayın:
Eğer pompa grubunuz İse...
S, M, L ve XL 1. Yüzeyleri ve gövdede yer alan şunları yağdan arındırın.

2. Kapağın dış çapına Loctite 518 uygulayın.
3. Kapağı yumuşak vuruş çekici kullanarak yerine oturtun.
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Eğer pompa grubunuz İse...
XL1, XL2-S ve XL2 1. Yüzeyleri ve gövdede yer alan şunları yağdan arındırın.

2. Radyal uç kapak contasını (360) takın.
3. Radyal uç kapağını (109A) sekiz lokma başlı civatalar (370K)

kullanarak gövdeye (228) takın.

6. Rulman deliklerini (radyal rulmanın dış çapı), baskı yatağı kovanını ve O halkayı gres veya
hafif yağ ile hafifçe yağlayın. Döner elemanı rulman gövdesine dikkatlice sokun.

1. Döner eleman

7. Yağlamaya bağlı olarak kovanı yönlendirin.
Pompa bu Öyleyse, Ve, kovan şu şekilde görünür...
tip bu
yağlamayı kelimeler
kullanıyors en tepede
a... gözükmeli

dir...
Gresle yağ- "ÜST
lama GRES"
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Pompa bu Öyleyse, Ve, kovan şu şekilde görünür...
tip bu
yağlamayı kelimeler
kullanıyors en tepede
a... gözükmeli

dir...
Yağla Yağ- "ÜST YAĞ"
lama

8. Kaplin korumasının uç plakasını kovana monte edin:
a) Kaplin koruması uç plakasını baskı yatağı kovanıındaki kovan gövde deliklerine

hizalayın ve altıgen başlı civataları (370C) takın.
b) Muhafazayı, muhafaza ile gövde arasında yaklaşık 0,12 inç (3,05 mm) boşluk olacak

şekilde ayarlayın.
Pervaneyi ayarladıktan sonra bu ölçüler boşluğu gösterir:

• S ve M gövdelerde 0,25 inç (6,35 mm)
• L, XL, XL1, XL2-S ve XL2 gövdelerde 0,38 inç (9,65 mm)

1. Kaplin koruması uç plakası.

9. Boğumlu yağ salmastralarındaki O halkaları yağlayın.
10. Omuzlar rulman gövdesine dayanıp oturacak şekilde salmastra düzeneğini rulman

gövdesine takın.
11. Şu öğeleri rulman gövdesine takın:

• Yağ dolum tapası (408H)
• Mil kaması (400)
• Kaplin göbeği
• Gövde ayağı (241)

12. Rulman gövdesini gres veya yağ ile yağlayın:
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Eğer... İse...
Yağ ile yağlıyorsanız 1. Kaplin ucundan bakıldığında, aşağıdaki dört tapayı (408C) belirtil-

diği gibi takın:
• Bir tanesini gövdenin sol tarafına (228)
• İkisini kaplin ucunun sağ tarafına
• Bir tanesini gövdenin (228) tepesindeki salmastra kutusu

ucuna
2. Yağ seviyesi gözetleme camını (319) gövdenin (228) sağ tarafına

takın.
3. Seviyesi görünen bir yağdanlık (251) takılacaksa, kaplin ucundan

bakıldığında gövdenin sol tarafına takın. Seviyesi görünen yağdan-
lık kurulumu için ayrı talimatlara başvurun.

Gres (XL1, XL2-S ve XL2 1. Kaplin ucundan bakıldığında, iki gres fitingini (193H) belirtildiği gibi
grupları için uygun değildir) takın:

• Bir tanesini gövdenin sol tarafına (228)
• Bir tanesini gövdenin tepesindeki salmastra kutusu ucuna

2. İki tapayı (408C ve 408D) gövdenin (228) sağ tarafına takın.

13. Pompanız bir yağ soğutucusuyla donatılmışsa, soğutucu düzeneği aşağıdaki şekilde
(kaplin ucundan bakıldığında) kurun:
a) Gövdenin sol tarafındaki düz delikli bir tüp fitingini deliği önceden açılmış girişe takın.
b) Lamelli boruyu gövdenin sağ tarafındaki deliğin içerisine kaydırın.
c) Gövdenin sağ tarafına redüktör burcu takın ve ikinci bir tüp fitingini (düz bir boru)

redüktör burcuna geçirin.
d) Tüpü gövdede ortalayın ve tüp fitinglerindeki yüksük somunları sıkın.
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e) Tüpün her iki ucunda kademeli bir deliği bulunan bir tüp fitingini takın ve yüksük
somunları sıkın.

Gövde adaptörünün gövdeye montajı (XL1, XL2-S ve XL2)
1. Gövde adaptörünün (108) üzerindeki hazır dişli vida deliğine 20 mm'lik bir mapa sokun ve

bir vince asın.
2. Gövde adaptörünü (108) gövdeye sekiz adet altıgen başlı civata (370B) kullanarak takın.

TaperBore PLUS™ salmastra haznesi montajı
1. Loctite Nickel Anti-seize (kayganlaştırıcı) gibi parça kalkmasını engelleyici bir bileşikten bol

miktarda mil kovanı (126) deliğine ve mile (122) uygulayın.
2. Kovanı mil üzerine kaydırın.
3. Kovana kartuş salmastra takın.
4. Gerekirse bir mapa, kama ve şerit kullanın.
5. Salmastra haznesini takın (184):
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Eğer pompa grubunuz İse...
S, M, L ve XL Salmastra haznesini (184) ve altıgen başlı civataları (370B) rulman

gövdesine (228) takın.

XL1, XLS-2 ve XL2 Salmastra haznesini (184) ve altıgen başlı civataları (370H) gövde
adaptörüne (108) takın.

6. Kartuş salmastrayı başlıksız rakor civataları üzerine kaydırın ve kılavuz bağlantılarının
doğru yönde olduklarından emin olun.

7. Salmastra somunlarını elle açılabilecek derecede sıkın.
8. Pervaneyi takın ve boşluğu ayarlayın.
9. Salmastrayı ayarlayın:

a) Ayarlama klipsleri birbirine geçerken tahrik ünitesi ayar bileziğindeki ayar vidalarını
sıkın.

b) Rakor somunlarını (355) eşit miktarda sıkın.
c) Ayarlama klipslerini çıkartın.
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Salmastra kutusu kapağı montajı
UYARI:
Asbest içeren ürünler kullanmayın, bu ürünler yaralanmalara neden olabilirler.

1. Loctite Nickel Anti-seize (kayganlaştırıcı) gibi bir parça kalkmasını engelleyici bileşikten bol
miktarda kovan (126) deliğine ve mile (122) uygulayın.

2. Kovanı mil üzerine kaydırın.
3. Gaz burcunu (125) mil kovanının arkasına kaydırın.
4. Gerekirse bir mapa, kama ve şerit kullanın.
5. Salmastra haznesini takın (184):

Eğer pompa grubunuz İse...
S, M, L ve XL Salmastra haznesini (184) ve altıgen başlı civataları (370B) rulman

gövdesine (228) takın.

XL1, XLS-2 ve XL2 Salmastra haznesini (184) ve altıgen başlı civataları (370H) gövde
adaptörüne (108) takın.

6. Pervane takıldıktan sonra salmastrayı takıp ayarlayın ve böylece boşluk ayarlanır.
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Klasik parça keçeleri kullanıyorsanız, bu keçeleri keçe imalatçısının talimatlarına ve
kurulum çizimlerine göre takın.

Dinamik salmastranın montajı (S, M, L ve XL)
UYARI:
Asbest içeren ürünler kullanmayın, bu ürünler yaralanmalara neden olabilirler.

Bu prosedür sadece 3180 ve 3185 pompalara uygulanır.
1. Loctite Nickel Anti-seize (kayganlaştırıcı) gibi bir parça kalkmasını engelleyici bileşikten bol

miktarda mil kovanı (126) deliğine ve mile (122) uygulayın.
2. Mil üzerine kovanı takın.
3. Aşağıdaki adımları dinamik salmastra yapılandırmanıza göre gerçekleştirin:

Eğer dinamik salmastranız İse...
bir...
Diyafram keçe ise 1. Takip çubuğunun (385) iç çapındaki kanala bir O halka yerleştirin

ve düzeneği kovanın arkasına doğru kaydırın.
2. Takip çubuğu (385) üzerine bir sızdırmazlık plakası yerleştirin ve

diyaframı (146) kovan üzerine oturma yeri yüzüne doğru kaydırın.
3. Dört başlıksız rakor civatasını (353) salmastra kutusu kapağına

(184) takın.
4. Gerekirse mapa, kama ve şerit kullanın.
5. Kapağı rulman gövdesine (228) sekiz altıgen civata (370B) ile

takın.
6. Mil kovanına kovan O halkasını (412U) yerleştirin.
7. Repelleri (262) kovana sıkı bir şekilde temas edecek şekilde takın

ve O halkanın olukta sabit durduğundan emin olun.
Paketli Salmastra kutusu ise 1. Gaz burcunu (125) kovanın arkasına kaydırın.

2. İki başlıksız rakor civatasını (353) salmastra kutusu kapağına
(184) takın.

3. Kapağı rulman gövdesine (228) sekiz altıgen civata (370B) ile
takın.

4. Gerekirse mapa, kama ve şerit kullanın.
5. Repeller O halkasını (412U) mil kovanına yerleştirin ve repelleri

(262) kovana sıkıca temas edecek şekilde takın.
6. O halkanın olukta sabit durduğundan emin olun.

4. Repeller ve kovan tertibatını mile omuzlanmış olarak tutun ve repeller ile kapak arası
boşluğu yaklaşık olarak 0,015 inç (0,4 mm) olana kadar döner elemanı ayarlayın.

5. Contayı (264) arka plakaya (444) takın.
6. Arka plakayı kapağa takın ve başlıksız arka plaka civatalarındaki (265A) somunları (357J)

sıkıştırın.
7. Aşağıdaki adımları salmastranıza göre gerçekleştirin:

Eğer dinamik salmastranız İse...
bir...
Diyafram keçe ise 1. Diyaframı (146) başlıksız rakor civataları (353) üzerine ve salmast-

ra kutusunun yüzüne karşı kaydırın.
2. Sızdırmazlık plakasını (107) rakor başlıksız civataları (353) üzerine

ve diyaframa (146) karşı kaydırın.
3. Rakor somunlarını (355) geçirin ve eşit bir şekilde sıkın.
4. Pervaneyi takın ve Devreye Sokma, Başlatma, İşlemler ve Kapat-

ma bölümündeki talimatlar uyarınca boşluğu ayarlayın.
5. Tespit çubuğunu (385) rakor (107) boyunca salmastra üstündeki

kademe rakorun görünen yüzü ile hizalanana kadar kaydırın.
Paketli Salmastra kutusu ise 1. Pervaneyi takın ve Devreye Sokma, Başlatma, İşlemler ve Kapat-

ma bölümündeki talimatlara göre boşluğu ayarlayın.
2. Salmastrayı takın ve ayarlayın.
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1. Tespit çubuğundaki kademenin rakorun görünen yüzüyle hizalanması.
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Pervane kurulumu
Pompanız bu tip pervaneyi kullanıyorsa... O zaman bu kurulum prosedürüne bakın...
Muhafazalı pervane Muhafazalı bir pervane kurun.
Açık pervane Açık bir pervane kurun.
Shearpeller™ Bir Shearpeller™ kurun.

Açık bir pervane kurulumu
1. Mil kamasını (178) mile (122) takın.
2. Mil kovanına (126) kovan O halkasını (412F) yerleştirin.
3. Loctite Nickel Anti-seize (kayganlaştırıcı) gibi parça kalkmasını engelleyici bir bileşikten

pervane deliği ve mile bol miktarda kaplama uygulayın.
4. Yaklaşık 1/8 inç genişlikte olmak üzere tüm vida (diş) uzunluğuna Loctite 272 kaplama

uygulayın.
5. Pervaneyi (101) mil üzerine kaydırın ve kovan O halkasının (412F) olukta sabit durduğun-

dan emin olun.
6. O halkayı (412A) pervane somununa (304) oturtun ve onu mil üzerine takın.

7. Mil kaplin ucunun dönmesini önleyin ve pervane somununa Bakım bölümünün Yeniden
Kurma kısmındaki Bağlantı elemanları için azami tork değerleri tablosunda belirtilen
miktarda torku verin.

DİKKAT:
İtici pervanenin somununun torkunun ayarlanamaması ciddi mekanik hasara neden olabilir.

Muhafazalı bir pervane kurulumu
1. S, M, L ve XL ebatlar için, pervaneye aşınma halkası (202) takın ve delikleri hizalayın.
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2. Lokma başlı kapak vidalarına (320) Loctite Nickel Anti-seize gibi parça kalkma aşınması
önleyici bir bileşik uygulayın ve takıp sıkıştırın.
S, M, L ve XL ebatlar için, gelecekteki sökümü kolaylaştırmak için diş sızdırmazı kullanılır.

3. Pervane halkası iç çapını Devreye sokma, Başlatma, Çalışma ve Kapatma bölümünde
bulunan muhafazalı pervaneler için belirtilen Radyal halka boşluklarında gösterilen
boyutlara çevirin.
S, M, L ve XL ebatlar için, aşınma halkası vidaları için yeni delikler açıp tapalamak gerekli
olabilir. Bu durumda, aşınma halkasını bir delme şablonu olarak kullanın ve önceki
deliklerden uzaklaştırın.

4. Mil kamasını (178) mile (122) takın.
5. Mil kovanına (126) kovan O halkasını (412F) yerleştirin.
6. Loctite Nickel Anti-seize (kayganlaştırıcı) gibi parça kalkmasını engelleyici bir bileşikten

pervane deliği ve mile bol miktarda kaplama uygulayın.
7. Yaklaşık 1/8 inç genişlikte olmak üzere tüm vida (diş) uzunluğuna Loctite 272 kaplama

uygulayın.
8. Pervaneyi (101) mil üzerine kaydırın ve kovan O halkasının (412F) olukta sabit durduğun-

dan emin olun.
9. O halkayı (412A) pervane somununa (304) oturtun ve onu mil üzerine takın.

10. Mil kaplin ucunun dönmesini önleyin ve pervane somununa Bakım bölümünün Yeniden
Kurma kısmındaki Bağlantı elemanları için azami tork değerleri tablosunda belirtilen
miktarda torku verin.

DİKKAT:
İtici pervanenin somununun torkunun ayarlanamaması ciddi mekanik hasara neden olabilir.

Bir Shearpeller™ kurun
1. Mil kamasını (178) mile (122) takın.
2. Mil kovanına (126) kovan O halkasını (412F) yerleştirin.
3. Loctite Nickel Anti-seize (kayganlaştırıcı) gibi parça kalkmasını engelleyici bir bileşikten

pervane deliği ve mile bol miktarda kaplama uygulayın.
4. Yaklaşık 1/8 inç genişlikte olmak üzere tüm vida (diş) uzunluğu boyunca Loctite 272

uygulayın.
5. Pervaneyi (101) mil üzerine kaydırın ve kovan O halkasının (412F) olukta sabit durduğun-

dan emin olun.
6. Shearpeller™ kovanını (126A) mile takın.
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7. O halkayı (412A) Shearpeller™somununa (304) oturtun ve bunu mile takın.

8. Mil kaplin ucunun dönmesini önleyin ve Shearpeller somununa™ Bakım bölümünün
Yeniden Kurma kısmındaki Bağlantı elemanları için azami tork değerleri tablosunda
belirtilen miktarda torku verin.

DİKKAT:
İtici pervanenin somununun torkunun ayarlanamaması ciddi mekanik hasara neden olabilir.

Emme yan plakasını takın
UYARI:
Yan plakalar ağırdır. Yaralanmaları önlemek için uygun destekler kullanın.

NOT:
Contaların, dış eksendeki yan plaka ile gövdedeki yuva arasında kalmadığından emin olun,
aksi takdirde yan plaka yerine oturmayacaktır.

Bu prosedür sadece açık pervane ve ShearpellerTM'a uygulanır.
1. Yan plaka saplamalarını (356E) takın.
2. Yan plaka saplamalarına (356E) contayı (360P) takın.
3. O halkayı (412C) yağlayın ve yan plaka oluğuna oturtun.
4. Yan plaka saplamaları (356E) ile muhafaza deliklerini hizalayın ve yan plakayı (176) takın.

O halkanın muhafaza deliğine oturmasına yardım etmek için yan plakaya ahşap bir blokla
hafifçe vurun.

5. Altıgen somunları (357A) yan plaka saplamalarına (356E) geçirin ve bir geçiş paterninde
sıkın.
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Muhafaza aşınma halkasını takın (S, M, L ve XL muhafazalı pervane)
Bu prosedür bir muhafazalı pervanenin bakımı için uygulanır.
1. Aşınma halkasını (164) muhafazaya takın.
2. Gerekirse, halka ve halka oturağı alanı arasında eşit uzaklıklarda yerleştirerek, üç yeni ayar

vidası deliğinin yerini belirleyin, deliğini açın ve tapasını takın.
3. Ayar vidalarını ve dövülmüş dişlileri yerleştirin.

Muhafaza aşınma halkasını takın (XL1, XL2-S ve XL2 muhafazalı pervane)
1. Muhafaza aşınma halka saplamalarını (356E) muhafaza aşınma halkasına (164) geçirin.
2. Muhafaza aşınma halka contasını (360P) muhafaza aşınma halka saplamalarına (356E)

geçirin.
3. Muhafaza aşınma halka saplamalarını (356E) muhafazadaki (100) deliklerle hizalayın ve

muhafaza aşınma halkasını takın(164).
4. Altıgen somunları (357A) muhafaza aşınma halkası saplamalarına (356E) geçirin ve bir

geçiş paterninde sıkın.

Geri çekme düzeneğini kurun
1. Geri çekme pompa vanalarıyla kapak arasındaki boşluğun yaklaşık olarak 0,02 inç (0,50

mm) olması için pervaneyi ayarlayın..
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2. Salmastra kutusu kapağına (184) muhafaza contası (351) yerleştirin.
3. Vinçten gelen askı kayışını pompa milinin üstündeki gövde kolları boyunca yerleştirin.
4. Bir taban plakası veya sağlam bir tezgah gibi düz bir yüzeyin üzerinde muhafazaya geri

çekme tertibatını takın.
Muhafaza ve gövde ayağının yüzey üzerinde düz konumda olduklarından emin olun.

5. Muhafaza somunlarını (370A) elle sıkıştırılacak derecede sıkın ve muhafaza içine geri
çekme tertibatını oturtun.
Bu anda civatalara tork vermeyin.
Bu örnek 3180 ve 3185 S, M, L ve XL grubu pompaları göstermektedir:

Bu örnek 3180 ve 3185 XL1, XL2-S VE XL2 grubu pompaları göstermektedir:

Modeller 3180, 3181, 3185 ve 3186 Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu 107



Bakım

6. Pervanenin muhafaza içinde toplam kat ettiği mesafeyi kontrol edin.
Yeni parçaların kullanıldığını varsayarak, kabul edilebilir değerler 0,028 inç ila 0,082 inç
(0,7 mm ila 2,2 mm)'tir.
Toplam kat edilen İse...
mesafe...
Kabul edilebilir değerler için- Kalan muhafaza civatalarını sıkın ve bir geçiş paternindeki belirlenmiş
deyse değerlerde torku verin.
Kabul edilebilir değerler dı- Aşağıdakilerden birisi mevcuttur:
şındaysa • Aşınmış parçalar

• Yanlış kurulum
• Çok fazla boru gerginleşmesi

Sebebi belirleyin ve ön boşluk ayarını doğrulayın. Devreye Sokma,
Başlatma, Çalışma ve Kapatma bölümündeki farklı hizmet sıcaklıkları
için Soğuk sıcaklık eksenel boşlukları tablosuna bakın.

7. Varsa gövde ayağı ve taban plakası arasındaki boşluğu sentil ve şimle belirleyin.
8. Gövde ayağına tespit civatalarını takın ve sıkın.
9. Rulman gövdesini gres veya yağ ile yağlayın.
10. Rahatça döndüğünü kontrol etmek için pompa milini elle döndürün.
11. Kaplin göbeğini tekrar takın ve pompayı hizalayın.
12. Kaplini tekrar bağlayın.
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13. Kaplin korumayı takın ve tüm yardımcı boru tesisatını tekrar bağlayın.

1. Kaplin koruması
2. Kaplin

NOT:
Muhafaza türü mekanik salmastralar ile temin edilen birimlerde, mekanik salmastra ya da mil
kovanının hasar görme riski vardır. Çalıştırmadan önce kilitleme halkasının ayar vidalarını sıkın
ve sıkma klipsini çıkarın.

Pompaya i-ALERT™ Durum Monitörünün bağlanması

DİKKAT:
Her zaman koruyucu eldiven kullanın. Pompa ve durum monitörü sıcak olabilir.

Gerekli aletler:
• 5/32 inç altıgen anahtar
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1. Temin edilmiş altıgen başlı vidayı (372T) kullanarak durum monitörünü (761B) rulman
gövdesine (228A) bağlayın.

2. Altıgen başlı vidayı bir 5/32 inç altıgen anahtar ile 6 ft-lbs (8 Nm) sıkıştırın.

Montaj sonrası kontroller
Pompayı monte ettikten sonra bu kontrolleri yapın, ardından pompa çalıştırmaya geçin:

• Milin rahatça ve düzgün bir şekilde döndüğünden ve sürtünme olmadığından emin olmak
için mili eliniz ile döndürün.

• Kesme valflerini açın ve pompadaki kaçakları kontrol edin.

Montaj referansları
Yedek parçalar
Önerilen yedek parçalar

Özellikle kritik hizmetlerde, uzun ve maliyetli bir arıza döneminden kaçınmak amacıyla şu
yedek parçaları elinizin altında tutmanız tavsiye edilir:

• Çekme düzenek, bu kasa ve yan plaka veya gövde aşınma halkası hariç tüm parçaları
içeren toplu parçalar grubunun bir derlemesidir.

• Rulmanlar (112 ve 409)
• Rulman kilit somunu (136)
• Rulman kilit rondelası (382)
• Pervane kaması (178)
• Pervane somunu (304)
• Bir pompa için gereken tüm contaları ve O halkalarını içeren tamir takımı
• Mekanik salmastra (uygulanabildiği yerde) (383)
• Mil (122)
• Mil kovanı (126)
• Yan plaka (uygulanabildiği yerde) (176)
• Salmastra kutusu burcu (uygulanabildiği yerde) (125)
• Salmastra kutusu contası (uygulanabildiği yerde) (106)
• Aşınma halkaları (uygulanabildiği yerde) (202 ve 164)
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Bağlantılar için maksimum tork değerleri
ft-lb (Nm) cinsinden 3180 ve 3185 tork değerleri

Madde Parça Pompa boyutu Parça Numarası Diş ebatı Tip Altıgen Tork
numarası adı ebatı değeri
— Vida, Tümü A02818A-89 M10 x 1,5 Altıgen 17 mm 10 (15)

kaplin başlı ka-
koruma pak vidası

— Somun, Tümü A02089A-10 M10 x 1,5 Altıgen 17 mm 10 (15)
kaplin somun
koruma

370A Vida, tır- 12 inç ila 19 inç A02818A-143 M22 x 2,5 Altıgen 30 mm 125
nak ila başlı ka- (170)22 inç ila 25 inç A02818A-162 M24 x 3,0 36 mm
muhafa- pak vidası 200
za (270)
Vida, 14 x 16-27 A02818A187 M24 x 3,0 Altıgen 36 mm 200
muhafa- başlı ka- (270)24 x 24-27za ila pak vidası

20 x 24-29adaptör
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 mm 243

(330)
372V Başlıksız 14 x 16-27 A02815A110 M27 x 3,0 Saplama YOK —

civata, 24 x 24-27 A02815A87 M42 x 4,5muhafa-
20 x 24-29 A02815A86za ayağı

ila taban 20 x 24-31 A02815A88
plakası 24 x 30-35 A02815A89

24 x 30-35A
24 x 30-35N
30 x 30-41 A02815A90

427A Somun, 14 x 16-27 A02089A27 M27 x 3,0 Altıgen 41 mm 162
muhafa- somun (220)24 x 24-27 A02089A42 M42 x 4,5 65 mmza ayağı

20 x 24-29ila taban
plakası 26 x 24-31

24 x 30-35
24 x 30-35A
24 x 30-35N
30 x 30-41

372W Vida, XL1 A02818A169 M30 x 3,5 Altıgen 46 mm 162
gövde başlı ka- (220)
ayağı ila pak vidasıXL2-S ve XL2 A02818A175 M36 x 4,0 55 mm 162taban (220)plakası
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Madde Parça Pompa boyutu Parça Numarası Diş ebatı Tip Altıgen Tork
numarası adı ebatı değeri
— Vida, 3 x 6-12 A02818A-126 M16 x 2,0 Altıgen 24 mm 50 (65)

muhafa- başlı ka-4 x 6-12
za ayağı pak vidası3 x 6-14
ila taban

6 x 8-12 A02818A-144 M20 x 2,5 Altıgen 30 mm 80 (110)plakası
başlı ka-8 x 8-12
pak vidası4 x 6-14

4 x 6-16
M A02818A-144 M20 x 2,5 Altıgen 30 mm 80 (110)

başlı ka-L A02818A-145
pak vidası

12 x 14-19 A02818A-145 M20 x 2,5 Altıgen 30 mm 80 (110)
başlı ka-10 x 12-22
pak vidası12 x 14-22

14 x 16-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25
16 x 16-19 A02818A-164 M24 x 3,0 Altıgen 36 mm 80 (110)

başlı ka-18 x 18-22
pak vidası20 x 20-25

— Vida, S A02818A-105 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 30 (40)
gövde başlı ka-M A02818A-126 M16 x 2,0 24 mm 50 (65)ayağı ila pak vidası

L A02818A-145 M 20 x 2,5 30 mm 80 (110)taban
plakası XL

356E Başlıksız 24 inç ila 16 inç A02815A-37 M10 x 1,5 Saplama YOK —
cıvata, 19 inç ila 25 inç A02815A-38 M12 x 1,75
emme
yan pla-
kası ila
kasa
Başlıksız 14 x 16-27 A02815A106 M20 x 2,5 Saplama YOK —
civata, 24 x 24-27 A02815A36
muhafa- 20 x 24-29
za aşın- 20 x 24-31ma hal- 24 x 30-35kası ila

24 x 30-35Akasa
24 x 30-35N
30 x 30-41

357A Somun, 12 inç ila 16 inç A02089A-10 M10 x 1,5 Altıgen 17 mm 10 (15)
emme somun19 inç ila 25 inç A02089A-12 M12 x 1,75 19 mm 20 (25)
yan pla-
kası
Somun, 14 x 16-27 A02089A20 M20 x 2,5 Altıgen 30 mm 55 (75)
muhafa- somun24 x 24-27
za aşın- 20 x 24-29
ma hal- 20 x 24-31kası 24 x 30-35

24 x 30-35A
24 x 30-35N
30 x 30-41
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Madde Parça Pompa boyutu Parça Numarası Diş ebatı Tip Altıgen Tork
numarası adı ebatı değeri
320 Vida, 4 x 6-12 A02819A M6 x 1,0 Lokma Dahili 5 5 (7)

pervane başlı tes- mm4 x 6-14
aşınma pit vidası4 x 6-16
halkası 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

222E Vida, 3 x 6-12 A03723A-41 M6 x 1,0 Ayar vida- Dahili 5 5 (7)
muhafa- sı mm4 x 6-12
za aşın- 3 x 6-14
ma hal- 4 x 6-14kası 4 x 6-16

6 x 10-16
4 x 6-19
6 x 10-19
6 x 10-22
4 x 8-19 A03723A-58 M8 x 1,25 Ayar vida- Dahili 6 7 (10)

sı mm8 x 10-19
8 x 10-22
10 x 12-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25

304 Somun, S B02151A03 M27 x 3,0 Özel 40.5 mm 240
pervane (325)M B02151A04

L B02152A03 M42 x 4,5 Özel 63 mm 600
(800)XL B02152A04

14 x 16-27 B05526A02 M75 x 1,5 118 mm 1,180
(1,600)XL1 B05526A01

XL2-S B05526A02
XL2 B05904A M100 x 2,0 132 mm 1,475

(2,000)
370B Vida, S ve M A02818A-104 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 30 (40)

gövde ila başlı ka-L ve XL A02818A-128 M16 x 2,0 24 mm 50 (65)salmast- pak vidası
ra kutusu
Vida, XL1 A02818A170 M30 x 3,5 46 mm 419
gövde ila (568)XL2-S ve XL2 A02818A171adaptör

353 Başlıksız S ve M A02815A-39 M12 x 1,75 Saplama YOK —
vida, ra- L ve XL A02815A-40 M16 x 2,0 Saplama YOK —kor ila

XL1, XL2-S ve A02815A46 M16x2.0 Saplama YOK —salmast-
XL2ra kutusu

355 Somun, S ve M A02089A-12 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 15 (20)
rakor ila somunL, XL, XL1, A02089A-16 M16 x 2,0 24 mm 25 (35)salmast- XL2-S ve XL2ra kutusu
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Madde Parça Pompa boyutu Parça Numarası Diş ebatı Tip Altıgen Tork
numarası adı ebatı değeri
388K Jak civa- S, M, L ve XL A02818A-109 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 10 (15)

ta, sal- başlı ka-
mastra pak vidası
kutusu ila
kasa
Jak civa- XL1, XL2-S ve A02818A151 M20 x 2,5 30 mm 22 (30)
tası, mu- XL2
hafaza
ila adap-
tör

371A Vida, ko- S ve M A02818A-106 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm —
van ayar- başlı ka-L ve XL A02818A-128 M16 x 2,0 24 mmlaması pak vidası

XL1 A02818A147 M20 x 2,5 30 mm
XL2-S ve XL2 A02818A165 M24 x 3,0 36 mm

423B Somun, S ve M A02089A-12 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 10 (15)
rulman somunL ve XL A02089A-16 M16 x 2,0 24 mm 15 (20)ayarlama

XL1 A02089A20 M20 x 2,5 30 mm 22 (30)kilidi
XL2-S ve XL2 A02089A24 M24 x 3,0 36 mm 30 (40)

370C Vida, S ve M A02817A-72 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 10 (15)
muhafa- başlı ka-L ve XL A02818A-128 M16 x 2,0 24 mm 15 (20)za ila pak vidası

XL1 A02818A148 M20 x 2,5 30 mm 22 (30)gövde
XL2-S ve XL2 A02818A187 M24 x 3,0 36 mm 30 (40)

370D Vida, S ve M A02818A-102 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 30 (40)
ayak ila başlı ka-L ve XL A02818A-124 M16 x 2,0 24 mm 50 (65)gövde pak vidası

XL1 A02818A161 M24 x 3,0 36 mm 211
(286)

XL2-S ve XL2 A02818A166 M30 x 3,5 46 mm 419
(568)

236A Vida, rul- S ve M A03723A-48 M6 x 1,0 Lokma Dahili 5 15 (20)
man tutu- başlı ka- mm
cu ila pak vidasıL ve XL A03723A-82 M10 x 1,5 Dahili 8 20 (25)muhafa- mmza

XL1 A03723A113 M16 x 2,0 Dahili 14 24 (33)
mmXL2-S ve XL2 A03723A115

370E Vida, yağ Tümü A02818A-99 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 10 (15)
dönüş ta- başlı ka-
pası pak vidası

370H Vida, ka- 14 x 16-27 A02818A149 M20 x 2,5 Altıgen 30 mm 22 (30)
pak ila başlı ka-24 x 24-27adaptör pak vidası

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 Vida, uç XL1 A03723A92 M12 x 1,75 Lokma Dahili 10 24 (33)
kapağı başlı ka- mmXL2-S ve XL2 A03723A93ila gövde pak vidası

372T Vida, ya- XL1, XL2-S ve A09270A209 ¼ - 28 Yarım yu- 5/32 6 (8)
rım yu- XL2 varlak
varlak başlı lok-
başlı ma kapak

vidası
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Madde Parça Pompa boyutu Parça Numarası Diş ebatı Tip Altıgen Tork
numarası adı ebatı değeri
418 Jak civa- 14 x 16-27 A02818A149 M20 x 2,5 Altıgen 30 mm 22 (30)

ta, kapak başlı ka-24 x 24-27
ila adap- pak vidası20 x 24-29tör

20 x 24-31 A02818A151
24 x 30-35 A02818A148
24 x 30-35A
24 x 30-35N
30 x 30-41

ft-lb (Nm) cinsinden 3181 ve 3186 tork değerleri
Madde Parça Pompa boyutu Parça Numarası Diş ebatı Tip Altıgen Tork
numarası adı ebatı değeri
— Vida, Tümü A02818A-89 M10 x 1,5 Altıgen 17 mm 10 (15)

kaplin başlı ka-
koruma pak vidası

— Somun, Tümü A02089A-10 M10 x 1,5 Altıgen 17 mm —
kaplin somun
koruma

370A Vida, sal- 14 in. A02818A-163 M24 x 3,0 Altıgen 36 mm 600
mastra başlı ka- (800)
kutusu ila pak vidası16 in. A02818A-145 M20 x 2,5 30 mm 375muhafa- (500)za

19 in. A02818A-145 M20 x 2,5 30 mm 375
(500)

22 in. A02818A-165 M24 x 3,0 36 mm 600
(800)

— Vida, S ve M A02818A-146 M20 x 2,5 Altıgen 30 mm 125
muhafa- başlı ka- (170)
za ayağı pak vidasıL ve XL A02818A-148 M20 x 2,5 30 mm 125ila taban (170)plakası

14 x 16-22 A02818A-165 M24 x 3,0 36 mm 200
(270)A02817A-112

— Vida, S grup A02818A-105 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 30 (40)
gövde başlı ka-M grup A02818A-126 M16 x 2,0 24 mm 50 (65)ayağı ila pak vidası

L ve XL A02818A-145 M 20 x 2,5 30 mm 80 (110)taban
plakası

356E Başlıksız 14 inç ila 16 inç A02815A-37 M10 x 1,5 Saplama YOK —
civata, 19 inç ila 22 inç A02815A-38 M12 x 1,75 —yan pla-
ka ila
muhafa-
za

357A Başlık 14 inç ila 16 inç A06245A M10 x 1,5 Altıgen 22.2 mm 10 (15)
somunu, somun19 inç ila 22 inç A06245A M12 x 1,75 25.4 mm 20 (25)yan pla-
ka ila
muhafa-
za

320 Vida, S ve M A03723A-41 M6 x 1,0 Lokma Dahili 5 5 (7)
pervane başlı ka- mm6 x 10-19aşınma pak vidası

8 x 10-16halkası
6 x 10-22
8 x 10-19 A03723A-58 M8 x 1,25 Lokma Dahili 6 7 (10)

başlı ka- mm8 x 10-22 pak vidası
10 x 12-16
10 x 12-19
14 x 14-16
XL
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Madde Parça Pompa boyutu Parça Numarası Diş ebatı Tip Altıgen Tork
numarası adı ebatı değeri
222E Vida, Tümü A02819A-47 M6 x 1,0 Ayar vida- Dahili 5 5 (7)

muhafa- sı mm
za aşın-
ma hal-
kası

304 Somun, S grup B2151A-03 M27 x 3,0 Özel 40.5 mm 240
pervane (325)M grup B2151A-04

L grup B2152A-03 M42 x 4,5 63 mm 600
(800)XL grup B2152A-04

370B Vida, S ve M A02818A-104 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 30 (40)
gövde ila başlı ka-L ve XL A02818A-128 M16 x 2,0 24 mm 50 (65)kutu pak vidası

353 Başlıksız S ve M A02815A-39 M12 x 1,75 Saplama YOK —
vida, ra- L ve XL A02815A-40 M16 x 2,0kor ila
kutu

355 Somun, S ve M A02089A-12 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 85 (115)
rakor ila somunL ve XL A02089A-16 M16 x 2,0 24 mm 175kutu (235)

388K Jak civa- Tümü A02818A-109 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 10 (15)
ta, sal- başlı ka-
mastra pak vidası
kutusu ila
kasa

371A Vida, ko- S ve M A02818A-106 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm —
van ayar- başlı ka-L ve XL A02818A-128 M16 x 2,0 24 mmlaması pak vidası

423B Somun, S ve M A02089A-12 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 10 (15)
rulman somunL ve XL A02089A-16 M16 x 2,0 24 mm 15 (20)ayarlama
kilidi

370C Vida, S ve M A02817A-72 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 10 (15)
muhafa- başlı ka-L ve XL A02818A-128 M16 x 2,0 24 mm 15 (20)za ila pak vidası
gövde

370D Vida, S ve M A02818A-102 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 30 (40)
ayak ila başlı ka-L ve XL A02818A-124 M16 x 2,0 24 mm 50 (65)gövde pak vidası

236A Vida, rul- S ve M A03723A-48 M6 x 1,0 Lokma Dahili 5 15 (20)
man tutu- başlı ka- mm
cu ila pak vidasıL ve XL A03723A-82 M10 x 1,5 Dahili 8 20 (25)muhafa- mmza

370E Vida, yağ Tümü A02818A-99 M12 x 1,75 Altıgen 19 mm 10 (15)
dönüş ta- başlı ka-
pası pak vidası

Rulman çap uygunlukları ve toleransları
Grup Rulman İnç (milimetre) cinsinden azami İnç (milimetre) cinsinden azami

rulman gövde çapları kovan çapı
S Baskı 6.3002 (160.02) 4.7253 (120.02)

Radyal 4.7253 (120.02)
M Baskı 6.3002 (160.02) 5.1191 (130.03)

Radyal 5.1191 (130.03)
L Baskı 7.8752 (200.03) 6.3002 (160.02)

Radyal 5.9065 (150.03)
XL Baskı 9.4500 (240.03) 7.4815 (190.03)

Radyal 7.0876 (180.03)
XL1 Baskı 13.6253 (346.085) 11.0248 (280.032)

Radyal 11.0249 (280.032) YOK
XL2-S ve XL2 Baskı 16.5779 (421.082) 12.5998 (320.036)

Radyal 12.5998 (320.036) YOK
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Rulmanların üreticilerinin belirlediği parça numarası ile değiştirildiğinden emin olun.

Muhafazalı pervaneler için radyal halka boşlukları
Pervane boşluk kontrolleri gerçekleştirmenin sebepleri

Muhafazalı pervaneler pompanın azami etkinlikte çalışması için pervane ve kasa aşınma
halkaları arasında dar bir radyal boşluğa gerek duyarlar. Zamanla pompa performansı bu
alandaki normal aşınma nedeniyle düşebilir. Münferit bir parça belirli teknik özellikler
dışındaysa, değiştirilmelidir.

Radyal halka boşlukları
Boyut Pervane Halkası Dış Muhafaza Halkası İç Boşluk - inç (mm)

Çapı - inç (mm) Çapı - inç (mm)
3 x 6-14 4.4811 (164.62) 6.5111 (165.38) 0.030 (0.76)

4.4771 (164.52) 6.5151 (165.48) 0.038 (0.97)
4 x 6-14 7.3078 (185.62) 7.3378 (186.38) 0.030 (0.76)

7.3038 (185.52) 7.3418 (186.48) 0.038 (0.97)
4 x 6-16 7.7015 (195.62) 7.7315 (196.38) 0.030 (0.76)

7.6975 (195.52) 7.7355 (196.48) 0.038 (0.97)
6 x 8-14 8.2187 (208.75) 8.2487 (209.52) 0.030 (0.76)

8.2147 (208.65) 8.2527 (209.62) 0.038 (0.97)
8 x 8-14 9.2360 (234.59) 9.2660 (235.36) 0.030 (0.76)

9.2320 (234.49) 9.2700 (235.46) 0.038 (0.97)
10 x 10-14 10.5062 (266.86) 10.5362 (267.62) 0.030 (0.76)

10.5022 (266.76) 10.5402 (267.72) 0.038 (0.97)
6 x 8-16 8.2187 (208.75) 8.2487 (209.52) 0.030 (0.76)

8.2147 (208.65) 8.2527 (209.62) 0.038 (0.97)
4 x 6-19 8.2187 (208.75) 8.2487 (209.52) 0.030 (0.76)

8.2147 (208.65) 8.2527 (209.62) 0.038 (0.97)
8 x 10-16 10.7308 (272.56) 10.7653 (273.44) 0.0345 (0.88)

10.7268 (272.46) 10.7693 (272.54) 0.0425 (1.08)
10 x 12-16 12.3843 (314.56) 12.4229 (315.54) 0.0345 (0.88)

12.3803 (314.46) 12.4189 (315.44) 0.0425 (1.08)
14 x 14-16 13.5654 (344.56) 13.6040 (345.54) 0.0345 (0.88)

13.5614 (344.46) 13.6000 (345.44) 0.0425 (1.08)
6 x 10-19 9.3551 (237.62) 9.3851 (238.38) 0.030 (0.76)

9.3511 (237.52) 9.3891 (238.48) 0.038 (0.97)
8 x 10-19 10.7308 (272.56) 10.7653 (273.44) 0.0345 (0.88)

10.7268 (272.46) 10.7693 (273.54) 0.0425 (1.08)
10 x 12-19 12.7780 (324.56) 12.8125 (325.44) 0.0345 (0.88)

12.7740 (324.46) 12.8165 (325.44) 0.0425 (1.08)
6 x 10-22 9.9456 (252.62) 9.9756 (253.38) 0.030 (0.76)

9.9416 (252.52) 9.9796 (253.48) 0.038 (0.97)
8 x 10-22 11.4001 (289.56) 11.4346 (290.44) 0.0645 (0.88)

11.3961 (289.46) 11.4386 (290.54) 0.0425 (1.08)
12 x 14-19 13.9591 (354.56) 13.9936 (355.44) 0.0345 (0.88)

13.9551 (354.46) 13.9976 (355.54) 0.0425 (1.08)
16 x 16-19 15.2579 (387.55) 15.2924 (388.43) 0.0345 (0.88)

15.2539 (387.45) 15.2964 (388.53) 0.0425 (1.08)
10 x 12-22 12.7780 (324.56) 12.8125 (325.44) 0.0345 (0.88)

12.770 (324.46) 12.8165 (325.54) 0.0425 (1.08)
12 x 14-22 14.6300 (371.60) 14.6645 (372.48) 0.0345 (0.88)

14.6260 (371.50) 14.6685 (372.58) 0.0425 (1.08)
14 x 16-22 16.5575 (420.56) 16.5921 (421.44) 0.0345 (0.88)

16.5961 (420.46) 16.5961 (421.54) 0.0425 (1.08)
14 x 16-27 * 17.525 (445.14) 17.589 (446.76) .064 (1.63)

17.515 (444.88) 17.599 (447.01) .084 (2.13)
24x24-27 * 21.937 (557.20) 22.002 (558.85) 0.065 (1.65)

21.927 (556.94) 22.012 (559.10) 0.085 (2.16)
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Boyut Pervane Halkası Dış Muhafaza Halkası İç Boşluk - inç (mm)
Çapı - inç (mm) Çapı - inç (mm)

20x24-29 * 22.528 (572.21) 22.673 (575.89) 0.145 (3.68)
22.518 (571.95) 22.683 (576.15) 0.165 (4.19)

20x24-31 * 22.643 (575.13) 22.783 (578.69) 0.140 (3.56)
22.633 (574.87) 22.793 (576.94) 0.160 (4.06)

24x30-35 * 27.825 (706.76) 27.934 (709.52) 0.109 (2.77)
24 x 30-35A * 27.813 (706.44) 27.944 (709.78) 0.131 (3.33)
24 x 30-35N *
30x30-41 * 32.094 (815.18) 32.202 (817.93) 0.108 (2.74)

32.080 (814.82) 32.212 (818.18) 0.132 (3.35)
* - Bu ebatlarda pervane aşınma halkaları yoktur. Gösterilen boyut pervane dönüşü dış çapıdır.
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Sorun giderme
Çalıştırma hususunda sorun giderme
Belirti Neden Çözüm
Pompa sıvıyı dağıtmıyor. Pompa beslenmiş değil. Pompayı yeniden besleyin ve pompa ve emiş

hattının sıvıyla dolu olduğunu kontrol edin.
Emiş hattı tıkanmıştır. Tıkanıklıkları giderin.
Pervane tıkanmıştır. Pervane temizliği için pompayı ters yıkayın.
Mil yanlış yönde dönmekte. Dönüş yönünü değiştirin. Dönüş, rulman yatağı ya

da pompa gövdesindeki ok ile uyumlu olmalıdır.
Ayak valfi ya da emiş borusu açıklığı yeterince Uygun batırma derinliği için bir ITT temsilcisine
batırılmamış. başvurun. Vorteksleri ortadan kaldırmak için bir

bölme plakası kullanın.
Emiş kaldırması çok yüksektir. Emiş borusunu kısaltın.

Pompa nominal akış ya da Conta ya da O-ring'de hava kaçağı var. Conta ya da O-ring'i değiştirin.
yüksekliği üretmiyor. Salmastra kutusunda bir hava kaçağı var. Mekanik salmastrayı değiştirin ya da yeniden ayar-

layın.
Pervane kısmen tıkanmıştır. Pervane temizliği için pompayı ters yıkayın.
Pervane ile pompa gövdesi arasındaki boşluk Pervane boşluğunu ayarlayın.
çok fazla.
Emiş yüksekliği yeterli değil. Emiş hattı kapatma valfinin tam açık olduğundan

ve hattın tıkalı olmadığından emin olun.
Pervane aşınmış ya da kırık. Gerekirse pervaneyi takın ve değiştirin.

Pompa çalışır ve ardından Pompa beslenmiş değil. Pompayı yeniden besleyin ve pompa ve emiş
pompalamayı keser. hattının sıvıyla dolu olduğunu kontrol edin.

Emiş hattında hava ya da buhar cepleri var. Hava ceplerini gidermek için boruları yeniden
düzenleyin.

Emiş hattında bir hava kaçağı var. Kaçağı onarın.
Rulmanlar ısınıyor. Pompa ve tahrik birimi düzgün hizalanmamış. Pompa ve tahrik birimini yeniden hizalayın.

Yeterli yağ yok. Yağlayıcı uygunluğunu ve seviyesini kontrol edin.
Yağ düzgün şekilde soğutulmamış. Soğutma sistemini kontrol edin.

Pompa gürültülü ya da titreş- Pompa ve tahrik birimi düzgün hizalanmamış. Pompa ve tahrik birimini yeniden hizalayın.
mekte. Pervane kısmen tıkanmıştır. Pervane temizliği için pompayı ters yıkayın.

Pervane veya mil kırık ya da eğilmiş. Gerekirse pervane veya mili değiştirin.
Temel rijit değil. Pompa ve motorun sabitleme cıvatalarını sıkın.

Boşluk ya da hava cepleri olmadan taban plakası-
nın düzgün betonlandığından emin olun.

Rulmanlar aşınmış. Rulmanları değiştirin.
Emiş ya da boşaltım boruları bağlanmamış ya Hidrolik Enstitüsü Standartları Kılavuzunu uyarın-
da düzgün desteklenmemiş. ca, emiş veya boşaltım borusunu bağlayın.
Pompa kavitasyon yapmakta. Sistemdeki sorunu bulun ve düzeltin.

Mekanik salmastra aşırı ka- Salmastra düzgün ayarlanmamış . Salmastra somunlarını sıkın.
çak yapmakta. Salmastra kutusu düzgün şekilde contalanmış Contaları kontrol edin ve kutuyu yeniden yerleşti-

değil. rin.
Mekanik salmastra parçaları aşınmış. Aşınmış parçaları değiştirin.
Mekanik salmastra aşırı ısınmakta. Yağlama ve soğutma hatlarını kontrol edin.
Milveya mil kovanı çizilmiş. Gerektiğinde mil kovanını işleyin ya da değiştirin.

Motor aşırı güç gerektirmek- Boşaltım kafası nominal noktanın altına düştü Bir kelebek valfi takın. Bu işe yaramazsa pervane
te. ve çok fazla sıvı pompalamakta. çapını azaltın. Bu da işe yaramazsa, ITT temsilci-

nizle temasa geçin.
Sıvı beklenenden daha ağır. Özgül ağırlığı ve viskoziteyi kontrol edin.
Salmastra kutusu contası çok sıkı. Contayı yeniden ayarlayın. Conta aşınmışsa, bunu

değiştirin.
Döner parçalar birbirine sürtmekte. Aşınan parçalarda uygun boşlukları kontrol edin.
Pervane boşluğu çok sıkı. Pervane boşluğunu ayarlayın.
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Hizalamayla ilgili sorun giderme
Belirti Neden Çözüm
Yatay (yan yana) hizalama elde edilemez Tahrik birimi ayakları cıvatayla bağlanır. Pompa sabitleme cıvatalarını gevşetin ve
(açısal veya paralel). yatay hizalama elde edene dek pompa ve

tahrik birimini kaydırın.
Taban plakası seviyesi düzgün ayarlan- 1. Taban plakasının hangi köşelerinin
mamış ve muhtemelen bükülmüş. yüksek ya da düşük olduğunu belirle-

yin.
2. Uygun köşelerdeki şimleri çıkarın ya

da ekleyin.
3. Pompa ve tahrik birimini yeniden hi-

zalayın.
Dikey (üstten alta) hizalama elde edile- Taban plakası seviyesi düzgün ayarlan- 1. Taban plakası merkezinin kaldırılma-
mez (açısal veya paralel). mamış ve muhtemelen eğilmiş. sının ya da indirilmesinin mi gerektiği-

ni belirleyin.
2. Taban plakası merkezindeki vidaları

eşit şekilde sıkın.
3. Pompa ve tahrik birimini yeniden hi-

zalayın.

Montaj sorun giderme
Belirti Neden Çözüm
Aşırı mil boşluğu vardır. Rulmanların dahili boşluğu önerilen miktarı Rulmanları doğru tipteki bir rulmanla

aşmaktadır. değiştirin.
Mil ve kovan aşırı derecede aşınmıştır. Kovan aşınmıştır. Kovanı değiştirin.

Mil eğilmiştir. Mili değiştirin.
Rulman gövdesi flanşı aşırı derecede aşın- Mil eğilmiştir. Mili değiştirin.
mıştır. Rulman gövdesinin flanşı yamuklaşmıştır. Rulman gövdesi flanşını değiştirin.
Keçe hazne kapağı veya salmastra kutusu Keçe hazne kapağı veya salmastra kutusu Keçe haznesi veya salmastra kutusu
kapağı aşırı derecede aşınmıştır. kapağı rulman gövdesine düzgün bir şekilde kapağını yeniden yerine yerleştirin.

oturmuyor.
Keçe haznesi veya salmastra kutusu kapa- Keçe haznesi veya salmastra kutusu
ğında korozyon veya aşınma vardır. kapağını değiştirin.

Pervanenin kanat ucu aşırı derecede aşın- Kanat eğilmiştir. Pervaneyi değiştirin.
mıştır.

i-ALERT™ Durum Monitörü sorun giderme
Belirti Neden Çözüm
Hiçbir yeşil veya kırmızı LED yanmamaktadır. Pil bitmiştir. Durum monitörünü değiştirin.

Ünite devre dışıdır. Durum monitörünü etkinleştirin.
Ünite hatalı çalışmaktadır. Garanti kapsamında değişim için

ITT temsilcinize danışın.
Kırmızı LEDler yanıp sönüyor fakat sıcaklık ve titreşim Temel kötü durumda. Sıcaklık ve titreşim seviyelerini
makul seviyelerde. kontrol edin ve durum monitörü-

nü sıfırlayın.
Ünite hatalı çalışmaktadır. Garanti kapsamında değişim için

ITT temsilcinize danışın.
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Parça Listeleri ve Kesit Görünüm Çizimleri
Parça listesi
İkinci nesil yay monteli taban plakası

Her bir bileşenin doğru parça numaraları ve miktarları için Seri Numara Kaydı'na bakın.
Parça Parça adı Malzeme kodu
91786 352 Başlıksız civata 1,25 inç ila 22 inç 2210

C.S.
91786 352 Başlıksız civata 1,25 inç ila 22 inç 6951

G.S.
91786 350 Başlıksız civata 1,25 inç ila 16 inç 2210

C.S.
91786 350 Başlıksız civata 1,25 inç ila 16 inç 6951

G.S.
49507 15 Somun, altıgen 1,25 inç C.S. 2210
49507 15 Somun, altıgen 1,25 inç G.S. 6951
49507 65 Kontra somun, altıgen 1,25 inç 2210

C.S.
49507 65 Kontra somun, altıgen 1,25 inç 6951

G.S.
49519 13 Rondela, düz 1,25 inç C.S. 2210
49519 13 Rondela, düz 1,25 inç G.S. —
A07321A Yay, 885 lb/inç çelik —
A08078A Yay, 176 lb/inç çelik —
A07314A Yay, 885 lb/inç PVC kaplı —
A08077A Yay, 176 lb/inç PVC kaplı —
A07313A Tespit segmanı, yay C.S. 3201
A07313A Tespit segmanı, yay G.S. 3211
076309 Rulman düzenek tamponu —

Tablo 7-10 parçaları için notlar
Tablo sütunlarındaki not referansları aşağıdakilere atıfta bulunmaktadır:
1. Pompa veya gövde ebatına bağlı
2. Paket salmastra kutusu = 2; Mekanik salmastra = 4
3. Bir sızdırmazlık halka bağlantısı için bir tapa standarttır.
4. ShearpellerTM sadece Duplex 2205 (Kod 3265)'te mevcuttur.
5. XL1, XL2-S ve XL2 ebatlarında pervane aşınma halkası mevcut değildir.
6. Dinamik keçe seçeneği XL1, XL2-S ve XL2 ebatlarında mevcut değildir.
7. Shearpeller™ seçeneği XL1, XL2-S ve XL2 ebatlarında mevcut değildir.
8. Açık pervane seçeneği XL1, XL2-S ve XL2 ebatlarında mevcut değildir.
9. Gresle yağlama seçeneği XL1, XL2-S ve XL2 ebatlarında mevcut değildir.
10. XL1, XL2-S ve XL2 ebatlarında gövde aşınma halkaları tespit vidaları ile monte değildir.
11. Gövde tırnakları XL1, XL2-S ve XL2 ebatlarında gerekli değildir.

Tablo 7: 3180 ve 3185 S, M, L ve XL gruplar için parça listesi (paslanmaz çelik veya paslanmaz çelik trimli demir)
Parça Miktar Parça adı AI/316 SS trim All 316 SS 316L SS 317 SS 317L SS
100 1 Gövde 1000 1203 1219 1209 1225
101 1 Pervane (not 4'e bakın) 1203 1203 1219 1209 1225
105 1 Sızdırmazlık halkası Teflon
106 1 Set Salmastra, paket sal- Asbestsiz örgü

mastra kutusu
106 1 Set Salmastra, dinamik Zar biçimli grafit

keçe
107 2 Yarım rakor 1203 1203 1203 1209 1225
109A 1 Rulman uç kapağı 1001
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Parça Miktar Parça adı AI/316 SS trim All 316 SS 316L SS 317 SS 317L SS
112 1 Rulman (itme) Dubleks açısal temas (arka arkaya)
122 1 Mil 2249
125 1 Gaz burcu 3211 3211 2256 2232 2260
126 1 Mil kovanı 1226 1226 2256 2232 2260
126A 1 Shearpeller™ kovanı yok Karbon dolu yok yok yok

Teflon
134A 1 Rulman yatağı 1000
136 1 Rulman kilit somunu Çelik
164 1 Muhafaza aşınma hal- 1203 1203 1219 1209 1225

kası (muhafazalı perva-
ne)

176 1 Yan plaka (açık perva- 1001 1203 1219 1209 1225
ne)

178 1 Pervane kaması 2213
184 1 Salmastra kutu kapağı/ 1000 1203 1219 1209 1225

salmastra haznesi
193H 2 Gres fitingi (gres yağla- Çelik

malı)
202 1 Pervane aşınma halka- 1203 1203 1219 1209 1225

sı (muhafazalı pervane
için)

222E 3 Tespit vidası, muhafa- 2210 2229 2256 2232 2260
za aşınma halkası

228 1 Rulman yatağı 1000
230C 1 Kanat partikül ejektör 1362

(VPE) halkası
236A Not 1'e ba- Vida, rulman tutucu ila 2239

kın muhafaza
241 1 Gövde ayağı 1001
251 1 Camlı yağdanlık (seçi- Çelik / cam

me bağlı)
253B 1 Rulman tutucu 1000
262 1 Repeller 1203 1203 1219 1209 1225
264 1 Conta, arka plaka Asbestsiz aramit lif
265A 1 Başlıksız civata, kutu 2226

ila arka plaka
304 1 Pervane somunu 1203 1203 1219 1209 1225
319 1 Gözlem camı (yağ) 2226
320 3 Lokma başlı kapak vi- 2210 2229 2256 2232 2260

dası, pervane aşınma
halkası

332A 1 Boğumlu salmastra dü- Viton O halkalı bronz
zeneği (itme)

333A 1 Boğumlu salmastra dü- Viton O halkalı bronz
zeneği (radyal)

351 1 Conta, muhafaza Asbestsiz aramit lif
353 Not 2'e ba- Başlıksız civata, rakor 2226

kın
355 Not 2'e ba- Somun, rakor 2228

kın
356E Not 1'e ba- Başlıksız civatalar, yan 2226

kın plaka
357A Not 1'e ba- Somunlar, yan plaka 2228

kın
357J Not 1'e ba- Somun, kutu ila arka 2228

kın plaka
358 1 Tapalar (muhafaza tah- 2210 2229 2256 2232 2260

liye, seçime bağlı)
358M 3 Tapalar (muhafaza 2210 2229 2256 2232 2260

mastarı, seçime bağlı)
360P 1 Conta, yan plaka ila Asbestsiz aramit lif

muhafaza
370A Not 1'e ba- Vida, altıgen başlı tır- 2239

kın nak ila muhafaza
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Parça Miktar Parça adı AI/316 SS trim All 316 SS 316L SS 317 SS 317L SS
370B 8 Vida, altıgen (gövde ila 2210

kutu)
370C Not 1'e ba- Vida, muhafaza ila göv- 2210

kın de
370D 2 Vida, gövde ayağı ila 2210

gövde
370E 1 Vida, yağ dönüşü (gres 2210

yağlamalı)
371A Not 1'e ba- Civata, ayarlayıcı 2210

kın
382 1 Rulman kilit rondelası Çelik
383 1 Mekanik salmastra Malzeme çeşitlilik gösterir
400 1 Kaplin kaması 2213
408B 1 Tapa (yağ tahliye) 2210
408C 2 Tapa (gres boşaltma) 2210
408D 1 Tapa (gres yağlama) 2210
408E 4 Tapa (yağ yağlama) 2210
408H Not 3'e ba- Tapa (salmastra kutu- 2210 2229 2260 2256 2380

kın su)
409 1 Rulman (radyal) Silindirik rulman, çelik
412A 1 O halka, pervane Teflon
412C 1 O halka, yan plaka ila Viton

muhafaza
412F 1 O halka, kovan Teflon
412U 1 O halka, repeller Teflon
423B Not 1'e ba- Somun, sıkıştırma 2210

kın
444 1 Arka Plaka 1000 1203 1219 1209 1225
494 1 Soğutucu tertibatı SS tüp, pirinç fitingler
496 1 O halka, muhafaza Buna N
748 Not 1'e ba- Tırnak, muhafaza 1011

kın

Tablo 8: 3180 ve 3185 S, M, L ve XL gruplar için parça listesi (paslanmaz olmayan çelik)
A743
CK3MCuNParça Miktar Parça adı CD4 MCuN Ferralium Alloy 20 Hastelloy B Hastelloy C(%6 ila %7
Moly)

100 1 Gövde 1216 1040 1605 1204 1217 1215
101 1 Pervane (not 4'e ba- 1216 1040 1605 1204 1217 1215

kın)
105 1 Sızdırmazlık halkası Teflon
106 1 Set Salmastra, paket sal- Asbestsiz örgü

mastra kutusu
106 1 Set Salmastra, dinamik Zar biçimli grafit

keçe
107 2 Yarım rakor 1203 1203 1605 1204 1217 1215
109A 1 Rulman uç kapağı 1001
112 1 Rulman (itme) Dubleks açısal temas (arka arkaya)
122 1 Mil 2249
125 1 Gaz burcu 3211 2380 2379 2230 2247 2248
126 1 Mil kovanı 1226 2380 2379 2230 2247 2248
126A 1 Shearpeller™ kovanı yok yok yok yok yok yok
134A 1 Rulman yatağı 1000
136 1 Rulman kilit somunu Çelik
164 1 Muhafaza aşınma 1216 1040 1605 1204 1217 1215

halkası (muhafazalı
pervane seçeneği
için)

176 1 Yan plaka (açık per- 1216 1040 1605 1204 1217 1215
vane)

178 1 Pervane kaması 2213
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A743
CK3MCuNParça Miktar Parça adı CD4 MCuN Ferralium Alloy 20 Hastelloy B Hastelloy C(%6 ila %7
Moly)

184 1 Salmastra kutu kapa- 1216 1040 1605 1204 1217 1215
ğı/salmastra haznesi

193H 2 Gres fitingi (gres yağ- Çelik
lamalı)

202 1 Pervane aşınma hal- 1216 1040 1605 1204 1217 1215
kası (muhafazalı per-
vane seçeneği için)

222E 3 Tespit vidası, muha- 2230 2380 2379 2230 2247 2248
faza aşınma halkası

228 1 Rulman yatağı 1000
230C 1 Kanat partikül ejektör 1362

(VPE) halkası
236A Not 1'e ba- Vida, rulman tutucu 2239

kın ila muhafaza
241 1 Gövde ayağı 1001
251 1 Camlı yağdanlık (se- Çelik / cam

çime bağlı)
253B 1 Rulman tutucu 1000
262 1 Repeller 1216 1040 1605 1204 1217 1215
264 1 Conta, arka plaka Asbestsiz aramit lif
265A 1 Başlıksız civata, kutu 2226

ila arka plaka
304 1 Pervane somunu 1216 1040 1605 1204 1217 1215
319 1 Gözlem camı (yağ) 2226
320 3 Lokma başlı vida, 2230 2380 2379 2230 2247 2248

pervane aşınma hal-
kası

332A 1 Boğumlu salmastra Viton O halkalı bronz
düzeneği (itme)

333A 1 Boğumlu salmastra Viton O halkalı bronz
düzeneği (radyal)

351 1 Conta, muhafaza Asbestsiz aramit lif
353 Not 2'e ba- Başlıksız civata, ra- 2226

kın kor
355 Not 2'e ba- Somun, rakor 2228

kın
356E Not 1'e ba- Başlıksız civatalar, 2226

kın yan plaka
357A Not 1'e ba- Somunlar, yan plaka 2228

kın
357J Not 1'e ba- Somun, kutu ila arka 2228

kın plaka
358 1 Tapalar (muhafaza 2230 2380 2379 2230 2247 2248

tahliye, seçime bağlı)
358M 3 Tapalar (muhafaza 2230 2380 2379 2230 2247 2248

mastarı, seçime bağ-
lı)

360P 1 Conta, yan plaka ila Asbestsiz aramit lif
muhafaza

370A Not 1'e ba- Vida, altıgen başlı tır- 2239
kın nak ila muhafaza

370B 8 Vida, altıgen (gövde 2210
ila kutu)

370C Not 1'e ba- Vida, muhafaza ila 2210
kın gövde

370D 2 Vida, gövde ayağı ila 2210
gövde

370E 1 Vida, yağ dönüşü 2210
(gres yağlamalı)

371A Not 1'e ba- Civata, ayarlayıcı 2210
kın
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A743
CK3MCuNParça Miktar Parça adı CD4 MCuN Ferralium Alloy 20 Hastelloy B Hastelloy C(%6 ila %7
Moly)

382 1 Rulman kilit rondela- Çelik
sı

383 1 Mekanik salmastra Malzeme çeşitlilik gösterir
400 1 Kaplin kaması 2213
408B 1 Tapa (yağ tahliye) 2210
408C 2 Tapa (gres boşaltma) 2210
408D 1 Tapa (gres yağlama) 2210
408E 4 Tapa (yağ yağlama) 2210
408H Not 3'e ba- Tapa (salmastra ku- 2230 2379 2230 2230 2247 2248

kın tusu)
409 1 Rulman (radyal) Silindirik rulman, çelik
412A 1 O halka, pervane Teflon
412C 1 O halka, yan plaka ila Viton

muhafaza
412F 1 O halka, kovan Teflon
412U 1 O halka, repeller Teflon
423B Not 1'e ba- Somun, sıkıştırma 2210

kın
444 1 Arka Plaka 1216 1040 1605 1204 1217 1215
494 1 Soğutucu tertibatı SS tüp, pirinç fitingler
496 1 O halka, muhafaza Buna N
748 Not 1'e ba- Tırnak, muhafaza 1011

kın

Tablo 9: 3180 ve 3185 XL1, XL2-S ve XL2 gruplar parça listesi
Parça Miktar Parça adı All 316SS All CD4MCuN Super Duplex A890

5A
100 1 Gövde 1203 1216 1361
101 1 İtici Pervane 1203 1216 1361
103 Not 5'e bakın Pervane aşınma YOK

halkası (muhafazalı
pervane)

105 1 Sızdırmazlık halkası Teflon
106 Ayarla Salmastra, paket Asbestsiz örgü

salmastra kutusu
106 Not 6'e bakın Salmastra, dinamik YOK

keçe
107 2 Yarım rakor 1203 YOK
108 1 Gövde adaptörü 1011
109A 1 Rulman uç kapağı 3201
112 2 Rulman, itme Duble Açısal Temas (Arka Arkaya)
122 1 Mil 2249
125 1 Gaz burcu, paket 3211 YOK

salmastra kutusu
126 1 Mil kovanı / sivri 1203 1216 1361

uçlu kovan
126A Not 7'e bakın Shearpeller kovanı YOK
134A 1 Rulman yatağı 1003
136 1 Rulman kilit somunu Çelik
164 1 Kasa aşınma halka- 1203 1216 1361

sı, muhafazalı per-
vane

176 Not 8'e bakın Yan plaka, açık per- YOK
vane

178 1 Pervane kaması 2213
184 1 Salmastra kutusu 1203 1216 1361

kapağı, salmastra
haznesi
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Parça Miktar Parça adı All 316SS All CD4MCuN Super Duplex A890
5A

184 Not 6'e bakın Salmastra kutusu YOK
kapağı, dinamik
keçe

193H Not 9'e bakın Gres fitingi, gres YOK
yağı

222E Not 5'e bakın Tespit vidası, perva- YOK
ne aşınma halkası

228 1 Rulman yatağı 1003
230C 1 Kanat partikül ejek- 1362 1361

tör (VPE) halkası
236A 12 Vida, rulman tutucu 2239

ila muhafaza
241 1 Gövde ayağı 1003
253B 1 Rulman tutucu 1003
262 Not 6'e bakın Repeller YOK
264 Not 6'e bakın Conta, arka plaka YOK
265A Not 6'e bakın Başlıksız civata, YOK

kutu ila arka plaka
304 1 Pervane somunu 1203 1216 1361
319 1 Gözlem camı Cam
320 Not 10'e bakın Tespit vidası, muha- YOK

faza aşınma halkası
332A 1 Boğumlu salmastra, Bronz / Viton

itme
333A 1 Boğumlu salmastra, Bronz / Viton

radyal
351 1 Muhafaza contası Asbestsiz
352B 3 Tespit Vidası, VPE 2229 3280

halkası
353 Not 2'e bakın Başlıksız civata, ra- 2441

kor
355 Not 2'e bakın Somun, rakor 2441
356E Not 1'e bakın Başlıksız civata, 2441

muhafaza aşınma
halkası ila muhafaza

357A Not 1'e bakın Somunlar, muhafa- 2441
za aşınma halkası
ila muhafaza

357J Not 6'e bakın Somun, kutu ila arka YOK
plaka

358 1 Tapa, muhafaza 2229 2230 3280
tahliye (seçime bağ-
lı)

358M 3 Tapa, muhafaza 2229 2230 3280
mastarı (seçime
bağlı)

360 1 Conta, uç kapağı 5163
360P 1 Conta, aşınma hal- Asbestsiz

kası ila muhafaza
370A Not 1'e bakın Altıgen başlı vida, 2442

adaptör ila muhafa-
za

370B 8 Altıgen başlı vida, 2442
gövde ila adaptör

370C 4 Altıgen başlı vida, 2442
muhafaza ila gövde

370D 2 Altıgen başlı vida, 2442
gövde ila gövde
ayağı

370E Not 9'e bakın Vida, yağ dönüş YOK
370H 2 Altıgen başlı vida, 2442

kapak ila adaptör
370K 4 Vida, uç kapağı ila 2442

gövde
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Parça Miktar Parça adı All 316SS All CD4MCuN Super Duplex A890
5A

371A 4 Altıgen kılavuz cıva- 2442
ta, ayarlama

372T 1 Vida, monitör 2367
382 1 Rulman kilit rondela- Çelik

sı
383 1 Mekanik salmastra Malzeme çeşitlilik gösterir
388K 3 Altıgen başlı vida, 2442

adaptör ila muhafa-
za, kaldırma

400 1 Kaplin kaması 2213
408B 1 Tapa, yağ tahliye 2210
408C Not 9'e bakın Tapa, gres boşaltma YOK
408D Not 9'e bakın Tapa, gres yağlama YOK
408E Not 9'e bakın Tapa, gres boşaltma YOK
408H 1 Tapa, yağ dolum 2210
409 1 Rulman, radyal Derin yivli bilya
412A 1 O halka, pervane Teflon
412C Not 8'e bakın O halka, yan plaka YOK

ila muhafaza
412F 1 O halka, kovan Teflon
412U Not 6'e bakın O halka, repeller YOK
418 2 Altıgen başlı vida, 2442

kapak ila adaptör,
kaldırma

423B 4 Somun, sıkıştırma 2442
444 Not 6'e bakın Arka Plaka YOK
494 1 Soğutucu tertibatı SS tüp, pirinç fitingler
496 1 O halka, muhafaza Buna-N
748 Not 11'e bakın Tırnak, muhafaza YOK
761B 1 LCCM, durum moni- Paslanmaz çelik

törü (tit/sıc)

Tablo 10: Malzemeler çapraz referans çizelgesi
Goulds Pumps Malzeme ASTM DIN ISO JIS
Malzeme Kodu
1000 Dökme Demir A48 Sınıf 25 — — —
1001 Dökme Demir A48 Sınıf 25B — — —
1003 Dökme Demir A48 Sınıf 30B 0.6020 DR185/Gr200 G5501 (FC20)
1011 Sünek demir 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 Alloy 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 Titanyum B367 Gr C-3 — — —
1225 317L SS A73 CG3M — — —
1226 316 SS A743 CR-8M — — —
1233 904L SS - — — —
1361 Süper dubleks (dö- A890 GR 5A 1.4469 — —

küm)
1362 Dubleks SS A890 GR 3A — — —
1605 %6 ila %7 Moly A743 CK3NCuN — — —

Dubleks
2210 Karbon çeliği A108 GR 1213 — — —
2213 Karbon çeliği A108 GR 1018- — — —

B1112
2229 316SS A276 Tip 316 1.4462 — —

Modeller 3180, 3181, 3185 ve 3186 Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu 127



Parça Listeleri ve Kesit Görünüm Çizimleri

Goulds Pumps Malzeme ASTM DIN ISO JIS
Malzeme Kodu
2230 Carpenter 20 B473 (N08020) — — —
2239 4140 çelik A193 GR B7 1.7225 — 64107, Sınıf 2,

SNB7
2247 Alloy B-2 B335 (N10665) — — —
2248 Alloy C-276 B574 (N10276) — — —
2249 Karbon çeliği A322 GR 4340 — — —
2255 17-4PH A564, Tip 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 ila %7 Moly A4709 (S31254) — — —

Dubleks
2380 Ferralium — — — —
2441 Paslanmaz çelik F738M — A1-50 —
2442 Karbon çeliği — — 898-1 Sınıf 8.8 —
3201 Karbon çeliği (plaka) A283 GR D — — —
3211 316SS A240 Tip 316 — — —
3265 Alloy 2205 A240 1.4462 — —
3280 Alloy 2507 A479/A479M 1.4501 — —

Montaj çizimleri (parçaları dağılmış görünüş)

ekil #: 3180 ve 3185 S, M, L ve XL gruplarının parçaları dağılmış görünüşü
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ekil #: 3180 ve 3185 XL1, XL2-S ve XL2 gruplarının parçaları dağılmış görünüşü
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ekil #: S, M, L ve XL grupları için muhafazalı pervane seçeneği

ekil #: XL1, XL2-S ve XL2 grupları için muhafazalı pervane seçeneği
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ekil #: Shearpeller™

ekil #: Dinamik keçe seçeneği (sadece 3180/3185 S, M, L ve XL grupları)
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ekil #: VPE halkalı TaperBore™ PLUS salmastra haznesi
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Paket salmastra kutusu ve salmastra haznesi için kılıf çizimleri

ekil #: 3180/3185 S, M, L ve XL paket salmastra kutusu, çizim C03346A, revizyon 4, yayın 0
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ekil #: 3180/3185 XL1, XL2-S ve XL2 paket salmastra kutusu, çizim A09638A, revizyon 1, yayın -
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ekil #: 3180/3185 S, M, L ve XL mekanik salmastra, çizim C03494A, revizyon 5, yayın 0
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ekil #: 3180/3185 XL1, XL2-S ve XL2 mekanik salmastra, çizim A09712AA, revizyon 0, yayın -
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Parça Listeleri ve Kesit Görünüm Çizimleri
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Parça Listeleri ve Kesit Görünüm Çizimleri

ekil #: 3180/3185 S, M, L ve XL TaperBore PLUS salmastra, çizim A06755A, revizyon 1, yayın —
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Parça Listeleri ve Kesit Görünüm Çizimleri

ekil #: 3180/3185 XL1, XL2-S ve XL2 TaperBore PLUS salmastra, çizim A09636A, revizyon 1, yayın
—
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Parça Listeleri ve Kesit Görünüm Çizimleri

Modeller 3180, 3181, 3185 ve 3186 Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu 141



Sertifika: CE veya CE ATEX

Sertifika: CE veya CE ATEX
Uygunluk belgeleri
CSA Sertifikası
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Sertifika: CE veya CE ATEX
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Sertifika: CE veya CE ATEX

ATEX duyurusu
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Sertifika: CE veya CE ATEX

IECEx Uygunluk Belgesi
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Sertifika: CE veya CE ATEX
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Sertifika: CE veya CE ATEX

Çin Uygunluk Belgesi
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Diğer İlgili belgeler ya da Kılavuzlar

Diğer İlgili belgeler ya da Kılavuzlar
İlave belgeler için

Diğer ilgili belgeler ya da kılavuzlar için, ITT temsilcinize danışın.
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Yerel ITT İletişimi

Yerel ITT İletişimi
Bölgesel ofisler
Bölge Adres Telefon Faks
Kuzey Amerika (Genel merkez) ITT - Goulds Pumps

ABD
Asya Pasifik ITT Industrial Process +65 627-63693 +65 627-63685

10 Jalan Kilang #06-01
Singapur 159410

Avrupa ITT - Goulds Pumps +44 1297-630250 +44 1297-630256
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, İngiltere
EX13 5HU

Latin Amerika ITT - Goulds Pumps +562 544-7000 +562 544-7001
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba Santiago
8580000
Şili

Ortadoğu ve Afrika ITT - Goulds Pumps +30 210-677-0770 +30 210-677-5642
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Atina
Yunanistan
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Daha fazla bilgi edinmek ve bu belgenin en güncel
sürümü için internet sitemizi ziyaret edin:

Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
ABD
Tel. 1-800-446-8537
Faks (315) 568-2418

Form en-US.2014-09.IOM.3180/85/© 2014 ITT Corporation
81/86Orijinal talimatlar İngilizcedir. İngilizce olmayan tüm talimatlar, orijinal talimatların çevirileridir.
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