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Johdanto ja turvallisuus
Johdanto
Tämän ohjekirjan tarkoitus

Tämän ohjekirjan tarkoituksena on antaa tarpeellista tietoa seuraavista asioista:
• Asennus
• Käyttö
• Huolto

HUOMIO:
Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä. Tuotteen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa ruumiinvamman ja omaisuusvahinkoja, ja voi johtaa takuun mitätöitymiseen.

HUOMAUTUS:
Talleta tämä ohjekirja tulevaa käyttöä varten ja pidä se käsillä yksikön sijoituspaikassa.

Toimituksen tarkistaminen
Pakkauksen tarkastaminen

1. Tarkista pakkauksen toimituksen yhteydessä, onko siinä vahingoittuneita tai puuttuvia osia.
2. Kirjaa huomautukset vaurioituneista tai puuttuvista osista kuittiin ja rahtikirjaan.
3. Tee valitus kuljetusyritykselle, jos kaikki ei ole kunnossa.

Jos tuotteen toimittaja on tehnyt koostamisen, tee valitus suoraan toimittajalle.

Yksikön tarkastaminen
1. Poista pakkausmateriaalit tuotteen ympäriltä.

Vie pakkauksen osat paikallisten jätehuoltomääräysten mukaiseen paikkaan.
2. Tarkasta tuote selvittääksesi, onko mikään osa vaurioitunut tai puuttuko jokin osa.
3. Mikäli mahdollista, irrota tuote irrottamalla kaikki ruuvit, pultit tai hihnat.

Turvallisuusmielessä kannattaa olla varovainen irrotettaessa nauloja ja hihnoja.
4. Jos virheitä löytyy, ota yhteys myyntiedustajaan.

Tuotteen takuu
Kattavuus

ITT sitoutuu korjaamaan ITT:n myymissä tuotteissa olevat viat seuraavilla edellytyksillä:
• Viat johtuvat suunnittelusta, materiaaleista tai valmistuksesta.
• Vioista ilmoitetaan ITT:n edustajalle takuuajan sisällä.
• Tuotetta käytetään vain tässä ohjekirjassa kuvatuissa olosuhteissa.
• Tuotteeseen kuuluva tarkkailulaitteisto on kytketty oikein ja käytössä.
• Kaikki huolto- ja korjaustyö tapahtuu ITT:n valtuuttaman henkilöstön toimesta.
• Käytetään alkuperäisiä ITT-osia.
• Ex-hyväksytyissä tuotteissa käytetään vain Ex-hyväksyttyjä varaosia ja ITT:n valtuuttamia varusteita.

Rajoitukset
Takuu ei kata vikoja, joiden aiheuttajana on:

• Puutteellinen huolto
• Virheellinen asennus
• Tuotteeseen ja asennukseen tehdyt muutokset, jotka on toteutettu konsultoimatta asiasta ITT:n kanssa

Johdanto ja turvallisuus
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• Väärin tehty korjaustyö
• Normaali käyttö ja kuluminen

ITT ei ota vastuuta seuraavista:
• Ruumiinvammat
• Materiaalivahingot
• Taloudelliset menetykset

Takuuvaatimus
ITT:n tuotteet ovat korkealuokkaisia tuotteita, joiden odotetaan toimivan luotettavasti ja pitkään. Jos
takuuvaatimukseen kuitenkin ilmenee aihetta, ottakaa yhteyttä omaan ITT-edustajaanne.

Varaosat
ITT takaa, että varaosavarastoa ylläpidetään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tuotteen valmistus on lopetettu.

Turvallisuus
VAROITUS:

• Käyttäjän on tunnettava varotoimet, jotta hän voi välttää loukkaantumisen.
• Paineistetut laitteet voivat räjähtää, haljeta tai purkaa sisältönsä, jos niissä on liikaa painetta. Vältä

liiallinen paineistus kaikin vaadituin keinoin.
• Yksikön käyttö, asentaminen tai huolto tästä käsikirjasta poikkeavalla tavalla voi aiheuttaa kuoleman tai

vakavan henkilövahingon tai vahingoittaa laitetta. Tämä koskee myös myös kaikkia laitteeseen tehtyjä
muutoksia tai sellaisten osien käyttämistä, jotka eivät ole ITT:n toimittamia. Kaikissa laitteen
suunniteltua käyttöä koskevissa kysymyksissä käyttäjän tulee ottaa yhteyttä ITT:n edustajaan ennen
käytön aloittamista.

• Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirjat kuvaavat selkeästi, miten yksikkö puretaan. Näitä ohjeita on
noudatettava. Vangittu neste voi laajeta nopeasti ja aiheuttaa kovan räjähdyksen ja loukkaantumisen.
Älä koskaan lämmitä juoksupyöriä tai niiden kiinnikkeitä niitä irrottaessasi.

• Älä vaihda huoltosovellusta ilman valtuutetun ITT-edustajan lupaa.

HUOMIO:
Noudata tämän oppaan sisältämiä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita. Jos näin ei toimita, seurauksena voi
olla fyysinen vamma, vaurio tai viivästys.

Turvasanomien tasot
Tietoa turvasanomista

On ehdottoman tärkeää, että luet huolellisesti varoitukset ja turvallisuusmääräykset sekä ymmärrät ja
noudatat niitä, ennen kuin käsittelet tuotetta. Nämä on julkaistu estämään seuraavat vaarat:

• Onnettomuudet ja terveydelliset ongelmat
• Tuotteelle aiheutuvat vauriot
• Tuotteen viallinen toiminta

Määritelmät
Turvasanoman taso Merkitys

VAARA:   
Vaarallinen tilanne, mikä johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä.

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Turvasanoman taso Merkitys

VAROITUS:   
Vaarallinen tilanne, mikä saattaa johtaa kuolemaan
tai vakavaan vammaan, jos sitä ei vältetä.

HUOMIO:   
Vaarallinen tilanne, mikä saattaa johtaa pieneen tai
kohtalaiseen vammaan, jos sitä ei vältetä.

SÄHKÖINEN VAARA:   
Sähköiskun vaara, jos ohjeita ei noudateta
asianmukaisesti

HUOMAUTUS:   • Mahdollinen tilanne, joka voi aiheuttaa
epätoivottuja tilanteita, jos sitä ei pystytä
välttämään

• Käytäntö, joka ei liity loukkaantumiseen

Käyttäjän turvallisuus
Yleiset turvallisuusohjeet

Noudata näitä turvallisuusohjeita:
• Pidä aina työskentelyalue puhtaana.
• Ota huomioon riskit, joita saattaa aiheutua työskentelyalueella esiintyvistä kaasuista ja höyryistä.
• Vältä kaikkia sähkövirtaan liittyviä vaaratekijöitä. Kiinnitä huomiota sähköiskusta tai valokaaresta

aiheutuviin riskeihin.
• Pidä aina mielessä tulvimisen, sähköonnettomuuksien ja palovammojen vaara.

Turvavarusteet
Käytä yrityksen ohjeiden mukaisia turvavarusteita. Käytä työskentelyalueella seuraavia turvavarusteita:

• Suojakypärä
• Suojalasit, mielellään sivusuojilla varustetut
• Suojajalkineet
• Suojakäsineet
• Kaasunaamari
• Kuulosuojaimet
• Ensiapupakkaus
• Turvavarusteet

HUOMAUTUS:
Älä koskaan käytä yksikköä ilman suojalaitteita. Yksityiskohtaisia tietoja turvavarusteista esitetään
myös tämän ohjekirjan muissa luvuissa.

Sähköliitännät
Sähköasennukset tulee tehdä valtuutettujen sähköasentajien toimesta noudattaen kaikkia kansainvälisiä,
kansallisia ja paikallisia säännöksiä. Lisätietoja vaatimuksista löytyy kohdasta, joka käsittelee erityisesti
sähköliitäntöjä.

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Varotoimenpiteet ennen työhön ryhtymistä
Huomioi nämä turvallisuutta koskevat varotoimenpiteet ennen tuotteella tai tuotteen yhteydessä työskentelyä:

• Pystytä alueen ympärille sopiva este, kuten esimerkiksi suojakaide.
• Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan ja turvallisia.
• Varmista, että sinulla on turvallinen poistumistie.
• Varmista, ettei tuote pääse pyörimään tai kaatumaan ja vahingoittamaan ihmisiä tai vaurioittamaan

omaisuutta.
• Varmista, että nostolaitteiston kunto on hyvä.
• Käytä tarvittaessa nostovaljaita, turvaköyttä ja raitisilmalaitetta.
• Anna kaikkien järjestelmän ja pumpun osien jäähtyä, ennen kuin alat käsitellä niitä.
• Varmista, että tuote on puhdistettu kunnolla
• Katkaise ja lukitse virta ennen pumpun huoltamista.
• Tarkista räjähdysvaara ennen hitsaustöitä tai sähkötyökalujen käyttämistä.

Vaaralliset nesteet
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi nesteille, jotka saattavat olla terveydelle vaarallisia. Noudata näitä ohjeita,
kun työskentelet tuotteen parissa:

• Varmista, että kaikilla jätevesijärjestelmien parissa työskentelevillä on rokotussuoja mahdollisesti
uhkana olevia sairauksia vastaan.

• Pidä huolta henkilökohtaisesta puhtaudesta.

Ihon ja silmien huuhteleminen
Tee seuraavat toimenpiteet, jos silmäsi tai ihosi ovat joutuneet kosketuksiin kemikaalien tai vaarallisten
nesteiden kanssa:

Jos huuhdeltava
kohde on...

Niin...

Silmät 1. Pidä sormillasi silmäluomia irti silmien pinnalta.
2. Huuhtele silmiä silmänpesunesteellä tai juoksevalla vedellä vähintään 15

minuutin ajan.
3. Hakeudu lääkäriin.

Iho 1. Riisu likaantuneet vaatteet.
2. Pese ihoa saippualla ja vedellä vähintään yhden minuutin ajan.
3. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos on tarpeen.

Räjähdysturvallisten tuotteiden turvallisuusmääräykset mahdollisesti
räjähdysherkässä ympäristössä
ATEXin kuvaus

ATEX-direktiivit ovat Euroopassa käytettyjä sähköisiä ja sähköä käyttämättömiä laitteita koskevia
määritteitä. ATEX-säännökset koskevat mahdollisesti räjähdysherkkiä ympäristöjä sekä tällaisissa
ympäristöissä käytettävien laitteiden ja turvajärjestelmien standardeja. ATEX-vaatimukset ovat
käyttökelpoisia muuallakin kuin Euroopassa. Ne ovat hyviä ohjeita asennettaessa laitteita mahdollisesti
räjähdysherkkään ympäristöön.

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Yleisiä ohjeita
ATEX-vastaavuus on voimassa vain, kun pumppuyksikköä käytetään oman käyttötarkoituksensa
mukaisessa käytössä, esimerkiksi sille tarkoitetulla hydraulisella alueella. Käyttöehtoja ei saa muuttaa ilman
valtuutetun ITT-edustajan hyväksyntää. Asennettaessa ATEX-yhteensopivia pumppuja on noudatettava
seuraavia ohjeita:

• ATEX-hyväksytyt laitteet on aina asennettava direktiivin ja sovellettavissa olevien standardien (IEC/
EN 60079–14) mukaisesti.

• FM-hyväksyttyjä tuotteita ei saa asentaa paikkoihin, jotka on määritetty vaarallisiksi kansallisten
sähkösäännösten ANSI/NFPA 70–2005 mukaan.

VAROITUS:
Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirjat kuvaavat selkeästi, miten yksikkö puretaan. Näitä ohjeita on
noudatettava. Vangittu neste voi laajeta nopeasti ja aiheuttaa kovan räjähdyksen ja loukkaantumisen. Älä
koskaan lämmitä juoksupyöriä tai niiden kiinnikkeitä niitä irrottaessasi.

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysymyksiä koskien näitä vaatimuksia, suunniteltua käyttöä tai laitteiden
mahdollisesti vaativia muutostöitä, ota yhteys ITT-edustajaan ennen työhön ryhtymistä.

Henkilöstövaatimukset
ITT ei vastaa ammattitaidottoman eikä valtuuttamattoman henkilöstön tekemästä työstä.
Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat vaatimukset käytettäessä Ex-hyväksyttyjä tuotteita mahdollisesti
räjähdysalttiissa ympäristöissä:

• Kaikissa tuotteita koskevissa töissä on käytettävä valtuutettuja sähköasentajia ja ITT:n hyväksymiä
mekaanikkoja. Räjähdysalttiissa ympäristöissä tehtävälle asennukselle on olemassa erityismääräyksiä.

• Kaikkien käyttäjien tulee olla tietoisia sähkövaarasta sekä vaara-alueilla esiintyvän kaasun ja/tai höyryn
kemiallisista/fysikaalisista ominaisuuksista.

• Ex-hyväksyttyjen tuotteiden huoltotyöt on suoritettava kansallisten tai kansainvälisten standardien
mukaan (IEC/EN 60079-17).

Tuotetta ja tuotteen käsittelyä koskevat vaatimukset
Seuraavassa esitetään tuotetta ja tuotteen käsittelyä koskevat vaatimukset käytettäessä Ex-hyväksyttyjä
tuotteita mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristöissä:

• Käytä tuotetta ainoastaan hyväksyttyjen, pumpun nimikilpiin merkittyjen moottoritietojen mukaisesti.
• Ex-hyväksytty tuote ei milloinkaan saa käydä kuivana normaalikäytön aikana. Kuivakäynti huollon ja

tarkastuksen aikana on sallittu ainoastaan määritetyn alueen ulkopuolella.
• Älä milloinkaan käynnistä pumppua ilman asianmukaista esitäyttöä.
• Varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että tuote ja ohjauspaneeli ovat eristettyjä virtalähteestä ja

ja ohjauspiiristä, niin ettei niistä voi tulla jännitteellisiä.
• Älä avaa tuotetta virran ollessa kytkettynä tai räjähdysherkkää kaasua sisältävässä ympäristössä.
• Varmista, että lämpökontaktit on kytketty suojauspiiriin tuotteen hyväksynnän mukaisesti.
• Pinnankorkeuden säätimillä tehtävän automaattisen pinnankorkeuden valvonnan yhteydessä vaaditaan

yleensä luonnostaan vaarattomat piirit, jos asennus on suoritettu alueella 0.
• Kiinnikkeiden myötölujuuden tulee olla hyväksyntäpiirroksessa ja tuote-erittelyssä esitettyjen mukainen.
• Varmista, että laitetta hoidetaan asianmukaisesti:

o Tarkkaile pumpun osia ja nesteen loppulämpötilaa.
o Huolehdi laakerien asianmukaisesta voitelusta.

• Älä muuta laitteiston kokoonpanoa ilman valtuutetun ITT-edustajan lupaa.
• Käytä vain valtuutetun ITT-edustajan toimittamia osia.

Valvonnassa käytettävät laitteet
Käytä lisävarokeinona toiminnan seurantalaitteita. Toiminnan seurantalaitteita ovat muiden muassa:

• Painemittarit
• Virtausmittarit

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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• Tasonilmaisimet
• Moottorin kuormituslukemat
• Lämpötila-anturit
• Laakereiden valvontalaitteet
• Vuotoilmaisimet
• PumpSmart-ohjausjärjestelmä

Ympäristön turvallisuus
Työskentelyalue

Alue tulee aina pitää puhtaana saasteiden välttämiseksi ja havaitsemiseksi.

Kierrätysohjeet
Kierrätä näiden ohjeiden mukaisesti:
1. Noudata paikallisia kierrätystä koskevia lakeja ja ohjeita, jos yksikkö tai sen osat ovat valtuutetun

kierrätysalan yrityksen hyväksymiä.
2. Jos edellä olevaa ohjetta ei ole mahdollista noudattaa, palauta yksikkö tai sen osat ITT-edustajalle.

Jäte- ja emissiosäädökset
Noudata seuraavia jätteitä ja emissioita koskevia turvamääräyksiä:

• Hävitä kaikki jäte asianmukaisesti.
• Käsittele prosessoitavaa nestettä ja hävitä se kulloinkin sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.
• Siivoa kaikki vuodot turvallisuus- ja ympäristömääräysten mukaisesti.
• Ilmoita kaikista ympäristöön päässeistä saasteista valvoville viranomaisille.

Sähköasennus
Pyydä paikalliselta sähköyhtiöltäsi tietoja sähköasennuksia koskevista kierrätysvaatimuksista.

Johdanto ja turvallisuus (jatkuu)
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Kuljetus ja säilytys
Kuljetus
Turvatoimet

VAROITUS:
• Varo riippuvia kuormia.
• Noudata voimassa olevia turvallisuussääntöjä.

Pumpun käsittely

VAROITUS:
• Varmista, ettei pumppu pääse pyörimään tai kaatumaan ja vahingoittamaan ihmisiä tai omaisuutta.
• Näissä pumpuissa käytetään keraamisia piikarbidiosia. Älä pudota pumppua tai altista sitä iskuille, sillä

muuten sisäiset keraamiset osat voivat vaurioitua.

HUOMAUTUS:  Käytä riittävän voimakasta trukkia tai kattonosturia siirtäessäsi lavaa, jolla
pumppuyksikkö on. Jos näin ei toimita, laitteisto voi vaurioitua.

Nostomenetelmät

VAROITUS:
• Kootut yksiköt ja niiden osat ovat painavia. Laitteen virheellinen nostaminen ja tukeminen saattaa

aiheuttaa vakavan ruumiinvamman ja/tai vaurioittaa pumppua. Nosta laitetta ainoastaan erityisesti
merkityistä nostopisteistä. Nostolaitteiden, kuten silmukkapultit, nostolenkit ja levittimet, on oltava
luokiteltuja, valikoituja ja käytettyjä koko nostetulle taakalle.

• Puristumisvaara Yksikkö ja osat voivat olla painavia. Käytä aina asianmukaisia nostotapoja ja
teräskärkisiä jalkineita.

• Älä kiinnitä nostoköysiä akselin päihin.

Taulukko 1: Menetelmät
Pumpputyyppi Nostomenetelmä
Pelkkä pumppu ilman
nostokahvoja

Käytä sopivaa nostolenkkiä, joka kiinnittyy asianmukaisesti kiinteisiin
kohtiin, kuten koteloon, laippoihin tai runkoihin.

Pelkkä pumppu nostokahvoilla Nosta pumppua kahvoista.
Perustukseen asennettu pumppu Käytä pumpun kotelon ja käyttöyksikön tai peruskiskojen ali kulkevia

nostolenkkejä.
Perustukseen asennettu pumppu,
jonka jalustassa on
nostokorvakkeet

Käytä jalustan korvakkeiden läpi kulkevaa nostolenkkiä.

Esimerkkejä

Kuljetus ja säilytys

10 Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas



Kuva 1: Esimerkki oikeasta nostomenetelmästä

HUOMAUTUS:
Älä käytä tätä nostomenetelmää nostaessasi Polyshield-perustusta, johon on asennettu pumppu ja
moottori. Tämä voi aiheuttaa laitevaurion.

Kuva 2: Esimerkki oikeasta nostomenetelmästä

HUOMAUTUS:
Älä käytä tätä nostomenetelmää nostaessasi Polyshield-perustusta, johon on asennettu pumppu ja
moottori. Tämä voi aiheuttaa laitevaurion.

Kuva 3: Esimerkki oikeasta nostomenetelmästä

Kuljetus ja säilytys (jatkuu)
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Kuva 4: Esimerkki oikeasta nostomenetelmästä

HUOMAUTUS:  Nostettaessa yksikköä, jossa ei ole mahdollista kiinnittää hihnaa imulaippaan
turvallisesti, hihna on kiinnitettävä rungon sovittimen ympärille. Jos näin ei toimita, laite voi vaurioitua.

Säilytys
Varastointipaikka

Säilytä tuotetta katetussa ja kuivassa ympäristössä suojattuna kuumuudelta, lialta ja tärinältä.

HUOMAUTUS:
• Suojaa tuote kosteudelta, kuumuudelta ja mekaanisilta vaurioilta.
• Älä aseta raskaita kuormia pakatun tuotteen päälle.

Pumpun varastointivaatimukset
Varastointivaatimukset riippuvat siitä, miten pitkäksi aikaa pumppu varastoidaan. Normaali pakkaus on
suunniteltu suojaamaan pumppua vain kuljetuksen aikana.
Varastointiajan pituus Varastointivaatimukset
Vastaanotettaessa/lyhtyaikainen (alle kuusi
kuukautta)

• Säilytä katetussa ja kuivassa tilassa.
• Säilytä yksikkö lialta ja tärinältä suojassa.

Pitkäaikainen (yli kuusi kuukautta) • Säilytä katetussa ja kuivassa tilassa.
• Säilytä yksikkö lämmöltä, lialta ja tärinältä

suojassa.
• Pyöritä akselia käsin useita kierroksia vähintään

joka kolmas kuukausi.

Käsittele laakerit ja koneistetut pinnat niin, että ne säilyvät hyvässä kunnossa. Lisätietoja pitkäaikaisesta
varastoinnista on käyttöyksikön ja kytkimen valmistajien käyttäjäoppaissa.
Pitkäaikaisen varastoinnin vaatima suojauskäsittely voidaan hankkia pumpulle alkuperäisen tilauksen
yhteydessä tai voit ostaa sen myöhemmin ja tehdä suojauskäsittelyn jo toimitetuille pumpuille. Ota yhteyttä
paikalliseen ITT-myyntiedustajaan.

Pakkaselta suojaaminen
Tämä taulukko osoittaa, missä määrin pumppu on pakkaselta suojattu.
Kun pumppu on... Niin...
Käynnissä Pumppu on pakkasenkestävä.

Kuljetus ja säilytys (jatkuu)
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Kun pumppu on... Niin...
Upotettuna pumpattavaan nesteeseen Pumppu on pakkasenkestävä.
Nostettu pois nesteestä pakkaslämpötilassa Juoksupyörä voi jäätyä.

Kuljetus ja säilytys (jatkuu)
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Tuotteen kuvaus
Yleiskuvaus

3180-mallit ovat vaakasuuntaisia päästä imeviä keskipakopumppuja, jotka on tarkoitettu vaativaan
prosessikäyttöön.

Kuva 5: Mallit 3180 ja 3185

Kuva 6: Mallit 3181 ja 3186

Osakuvaus
Pesä

Ominaisuus Kuvaus
Poistopää Poistopäässä on yläosan keskiviiva, joka helpottaa ilmaa sisältävien nesteiden käsittelyä.

Tiiviste Tiiviste on täysin kotelon ja tiivistepesän suojuksen välissä ja on muodostettu tästä
materiaalista:

• 3180 ja 3185: aramidikuitu
• 3181 ja 3186: kierukaksi kierretty metalli

Kiinnitysmenetelmä • 3180 ja 3185: jalkakiinnitys
• 3181 ja 3186: keskilinjakiinnitys

Laipan reiät Laipan reiät täyttävät nämä standardit:
• 3180: ANSI-luokka 125/150
• 3181: ANSI-luokka 300
• 3185: ISO tai JIS 16 -tanko
• 3186: ISO NP40 tai JIS 40K

Tuotteen kuvaus
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Juoksupyörä

Juoksupyörävaihtoehto Kuvaus
Avoin, imun sivulevy • Vakiovaruste malleissa 3180 ja 3185

• Lisävaruste malleissa 3181 ja 3186
• Saatavilla kaiken kokoisiin pumppuihin
• On täysin avoin, päätyimutyyppinen
• Sisältää Francis- tai radiaalisen mallin sisääntulon
• Rakenteen suuret vakautusreiät ja ulospumppaussiivekkeet pienentävät

tiivistepesän painetta ja aksiaalista painetta
• Kiinnitetty akseliin kiilalla; juoksupyörän lukkomutteri pitää paikoillaan
• Tiivistetty Viton-O-renkaalla
• Kuiva-akselimalleissa tiivistetty holkin puolelta teflonisella O-renkaalla.
• Käsittelee lujaa paperimassaa ja prosessipalveluita

Imun sivulevyllä on nämä edut:
• Suojaus pesän kulumista vastaan
• Helppo irrotus
• Kiinnitetty pesään korroosionkestävillä tapeilla ja muttereilla
• Tiivistetty tiivisteellä ja O-renkaalla

Suljettu malli,
kulutusrenkaat

• Vakiovaruste malleissa 3181 ja 3186
• Lisävarusteet mallien 3180 ja 3185 valittujen kokojen kanssa
• Käyttää vaihdettavaa juoksupyörän kulumisrengasta ja kotelon

kulumisrengasta
• Kulumisrengaskokoonpano sallii juoksupyörän aksiaalisen säädön

kulumisrenkaiden oikeiden välysten uudistamista ja säilyttämistä varten
• Voi käsitellä hienojakeisia kiinteitä aineita

ShearpellerTM imun
sivulevyn kanssa

• Tarjolla lisävarusteena kahdeksaan erikokoiseen 3180- ja 3185-malliin
• On täysin avoin, päätyimutyyppinen
• Radiaalisen mallin sisääntulorakenne
• Uurteinen kehys ja ulospumppaussiivekkeet, jotka pienentävät aksiaalista

painetta
• Pystyy käsittelemään ankarat kierrätysmyllykäyttökohteet
• Pystyy käsittelemään pitkiä sitkeäsyisiä kiinteitä aineita ilman

tukkeutumisia tai tukoksia

Tiivistepesän suojus/tiivistyskammio
Suojus toimii sekä kammion suojana että vaihdettavana kulutusosana. Se on kiinnitetty kiinnityskorvakkeilla
mallien 3180 ja 3185 ulkoreunalta ja pultattu malleissa 3181 ja 3186.
Taulukko esittää neljä mahdollista mallivaihtoehtoa:

Tiivistekammiovaihtoehto Kuvaus
Tiivistetty laatikko • Käyttää viittä 12,5 mm:n (1/2 tuuman) tiivisterengasta ja

lyhtyrengasta
• Lyhtyrenkaassa on yksi huuhteluliitäntä
• Lyhtyrenkaassa ja tiivistepesän kurkussa on toinen valinnainen

liitäntä
• Tavallinen kiristyslaippa
• Kurkkuholkki

TaperBore™ PLUS • Käytetään mekaanisten tiivisteiden kanssa
• Käyttää valinnaista siipien hiukkasejektoria (VPE), joka pidentää

tiivisteen käyttöikää

Tuotteen kuvaus (jatkuu)
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Tiivistekammiovaihtoehto Kuvaus
TaperBore™ PLUS ja
tiivistesovitinholkki

• Käytetään vain mallien 3181 ja 3186 kanssa
• Käytetään tiivisteiden kanssa käynnistyksen aikana, muunnetaan

sitten mekaaniseksi tiivisteeksi

Dynaaminen tiiviste • Käytetään vain mallien 3180 ja 3185 kanssa
• Vaativiin sovelluksiin, joissa perinteiset mekaaniset tiivisteet ja

liukurenkaat vaativat ulkopuolista huuhtelua
• Juoksupyörän ja tiivistepesän suojuksen väliin asennettu heijastin

pumppaa nesteet ulos tiivistepesästä, kun pumppu on käynnissä
• Staattinen tiiviste estää pumpattavaa nestettä vuotamasta, kun

pumppu on sammuksissa

Käyttöpää

Osa Kuvaus
Laakerikehys ja
pesä

• Laakerikehys ja pesä on valmistettu valuraudasta.
• Kehys on kiinnitetty tiivistepesän suojukseen pulteilla ja kynteellä.
• Kehys on tiivistetty sokkelotiivisteillä.
• Rasvavoitelusta öljyvoiteluun muuntaminen ei vaadi lisäosia.
• Laakerirungon jäähdytys on lisävaruste, ja siinä on öljyvoitelu.
• Laakerien lukkomutterien ja liitosten jatkeiden koot ovat tuumakokoja malleissa 3180

ja 3181 ja millimetrikokoja malleissa 3185 ja 3186.

Akselin holkki • Akselin holkki on vaihdettava koukkutyyppinen, ja sitä vetää juoksupyörän kiila.
• Yksi pää voi laajeta lämpötilavaihtelujen myötä.
• Tefloninen O-rengas estää vuodot holkin alta.
• Holkin koot ovat tuumakokoja malleissa 3180 ja 3181 ja millimetrikokoja malleissa

3185 ja 3186.

Laakerit • Sisäinen laakeri välittää ainoastaan radiaalisia kuormia.
• Sisäinen laakeri voi kellua kehyksessä aksiaalisesti.
• Ulkoisten laakerien liitos on 40° kulmaliitos, kaksoissarja, asennettu vastakkain.
• Ulkoiset laakerit välittävät sekä radiaalisia että aksiaalisia kuormia.
• Ulkoiset laakerit on lukittu akseliin kierteisellä lukkomutterilla.

Laitteisto
Kaikki liittimet ja tappiliitännät ovat metrisiä.

Pyörimissuunta
Kiertosuunta on myötäpäivään (oikealle) voimanlähteen puolelta katsottuna.

Noudattaa ISO 2858 -standardia
Mallit 3185 ja 3186 noudattavat standardia ISO 2858 soveltuvin osin. ISO-standardi sallii 125 mm:n laipat,
jotka ovat nimellisesti 5 tuuman laippoja. Koska ANSI-standardit eivät enää salli 5 tuuman laippoja, niitä ei
käytetä malleissa 3185 ja 3186.

Nimikilven tiedot
Tärkeitä tilaustietoja

Jokaisessa pumpussa on nimikilpiä, joissa on tietoja pumpusta. Nimikilvet sijaitsevat kotelossa ja
laakerirungossa.
Kun tilaat varaosia, ilmoita seuraavat pumpun tiedot:

• Malli
• Koko

Tuotteen kuvaus (jatkuu)
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• Sarjanumero
• Tarvittavien osien numerot

Saat suurimman osan tarvittavista tiedoista pumpun kotelon nimikilvestä. Katso osien numerot osaluettelosta.

Pumpun kotelon nimikilvessä käytetään englantilaisia yksiköitä

Taulukko 2: Pumpun kotelon nimikilven selitys
Nimikilven
kenttä

Selitys

IMPLR. DIA. Juoksupyörän halkaisija, tuumaa
MAX. DIA. Juoksupyörän maksimihalkaisija, tuumaa
GPM Pumpun nimellisvirtaus, gallonaa minuutissa
FT HD Pumpun nimellispainekorkeus, jalkaa
RPM Pumpun nimellisnopeus, kierrosta minuutissa
MOD. Pumpun malli
SIZE Pumpun koko
STD. NO. Ei sovellu
MAT L. CONST. Materiaali, josta pumppu on valmistettu
SER. NO. Pumpun sarjanumero
MAX DSGN PSI
@ 100F

Maksimipaine 100 °F lämpötilassa pumpun rakenteen mukaan

Pumpun kotelon nimikilvessä käytetään metrisiä yksiköitä

Taulukko 3: Pumpun kotelon nimikilven selitys
Nimikilven kenttä Selitys
IMPLR. DIA. Juoksupyörän halkaisija
MAX. DIA. Juoksupyörän enimmäishalkaisija
M3/HR Pumpun nimellisvirtaus, kuutiometriä tunnissa
M HD Pumpun nimellispainekorkeus, metriä
RPM Pumpun nimellisnopeus, kierrosta minuutissa

Tuotteen kuvaus (jatkuu)
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Nimikilven kenttä Selitys
MOD. Pumpun malli
SIZE Pumpun koko
STD. NO. Ei sovellu
MAT L. CONST Materiaali, josta pumppu on valmistettu
SER. NO. Pumpun sarjanumero
MAX. DSGN KG/
CM2@20°C

Kilogrammoja neliösenttimetriä kohden 20 °C:n lämpötilassa

Nimikyltti laakerirungossa

Taulukko 4: Laakerirungon nimikilven selitys
Nimikilven kenttä Selitys
MOD. Pumpun malli
SIZE Pumpun koko
SER. NO. Pumpun sarjanumero
LUBE Voiteluaine, öljy tai rasva

ATEX-nimikyltti

Nimikilven kenttä Selitys
II Ryhmä 2
2 Luokka 2
G/D Pumppua voidaan käyttää, kun tiloissa on kaasua ja pölyä
T4 Lämpötilaluokka

HUOMAUTUS:  Varmista, että pumpun koodiluokitukset ovat yhteensopivat sen ympäristön kanssa,
johon aiot asentaa pumpun. Jos ne eivät ole yhteensopivia, älä käytä pumppua ja ota yhteys ITT-edustajaan,
ennen kuin jatkat.

Tuotteen kuvaus (jatkuu)
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Asennus
Esiasennus
Turvatoimet

VAROITUS:
• Asennettaessa potentiaalisesti räjähdysherkässä ympäristössä varmista, että moottori on oikein sertifioitu.
• Kaikki sähkölaitteet on maadoitettava. Tämä koskee pumppulaitetta, voimanlähdettä ja

valvontalaitteistoa. Varmista testaamalla, että maajohto on oikein liitetty.

HUOMAUTUS:  Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi on suositeltavaa, että työ tapahtuu
valtuutetun ITT:n edustajan valvonnassa. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai
suoritustehon heikkeneminen.

Pumpun sijoitusta koskevat ohjeet

VAROITUS:
Kootut yksiköt ja niiden osat ovat painavia. Laitteen virheellinen nostaminen ja tukeminen saattaa aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman ja/tai vaurioittaa pumppua. Nosta laitetta ainoastaan erityisesti merkityistä
nostopisteistä. Nostolaitteiden, kuten silmukkapultit, nostolenkit ja levittimet, on oltava luokiteltuja,
valikoituja ja käytettyjä koko nostetulle taakalle.

Ohjeet Selitys/kommentti
Sijoita pumppu niin lähelle nestelähdettä kuin
käytännössä on mahdollista.

Tämä minimoi kitkahäviön ja pitää imuputkiston
mahdollisimman lyhyenä.

Varmista, että pumpun ympärillä on riittävästi tilaa. Tämä helpottaa tuuletusta, tutkimista, kunnossapitoa ja
huoltoa.

Jos tarvitaan nostolaitteistoa, kuten nosturia tai
taljaa, varmista, että pumpun yläpuolella on
riittävästi tilaa.

Tämä helpottaa nostolaitteiston asianmukaista käyttöä.

Suojaa laite sateesta, tulvinnasta ja pakkasesta
johtuvilta sää- ja vesivahingoilta.

Tämä ohje on voimassa, jos mitään muuta ei ole
määritetty.

Älä asenna ja käytä laitteistoa suljetuissa
järjestelmissä ellei järjestelmä ole varustettu
riittävän kokoisilla turva- ja hallintalaitteistoilla.

Hyväksyttävät laitteet:
• Paineentasausventtiilit
• Puristussäiliöt
• Paineensäätimet
• Lämpötilansäätimet
• Virtauksensäätimet

Jos järjestelmään ei kuulu näitä laitteita, neuvottele
rakenteista vastaavan insinöörin tai arkkitehdin kanssa
ennen pumpun käyttöä.

Ota huomioon epätoivotun melun ja tärinän
mahdollisuus.

Paras pumpun sijoituspaikka melun ja tärinän
absorboimiseksi on maapohjalle rakennettu betonilattia.

Jos pumpun sijoituspaikka on ylhäällä, ryhdy
erityisiin toimenpiteisiin mahdollisten
meluhaittojen pienentämiseksi.

Harkitse neuvottelua meluasiantuntijan kanssa.

Asennus
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Perustuksen vaatimukset
Vaatimukset

• Perustuksen on pystyttävä ottamaan vastaan kaikenlainen tärinä ja toimimaan pysyvänä, kiinteänä
tukena pumppuyksikölle.

• Perustuksen pultinreikien sijainnin ja koon on vastattava pumpun dokumentaation mukana
toimitetussa asennuspiirustuksessa esitettyä sijaintia ja kokoa.

• Perustuksen täytyy painaa kahdesta kolmeen kertaa niin paljon kuin pumppu-, jalusta- ja
voimanlähdekokoonpano yhteensä.

• Käytä tasaista, lujaa betoniperustusta, joka estää jännityksen ja vääntymisen, kun perustuksen pultit
kiristetään.

• Tavallisimmin käytetään holkki- tai J-tyyppisiä pultteja. Kumpikin kiinnitys mahdollistaa pumpun
liikuttamisen lopullisessa asennusvaiheessa.

Holkkityyppiset pultit

1

2

3

4

5

6

1. Jalusta
2. Välilevyt tai kiilat
3. Perustus
4. Holkki
5. Sulkuseinä
6. Pultti

J-tyyppiset pultit

1

3

2
4

5

1. Jalusta
2. Välilevyt tai kiilat
3. Perustus
4. Sulkuseinä
5. Pultti

Jalustan kiinnitystoimenpiteet
Jalustan kiinnitysvalmistelut

1. Poista kaikki jalustaan kiinnitetyt varusteet.
2. Puhdista jalustan alapuoli kokonaan.
3. Päällystä jalustan alapuoli tarvittaessa epoksipinnoitteella.

Käytä epoksista alusmaalia ainoastaan, jos käytit epoksipohjaista laastia.
4. Poista ruosteenestokerros koneistetuista kiinnityslaatoista asianmukaisella liuoksella.

Asennus (jatkuu)
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5. Poista vesi ja roskat perustuksen pulttirei'istä.

Jalustan asennus välilevyjen tai kiilojen avulla
Tarvittavat työkalut:

• Kahdet välilevyt tai kiilat kutakin perustuksen pulttia varten
• Kaksi vesivaakaa
• Jalustan vaaituksen työarkki

Tämä menetelmä koskee valurautaisia ja valmiita teräksisiä jalustoja.
1. Jos käytössä on holkkityyppiset pultit, täytä holkit pakkausmateriaalilla tai räsyillä, jotta pultinreikiin ei

pääse valulaastia.
2. Aseta kiilat tai välilevyt kunkin perustuspultin molemmille puolille.

Kiilasarjojen korkeuden täytyy olla 19–38 mm (0,75–1,50 in.).

1

1. Välilevyt tai kiilat

Kuva 7: Näkymä ylhäältä

1
1. Välilevyt tai kiilat

Kuva 8: Näkymä sivulta
3. Laske jalusta varovasti perustuksen pulteille.
4. Aseta vesivaa'at voimanlähteen kiinnityslaattojen ja pumpun kiinnityslaattojen poikki.

HUOMAUTUS:  Poista kiinnityslaatoista kaikki lika oikean tason varmistamiseksi. Jos näin ei
toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

5. Säädä jalustaa pitkittäin ja poikittain lisäämällä tai poistamalla välilevyjä tai liikuttamalla kiiloja.
Suoruustoleranssit ovat:

o Suurin ero pituussuunnassa 3,2 mm (0,125 in.)
o Suurin ero poikittaissuunnassa 1,5 mm (0,059 in.)

Voit käyttää jalustan vaaituksen työarkkia, kun kirjaat lukemat.
6. Kiristä perustuksen mutterit käsin.

Asennus (jatkuu)
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Jalustan asennus nostoruuvien avulla
Tarvittavat työkalut:

• Tarrautumisen estävä aine
• Nostoruuvit
• Tanko
• Kaksi vesivaakaa
• Jalustan vaaituksen työarkki

Tätä toimenpidettä sovelletaan käsiteltyyn teräsjalustaan ja Advantage-jalustaan.
1. Levitä nostoruuveihin tarrautumista estävää ainetta.

Aineen avulla ruuvit on helpompi irrottaa valun jälkeen.
2. Laske jalusta varovasti perustuksen pulteille ja suorita nämä vaiheet:

a) Leikkaa levyt tangosta ja pyöristä niiden reunat jännityshuippujen poistamiseksi.
b) Aseta levyt nostoruuvien ja perustuksen pinnan väliin.
c) Nosta jalusta perustuksesta nurkkiin kiinnitetyllä neljällä nostoruuvilla.

Jalustan ja perustuksen pinnan välillä tulisi olla 0,75 tuumaa (19 mm) ja 1,50 tuumaa (38 mm).
d) Varmista, että keskellä olevat nostoruuvit eivät kosketa vielä perustuksen pintaa.

1 2

3
4

1. Nostoruuvi
2. Jalusta
3. Perustus
4. Levy

3. Suorista voimanlähteen kiinnityslaatat:

HUOMAUTUS:  Poista kiinnityslaatoista kaikki lika oikean tason varmistamiseksi. Jos näin ei
toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

a) Aseta yksi vesivaaka pitkittäin jommallekummalle laatalle.
b) Aseta toinen vesivaaka kahden laatan päätyjen päälle.
c) Säädä laattoja käyttämällä kulmissa olevia neljää nostoruuvia.

Varmista, että vesivaakojen lukemat ovat mahdollisimman lähellä nollaa sekä pitkittäis- että
poikittaissuunnassa.
Käytä jalustan vaaituksen työarkkia, kun kirjaat lukemat.

Asennus (jatkuu)
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1 2

3
4 5 6

1. Vesivaa'at
2. Voimanlähteen kiinnityslaatat
3. Perustuksen pultit
4. Nostoruuvit
5. Laastireikä
6. Pumpun kiinnityslaatat

4. Kierrä keskimmäiset nostoruuvit alas niin, että ne lepäävät levyillään perustuksen pinnalla.
5. Suorista pumpun kiinnityslaatat:

HUOMAUTUS:  Poista kiinnityslaatoista kaikki lika oikean tason varmistamiseksi. Jos näin ei
toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

a) Aseta yksi vesivaaka pitkittäin jommallekummalle laatalle.
b) Aseta toinen vesivaaka kahden laatan yli keskellä.
c) Säädä laattoja käyttämällä kulmissa olevia neljää nostoruuvia.

Varmista, että vesivaakojen lukemat ovat mahdollisimman lähellä nollaa sekä pitkittäis- että
poikittaissuunnassa.

1 2

3
4 5 6

1. Voimanlähteen kiinnityslaatat
2. Vesivaa'at
3. Perustuksen pultit
4. Nostoruuvit
5. Laastireikä
6. Pumpun kiinnityslaatat

6. Kiristä perustuspulttien mutterit käsin.
7. Varmista, että voimanlähteen kiinnityslaatat ovat samassa tasossa, ja säädä nostoruuveilla ja

perustuksen pulteilla tarvittaessa.
Oikea suoruusmitta on enintään 0,0167 mm/m (0,002 in./ft).

Jousiripustusasennus

VAROITUS:
Jousiin voi jäädä energiaa, joka voi singota osia suurella nopeudella. Varmista ennen minkään toimenpiteen
suorittamista, että kaikki jouset on lukittu positiivisesti vapaan laajentumisen varalta.

HUOMAUTUS:  Jousikiinnitteiset jalustat on suunniteltu kantamaan vain lämpölaajenemisesta johtuvat
putkistokuormat. Imu- ja poistoputkisto on tuettava erikseen. Jos näin ei toimita, laite voi vaurioitua.

Tarkista, mikä jousiripusteinen jalusta on käytössä:

Asennus (jatkuu)
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Jos... Niin...
Jouset ovat yhtä pitkiä, ja osa niistä on kiinnitetty
jalustan yläpuolelle, osa alapuolelle.

Suorita kohdan Jalustan asennus käyttäen
jousiripustusta (ensimmäinen sukupolvi) vaiheet.

Jouset ovat eri pituisia, ja ne on kiinnitetty jalustan
alapuolelle.

Suorita kohdan Jalustan asennus käyttäen
jousiripustusta (toinen sukupolvi) vaiheet.

Asenna jalusta jousien avulla (ensimmäinen sukupolvi)
Tarkista nämä seikat ennen menettelyn aloittamista:

• Kaikki ensimmäisen sukupolven jousiripusteisen jalustan jouset ovat identtisiä, ja niillä on sama
jousivakio.

• Perustuksen laattoja ei toimiteta jalustan mukana. Varmista, että perustuksen laatat ovat 316-
ruostumatonta terästä, joissa on 1,6-3,2 mikrometrin (63-125 mikrotuuman) pintaviimeistely.

• Varmista, että perustuksen alustäytöt on asennettu oikein perustukseen/lattiaan. Katso valmistajan
ohjeet.

1. Aseta jalusta tukeen perustuksen/lattian yläpuolella.
Varmista, että jalustan ja perustuksen/lattian välissä on riittävästi tilaa jousikokoonpanojen asennusta
varten.

2. Kokoa jousikokoonpanot:
a) Aseta kuusiovastamutteri ja kuusiomutteri jousitappiin 5,00 cm:n (2,00 tuuman) korkeudelle.
b) Asenna laakeritaso tappiin.
c) Kiristä tappi käsin laakeritasoon.
d) Aseta tapin alasäätömutterit korkeuteen (X), joka on merkitty sertifioituun GA-mittapiirustukseen.
e) Asenna litteä aluslevy tappiin.
f) Asenna jousiohjain tappiin litteä pohja alaspäin.
g) Asenna jousi tappiin.
h) Asenna toinen jousiohjain tappiin litteä pohja ylöspäin.
i) Asenna tämä osakokoonpano jalustan alapuolelta ja työnnä tappi ylös kiinnikkeen läpi.
j) Asenna jousiohjain tappiin litteä pohja alaspäin.
k) Asenna toinen jousi tappiin.
l) Asenna jousiohjain litteä pohja ylöspäin.
m) Asenna litteä aluslevy tappiin.
n) Asenna kuusiomutteri ja kuusiovastamutteri tappiin.

Asennus (jatkuu)

24 Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas



1

2

3

4

5

6

7

1. Kuusiovastamutteri
2. Ohjain
3. Aluslaatta
4. Laakerikokoonpano
5. Jousi
6. Kuusiomutteri
7. Tappi

3. Toista vaihe 2 jokaiselle jousikokoonpanolle.
4. Laske jalusta alas siten, että jousikokoonpanot sopivat perustuksen laatoille.
5. Säädä jalusta vaakasuoraan ja viimeistele korkeussäädöt:

a) Löysää ylempiä kuusiovastamuttereita ja kuusiomuttereita.
b) Säädä korkeutta ja säädä jalusta vaakasuoraan liikuttamalla alempia säätömuttereita.
c) Kun jalusta on vaakasuorassa, kiristä ylemmät kuusiomutterit niin, että yläjouset eivät ole löysästi

ohjaimissaan.
6. Kiinnitä alemmat ja ylemmät vastamutterit kussakin jousikokoonpanossa.

Asennus (jatkuu)
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Asenna jalusta jousien avulla (toinen sukupolvi)
Tarkista nämä seikat ennen menettelyn aloittamista:

• Perustuksen laattoja ei toimiteta jalustan mukana. Varmista, että perustuksen laatat ovat 316-
ruostumatonta terästä, joissa on 1,6-3,2 mikrometrin (63-125 mikrotuuman) pintaviimeistely.

• Varmista, että perustuksen laatat on asennettu oikein perustukseen/lattiaan. Katso valmistajan ohjeet.

Toisen sukupolven jousiripusteisen jalustan jousia on kahta kokoa:
Jousen vapaa pituus Joustojäykkyys Sijainti Jousen kanssa

käytettävän tapin pituus
181 mm (7,125 in.) 885 lbs/in.(149,72 N/

mm)
Kiinnitetty jalustan alle
pumpun alapuolelle

406 mm (16 in.)

280 mm (11 in.) 176 lbs/in.(30,82 N/mm) Kiinnitetty jalustan alle
moottorin alapuolelle

559 mm (22 in.)

1. Aseta jalusta tukeen perustuksen/lattian yläpuolella.
Varmista, että jalustan ja perustuksen/lattian välillä on noin 406 mm (16 in.) tilaa, jotta
jousikokoonpanojen asennukseen on riittävästi tilaa.

2. Levitä hilseilynestoainetta tappien, mutterien ja laakeritasojen kierteisiin.
3. Kokoa jousikokoonpanot:

a) Aseta kuusiomutteri ja kuusiovastamutteri jousitappiin ja kierrä sitä alas 25 mm (1 in.).
b) Aseta tappi jalustan kiinnikkeen päältä.

Määritä kunkin sijainnin tapin oikea pituus GA-ulkomittapiirustuksen avulla.
c) Asenna ohjain litteä puoli ylöspäin.
d) Asenna jousi.

Määritä kunkin sijainnin oikea jousi GA-ulkomittapiirustuksen avulla.
e) Asenna ohjain litteä puoli alaspäin.
f) Asenna litteä aluslevy, kuusiomutteri sekä kuusiovastamittari ja kierrä niitä ylös 54 mm (2 in.).
g) Asenna laakeritaso tapin alapäähän.
h) Kiristä tappi käsin laakeritasoon.

Laakeritason kierteen syvyys on 25 mm (1 in.).
i) Aseta tapin alasäätömutterit korkeuksiin (X1 ja X2), jotka on merkitty sertifioituun GA-

mittapiirustukseen.
Säädä etäisyyksiä siirtämällä kuusiomutteria ja kuusiovastamutteria ylös tai alas.

4. Toista vaihe 3 jokaiselle tapille ja jousikokoonpanolle.
5. Tarkista mitat X1 ja X2 uudelleen.
6. Laske jalusta alas siten, että jousikokoonpanot sopivat perustuksen laatoille.

Jalustan paino puristaa jouset kasaan, jolloin ylemmät mutterit jäävät löysälle. Jalusta täytyy ehkä suoristaa.

Asennus (jatkuu)
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1

2

3

4

5

6

7

8

1. Kuusiovastamutteri
2. Ohjain
3. Aluslaatta
4. Perustuksen laatta
5. Laakerikokoonpano
6. Jousi
7. Kuusiomutteri
8. Tappi

7. Säädä jalusta vaakasuoraan ja viimeistele korkeussäädöt:
a) Kierrä kaikki ylemmät kuusiomutterit kiinni jalustan kiinnikkeeseen.
b) Kierrä ylempiä kuusiomuttereita tapeissa, jotka pitävät suurempia jousia moottorin alapuolella.

Näin voit puristaa jokaista jousta kokoon, kunnes jalusta on vaakasuorassa.
c) Kiristä käsin ylempiä kuusiomuttereita tapeissa, jotka pitävät pienempiä jousia moottorin alapuolella.

Kiristä käsin vain kylmässä asetuksessa.
o Varmista, että etäisyys (H) jalustan pohjasta lattian kiinnityslaattoihin on yhtä suuri kuin

sertifioidussa GA-mittapiirustuksessa näytetty etäisyys.
o Varmista, että imulaipan keskiviivan korkeus on yhtä suuri kuin sertifioidussa GA-

mittapiirustuksessa näytetty etäisyys.
o Jalustan oikaisemista varten mitat X1 ja X2 voivat vaihdella hieman sertifioidussa GA-

mittapiirustuksessa näytetyistä etäisyyksistä.
8. Kiristä jokaisen jousikokoonpanon alemmat ja ylemmät kuusiovastamutterit.

HUOMAUTUS:  Älä katkaise tappien ylimääräistä pituutta. Ylimääräistä pituutta tarvitaan jousien
turvalliseen irrottamiseen. Varmista, että ylimääräiset kierteet on voideltu rasvalla tai
ruosteenestoaineella.

Asennus (jatkuu)
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Jalustan vaaituksen työarkki

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11 12
13

14

15 16
17 18

1)____________________

2)____________________

3)____________________

4)____________________

5)____________________

6)____________________

7)____________________

8)____________________

9)____________________

10)___________________

11)___________________

12)___________________

13)___________________

14)___________________

15)___________________

16)___________________

17)___________________

18)___________________

Vaakasuoruusmittaukset

Pumpun, voimanlähteen ja kytkimen asennus
1. Asenna ja kiinnitä pumppu jalustaan. Käytä sopivia pultteja.
2. Asenna voimanlähde jalustaan. Käytä sopivia pultteja ja kiristä käsin.

Asennus (jatkuu)
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3. Asenna kytkin.
Katso kytkimen valmistajan asennusohjeet.

Pumpun ja voimanlähteen kohdistus
Turvatoimet

VAROITUS:
• Noudata akselin kohdistustoimenpiteitä, jotta estät moottorin osien vakavat vauriot ja pyörivien osien

tahattoman kosketuksen. Noudata kytkimen valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.
• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran

katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

HUOMAUTUS:  Oikea kohdistus on pumppuyksikön asentajan ja käyttäjän vastuulla. Tarkista pumpun ja
voimanlähteen välinen kohdistus ennen yksikön käyttöä. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla laitevaurio
tai suoritustehon heikkeneminen.

HUOMAUTUS:  Oikea kohdistus on pumppuyksikön asentajan ja käyttäjän vastuulla. Tarkista runkoon
kiinnitettyjen yksikköjen kohdistus ennen yksikön käyttämistä. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla
laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

Kohdistustarkastukset
Kohdistustarkastusten ajankohdat

Kohdistustarkastukset täytyy tehdä seuraavissa tapauksissa:
• Prosessin lämpötila muuttuu.
• Putkisto muuttuu.
• Pumppu on huollettu.

Kohdistustarkastustyypit

Tarkastustyyppi Käyttöajankohta
Alkukohdistuksen
(kylmäkohdistus) tarkastus

Ennen pumpun ensikäyttöä, jolloin pumppu ja voimanlähde ovat
lepolämpötilassa.

Loppukohdistuksen
(lämminkohdistus) tarkastus

Käytön jälkeen, kun pumppu ja voimanlähde ovat käyttölämpötilassa.

Alkukohdistuksen (kylmäkohdistus) tarkastukset

Ajankohta Syyt
Ennen jalustan muurausta Tämä varmistaa, että kohdistus voidaan suorittaa.

Jalustan muurauksen jälkeen Tämä varmistaa, ettei muurattaessa ole tapahtunut muutoksia.

Putkiston liittämisen jälkeen Tämä varmistaa, etteivät putkiston jännitykset ole muuttaneet
kohdistusta.
Mikäli muutoksia on tapahtunut, poista jännitykset pumpun laipoista
tekemällä putkistoon tarvittavat muutokset.

Loppukohdistuksen (lämminkohdistus) tarkastukset

Ajankohta Syyt
Ensimmäisen käyttökerran jälkeen Tämä varmistaa oikean kohdistuksen, kun pumppu ja voimanlähde

ovat saavuttaneet käyttölämpötilan.

Määrävälein Laitoksen käyttömenetelmien mukaisesti.

Asennus (jatkuu)
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Kohdistuksen tarkistuksessa käytettävät hyväksyttävät arvot
HUOMAUTUS:  Määritetyt sallitut lukemat ovat voimassa vain käyttölämpötilassa. Kylmäasetuksissa
muutkin arvot ovat sallittuja. Oikeita toleranssiarvoja täytyy ehdottomasti noudattaa. Jos näin ei toimita,
seurauksena voi olla kohdistusvirheitä ja pumpun luotettavuuden heikentyminen.

Jos lopullisen kohdistuksen tarkistukseen käytetään mittakelloja, pumppu ja käyttöyksikkö on kohdistettu
oikein, kun mittakellon kokonaissuoruusvirhe on 0,05 mm (0,002 tuumaa) käyttölämpötilassa.

Pystysuoran linjakohdistuksen kylmäasetus
Johdanto

Tämä osa kuvaa suositellut alustavat (kylmä-) asetukset sähköpumppukäyttöisille pumpuille pumpattavan
nesteen lämpötilan mukaan. Käytön valmistajalta saa lisätietoja suositelluista kylmäasetuksista
muuntyyppisten käyttöjen yhteydessä (esimerkiksi höyryturbiinit, ja moottorit).
Mallien 3181 ja 3186 säädöt tulisi tehdä lämpötilassa 10 °C kaikille lämpötiloille keskelle asennetun pesän
takia.

Mallien 3180 ja 3185 suositellut asetukset

Pumpattavan nesteen lämpötila Käyttöakselin suositeltava asetus
10 °C 0,05 mm, matala

65 °C 0,03 mm, korkea

120 °C 0,12 mm, korkea

175 °C 0,23 mm, korkea

218 °C 0,33 mm, korkea

Kohdistuksen mittausohjeet
Ohjeet Selitys
Kierrä pumpun ja voimanlähteen kytkinpuolikkaita yhtä
aikaa, jotta mittakellon kärjillä on kosketus samoihin kohtiin
voimanlähteen kytkinpuolikkaassa.

Tämä estää väärän mittauksen.

Siirrä voimanlähdettä tai aseta sen alle välilevyjä säätöjen
tekemiseksi.

Tämä estää jännitystä syntymästä putkiston
asennuksissa.

Varmista mittauslukemia ottaessasi, että voimanlähteen
jalkojen kiinnityspultit on kiristetty.

Tämä pitää voimanlähteen paikoillaan, sillä
liike aiheuttaa vääriä mittaustuloksia.

Varmista ennen kohdistuksen korjausten tekemistä, että
voimanlähteen jalkojen kiinnityspultit ovat löysällä.

Tällöin voimanlähdettä voidaan siirtää, kun
kohdistusta korjataan.

Tarkista suuntaus uudelleen kaikkien mekaanisten säätöjen
jälkeen.

Tällöin voidaan korjata säätöjen
seurauksena mahdollisesti syntyneet väärät
kohdistukset.

Mittakellojen kiinnitys kohdistusta varten
Tämän toimenpiteen suorittamiseksi on oltava käytettävissä kaksi mittakelloa.
1. Kiinnitä pumpun kytkimen (X)-puoleen kaksi mittakelloa:

a) Kytke yksi mittakello (P) siten, että merkkitanko koskettaa voimanlähteen kytkimen (Y)-puoliskon
ulkokehää.
Tätä mittakelloa käytetään linjakohdistusvirheiden mittaukseen.

b) Kytke toinen mittakello (A) siten, että merkkitanko koskettaa voimanlähteen kytkimen puoliskon
sisäpäätä.
Tätä mittakelloa käytetään kulmakohdistusvirheiden mittaukseen.

Asennus (jatkuu)
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P

A

Y X

2. Kierrä pumpun (X)-kytkinpuolta varmistaaksesi, että ilmaisimet koskettavat kytkimen (Y)-puoliskoa
mutta eivät mene pohjaan saakka.

3. Säädä mittakelloja tarvittaessa.

Pumpun ja voimanlähteen kohdistusohjeet
Suorita pystysuuntainen korjaus kulmakohdistuksen avulla.

1. Aseta kulmakohdistuksen osoitin nollaan voimanlähteen kytkimen puolikkaan (Y) yläasemassa (kello
12 kohdalla).

2. Kierrä osoitin keskikohtaan alas (kello 6-asentoon).
3. Kirjaa mittakellon lukema.

Jos lukema on... Niin...
Negatiivinen Kytkimen puolikkaat ovat kauempana toisistaan pohjalla. Tee jokin seuraavista:

o Laske voimanlähteen jalkoja akselin päästä lisäämällä välilevyjä.
o Laske voimanlähteen jalkoja toisesta päästä poistamalla välilevyjä.

Positiivinen Kytkimen puolikkaat ovat lähempänä toisiaan pohjalta. Tee jokin seuraavista:
o Laske voimanlähteen jalkoja akselipäästä poistamalla välilevyjä.
o Nosta voimanlähteen jalkoja toisesta päästä lisäämällä välilevyjä.

X Y

Välilevyt

Kuva 9: Väärä pystykohdistus sivulta nähtynä
4. Toista edellisiä vaiheita, kunnes sallittu lukema on saavutettu.

Suorita vaakasuuntainen korjaus kulmakohdistuksen avulla
1. Aseta kulmakohdistuksen ilmaisin (A) nollaan voimanlähteen kytkimen vasemmalla puolella (Y), 90°

yläasennosta (kello 9 kohtaan).
2. Kierrä mittakelloa yläkeskikohdan kautta 180° lähtökohdasta oikealle (kello 3 kohtaan).
3. Kirjaa mittakellon lukema.

Asennus (jatkuu)
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Jos lukema on... Niin...
Negatiivinen Kytkimen puolikkaat ovat kauempana toisistaan oikealla

puolella. Tee jokin seuraavista:
o Työnnä voimanlähteen akselipäätä vasemmalle.
o Työnnä vastakkaista puolta oikealle.

Positiivinen Kytkimen puolikkaat ovat lähempänä toisiaan oikealla
puolella. Tee jokin seuraavista:

o Työnnä voimanlähteen akselinpuolta oikealle.
o Työnnä vastakkaista puolta vasemmalle.

Y X

Kuva 10: Väärä vaakakohdistus ylhäältä katsottuna.
4. Toista edellisiä vaiheita, kunnes sallittu lukema on saavutettu.

Suorita pystysuuntainen korjaus linjakohdistuksen avulla.
Varmista ennen toimenpiteen aloittamista, että mittakellot on määritetty oikein.
Yksikkö on yhdensuuntainen, kun linjakohdistusosoitin (P) vaihtelee enintään 0,05 mm (0,002 tuumaa)
mitattuna neljästä kohdasta 90 asteen välein käyttölämpötilassa.
1. Säädä linjakohdistusosoitin nollaan voimanlähteen kytkinpuolikkaan keskikohdassa ylhäällä (kello 12-

asentoon).
2. Kierrä osoitin keskikohtaan alas (kello 6-asentoon).
3. Kirjaa mittakellon lukema.

Jos lukema on... Niin...
Negatiivinen Pumpun kytkimen puolikas (X) on alempana kuin voimanlähteen kytkimen

puolikas (Y). Poista voimanlähteen kunkin jalan alta välilevyjä osoittimen lukeman
puolikasta vastaava määrä.

Positiivinen Pumpun kytkimen puolikas (X) on korkeammalla kuin voimanlähteen kytkimen
puolikas. Lisää voimanlähteen kunkin jalan alle välilevyjä osoittimen lukeman
puolikasta vastaava määrä.

HUOMAUTUS:  Käytä moottorin kunkin jalan osalta sama määrä välilevyjä kohdistusvirheiden
estämiseksi. Jos näin ei toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

Y X

Välilevyt

Kuva 11: Väärä pystykohdistus sivulta nähtynä
4. Toista edellisiä vaiheita, kunnes sallittu lukema on saavutettu.

Suorita vaakasuuntainen korjaus linjakohdistuksen avulla
Yksikkö on linjakohdistettu, kun linjakohdistusosoitin (P) vaihtelee enintään 0,05 mm (0,002 tuumaa)
mitattuna neljästä kohdasta 90 asteen välein käyttölämpötilassa.

Asennus (jatkuu)
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1. Aseta linjakohdistusosoitin nollaan voimanlähteen kytkimen puolikkaan (Y) vasemmalla puolella, 90°
yläasennosta (kello 9 kohdassa).

2. Kierrä mittakelloa yläkeskikohdan kautta 180° lähtökohdasta oikealle (kello 3 kohtaan).
3. Kirjaa mittakellon lukema.

Jos lukema on... Niin...
Negatiivinen Voimanlähteen kytkinpuoli on pumpun kytkinpuolen vasemmalla puolella.

Positiivinen Voimanlähteen kytkinpuoli on pumpun kytkinpuolen oikealla puolella.

4. Työnnä voimanlähdettä varoen oikeaan suuntaan.

HUOMAUTUS:  Varmista, että moottori liukuu tasaisesti. Jos ohjeita ei noudateta, vaakasuuntainen
kulmakohdistus voi huonontua.

Y X

Kuva 12: Väärä vaakakohdistus ylhäältä katsottuna.
5. Toista edellisiä vaiheita, kunnes sallittu lukema on saavutettu.

Suorita pystysuuntainen korjaus täydellisen kohdistuksen avulla.
Kohdistus on valmis, kun sekä osoitin A (kulma) että P (suoruus) eivät osoita suurempaa arvoa kuin 0,002
tuumaa (0,05 mm) mitattuna neljästä pisteestä 90° välein.
1. Aseta kulma- ja suoruuskohdistuksen osoittimet nollaan voimanlähteen kytkimen puolikkaan (Y)

yläasemassa (kello 12 kohdalla).
2. Kierrä mittakellot keskikohtaan alas (kello 6 kohdalle).
3. Kirjaa mittakellojen lukemat.
4. Korjaa kulma- ja linjakohdistusta erillisten ohjeiden mukaisesti, kunnes lukemat ovat halutunlaiset.

Suorita täydellinen vaakasuuntaisen korjauksen kohdistus
Kohdistaminen on valmis, kun sekä osoitin A (kulma) että P (suoruus) eivät osoita suurempaa arvoa kuin
0,05 mm (0,002 in.) mitattuna neljästä pisteestä 90° välein.
1. Aseta kulma- ja yhdensuuntaisuusmittakellot nollaan voimanlähteen kytkimen puolikkaan (Y)

vasemmalla puolella, 90° yläasennosta (kello 9 kohdalla).
2. Kierrä osoittimia yläasennosta oikealle, 180° alkuasennosta (kello 3 kohdalle).
3. Kirjaa mittakellojen lukemat.
4. Korjaa kulma- ja linjakohdistusta erillisten ohjeiden mukaisesti, kunnes lukemat ovat halutunlaiset.

Jalustan valaminen
Tarvittavat varusteet:

• Puhdistusaineet: Älä käytä öljypohjaista puhdistusainetta, sillä valulaasti ei tartu kunnolla öljyiseen
pintaan. Katso valulaastin valmistajan toimittamat ohjeet.

• Valulaasti: Työssä on suositeltavaa käyttää kutistumatonta laastia.
1. Puhdista kaikki jalustan pinnat, jotka asettuvat valua vasten.
2. Rakenna perustuksen ympärille sulkuseinä.
3. Kastele läpimäräksi perustus, joka asettuu valua vasten.
4. Kaada valulaastia valureiän läpi jalustaan sulkuseinän yläreunan tasalle saakka.

Asennus (jatkuu)
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Kun kaadat valulaastia, poista ilmakuplat jollain näistä tavoista:
o Putlaamalla täryttimellä.
o Pumppaamalla laasti paikoilleen.

5. Antamalla laastin asettua.

1

7
6

2

3

4

5
1. Jalusta
2. Välilevyt tai kiilat
3. Valulaasti
4. Perustus
5. Holkki
6. Sulkuseinä
7. Pultti

6. Täytä jalustan loppuosa valulaastilla ja anna laastin kovettua vähintään 48 tunnin ajan.

1

5
4 2

3

1. Jalusta
2. Valulaasti
3. Perustus
4. Sulkuseinä
5. Pultti

7. Kiristä perustuspultit.
8. Tarkista kohdistus uudelleen.

Ohivirtausputkistosta huomattavaa
Milloin ohivirtauslinjaa käytetään

Käytä ohivirtauslinjaa järjestelmissä, jotka vaativat käyttöä alhaisissa virtauksissa pitkiä aikoja. Liitä
ohivirtauslinja poistopuolelta (ennen venttiileitä) imulähteeseen.

Milloin on asennettava minimivirtausaukko
Voit mitoittaa ja asentaa minimivirtausaukon ohivirtauslinjaan liian suuren ohivirtauksen ehkäisemiseksi.
Pyydä ITT-edustajalta apua minimivirtausaukon koon määrittämisessä.

Kun minimivirtausaukkoa ei ole käytettävissä
Jos jatkuva ohivirtaus (minimivirtausaukko) ei ole mahdollinen, kannattaa harkita automaattista
kierrätysventtiiliä tai solenoidikäyttöistä venttiiliä.

Asennus (jatkuu)
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Putkiston tarkistuslistat
Putkiston yleinen tarkistuslista
Turvatoimet

HUOMIO:
• Älä milloinkaan pakota pumpun ja putkien laippoja väkisin vastakkain. Tämä saattaa synnyttää

pumppuyksikköön vaarallisia jännityksiä ja aiheuttaa tasapainotusongelmia pumpun ja voimanlähteen
välille. Putkiston jännitteet haittaavat pumpun toimintaa ja voivat aiheuttaa ruumiinvammoja ja
laitteistovaurioita.

• Muuta virtausta poistoputken säätöventtiilin avulla. Älä koskaan kurista imupuolen virtausta. Tällainen
menettely voi aiheuttaa suorituskyvyn alenemista, odottamatonta lämmönmuodostusta ja
laitteistovaurioita.

Putkiston liittämisohjeet
Ohjeita putkiston liittämiseen saa oppaasta "Hydraulic Institute Standards", jota voi tilata osoitteesta
Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802. Tutustu tähän oppaaseen ennen pumpun
asentamista.

Tarkistuslista

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että kaikki putket on
tuettu pumpun laipasta
riippumatta ja on kohdistettu sen
kanssa.

Tämä auttaa ehkäisemään seuraavia:
• Pumpun jännitys
• Tasapainotusongelmia pumpun ja sen käyttöyksikön

välillä
• Pumpun laakerien ja kytkimen kuluminen
• Pumpun laakerien, tiivisteiden ja akselien kuluminen

Putkisto kannattaa pitää
mahdollisimman lyhyenä.

Tämä auttaa minimoimaan kitkahäviöt.

Tarkista, että ainoastaan
välttämättömiä liittimiä käytetään.

Tämä auttaa minimoimaan kitkahäviöt.

Älä liitä putkistoa pumppuun,
ennen kuin:

• Jalustan tai jalustalevyn
valulaasti on kovettunut.

• Pumpun ja voimanlähteen
kiinnityspultit on kiristetty.

—

Varmista, että putkiston liitokset
ja liittimet ovat ilmatiiviitä.

Näin putkistoon ei pääse ilmaa eikä siinä esiinny vuotoja
käytön aikana.

Jos pumpussa käytetään
syövyttäviä nesteitä, varmista
ennen pumpun irrottamista, että
neste voidaan huuhdella pois
putkistosta.

—

Jos pumppu pumppaa nesteitä
korkeissa lämpötiloissa,
laajennussilmukoiden ja -
kappaleiden liitosten asennukset
on tarkistettava.

Tämä auttaa ehkäisemään putkiston pituuslaajenemisesta
aiheutuvia tasapainotusongelmia.

Asennus (jatkuu)

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 35



Esimerkki: Asennus laajenemisen varalta

Oikein Väärin
Tämä kuva esittää oikean asennustavan laajenemisen
varalta.

1

1. Laajennussilmukka tai -liitos

Tämä kuva esittää väärän asennustavan laajenemisen
varalta.

Imuputkiston tarkistuslista
Suoritusarvokäyrän tiedot

HUOMIO:
Muuta virtausta poistoputken säätöventtiilin avulla. Älä koskaan kurista imupuolen virtausta. Tällainen
menettely voi aiheuttaa suorituskyvyn alenemista, odottamatonta lämmönmuodostusta ja laitteistovaurioita.

Imuputkiston tarkastukset

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että pumpun tulolaipan ja lähimmän
virtausesteen (kulmayhde, venttiili, sihti tai
laajennusliitos) välinen etäisyys on vähintään viisi putken
halkaisijaa.

Tämä minimoi turbulenssista
johtuvan kavitaatiovaaran pumpun
imuputkessa.
Katso kuvat Esimerkki-osioista.

Tarkista, että kulmayhteessä ei yleisesti ottaen ole jyrkkiä
mutkia.

Katso kuvat Esimerkki-osioista.

Tarkista, että imuputkisto on yhtä tai kahta kokoluokkaa
suurempi kuin pumpun imuputki.
Pumpun imuputken ja imuputkiston väliin tulisi asentaa
erikylkinen supistuskappale.
Imuputken supistimen muutos saa olla korkeintaan
kaksi putken halkaisijaa supistinta kohden.

Imuputkiston läpimitta ei koskaan
saisi olla pienempi kuin pumpun
imuputken läpimitta.
Katso kuvat Esimerkki-osioista.

Tarkista, että pumpun imulaipan erikylkisellä
supistuskappaleella on seuraavat ominaisuudet:

• Viisto puoli alaspäin
• Vaakasuora puoli ylhäällä

Viittaa alla oleviin kuviin.

Käytettäessä imusiivilöitä tai imulaajennuksia on
tarkistettava, että niiden pinta-ala on vähintään
kolminkertainen imuputkiston pinta-alaan verrattuna.

Imusiivilöiden käyttö auttaa
ehkäisemään tukkeutumista.
Silmukkakokoa, jonka
vähimmäishalkaisija on 1,6 mm
(1/16 tuumaa), suositellaan.

Asennus (jatkuu)

36 Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas



Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Jos monta pumppua pumppaa samasta nestelähteestä,
varmista, että jokaista pumppua varten on omat erilliset
imuputkistot.

Tämä auttaa parantamaan pumpun
suorituskykyä.

Mikäli tarpeellista, varmista, että imuputkistoon kuuluu
päätyhjennysventtiili, ja että se on asennettu oikein.

—

Nestelähde pumpun alapuolella

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Varmista, ettei imuputkistossa ole ilmataskuja. Tämä auttaa estämään ilman ja kavitaation

esiintymistä pumpun imuputkessa.

Tarkista, että imuputkisto kallistuu ylöspäin
nestelähteestä pumpun sisääntuloon päin.

—

Jos pumppu ei ole automaattisesti esitäyttyvä,
tarkista että pumpun esitäyttölaitteisto on
asennettu.

Käytä pohjaventtiiliä, jonka halkaisija on
vähintään sama kuin imuputkiston
halkaisija.

Nestelähde pumpun yläpuolella

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että eristysventtiili on asennettu
imuputkistoon vähintään kaksinkertaisen
etäisyyden päähän luvusta, joka on
pumpun imuputken läpimitta.

Tämä mahdollistaa imuputken sulkemisen
pumpun tarkistuksen ja huollon ajaksi.
Älä käytä eristysventtiiliä pumpun virtauksen
kuristamiseen. Kuristaminen voi aiheuttaa
seuraavia ongelmia:

• Esitäytön epäonnistuminen
• Ylikuumeneminen
• Pumpun vaurioituminen
• Takuun raukeaminen

Varmista, ettei imuputkistossa ole
ilmataskuja.

Tämä auttaa estämään ilman ja kavitaation
esiintymistä pumpun imuputkessa.

Tarkista, että putkisto on samassa tasossa
tai alaspäin kallistuva nestelähteeseen
nähden.

—

Varmista, ettei mikään imuputkiston osa
ulotu pumpun imulaipan alapuolelle.

—

Varmista, että imuputkisto on sijoitettu
riittävästi nestepinnan tason alapuolelle.

Tämä ehkäisee ilman tunkeutumista pumppuun
imupyörteen kautta.

Esimerkki: Kulmayhde (tai muu virtauseste) lähellä pumpun imutuloa

Oikein Väärin
Pumpun tulolaipan ja lähimmän virtausesteen
(kulmayhde, venttiili, sihti tai laajennusliitos) välinen oikea
etäisyys on vähintään viisi putken halkaisijaa.

1

2

D

HUOMAUTUS:  Tämä kuva esittää väärin
asennettua kulmayhdettä.

Asennus (jatkuu)
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Oikein Väärin

HUOMAUTUS:  Tämä kuva esittää oikein asennettua
kulmayhdettä.

Esimerkki: Imuputkistolaitteisto

Oikein Väärin

1

2

3

4

5

1. Imuputki viettää ylöspäin nestelähteestä
2. Suurisäteinen kulmayhde
3. Siivilä
4. Pohjaventtiili
5. Suoralla yläosalla varustettu erikylkinen

supistuskappale

HUOMAUTUS:  Tämä kuva esittää oikein
asennettua imuputkistoa.

1

1. On syntynyt ilmatasku, koska erikylkistä
supistuskappaletta ei ole käytetty ja koska imuputki
ei kallistu asteittain ylöspäin nestelähteestä pumpun
sisääntuloon päin.

HUOMAUTUS:  Tämä kuva esittää väärin
asennettua imuputkistoa.

Poistoputkiston tarkistuslista
Tarkistuslista

Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että poistoputkeen on
asennettu eristysventtiili.

Eristysventtiili on tarpeen seuraavissa tehtävissä:
• Esitäyttö
• Virtauksen säätely
• Pumpun tarkistus ja huolto

Katso esimerkki: poistoputkisto kuvitusta varten.

Tarkista, että poistoputkeen on
asennettu takaiskuventtiili
eristysventtiilin ja pumpun
poistoventtiilin väliin.

Sijainti eristysventtiilin ja pumpun välissä
mahdollistaa takaiskuventtiilin tarkistamisen.
Takaiskuventtiili estää pumpun ja tiivisteen
vaurioitumisen pumpun lävitse tapahtuvan
takaisinvirtauksen vaikutuksesta käyttöyksikön
sammutuksen yhteydessä. Sitä käytetään myös
nestevirtauksen hidastamiseen.
Katso esimerkki: poistoputkisto kuvitusta varten.

Jos laajennuskappaleita käytetään,
tarkista, että ne on asennettu pumpun
ja takaiskuventtiilin väliin.

Katso esimerkki: poistoputkisto kuvitusta varten.

Asennus (jatkuu)
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Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Jos järjestelmään on asennettu
pikasulkuventtiileitä, tarkista, että
pehmustukset ovat käytössä.

Tämä suojaa pumppua sysäyksiltä ja vesi-iskuilta.

Esimerkki: Poistoputkisto

Oikein Väärin

1

2

3

4

1. Ohivirtauslinja
2. Sulkuventtiili
3. Takaiskuventtiili
4. Painepuolen eristysventtiili

2

1

1. Takaiskuventtiili (väärä sijainti)
2. Eristysventtiilin ei tulisi sijaita takaiskuventtiilin ja

pumpun välissä.

Lisäputkiston tarkistuslista
Turvatoimet

VAROITUS:
• Jäähdytysjärjestelmiä - kuten laakerien voitelujärjestelmissä ja mekaanisten tiivisteiden järjestelmissä -

on käytettävä asianmukaisesti, jotta ei synny liikaa lämpöä tai kipinöitä ja jotta laitteet eivät rikkoudu
ennenaikaisesti.

• Tiivistysjärjestelmät, jotka eivät puhdistu tai tuuletu itsestään (kuten suunnitelma 23), on tuuletettava
manuaalisesti ennen käyttöä. Muutoin lämpöä syntyy liikaa ja tiivisteet vioittuvat.

HUOMAUTUS:
Mekaanisella tiivisteellä on oltava asianmukainen tiivisteen huuhtelujärjestelmä. Muussa tapauksessa se
saattaa ylikuumentua ja rikkoutua.

Milloin asennetaan
Voit joutua asentamaan lisäputkiston laakerin tai tiivistyskammion kannen jäähdyttämiseksi, mekaanisen
tiivisteen huuhtelemiseksi tai muuta pumpun erityispiirrettä varten. Katso pumpun teknisistä tiedoista
erityiset lisäputkistosuositukset.

Tarkistuslista

Tarkista Selitys/
kommentti

Tarkistettu

Tarkista, että kunkin komponentin vähimmäisvirtaus on 1 gpm (4 lpm).
Jos pumpussa on laakerin ja tiivistyskammion kannen jäähdytys,
lisäputkiston virtauksen on oltava 8 lpm (2 gpm).

–

Asennus (jatkuu)
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Tarkista Selitys/
kommentti

Tarkistettu

Tarkista, että jäähdytysvedenpaine ei ylitä arvoa 100 psig (7,0 kg/cm2). –

Lopullinen putkiston tarkistuslista
Tarkista Selitys/kommentti Tarkistettu
Tarkista, että akseli pyörii tasaisesti. Pyöritä akselia käsin. Varmista, ettei siinä esiinny

hankausta, joka voi johtaa liialliseen
lämmöntuotantoon ja kipinöintiin.

Tarkista kohdistus uudelleen
varmistaaksesi, ettei putken rasitus ole
johtanut kohdistusvirheisiin.

Jos esiintyy putken rasitusta, korjaa putkisto.

Asennus (jatkuu)
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Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja
sammutus
Käynnistyksen valmistelu

VAROITUS:
• Jos näitä turvatoimia ei noudateta ennen pumpun käynnistämistä, seurauksena on vakavia

henkilövahinkoja ja laitevaurioita.
• ÄLÄ käytä pumppua pienintä sallittua nimellisvirtausta hitaammin tai jos imu- ja poistoventtiilit on

suljettu. Tällöin voi aiheutua räjähdysvaara pumpattavan aineen höyrystymisen vuoksi ja pumppu voi
vaurioitua nopeasti tai aiheutua henkilövahinko.

• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran
katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

• Pumpun käyttö vastakkaiseen kiertosuuntaan voi saada sen koskettamaan metalliosia, lämpenemään tai
puhkeamaan.

Turvatoimet

HUOMAUTUS:
• Tarkista voimanlähteen asetukset ennen pumpun käynnistämistä.
• Varmista, että lämmitysnopeus ei ole suurempi kuin 1,4 °C (2,5 °F) minuutissa.

Seuraavia turvatoimia tulee noudattaa ennen pumpun käynnistämistä:
• Huuhtele ja puhdista järjestelmä huolella ja poista lika ja roskat putkistosta, jotta järjestelmä ei

rikkoudu ensimmäisessä käynnistyksessä.
• Säädettävät voimanlähteet on ajettava nimellisnopeudelle mahdollisimman nopeasti.
• Jos pumpattavan nesteen lämpötila ylittää 93 °C (200 °F), lämmitä pumppu ennen käyttöä. Kierrätä

hieman pumpattavaa nestettä pumpun läpi, kunnes kotelon lämpötila on korkeintaan 38 °C (100 °F)
kylmempi kuin pumpattava neste.

Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä älä säädä vaihtelevanopeuksisia voimanlähteitä tai tarkista
nopeudensäätimen tai ylinopeuslaukaisun asetuksia, kun pumppuun on kytketty vaihtelevanopeuksinen
voimanlähde. Jos asetuksia ei ole vahvistettu, kytke laite irti ja noudata voimanlähteen valmistajan
toimittamia ohjeita.

Kytkinsuojuksen poistaminen
1. Poista mutteri, pultti ja aluslevyt kytkinsuojuksen keskiosan pitkänomaisista rei'istä.
2. Paina kytkinsuojuksen voimanlähdepuoliskoa pumppua kohti.

3. Poista mutteri, pultti ja aluslevyt kytkinsuojuksen voimanlähdepuoliskosta.
4. Poista voimanlähteen pään päätylevy.

5. Irrota kytkinsuojuksen voimanlähteen puoli:
a) Levitä alaosaa hieman erilleen.
b) Nosta ylöspäin.

6. Poista jäljellä olevat mutteri, pultti ja aluslevyt kytkinsuojuksen pumppupuoliskosta.
Pumpun pään päätylevyä ei ole tarpeen poistaa pumpun pään laakeripesästä. Laakeripesän
kantaruuveihin pääsee käsiksi päätylevyä poistamatta, jos pumpun sisäosien huolto on tarpeellista.

7. Irrota kytkinsuojuksen pumpun puoli:
a) Levitä alaosaa hieman erilleen.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus
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b) Nosta ylöspäin.

1

2

1. Kytkinsuojus
2. Kytkin

Pyörimissuunnan tarkistaminen
VAROITUS:

• Pumpun käyttö vastakkaiseen kiertosuuntaan voi saada sen koskettamaan metalliosia, lämpenemään tai
puhkeamaan.

• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran
katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

1. Katkaise voimanlähteen virransyöttö.
2. Varmista, että kytkimen navat on kiinnitetty lujasti akseleihin.
3. Varmista, että kytkinvälike on poistettu.

Pumppu toimitetaan kytkinvälike poistettuna.
4. Avaa voimanlähteen virransyöttö.
5. Varmista, että järjestelmän lähellä ei ole ketään, ja liikuta voimanlähdettä niin kauan että pystyt

määrittämään, että kiertosuunta vastaa laakeripesän tai liitinrungon nuolia.
6. Katkaise voimanlähteen virransyöttö.

Juoksupyörän välyksen tarkistaminen
Juoksupyörän välyksen tarkistamisella varmistetaan seuraavat asiat:

• Pumppu pyörii vapaasti.
• Pumppu pyörii parhaalla mahdollisella hyötysuhteella ja sen käyttöikä on mahdollisimman pitkä ja

energiankulutus mahdollisimman alhainen.

Juoksupyörän aksiaalinen välys
Aksiaalinen kokonaissäätö

Juoksupyörän aksiaalisen kokonaissäädön imun sivulevyn tai kotelorenkaan ja tiivisteholkin suojuksen
välissä tulee olla 0,7–2,2 mm.
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Avoimen ja suljetun juoksupyörän kylmän lämpötilan aksiaalinen välys
Jos pumpattavan nesteen lämpötila ylittää 50 °C, kylmäasetukset tulee suurentaa tämän taulukon arvoihin.
Tällöin juoksupyörä ei pääse koskettamaan imun sivulevyä tai kulutusrengasta sen takia, että akseli laajenee
korkeammissa käyttölämpötiloissa.
Lämpötila Välys
50 °C 0,38 mm
100 °C 0,45 mm
150 °C 0,50 mm
200 °C 0,55 mm
230 °C (446 °F) 0,65 mm

Shearpellerin™ aksiaalivälyksen tarkistaminen
Shearpeller™ vaatii etupuolelle suuren välyksen, jotta se pystyy käsittelemään rihmamaisia kiinteitä aineita.
Shearpellerin™ ja imun sivulevyn etupuolen välys on 9,50 mm Koska välys on näin suuri, pumppu ei
reagoi pieniin muutoksiin etupuolen välyksessä. Shearpeller™ ei edellytä kylmäkäytön säätöä välyksen koon
takia.
1. Vedä Shearpeller™ taaksepäin siten, että ulospumppaussiivekkeet koskettavat tiivistyskammiota.
2. Siirrä Shearpelleria™ eteenpäin 1,57 mm.

Shearpellerin™ kokonaisvälys imun sivulevyn ja tiivistyskammion välissä on 11,00 mm

Juoksupyörän välyksen asettaminen
Oikean juoksupyörävälyksen tärkeys

Oikea juoksupyörän välyksen asetus varmistaa, että pumppu toimii korkealla hyötysuhteella.

VAROITUS:
• Vauhtipyörän välyksen säätöohjeita on noudatettava. Välyksen väärä asetus tai ohjeiden noudattamatta

jättäminen voi johtaa kipinöintiin, odottamattomaan lämmönkehitykseen ja laitteistovaurioon.
• Jos käytät mekaanista kasettitiivistettä, asenna kohdistuskiinnike ja löysennä säätöruuvit ennen

juoksupyörän välyksen säätöä. Muussa tapauksessa järjestelmässä saattaa syntyä kipinöitä tai lämpöä ja
mekaaninen tiiviste saattaa vioittua.

Välyksen tehdasasetus on 0,4 mm, mutta se voi muuttua, kun putkisto kiinnitetään asennuksen aikana.
Pumpun suorituskyky saattaa muuttua ajan mittaan ja pään suorituskyky tai virtaus saattaa heiketä tai
virrantarve kasvaa.

Juoksupyörän välyksen säätömenetelmät
Juoksupyörän välys voidaan säätää jommallakummalla näistä menetelmistä:

• Mittakellomenetelmä
• Rakotulkkimenetelmä

Juoksupyörän välyksen säätäminen – mittakellomenetelmä

VAROITUS:
Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran
katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

1. Poista kytkinsuojus.
2. Säädä mittakelloa niin, että painike osuu joko akselin päähän tai kytkimen pintaan.

3. Paikanna lukkomutterit (423B) nostopulteissa (371A) ja kierrä pultteja ulospäin noin kaksi kierrosta.
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4. Kiristä lukkopultit (370C) tasaisesti, vetäen laakerin pesää (134A) runkoa (228) kohden, kunnes
juoksupyörä koskettaa koteloa.

5. Varmista akselia kääntämällä, että juoksupyörä ja sivylevy tai kulumisrengas osuvat toisiinsa.
6. Säädä mittakello nollaan ja löysää lukkopulttia (370C) noin yksi kierros.
7. Kierrä nostopultteja (371A), kunnes ne koskettavat laakerikehystä tasaisesti.
8. Kiristä nostopultit tasaisesti kierros kerrallaan, siirtäen laakeripesää (134A) poispäin laakeripesästä,

kunnes välys on mittakellon mukaan oikea.
Määritä oikea välys käyttämällä juoksupyörän välystaulukkoa.

9. Kiristä pultit tasaisesti tässä järjestyksessä:
a) Kiristä lukkopultit (370C).
b) Kiristä nostopultit (371 A).
Varmista, että mittakellon lukema on oikean säädön kohdalla.

10. Varmista, että akseli pyörii esteettä.
11. Vaihda kytkinsuojus.
12. Tarkista sekä paine- (332A) että radiaalinen (333A) sokkelotiiviste ja varmista, että ne istuvat kotelossa

kunnolla.

Juoksupyörän välyksen säätäminen – rakotulkkimenetelmä

VAROITUS:
Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran
katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

1. Katkaise voimanlähteen virta ja irrota kytkinsuojus.
2. Paikanna lukkomutterit (423B) nostopulteissa (371A) ja kierrä pultteja ulospäin noin kaksi kierrosta.
3. Kiristä lukituspultteja (370C) tasaisesti vetäen laakeripesää (134A) kohti runkoa (228), kunnes

juoksupyörä osuu koteloon.
4. Varmista akselia kääntämällä, että juoksupyörä ja sivulevy tai kulumisrengas osuvat toisiinsa.
5. Mittaa rakotulkeilla laakeripesän ja rungon välys ja merkitse se muistiin.
6. Kierrä lukkopulttia (370C) takaisinpäin yksi kierros.
7. Lisää rakotulkkinippuun oikea juoksupyörän välys ja vedä pesää rungosta säätimillä (371A), kunnes

rakotulkit sopivat.
Kiristä säätöpultteja (371A) säädön aikana tasaisesti (noin kierros kerrallaan).

8. Kiristä lukkopultteja (370C) ja säätöpultteja (371A) tasaisesti ja säilytä samalla mittakellon lukema.
9. Varmista, että akseli pyörii esteettä.
10. Vaihda kytkinsuojus.
11. Tarkista sekä paine- (332) että radiaali- (333A) sokkelotiivisteet varmistaaksesi, että ne istuvat kotelossa

asianmukaisesti.

Pumpun ja voimanlähteen kytkentä
VAROITUS:
Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran
katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
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ATEX-luokitellussa ympäristössä käytettävien kytkimien tulee olla asianmukaisesti sertifioituja. Noudata
kytkimen valmistajan ohjeita kytkimen voitelussa ja asennuksessa.

1

2

1. Kytkinsuojus
2. Kytkin
Kuva 13: Kytkinsuojuskokoonpano

Kytkinsuojuksen asennus

VAROITUS:
• Älä koskaan käytä pumppua ilman, että kytkinsuojus on asennettu asianmukaisesti.
• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran

katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
• Räjähdyskäyttöön luokitellussa ympäristössä käytetyn kytkimen on oltava asianmukaisesti sertifioitu ja

valmistettu kipinöimättömästä materiaalista.

Tarvittavat osat:

1 2 3

4 5

6
1. Päätylevy, käytön pää
2. Päätylevy, pumpun pää
3. Suojuksen puolikas, tarvitaan 2
4. 3/8-16 mutteri, tarvitaan 3
5. 3/8" aluslevy
6. 3/8-16 x 2" kuusiopultti, tarvitaan 3
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1. Pura moottorista virta, lukitse moottori pois päältä ja aseta käynnistimeen varoituskyltti, jossa
kerrotaan, että laite on sammutettu.

2. Aseta pumpun puolinen päätylevy paikoilleen.
Jos pumpun pään päätylevy on jo paikallaan, tee tarvittavat kytkimen säädöt ja siirry sitten seuraavaan
vaiheeseen.

3. Aseta kytkinsuojuksen pumpun puolisko paikoilleen:
a) Levitä alaosaa hieman erilleen.
b) Aseta kytkinsuojuksen puolisko pumpun pään päätylevyn päälle.

1

2

3

4

1. Rengasura
2. Pumpun pään päätylevy
3. Voimanlähde
4. Kytkinsuojuksen pumppupuolisko

Kytkinsuojuksen puoliskon rengasuran täytyy sopia päätylevyn ympärille.

1

2

3

1. Rengasura
2. Päätylevy (pumpun puolinen)
3. Suojuksen puolikas

4. Kiinnitä kytkinsuojuksen puolisko päätylevyyn pultin, mutterin ja kahden aluslevyn avulla. Kiristä
tiukasti.
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1 2 3

1. Mutteri
2. Aluslevy
3. Pultti

5. Aseta kytkinsuojuksen voimanlähteen puolisko paikoilleen:
a) Levitä alaosaa hieman erilleen.
b) Aseta kytkinsuojuksen moottoripuolisko kytkinsuojuksen pumppupuoliskon päälle.

Kytkinsuojuksen puoliskon rengasuran täytyy olla moottoriin päin.

6. Aseta moottoripuolen päätylevy moottorin akselin päälle.

7. Aseta voimanlähteen puolinen päätylevy kytkinsuojuksen voimanlähteen puoleiseen rengasuraan.
8. Kiinnitä kytkinsuojuksen puolisko päätylevyyn pultin, mutterin ja kahden aluslevyn avulla. Kiristä vain

käsivoimin.
Reikä on kytkinsuojuksen puoliskon voimanlähteen puolella.

9. Työnnä kytkinsuojuksen voimanlähteen puolta moottoria kohden siten, että kytkinsuojus peittää
akselin ja kytkimen täysin.

10. Kiinnitä kytkinsuojuksen puoliskot yhteen mutterin, pultin ja kahden aluslevyn avulla.
11. Kiristä kaikki suojuskokoonpanon mutterit.

VAROITUS:
Älä koskaan käytä pumppua ilman, että kytkinsuojus on asennettu asianmukaisesti.

Laakereiden voitelu
VAROITUS:
Muista voidella laakerit oikein. Muutoin laite saattaa ylikuumeta, aiheuttaa kipinöitä tai rikkoutua
ennenaikaisesti.

HUOMAUTUS:  Muista tarkistaa pitkän aikaa käyttämättömänä seisoneen pumpun rasvaus ja rasvata se
tarvittaessa uudelleen.

Pumput toimitetaan ilman öljyä. Öljyvoidellut laakerit on voideltava asennuspaikalla.
Rasvavoidellut laakerit on voideltu tehtaalla.
Laakerinvalmistaja täyttää kestovoidellut laakerit rasvalla ja tiivistää ne tehtaalla. Tällaisia laakereita ei
tarvitse voidella tai tiivistää.
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Öljytilavuudet
Öljytilavuusvaatimukset

Tässä taulukossa näkyy öljyvoideltujen laakereiden voiteluun tarvittava öljymäärä.
Runko Kvartsi Litraa

S 1,1 1
M 2,1 2
L 2,1 2
XL 3,2 3

Voiteluöljyvaatimukset
Laatuvaatimukset

Käytä laadukasta turbiiniöljyä, jossa on ruosteen- ja hapettumisenestoaineita.

Voiteluöljyvaatimukset
Laakerin lämpötila alle 82 °C
(180 °F)

Laakerin lämpötila yli 82 °C
(180 °F)

ISO-luokitus ISO-viskositeettiluokitus 68 ISO-viskositeettiluokitus 100
Keskimääräinen SSU lämpötilassa
38 °C (100 °F)

300 470

DIN 51517 C68 C100
Kinemaattinen viskositeetti
lämpötilassa 40 °C (105 °F) mm2/s

68 100

Hyväksyttävät öljyt laakereiden voiteluun
Hyväksyttävät voiteluaineet

Merkki Voiteluaineen tyyppi
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
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Laakerien voitelu öljyllä

VAROITUS:
Muista voidella laakerit oikein. Muutoin laite saattaa ylikuumeta, aiheuttaa kipinöitä tai rikkoutua
ennenaikaisesti.

• Täytä laakerilaippa öljyllä:

Jos... Niin...
Sinulla ei ole
öljymäärän
tasaajaa

Kaada öljyä täyttöliittymään, joka on laakerikehyksen yläosassa, kunnes sen taso nousee
tarkastuslasin merkkiin. Käytä korkeatasoista turbiiniöljyä ja ruosteen- ja
hapettumisenestoainetta.

Sinulla on
öljymäärän
tasaaja

Watchdog®-voitelujärjestelmä on suunniteltu käytettäväksi suljetuissa
järjestelmäympäristöissä. Näissä pumpuissa käytettävät Inpro VBXX-D -
sokkelotiivisteet voivat aiheuttaa tilanteen, jossa epätasainen paine aiheuttaa
voitelulaitteen ylitäytön. Näin voi tapahtua epäsäännöllisen käytön aikana. Tämän
ongelman aiheuttavan paine-eron eliminoimiseksi Watchdog sisältää suodattimella
varustetun huohottimen.
Jos asennusympäristö tai -vaatimukset eivät sovi tuuletetuille laakerirungoilla, älä käytä
Watchdog-voitelulaitetta.
Asenna Watchdog-voitelulaite tarkastuslasin kanssa. Voitelulaite ei vaadi asennusmittoja.

1
1. Ohjauspiste, joka määrittää voitelulaitteessa olevan öljyn määrän.

Kestovoideltujen laakerien voitelu
Laakerinvalmistaja täyttää kestovoidellut laakerit rasvalla ja tiivistää ne tehtaalla. Tällaisia laakereita ei
tarvitse voidella tai tiivistää. Tällaiset laakerit voidellaan ja huolletaan Huolto-luvun mukaisesti.

Akselin tiivistämisen vaihtoehdot
Useimmissa tapauksissa valmistaja tiivistää akselin ennen pumpun toimitusta. Jos pumpun akseli ei ole
tiivistetty, katso Huolto-luvun akselin ja tiivisteen huoltoa käsittelevä osa.
Tässä mallissa käytetään seuraavia akselin tiivistetyyppejä:

• Kasettimallinen mekaaninen tiiviste
• Tavanomainen sisäkomponentin mekaaninen tiiviste
• Dynaaminen tiiviste
• Tiivistepesävaihtoehto

Mekaanisen tiivisteen vaihtoehdot
Pumput toimitetaan yleensä mekaaniset tiivisteet valmiiksi asennettuina. Jos tiivisteitä ei ole asennettu, saat
opastusta mekaanisen tiivisteen valmistajan asennusohjeista.
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Seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia käytettäessä mekaanista tiivistettä tässä pumpussa:
• Kasettimallinen mekaaninen tiiviste
• Perinteinen sisäpuolinen mekaaninen tiiviste

Mekaanisten tiivisteiden sulkunesteen liitäntä
Tiivisteen voitelu on välttämätöntä

Asianmukaisen voitelun varmistamiseksi tiivistepintojen välissä on oltava ohut nestekalvo. Tulppien sijainti
selviää tiivisteiden mukana toimitettavista kuvista.

Tiivisteen huuhtelumenetelmät
Näiden menetelmien avulla voit huuhdella tiivisteen tai jäähdyttää sitä:
Menetelmä Kuvaus
Tuotehuuhtelu Putkisto asetetaan siten, että pumppu työntää pumpattavaa nestettä kotelosta ja

ruiskuttaa sitä tiivisteen kiristyslaippaan. Tarvittaessa ulkoinen lämmönvaihdin
jäähdyttää pumpattavan nesteen ennen kuin sitä ruiskutetaan tiivisteen
kiristyslaippaan.

Ulkoinen huuhtelu Putkisto asetetaan siten, että pumppu ruiskuttaa puhdasta, viileää, tarkoitukseen
soveltuvaa nestettä suoraan tiivisteen kiristyslaippaan. Huuhtelunesteen paineen on
oltava 5–15 psi (0,35–1,01 kg/cm2) suurempi kuin tiivistyskammion paine.
Ruiskutusmäärän on oltava 0,5–2 gpm (2–8 lpm).

Muuta On myös mahdollista käyttää muita menetelmiä, joissa hyödynnetään useita
tiivistysholkkiliitäntöjä tai tiivistyskammion liitäntöjä. Viittaa mekaanisen tiivisteen
piirrokseen ja tiivisteen huuhtelu/jäähdytysputkiston piirrokseen.

Liukurenkain varustettu tiivistepesä -vaihtoehto

VAROITUS:
Liukurenkain varustettuja tiivisteholkkeja ei sallita ATEX-luokitellussa ympäristössä.

Tiivisteitä, lyhtyrengasta eikä kiristyslaippaa ei asenneta tehtaalla.
Nämä osat sisältyvät pumpun mukana toimitettuihin varusteisiin. Sinun on asennettava tiivisteet,
huuhtelurengas ja kiristyslaippa ennen pumpun käynnistystä noudattaen Huolto-luvun tiivistepesän
huoltokappaleen ohjeita.

Tiivistepesän tiivistysnesteen liitäntä

VAROITUS:
Liukurenkain varustettuja tiivisteholkkeja ei sallita ATEX-luokitellussa ympäristössä.

HUOMAUTUS:  Muista voidella liukurenkaat. Jos liukurenkaita ei voidella, niiden ja pumpun käyttöikä
voi lyhentyä.

Ulkoista sulkunestettä on käytettävä seuraavissa olosuhteissa:
• Pumpatussa nesteessä on kuluttavia hiukkasia.
• Tiivistepesän paine alittaa ilmankehän paineen, jos pumppu käy imunostolla tai kun imunlähde on

alipaine. Tällaisissa olosuhteissa tiivistysrenkaat eivät jäähdy tai voidellu ja ilmaa imeytyy pumppuun.

Ulkoisen nesteen käyttöolosuhteet
Jos... Niin...
Tiivistepesän paine ylittää ilmakehän paineen ja
pumpattava neste on puhdasta

Normaali vuoto laipoissa, eli 40-60 tippaa
minuutissa, riittää tavallisesti voitelemaan ja
jäähdyttämään tiivisteet. Tiivistysnestettä ei tarvita.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)

50 Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas



Jos... Niin...
Tiivistepesän paine on ilmakehän painetta pienempi
tai pumpattava neste ei ole puhdasta.

Vaaditaan ulkopuolinen vastaavan nesteen lähde.

Vaaditaan ulkopuolinen vastaavan nesteen lähde. Putket on kytkettävä huuhtelurenkaan liitäntään,
joka vuotaa 40-60 tippaa minuutissa. Paineen on
oltava 1,01 kg/cm2 (15 psi) tiivistepesän painetta
suurempi.

Akselin tiivistäminen tiivistepesän avulla

VAROITUS:
Liukurenkain varustettuja tiivisteholkkeja ei sallita ATEX-luokitellussa ympäristössä.

HUOMIO:
Älä koskaan vaihda liukurengasta ennen kuin voimanlähde on lukittu asianmukaisesti ja kytkinvälike on
irrotettu.

Pumput lähetetään ilman asennettua tiivisteitä, huuhtelurengasta ja kiristyslaippaa. Nämä osat tulevat
mukana liittimien laatikossa, joka tulee pumpun mikana. Ne on asennettava ennen käynnistystä.
1. Puhdista tiivistepesä huolellisesti.
2. Taivuta liukurengasta sen verran, että saat sen akselille.
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Liukurenkaat

Oikein Väärin

Huuhtelurenkaat

Oikein Väärin

3

1

2

1. Huuhtelurenkaan huuhteluliitos
2. Kiristyslaippa (puristamaton)
3. Huuhtelurengas

3. Aseta tiivisteet ja vuorottele renkaiden liitoksia 90°.
Asenna tiivistepesän osat tässä järjestyksessä:
1. kaksi liukurengasta
2. yksi huuhtelurengas (kaksiosainen)
3. kolme liukurengasta.

HUOMAUTUS:  Varmista, että huuhtelurengas tulee huuhteluliitännän kohdalle huuhtelun
aikaansaamiseksi. Jos näin ei toimita, suoritusteho voi heiketä.

4. Asenna kiristyslaipan puolikkaat ja kiristä mutterit tasaisesti käsin.

Dynaaminen tiiviste (vain mallit 3180 ja 3185)

VAROITUS:
Dynaamisia tiivisteitä ei sallita ATEX-luokitellussa ympäristössä.

Dynaaminen tiiviste koostuu kahdesta osasta:
• Siipipyörätiiviste, joka estää vuodot käytön aikana
• Toisiotiiviste, joka estää vuodot, kun yksikkö on sammutettu
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Taulukko 5: Dynaamisen tiivisteen osien toimintatarkoitus
Osa Kuvaus ja toiminta
Siipipyörätiiviste Siipipyörätiiviste estää nestettä tunkeutumasta tiivistepesään pumpun toimiessa.

Siipipyörä ei tavallisesti vaadi huuhtelua. Eräät huollot voivat vaatia huuhtelun,
jos siipipyörään on kertynyt kiintoainetta. Yksikössä on huuhteluhana tätä
tarkoitusta varten. Yksikössä on myös tyhjennyshana siipipyöräkammion
tyhjentämistä varten, jos on vaara yksikön jäätymisestä.

Toisiotiiviste Toisiotiiviste estää vuodot, kun pumppu on sammutettu. Tiiviste voi olla kumpi
tahansa näistä tyypeistä:

• Grafiittitiiviste
• Kalvotiiviste

Taulukko 6: Toisiotiivisteen osien toimintatarkoitus
Toisiotiivisteen tyyppi Kuvaus ja toiminta
Grafiittitiiviste Grafiittitiivisteet ovat riittävän kestävät kuivinakin, mutta niiden käyttöikää

voidaan pidentää voitelemalla niitä joko puhtaalla vedellä tai rasvalla.
• Jos voitelu tapahtuu puhtaalla vedellä, siipipyörä vähentää sekä tarvittavan

tiivistysveden määrää että sen painetta. Jos imupuolen pinnankorkeus on
siipipyörän tehoa pienempi, tiivistepesän paine on sama kuin ilmakehän.
Tiivisteeseen kohdistuvan vedenpaineen on oltava niin suuri, että se ylittää
staattisen korkeuseron, kun pumppu ei ole käytössä, jotta pumpattu neste
ei pääse virtaamaan tiivisteisiin. Virtauksen on oltava riittävä tiivisteen
jäähdyttämiseksi.

• Jos voitelu tapahtuu rasvalla, riittävä rasvan saanti on varmistettava
jousikuormitteisella rasvansyötöllä.

Kalvotiiviste Tämä on elastomeerinen levy, joka tiivistyy tiukennuslaippaa vasten, kun
pumppu ei ole käynnissä. Tiukennuslaipan asento on asetettu tehtaalla, mutta se
tulee kuitenkin tarkistaa ennen käynnistystä. Tiivistyslaipan pykälän tulee olla
samalla tasolla laippalevyn kanssa. Se saattaa vaatia säätöä.
Tämä tiiviste ei kosketa käytön aikana pintoja, joten sitä ei tarvitse huuhdella.

HUOMAUTUS:  Älä huuhtele pesää huuhtelurenkaan liitännän kautta. Jos
pesä paineistuu käytön aikana huuhtelun tai liiallisen imupaineen takia, kalvo
koskettaa tiukennuslaippaa ja rikkoutuu.

Käytä siipipyörän huuhteluliitäntää, jos siipipyörä on huuhdeltava. Älä koskaan
ylitä 1,4 kg/cm2 (20) psi, jos laitteessa on kalvotiiviste.

Pumpun esitäyttäminen
VAROITUS:
Nämä pumput eivät esitäyty automaattisesti, vaan ne on esitäytettävä aina ennen käyttöä. Jos niitä ei
esitäytetä, ne voivat ylikuumentua ja pumput ja tiivisteet voivat vioittua pahasti.

Pumpun esitäyttö, kun imupuoli on pumpun yläpuolella
1. Avaa imupuolen eristysventtiili hitaasti.
2. Avaa imu- ja paineputkiston ilmakanavia, kunnes niistä tulee pumpattavaa nestettä.
3. Sulje ilmakanavat.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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1
2

3

1. Painepuolen eristysventtiili
2. Takaiskuventtiili
3. Imupuolen eristysventtiili

Pumpun esitäyttö, kun imupuoli on pumpun alapuolella
Esitäytä pumppu pohjaventtiilin ja ulkoisen nestelähteen avulla. Nesteen lähde voi olla jokin seuraavista:

• Esitäyttöpumppu
• Paineistettu poistoputki
• Toinen ulkoinen syöttö

1. Sulje poistopuolen eristysventtiili.
2. Avaa kotelon tuuletusventtiilit.
3. Avaa ulkoisen syöttölinjan venttiili, kunnes tuuletusventtiileistä tulee nestettä.
4. Sulje tuuletusventtiilit.
5. Sulje ulkoinen syöttölinja.
Kuvassa on esimerkki pumpun esitäytöstä pohjaventtiilin ja ulkoisen syötön avulla:

1
2

3

4

5

1. Painepuolen eristysventtiili
2. Sulkuventtiili
3. Ulkoisesta syötöstä
4. Pohjaventtiili
5. Takaiskuventtiili

Kuvassa on esimerkki pumpun esitäytöstä pohjaventtiilin avulla käyttäen ohitusta takaiskuventtiilin ympäri:

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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1

2

3

4

5

1. Ohivirtauslinja
2. Sulkuventtiili
3. Pohjaventtiili
4. Takaiskuventtiili
5. Painepuolen eristysventtiili

Muita pumpun esitäyttömenetelmiä
Voit käyttää myös näitä menetelmiä pumpun esitäyttöön:

• Esitäyttö ejektorilla
• Esitäyttö automaattisen esitäyttöpumpun avulla

Pumpun käynnistäminen
HUOMIO:

• Tarkkaile käynnistyksen yhteydessä painemittareita. Jos poistopainetta ei saavuteta nopeasti, sammuta
voimanlähde, esitäytä pumppu uudelleen ja yritä käynnistää se uudelleen.

• Tarkkaile pumpun tärinää, laakerin lämpötilaa ja melua. Jos normaalit tasot ylitetään, sammuta
pumppu ja käsittele asia.

Seuraavat tehtävät täytyy suorittaa ennen pumpun käynnistämistä:
• Avaa imuventtiili.
• Avaa kierrätys- tai jäähdytyslinjat.

1. Sulje poistoventtiili täysin tai avaa se osittain järjestelmän olosuhteiden mukaan.
2. Käynnistä voimanlähde.
3. Avaa poistoventtiiliä hitaasti, kunnes pumpun virtaus on halutunlainen.
4. Tarkista välittömästi painemittari ja varmista, että pumppu saavuttaa oikean poistopaineen nopeasti.
5. Jos pumppu ei saavuta oikeaa painetta, toimi seuraavasti:

a) Pysäytä voimanlähde.
b) Esitäytä pumppu uudelleen.
c) Käynnistä voimanlähde uudelleen.

6. Tarkkaile pumppua sen käydessä:
a) Seuraa pumpun laakerilämpötilaa sekä ylimääräistä tärinää ja melua.
b) Jos pumppu ylittää normaalit tasot, pysäytä pumppu heti ja korjaa virhe.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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Pumppu voi ylittää normaalitasot useista eri syistä. Katso Vianmääritys-osasta tietoja tämän
ongelman mahdollisista ratkaisuista.

7. Toista vaiheita 5 ja 6, kunnes pumppu toimii normaalisti.

Pumpun käyttöön liittyvät varotoimenpiteet
Yleistä

HUOMIO:
• Muuta virtausta poistoputken säätöventtiilin avulla. Älä koskaan kurista imupuolen virtausta, koska

suorituskyky voi heikentyä ja odottamatonta lämmönkehitystä ja laitteistovaurioita voi ilmetä.
• Älä ylikuormita voimanlähdettä. Tämä voi aiheuttaa odottamatonta lämmönmuodostusta ja

laitevaurioita. Moottori voi ylikuormittua seuraavissa olosuhteissa:
o Pumpattavan nesteen ominaispaino on odotettua suurempi.
o Pumpattava neste ylittää suunnitellun virtausmäärän.

• Varmista, että pumppua käytetään määrätyllä toiminta-alueella. Jos näin ei toimita, pumppu voi
vaurioitua kavitoinnista tai paluukierrosta.

Alennetun tehon toiminta

VAROITUS:
Älä koskaan käytä mitään pumppausjärjestelmää, jos imu tai poisto on tukkeutunut. Jopa lyhyt käyttö näissä
olosuhteissa voi aiheuttaa pumpussa olevan nesteen ylikuumenemisen ja voimakkaan räjähdyksen. Ryhdy
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta näin ei pääse tapahtumaan.

HUOMIO:
• Estä liiallinen tärinä. Suuret tärinätasot voivat vaurioittaa laakereita, tiivistepesää tai tiivistyskammiota

sekä mekaanista tiivistettä, jolloin seurauksena voi olla suorituskyvyn heikentyminen.
• Estä suuri radiaalikuorma. Muutoin akseli ja laakerit voivat kuormittua.
• Estä lämmön kehittyminen. Muutoin pyörivät osat voivat kuoppautua tai leikkautua.
• Vältä kavitaatiota. Jos näin ei toimita, pumpun sisäpinnat voivat vaurioitua.

Käyttäminen pakkasolosuhteissa

HUOMAUTUS:
Älä anna sammutetun pumpun olla alle nollan asteen lämpötilassa. Tyhjennä pumpusta ja
jäähdytyskierukoista kaikki neste. Jos ohjeita ei noudateta, neste voi jäätyä ja vaurioittaa pumppua.

Pumpun sammuttaminen
VAROITUS:
Pumpussa voidaan käsitellä vaarallisia ja myrkyllisiä nesteitä. Tarkista pumpun sisältö ja noudata oikeita
puhdistusohjeita, jotta vältät mahdollisen altistumisen vaarallisille tai myrkyllisille nesteille. Käytä
asianmukaisia henkilösuojaimia. Mahdollisiin vaaroihin kuuluu, mutta ei niihin rajoittuen, korkea lämpötila,
palonarat, syövyttävät ja räjähtävät aineet sekä muut vaarat. Käsittele pumpattavaa ainetta ja hävitä se
kulloinkin sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.

1. Sulje poistoventtiili hitaasti.
2. Sammuta voimanlähde ja lukitse se vahingossa käynnistämisen estämiseksi.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)
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Pumpun ja voimanlähteen loppukohdistus
VAROITUS:

• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran
katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.

• Noudata akselin kohdistustoimenpiteitä, jotta estät moottorin osien vakavat vauriot ja pyörivien osien
tahattoman kosketuksen. Noudata kytkimen valmistajan asennus- ja käyttöohjeita.

Loppukohdistus on tarkistettava sen jälkeen, kun pumppu ja voimanlähde ovat käyttölämpötilassa.
Alkukohdistuksen ohjeet ovat luvussa Asennus.
1. Käytä pumppua todellisissa olosuhteissa riittävän kauan, jotta pumppu ja voimanlähde sekä liitetty

järjestelmä saavuttavat käyttölämpötilan.
2. Sammuta pumppu ja voimanlähde.
3. Poista kytkinsuojus.

Katso Huolto-luvun kohta Kytkinsuojuksen poistaminen.
4. Tarkista kohdistus yksikön ollessa vielä kuuma.

Katso Asennus-luvun kohta Pumpun ja voimanlähteen kohdistus.
5. Asenna kytkinsuojus takaisin.
6. Käynnistä pumppu ja voimanlähde uudelleen.

Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus  (jatkuu)

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 57



Huolto
Huoltoaikataulu
Huoltotarkastukset

Seuraavat tarkastukset kuuluvat huoltoaikatauluun:
• Säännöllinen huolto
• Rutiinitarkastukset
• Kolmen kuukauden tarkastukset
• Vuotuiset tarkastukset

Tarkastusvälejä on lyhennettävä, jos pumpattava neste on hiovaa tai syövyttävää tai jos ympäristö on
luokiteltu mahdollisesti räjähdysherkäksi.

Säännöllinen huolto
Suorita nämä tehtävät aina rutiinihuollon yhteydessä:

• Voitele laakerit.
• Tarkasta tiiviste.

Rutiinitarkastukset
Tee nämä toimet aina, kun teet pumpulle rutiinitarkastuksen:

• Tarkista öljyn pinnankorkeus ja kunto laakerirungon tarkastuslasista.
• Tarkista epätavallisen melun, tärinän ja laakerin lämpötilan varalta.
• Tarkista pumpusta ja putkistosta mahdolliset vuodot.
• Analysoi värinä.
• Tarkasta poistopaine.
• Tarkasta lämpötila.
• Tarkista tiivistyskammio ja tiivistepesä vuotojen varalta.

o Varmista, ettei mekaanisessa tiivisteessä ole vuotoja.
o Säädä liukurengas tiivisteholkissa tai korvaa se uudella, jos havaitset merkittävää vuotoa.

Kolmen kuukauden tarkastukset
Tee nämä toimet kolmen kuukauden välein

• Tarkista jalustan ja kiinnityspulttien kireys.
• Tarkista liukurengas, jos pumppu on ollut käyttämättömänä, ja korvaa holkki uudella, mikäli tarpeen.
• Vaihda öljy vähintään joka kolmas kuukausi (2 000 käyttötunnin välein).

o Vaihda öljy useammin, jos vaativat ilmasto-olosuhteet tai muut syyt voivat liata öljyä tai heikentää
sen kuntoa.

• Tarkista akselin kohdistus ja kohdista tarvittaessa uudelleen.

Vuotuiset tarkastukset
Suorita nämä tarkastukset kerran vuodessa:

• Tarkista pumpun kapasiteetti.
• Tarkista pumpun paine.
• Tarkista pumpun voimanlähde.

Jos pumpun suorituskyky ei täytä prosessivaatimuksia eivätkä prosessivaatimukset ole muuttuneet, toimi
seuraavasti:
1. Pura pumppu.
2. Tarkasta se.
3. Vaihda kuluneet osat.

Huolto
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Laakerien huolto
Nämä laakerien voitelua käsittelevät osat luettelevat pumpatulle nesteelle eri lämpötiloja. Jos pumput ovat
ATEX-sertifioituja ja pumpatun nesteen lämpötila ylittää sallitun arvon, ota yhteys ITT-edustajaan.

Laakereiden voiteluaikataulu
Laakerityyppi Ensimmäinen voitelu Voiteluvälit
Öljyvoidellut laakerit Lisää öljyä ennen pumpun

asentamista ja käynnistämistä.
Vaihda uusien laakerien öljy 200
tunnin käytön jälkeen.

Ensimmäisen 200 tunnin jälkeen
öljy vaihdetaan 2000 käyttötunnin
tai kolmen kuukauden välein.

Rasvavoidellut laakerit Rasvavoidellut laakerit on voideltu
ensimmäistä kertaa tehtaalla.

Rasvaa laakerit 2000 käyttötunnin
tai kolmen kuukauden välein.

Voiteluöljyvaatimukset
Laatuvaatimukset

Käytä laadukasta turbiiniöljyä, jossa on ruosteen- ja hapettumisenestoaineita.

Voiteluöljyvaatimukset
Laakerin lämpötila alle 82 °C
(180 °F)

Laakerin lämpötila yli 82 °C
(180 °F)

ISO-luokitus ISO-viskositeettiluokitus 68 ISO-viskositeettiluokitus 100
Keskimääräinen SSU lämpötilassa
38 °C (100 °F)

300 470

DIN 51517 C68 C100
Kinemaattinen viskositeetti
lämpötilassa 40 °C (105 °F) mm2/s

68 100

Öljytilavuudet
Öljytilavuusvaatimukset

Tässä taulukossa näkyy öljyvoideltujen laakereiden voiteluun tarvittava öljymäärä.
Runko Kvartsi Litraa

S 1,1 1
M 2,1 2
L 2,1 2
XL 3,2 3

Hyväksyttävät öljyt laakereiden voiteluun
Hyväksyttävät voiteluaineet

Merkki Voiteluaineen tyyppi
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

Huolto (jatkuu)

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 59



Voitelurasvan vaatimukset
Turvatoimet

HUOMAUTUS:  Älä koskaan sekoita eri luokkien (NLGI 1 tai 3 ja NLGI 2) tai eri perusaineen rasvoja
yhteen. Älä esimerkiksi koskaan sekoita litiumpohjaista rasvaa polyurea-pohjaiseen rasvaan. Tämä voi
heikentää suoritustehoa.

HUOMAUTUS:  Poista laakerit ja vanha rasva, jos haluat vaihtaa rasvan tyyppiä tai kovuutta. Jos näin ei
toimita, seurauksena voi olla laitevaurio tai suoritustehon heikkeneminen.

Laakerin lämpötila
Laakereiden lämpötila on tavallisesti 25 °C (45 °F) korkeampi kuin laakeripesän ulkopinnan lämpötila.
Tästä taulukosta selviää pumpun vaatima voitelurasva toimintalämpötilan mukaisesti.
Laakerin lämpötila Rasvatyyppi
-15 °C – 110 °C (5 °F – 230 °F) Käytä litiumpohjaista mineraaliöljyrasvaa, jonka

kovuus on NLGI 2.
Yli 110 °C (230 °F) Käytä korkean lämpötilan rasvaa.

Mineraaliöljyrasvoissa tulee olla hapettumisen
stabilointiaineita ja kovuutena NGLI 3.

Rasvasuositus lämpötilan mukaan.
Tässä taulukossa esitetään, minkä merkkistä rasvaa pumpun voitelussa tulisi käyttää.
Merkki Kun pumpatun nesteen

lämpötila on alle 110 °C (230 °F)
- NLGI kovuus 2

Kun pumpatun nesteen
lämpötila on yli 110 °C (230 °F)
- NLGI kovuus 3

Mobil Mobilux EP2 N/A
Exxon Unirex N2 Unirex N3
Sunoco Mutipurpose 2EP N/A
SKF LGMT 2 LGMT 3
Texaco Multifak 2 N/A
Shell Alvania 2 EP Grease 2 N/A

Rasvan määrä
Runko Rasvan määrä unsseina (grammoina) Uudelleenvoitelu 1 unsseina

(grammoina)
Paine
(kulmakontakti)

Radiaalinen
(sylinterimäinen
rullalaakeri)

Paine
(kulmakontakti)

Radiaalinen
(sylinterimäinen
rullalaakeri)

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 Voiteluaineen määrä perustuu oletukseen, että pesän säiliöstä on tyhjentynyt puolet vanhasta rasvasta.

Rasvavoideltujen laakerien uudelleenvoitelu

HUOMAUTUS:  Varmista, että rasvasäiliö, rasvausväline ja liittimet ovat puhtaat. Jos näin ei toimita,
laakeripesään voi joutua epäpuhtauksia, kun laakerit rasvataan uudelleen.

Huolto (jatkuu)
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1. Pyyhi rasvaliittimistä lika.
2. Irrota rungon pohjasta kaksi rasvanpoistotulppaa.
3. Täytä molemmat rasvatilat liitäntöjen kautta suositellulla rasvalla, kunnes poistoaukoista tulee uutta

rasvaa.
4. Varmista, että rungon tiivisteet ovat paikallaan laakeripesässä.

Jos ne eivät ole, paina ne paikoilleen pohjan tyhjennysaukkoihin.
5. Käytä pumppua noin 30 minuuttia tai kunnes rasvaa ei enää pursua ulos kotelosta.
6. Kiinnitä rasvanpoistotulpat takaisin.
7. Pyyhi ylimääräinen rasva pois.
8. Tarkista kohdistus uudelleen.

Laakerin lämpötila nousee yleensä rasvan lisäämisen jälkeen ylimääräisen rasvan vuoksi. Lämpötila palautuu
normaaliksi, kun pumppu on ollut käynnissä kahdesta neljään tuntia ja poistanut laakereista ylimääräisen
rasvan.

Laakerien voitelu seisokin jälkeen
1. Huuhtele laakerit ja laakerirunko kevyellä öljyllä roskien poistamiseksi.

Muista kiertää akselia hitaasti käsin huuhtelun aikana.
2. Huuhtele laakeripesä varsinaisella voiteluöljyllä öljynlaadun varmistamiseksi puhdistuksen jälkeen.

Akselin tiivisteen huolto
Mekaanisen tiivisteen huolto

VAROITUS:
Ex-luokitellussa ympäristössä käytettävän mekaanisen tiivisteen tulee olla asianmukaisesti sertifioitu.
Varmista ennen käynnistystä, että kaikki alueet, joissa pumpattava neste voi vuotaa työympäristöön, ovat
suljettuja.

HUOMIO:
Älä koskaan käytä pumppua, jos mekaaniseen tiivisteeseen ei ole nesteen syöttöä. Jos käytät mekaanista
tiivistettä kuivana, vaikka vain muutaman sekunnin, tämä voi aiheuttaa tiivisteen vahingoittumisen. Jos
mekaaninen tiiviste vioittuu, seurauksena voi olla fyysinen vamma.

Huolto (jatkuu)
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HUOMAUTUS:
• Mekaanisessa tiivisteessä on oltava asianmukainen huuhtelujärjestelmä. Muussa tapauksessa voi ilmetä

liiallista lämmönmuodostusta ja tiiviste voi vahingoittua.

Viitepiirustus
Valmistaja toimittaa viitepiirustuksen tietopaketin mukana. Säilytä tämä piirustus tulevaa käyttöä varten
tehdessäsi huolto- ja tiivisteiden säätötoimenpiteitä. Tiivisteen piirustuksessa määritetään tarvittavat
huuhtelunesteen liitäntäpisteet.

Ennen kuin käynnistät pumpun
Tarkista tiiviste ja kaikki huuhteluputket.

Mekaanisen tiivisteen käyttöikä
Pumpattavan nesteen puhtaus vaikuttaa mekaanisen tiivisteen käyttöikään. Käyttöolosuhteiden
moninaisuuden vuoksi on kuitenkin mahdotonta määrittää mekaanisen tiivisteen käyttöikää tarkasti.

Tiivistepesän huolto

VAROITUS:
• Älä koskaan yritä vaihtaa liukurenkaita, ennen kuin käyttöpäästä on katkaistu virta ja kytkinvälike on

poistettu.

Hyväksyttävä vuotomäärä
Liukurenkaan toiminnan tarkistamiseksi ei ole tarpeen pysäyttää pumppua tai purkaa sitä.
Normaalikäytössä liukurenkaan tulee vuotaa noin yksi pisara minuutissa.

Kiristyslaipan säätö
Säädä kiristyslaippaa, jos vuoto on suurempi tai pienempi kuin luokiteltu virtaus.
Säädä kumpaakin kiristyslaipan pulttia neljänneskierros (1/4) kerrallaan, kunnes vuodon määrä on oikea.
Kiristä pultteja, jos haluat vähentää virtausta. Löysennä pultteja, jos haluat lisätä virtausta.

Tiivisteholkin kiristäminen

HUOMAUTUS:  Älä koskaan kiristä liukurenkaita niin tiukalle, että nestettä vuotaa vähemmän kuin tippa
minuutissa. Liiallinen kiristäminen voi aiheuttaa ylimääräistä kulumista ja tehohäviöitä käytön aikana.

Jollei vuotoa saada vähenemään määritetylle tasolle liukurengasta kiristämällä , liukurengas on vaihdettava
uuteen.

Dynaamisen tiivisteen huolto (vain mallit 3180 ja 3185)
Turvatoimet

VAROITUS:
• Liukurenkain varustettuja tiivisteholkkeja ei sallita ATEX-luokitellussa ympäristössä.
• Dynaamisia tiivisteitä ei sallita ATEX-luokitellussa ympäristössä.

Huolto (jatkuu)
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Dynaamisen tiivisteen osat
Dynaamisen tiivisteen osat eivät tavallisesti kulu niin paljoa, että se vaikuttaisi toimintaan, paitsi jos käyttö
on erityisen kuluttavaa. Dynaaminen tiiviste koostuu kahdesta osasta:

• Siipipyörätiiviste estää vuodon käytön aikana.
• Toisiotiiviste estää tai minimoi vuodon yksikön sammuttamisen aikana. Tiiviste voi olla kumpi tahansa

näistä tyypeistä:
o Grafiittitiiviste, jolla on asianmukainen käyttöikä, kun se toimii kuivana, mutta jonka teho säilyy

pidempään, jos sitä voidellaan puhtaalla vedellä tai rasvalla.
o Kalvotiiviste, joka on elastomeerinen levy, joka tiivistyy tiukennuslaippaa vasten, kun pumppu ei ole

käynnissä.

Siipipyörätiivisteen huolto
Eräät huollot voivat vaatia huuhtelun, jos siipipyörään on kertynyt kiintoainetta. Yksikössä on
huuhteluhana tätä tarkoitusta varten. Yksikössä on myös tyhjennyshana siipipyöräkammion tyhjentämistä
varten, jos on vaara yksikön jäätymisestä.

Grafiittitiivisteen huolto
Grafiittitiiviste vaatii saman huollon kuin kaikki muut tiivisteet. Jos tiivistysholkin avulla ei enää voi tehdä
säätöjä, koska se koskettaa pesän pintaa, suorita nämä huoltotehtävät:

• Sammuta pumppu.
• Vapauta paine.
• Lisää uusi tiivisterengas pesään.

Jos käytetään lyhtyrengasliitäntää mutta se ei enää asetu linjaan huuhteluportin kanssa, tiivisteholkki täytyy
puhdistaa ja täyttää uudelleen. Uudelleentäyttömenettely on sama kuin luvussa Käyttöönotto, käynnistys,
käyttö ja sammutus esitetty menettely, paitsi että järjestys on tämä:

• Yksi tiivisterengas
• Lyhtyrengas
• Kaksi tiivisterengasta

Kalvotiivisteen huolto
Kalvotiiviste ei tavallisesti vaadi huoltoa, koska tiiviste ei osu käytön aikana muihin osiin. Jos tiiviste ei kestä
odotettua aikaa, se johtuu jostakin seuraavasta neljästä tekijästä:

• Pumppu on koottu väärin.
• Imupää on korkeammalla kuin mitä siipipyörä pystyy tiivistämään.
• Tiukennuslaippaa ei ole asennettu oikein.
• Pesässä on vieraita hiukkasia.

Hyväksyttävät vuodot
Pientä vuotoa voidaan pitää normaalina, mutta liiallinen tippuminen tai suihkuaminen on merkki viasta.
Käyttöikää voidaan yleensä pidentää siirtämällä tiukennuslaippaa kalvoa kohti 1 mm (0,040 in) kerrallaan ja
antamalla kalvon asettua uudelleen käytön aikana. Jos tästä ei ole apua, vaihda kalvo ja tiukennuslaippa (jos
naarmuuntunut).

Tiivistepesän suojus
Dynaamista tiivistevaihtoehtoa käytettäessä tiivistepesän suojuksessa on kaksi tiukennuslaippaliitäntää:

• Yksi siipipyörän huuhteluliitäntä
• Yksi siipipyörän tyhjennysliitäntä

Lyhtyrenkaan liitännän avulla voidaan tarpeen mukaan ruiskuttaa huuhtelunestettä tai rasvaa tiettyjä
käyttökohteita varten mutta ei käytettäessä kalvotiivistettä.

HUOMAUTUS:
Älä huuhtele tiivisteholkkia huuhtelurengasliitännästä, kun käytetään staattista kalvotiivistettä. Se voi
aiheuttaa ennenaikaisen tiivistevian.

Huolto (jatkuu)
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Tyhjennyshana
Tyhjennyshanan avulla voidaan tyhjentää siipipyörän kammioon pumpun sammuttua jäänyt neste. Tämä
neste kannattaa poistaa ennen pumpun huoltamista, jotta se ei pääse kovettumaan, tai pumpun
suojaamiseksi pakkasella. Tyhjennyshanalla voidaan ruiskuttaa vettä tai höyryä suoraan siipipyörän
kammioon siipipyörän lapojen kannan lähelle.

Ruiskutettu neste
Ruiskutettu neste voi käytössä estää veden tyhjenemisen ja vastaavat ongelmat. Pumppua sammutettaessa
sitä voidaan käyttää tyhjennyshanan kanssa kammion huuhtelemiseksi kiinteistä aineista tai mahdollisesti
haitallisista nesteistä.

Purkaminen
Purkamisen varotoimenpiteet

VAROITUS:
• Varmista, että pumppu on eristetty järjestelmästä ja että paine on laskettu pois ennen pumpun

purkamista, tulppien poistamista, tyhjennys- tai poistoventtiilien avaamista tai putkiston irrottamista.
• Katkaise aina virta moottorista ennen minkään asennus- tai huoltotyön tekemistä. Moottorin virran

katkaisun tekemättä jättäminen johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
• Puristumisvaara Yksikkö ja osat voivat olla painavia. Käytä aina asianmukaisia nostotapoja ja

teräskärkisiä jalkineita.
• Pumpussa voidaan käsitellä vaarallisia ja myrkyllisiä nesteitä. Tarkista pumpun sisältö ja noudata

oikeita puhdistusohjeita, jotta vältät mahdollisen altistumisen vaarallisille tai myrkyllisille nesteille.
Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia. Mahdollisiin vaaroihin kuuluu, mutta ei niihin rajoittuen,
korkea lämpötila, palonarat, syövyttävät ja räjähtävät aineet sekä muut vaarat. Käsittele pumpattavaa
ainetta ja hävitä se kulloinkin sovellettavien ympäristömääräysten mukaisesti.

HUOMAUTUS:
Varmista ennen pumpun purkamista perushuoltoa varten, että kaikkia varaosia on saatavana.

Tarvittavat työkalut
Pumpun purkamiseen tarvitaan nämä työkalut:

• Kuusioavaimet kokoa 12, 14, 16, 19 ja 22 mm
• Puhdistusaineita ja liuottimia
• Taltta
• Mittakellot
• Rakotulkkeja
• Nosturi ja hihna
• Induktiolämmitin
• Nostotangot
• Holkkien koot 12, 14, 16, 19 ja 20 mm
• Pehmeäpintainen vasara
• Jakoavain
• Momenttiavain
• Avainten koot 12, 16 ja 20 mm

Huolto (jatkuu)
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Pumpun tyhjennys

HUOMIO:
• Ennen kuin alat käsitellä järjestelmää ja pumppua, anna järjestelmän ja pumpun osien jäähtyä

välttääksesi fyysisen vamman.

1. Sulje pumpun imu- ja poistopuolen eristysventtiilit.
Jos venttiileitä ei ole asennettuna, tyhjennä järjestelmä.

2. Avaa tyhjennysventtiili.
Älä jatka, ennen kuin nesteen tulo tyhjennysventtiilistä lakkaa. Jos tyhjennysventtiilistä virtaa edelleen
nestettä, eristysventtiilit eivät ole riittävän tiiviitä, ja ne on korjattava ennen jatkamista.

3. Jätä tyhjennysventtiili auki ja irrota pumpun kotelon pohjassa oleva tyhjennystulppa.
Älä asenna tulppaa tai sulje tyhjennysventtiiliä ennen kokoamisen päättymistä.

4. Tyhjennä neste putkistosta ja huuhtele pumppu tarvittaessa.
5. Irrota kaikki lisäputkistot.
6. Poista kytkinsuojus.
7. Irrota kytkin.

1

2

1. Kytkinsuojus
2. Kytkin

8. Jos pumppu on öljyvoideltu, tyhjennä öljy laakerirungosta.

Takaa ulosvedettävän kokoonpanon poistaminen
1. Vedä nosturiin kytketty nostohihna laakerikehyksen (228) haarojen läpi pumpun akselin yläpuolella.

Huolto (jatkuu)
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Tämä esimerkki esittää 3180- ja 3185-pumpun:

748

370A

Tämä esimerkki esittää 3181- ja 3186-pumpun:

2. Irrota kiinnityspultit laakerikehyksestä.
3. Poista taakse ulosvedettävä yksikkö kotelosta:

Jos pumpun
malli on...

Niin...

3180 tai 3185 1. Löysennä kotelon pultteja (370A) sen verran, että voit kääntää kotelon
korvakkeet (748) 180° pois tieltä.
Pidä korvaketta paikoillaan kädellä.

2. Irrota kaksi pultti- ja korvakesarjaa ja kierrä ne suojuksen kahteen reikään, jotta
niitä voidaan käyttää nostimena.

Huolto (jatkuu)
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Jos pumpun
malli on...

Niin...

3. Kiristä pultit pohjaan saakka.
4. Irrota takaa ulosvedettävä kokoonpano käsin, jos se on tarpeeksi löysällä.

Jos se ei ole tarpeeksi löysällä, avaa liitintä ja aseta 6 mm:n (0,25 in.) välilevy
korvakkeen ja kotelon väliin ja kiristä uudelleen.

3181 tai 3186 1. Irrota kotelon pultit (370A).
2. Kiristä nostimen pultteja (388K) tasaisesti, kunnes takaa ulosvedettävä

kokoonpano on vapaa vedettäväksi ulos kotelosta.

Kotelon kulutusrenkaan irrottaminen
Tämä menetelmä koskee ainoastaan pumppuja, joissa on suljettu juoksupyörä.
1. Irrota asetusruuvit (222E) kotelon kulumisrenkaasta (164).
2. Irrota kulutusrengas (164) kotelosta. Käytä tarvittaessa vääntövartta.

222E 164

100

Imun sivulevyn irrottaminen

VAROITUS:
Sivulevyt ovat painavia. Käytä kunnollista tukea välttääksesi henkilövahingot.

Huolto (jatkuu)
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Tämä menetelmä koskee ainoastaan malleja, joissa on avoin juoksupyörä tai ShearpellerTM.
1. Irrota kuusiomutterit (357A) sivulevyn tapeista (356E).
2. Irrota sivulevy (176) kotelosta (100) vääntämällä lovesta vääntövarrella.
3. Irrota O-rengas (412C) urasta ja tiivisteestä (360P).

Juoksupyörän irrottaminen

VAROITUS:
Älä milloinkaan käytä kuumentamista juoksupyörän irrottamiseksi. Lämpö voi saada vangitun nesteen
aiheuttamaan räjähdyksen, joka johtaa vakaviin vammoihin ja suuriin omaisuusvahinkoihin.

HUOMIO:
Käytä nostokohtia juoksupyörän siipien alla estääksesi juoksupyörän vahingoittumisen.

Pumpussa on jokin näistä juoksupyöristä. Valitse irrotusmenettely, joka koskee pumpussa olevaa
juoksupyörää.

• Avoin juoksupyörä
• Suljettu juoksupyörä
• Shearpeller™

Avoimen juoksupyöräin irrotus
1. Kiinnitä takaa ulosvedettävä kokoonpano tukevasti työpenkkiin.
2. Lukitse akseli (122) siten, että se ei pääse pyörimään.
3. Irrota juoksupyörän mutteri (304) ja O-rengas (412A).

Huolto (jatkuu)
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1

2
1. Sorkkarauta (yläpuolella)
2. Sorkkarauta (alapuolella)

4. Vipua juoksupyörä irti akselilta käyttämällä kahta vastakkaisella puolella olevaa rautaa. Aseta
sorkkaraudat kannen ja juoksupyörän väliin.
Voit myös käyttää juoksupyörän vedintä.

101

1

1. Juoksupyörän ulosvedin

Suljetun juoksupyörän irrottaminen
1. Kiinnitä takaa ulosvedettävä kokoonpano tukevasti työpenkkiin.
2. Lukitse akseli (122) siten, että se ei pääse pyörimään.
3. Irrota juoksupyörän mutteri (304) ja O-rengas (412A).

122
1

2

178

412F

101

412A

304

1. Sorkkarauta (yläpuolella)
2. Sorkkarauta (alapuolella)

4. Vipua juoksupyörä irti akselilta käyttämällä kahta vastakkaisella puolella olevaa rautaa. Aseta ne kannen
ja juoksupyörän kehyksen väliin.
Voit myös käyttää juoksupyörän vedintä.

Huolto (jatkuu)
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1
1. Juoksupyörän ulosvedin

5. Irrota kuusiokantaruuvit (320) juoksupyörän kulumisrenkaasta (202).
Saatat joutua poraamaan kuusiokantaruuvien (320) kannat irti 10,0 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä,
jos kannat ovat kuluneet. Irrota jäljelle jäänyt osa lukkopihdeillä.

6. Irrota kulutusrengas (202) juoksupyörästä iskemällä sitä taltalla.
Kulumisrengas on yleensä löysällä, mutta korroosio on voinut saada sen juuttumaan.

202

320

101

Shearpeller™-laitteen irrottaminen
1. Kiinnitä takaa ulosvedettävä kokoonpano tukevasti työpenkkiin.
2. Lukitse akseli (122) siten, että se ei pääse pyörimään.
3. Irrota Shearpeller-mutteri (304), O-rengas (412A) ja Shearpeller-holkki (126A).

1

2

1. Sorkkarauta (yläpuolella)
2. Sorkkarauta (alapuolella)

4. Kangota ShearpellerTM pois akselilta kahdella vastakkain olevalla tangolla, jotka ovat suojuksen ja
juoksupyörän tai ShearpellerinTM kehyksen välissä.
Voit myös käyttää juoksupyörän vedintä.

Huolto (jatkuu)

70 Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas



101

1

1. Juoksupyörän ulosvedin

Tiivistepesän suojuksen irrottaminen

VAROITUS:
Tiivisteholkin suojukset ovat painavia. Käytä kunnollista tukea välttääksesi henkilövahingon.

1. Irrota tiivistyslaipan puoliskot (107), tiiviste (106), lyhtyrengas (105) ja kuristusholkki (125).

2. Kierrä 10 mm:n silmukkapultti suojuksen (184) reikään ja kiinnitä se nostohihnalla nosturiin.
3. Irrota kahdeksan kuusiopulttia (370B) suojuksesta (184).
4. Naputa suojus irti kehyksestä naputtamalla pehmeällä vasaralla kevyesti suojuksen kuivaa puolta.

5. Poista akselin holkki (126).
Käytä tarvittaessa vedintä.

Huolto (jatkuu)
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1
1. Holkinvedin

TaperBore PLUS™ -tiivistyskammion irrottaminen

VAROITUS:
Tiivistyskammiot ovat painavia. Käytä kunnollista tukea välttääksesi henkilövahingon.

1. Kiinnitä kiinnikkeet takaisin mekaaniseen tiivisteeseen.

356Y

2. Kierrä 10 mm:n silmukkapultti tiivistyskammion (184) reikään ja kiinnitä se nostohihnalla nosturiin.
3. Irrota kahdeksan kuusiopulttia (370B) tiivistyskammiosta (184).
4. Naputa tiivistyskammio irti rungosta naputtamalla pehmeällä vasaralla varoen suojuksen kuivaa puolta.

Huolto (jatkuu)
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5. Irrota neljä kuusiomutteria (355) kiristyslaipan levystä.
6. Löysennä tiivistysreunuksen säätöruuveja ja liu'uta holkki ulos tiivisteestä.
7. Huolla tiivisteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Dynaamisen tiivisteen irrottaminen

VAROITUS:
Kannet ovat painavia, käytä kunnollista tukea välttääksesi henkilövahingot.

Tämä menettely koskee ainoastaan pumppumalleja 3180 ja 3185.
1. Irrota pesän ja taustalevyn mutterit (357J).
2. Irrota taustalevy (444) naputtamalla tappien päätä pehmeällä vasaralla.

3. Irrota juoksupyörä (262):
a) Kankea juoksupyörän ja kehyksen ja suojuksen välistä 180° erillään olevilla tangoilla.
b) Varmista, että tiivistepinnat eivät vioitu.

4. Irrota toisiotiiviste:

Jos toisiotiiviste on... Niin...
Tiivistepesä Irrota tiivistyslaipan puoliskot, liukurengas (106), lyhtyrengas (105) ja

kuristusholkki (125).

Kalvotiiviste Irrota tiivistysholkki (107) ja kalvo (146) tiivistepesästä.

5. Kierrä 10 mm:n silmukkapultti suojuksen (184) reikään ja kiinnitä se nostohihnalla nosturiin.
6. Irrota kahdeksan kuusiopulttia (370B) suojuksesta (184).
7. Naputa suojus irti kehyksestä naputtamalla pehmeällä vasaralla kevyesti suojuksen kuivaa puolta.

Huolto (jatkuu)
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8. Poista akselin holkki (126).
Käytä tarvittaessa vedintä.

1
1. Holkinvedin

Laakerikehyksen purkaminen
1. Kiinnitä laakerikehyskokoonpano tukevasti työpenkkiin.
2. Irrota kytkimen napa akselista löysentämällä säätöruuveja (jos sellaiset on) ja käyttämällä vedintä.
3. Irrota kytkimen kiila (400).
4. Irrota kytkinsuojuksen päätylevy irrottamalla laakeripesän säätöruuvit (370C).
5. Irrota sokkelotiivistekokoonpanot (332A ja 333A) kehyksen kummastakin päädystä.

1

2

1. Kytkinsuojuksen päätylevy.
2. Kytkimen napa.

6. Liu'uta kiertävä osa pois kehyksestä (228).
Naputa akselin juoksupyörän puoleista päätä pehmeällä vasaralla, jotta se irtoaa helpommin.

Huolto (jatkuu)
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1

1. Pyörivä elementti.

Radiaalinen päätysuojus (109A) on asennettu tehtaalla pysyvästi, eikä sitä tarvitse irrottaa.
7. Irrota painelaakerin pidätysrengas (253B) irrottamalla kolokantaruuvit (236A).
8. Liu'uta painelaakerin pesä (134A) irti painelaakereista.

9. Irrota painelaakerin lukkoprikka (382) lukkomutterista (136) ja irrota molemmat akselista.
10. Irrota laakerit (112 ja 409) akselista sopivalla vetimellä, joka koskettaa ainoastaan laakerin sisäratoja.

1

1. Laakerinvetimet.

Pura jousiripusteinen jalusta (toinen sukupolvi)

VAROITUS:
Jousiin voi jäädä energiaa, joka voi singota osia suurella nopeudella. Varmista ennen minkään toimenpiteen
suorittamista, että kaikki jouset on lukittu positiivisesti vapaan laajentumisen varalta.

HUOMAUTUS:  Jousikiinnitteiset jalustat on suunniteltu kantamaan vain lämpölaajenemisesta johtuvat
putkistokuormat. Imu- ja poistoputkisto on tuettava erikseen. Jos näin ei toimita, laite voi vaurioitua.

1. Irrota pumppu ja moottori jalustasta jousien irrottamista varten.
2. Varmista, että kaikki jouset on lukittu positiivisesti vapaata laajentumista vastaan.
3. Nosta jalustaa ja tue se niin, että jousikokoonpanojen kiinnittimet ovat noin 406 mm perustuksen/

lattian yläpuolella.
4. Irrota ylemmät vastamutterit kummastakin tapista.
5. Avaa ylempien kierteiden mutterit varovasti ja anna jousien laajentua hitaasti, kunnes jouset ovat

löysällä ohjaimien välissä.
Jätä ylemmät kuusiomutterit tappeihin.

6. Irrota tapit laakerityynyistä.
7. Irrota alemmat vastamutterit tapeista.
8. Irrota alemmat kuusiomutterit ja alemmat ohjaimet.

Huolto (jatkuu)
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9. Irrota jouset.
10. Irrota yläohjaimet
11. Tarkasta tapit, jouset, ohjaimet ja mutterit kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.

Vaihda tarvittaessa.
12. Tarkista jokainen Lubrite-tyyny kulumisen varalta.

Vaihda tarvittaessa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

12

1. Kuusiovastamutteri
2. Kuusiomutteri
3. Tavallinen aluslevy
4. Tappi
5. Jalustan kiinnike
6. Ohjain
7. Jousi
8. Ohjain
9. Tavallinen aluslevy
10. Kuusiomutteri
11. Kuusiovastamutteri
12. Laakeritasokokoonpano
Kuva 14: Jousikokoonpanon räjäytyskuva

Huolto (jatkuu)
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Tarkistukset ennen kokoonpanoa
Osien vaihtoa koskevat ohjeet
Kotelon tarkistaminen ja korvaaminen uudella

Tarkista, ettei kotelossa ole murtumia ja liiallista kulumista tai kuoppautumista. Poista ruoste ja lika
puhdistamalla huolellisesti tiivisteen pinnat ja kohdistussovitteet.

• Paikallista kulumista tai urittumista, jonka syvyys ylittää 3,2 mm (1/8 tuumaa).
• Kuoppautumista, jonka syvyys ylittää 3,2 mm (1/8 tuumaa).
• Epäsäännöllisyyksiä pesän tiivisteen istukan pinnassa

Juoksupyörän vaihtaminen

Tässä taulukossa esitetään juoksupyörän osien vaihtokriteerit:
Juoksupyörän osat Vaihtamisen ajankohta
Siipien reunat Kun nähtävissä on murtumia, kuoppautumista tai

korroosiovaurioita
Kiilaurat ja reiät Kun näet vaurion

Tiivisteiden, O-renkaitten ja istukoiden vaihto
• Vaihda kaikki tiivisteet ja O-renkaat jokaisen perushuollon ja purkamisen yhteydessä.
• Tutki istukat. Niiden on oltava sileitä ja ehjiä.
• Vaihda osat, jos istukat ovat vialliset.

Kulutusrenkaiden tai imupuolen sivulevyjen tarkistukset
Tarkista pinnat kuoppautumisen ja liiallisen kulumisen tai syöpymisvahinkojen varalta.

Tiivisteholkin suojuksen ja tiivistyskammion vaihtaminen
• Poista ruoste ja lika puhdistamalla huolellisesti tiivisteen pinnat ja sovitteet.
• Tutki pinnat kuoppautumisen ja liiallisen kulumisen tai syöpymisvahinkojen varalta.

Laakerirungon tarkastus
Tarkistuslista

Tarkista täyttääkö laakerirunko seuraavat ehdot:
• Tarkista silmämääräisesti laakerirunko ja rungon jalka halkeamien varalta.
• Tarkista, ettei rungon sisäpinnoissa ole ruostetta, hilseilyä tai roskia. Poista kaikki irtaimet ja

ylimääräiset ainekset.
• Varmista, että kaikki voitelukanavat ovat tukkeutumattomia.
• Jos runko on joutunut alttiiksi pumpattavalle nesteelle, tarkista se syöpymisen ja kuoppautumisen varalta.
• Tarkista sisemmän laakerin poraukset.

Jos poraus on "Laakerien sovitukset ja toleranssit"-taulukon mittausten ulkopuolella, vaihda laakerirunko.
• Tarkista akselit ja holkit kulumisen varalta.
• Tarkista sokkelotiivisteen O-renkaat leikkautumien ja murtumien varalta.

Kokoaminen
Laakerikehyksen kokoaminen

VAROITUS:
Älä käytä avotulta laakerien kuumentamiseen. Se vahingoittaa laakerin pintoja.

Huolto (jatkuu)
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1. Asenna laakerit akselille:
a) Lämmitä laakerit induktiolämmittimellä noin 121 °C lämpötilaan.

Tämä laajentaa laakereita, ja niiden asennus helpottuu.
b) Asenna radiaalilaakeri (409) akseliin (122) ja varmista, että välilevy tulee akselin kauluksen ja

sisäradan väliin.
Pidä sisärata ja rullakokoonpano yhdessä asennuksen aikana.

c) Aseta painelaakerin pidätysrengas (253B) akselille laakerin ja sovittimen pienemmän pään väliin.
d) Määritä kulmakosketuspainelaakerin (112) suunta päittäisasennuksessa.

Ulkoratojen kaulukset tulevat vastakkain.
e) Liu'uta kulmakosketuskaksoislaakeri (112) akselin ympärille ja pidä se oikeassa asennossa.
f) Paina sisäradat tiukasti kauluksia vasten ja pidä ne paikoillaan, kunnes ne jäähtyvät ja lukittuvat yhteen.
g) Kun laakerit ovat jäähtyneet, laita akselilla lukkoprikka (382) ja asenna laakerin lukkomutteri (136).
h) Kiristä laakerin lukkomutteri jakoavaimella samalla, kun puristat laakerisarjaa akselin kaulusta vasten.
i) Taivuta lukkoprikan kieleke laakerin lukkomutterin loveen.

1

409

122

253B

112

382

136

1. Välirengas.
2. Jos akseli on rasvavoideltu, voitele kaikki kolme laakeria rasvalla.
3. Voitele ja asenna O-rengas (496) painelaakerin pesään (134A):

a) Liu'uta painelaakerin pesä laakerien päälle.
b) Liitä painelaakerin pidätysrengas (253B) painelaakerin pesään kuusioruuveilla (236 A).

Kiristä ruuvit ristikkäisessä järjestyksessä, jotta kiinnitys laakerin ratoihin on tasainen. Katso
Vääntömomenttien maksimiarvot kiinnikkeille. Pidätinrenkaan ja laakeripesän väliin jää noin 3,05–
4,06 mm:n rako.

Koottu pyörivä elementti:

4. Valmistele laakerikehys voitelemalla se rasvalla tai öljyllä.

Huolto (jatkuu)
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Jos laakerikehys on... Niin...
Öljyvoideltu Varmista, että öljyn paluu on täysin auki (ei tulppaa).

228

1

1. Öljyn paluu

Rasvavoideltu Varmista, että tulppa (370E) on radiaalipään öljynpaluussa.

Jos vaihdat voitelun rasvasta öljyyn, poista öljyn paluuseen kerääntynyt rasva tulpan vaihdon jälkeen.
5. Jos irrotat radiaalipäätysuojuksen (109A), toimi seuraavasti:

a) Puhdista pinnoista ja rungosta rasva.
b) Levitä suojuksen ulkohalkaisijaan Loctite 518:aa.
c) Naputa suojus paikoilleen pehmeällä vasaralla.

6. Voitele laakerin reiät (radiaalilaakerin ulkohalkaisija), painelaakerin pesä ja O-rengas ohuesti rasvalla tai
kevyellä öljyllä. Työnnä pyörivät osat varoen laakerikehykseen.

1. Pyörivä elementti

Huolto (jatkuu)
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7. Suuntaa laakeripesä voitelun mukaan.
Jos
pumppu
käyttää
tätä
voitelua...

Näiden
sanojen
pitäisi
näkyä
ylhäällä...

Ja laakeripesä näyttää tältä...

Rasvavoitel
u

"TOP
GREASE"

TO
P OI
L

TOP
GREASE

134A

Öljyvoitelu "TOP OIL"

TOP
OIL

TOP
GREASE

134A

8. Kokoa kytkinsuojuksen päätylevy laakeripesään:
a) Kohdista kytkinsuojuksen päätylevy painelaakerin kehyksen laakeripesän rungon reikien kanssa ja

asenna kuusiopultit (370C).
b) Säädä koteloa niin, että sen ja rungon välinen rako on noin 3,05 mm.

Nämä mitat näyttävät raon juoksupyörän asettamisen jälkeen:
o 6,35 mm S- ja M-rungoissa
o 9,65 mm L- ja XL-rungoissa

1

1. Kytkinsuojuksen päätylevy
9. Voitele sokkelotiivisteen O-renkaat.

Huolto (jatkuu)
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10. Asenna tiivistekokoonpano laakerikehykseen siten, että kaulus istuu laakerikehystä vasten.
11. Asenna laakerikehykseen seuraavat osat:

o Öljyntäyttötulppa (408H)
o Akselin kiila (400)
o Liittimen napa
o Kehyksen jalka (241)

12. Voitele laakerikehys rasvalla tai öljyllä:

Jos
voitelet...

Niin...

Öljyllä 1. Asenna nämä neljä tulppaa (408C) liittimestä katsoen seuraavasti:
o Yksi rungon (228) vasemmalle puolelle
o Kaksi liittimen pään oikealle puolelle
o Yksi tiivistepesän päähän kehyksen (228) päälle

2. Asenna öljyntason mittalasi (319) kehyksen (228) oikealle puolelle
3. Jos asennetaan voitelulaite (251), asenna se kehyksen vasemmalle puolelle

liitinpäästä katsottuna. Katso erilliset voitelulaitteen asennusohjeet.

Rasvalla 1. Asenna kaksi rasvanippaa (193H) liittimen päästä katsottuna seuraavasti:
o Yksi rungon (228) vasemmalle puolelle
o Yksi tiivistepesän päähän kehyksen päälle.

2. Asenna kaksi tulppaa (408C ja 408D) kehyksen (228) oikealle puolelle.

13. Jos pumpussa on öljyjäähdytin, asenna jäähdytinkokoonpano seuraavasti (liittimen päästä katsottuna):
a) Asenna yksi suorareikäinen putkiliitin kehyksen vasemman puolen aukkoon.

Huolto (jatkuu)
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b) Liu'uta ripaputki kehyksen oikeassa sivussa olevan reiän läpi.
c) Asenna supistinholkki kehyksen oikeaan sivuun ja kierrä toinen putkiliitin (suorareikäinen)

supistinholkkiin.
d) Aseta putki kehyksen keskelle ja kiristä putkiliittimen mutterit.
e) Asenna putken molempiin päihin yksi putkiliitin, jossa on porrastettu reikä, ja kiristä mutterit.

Kokoa TaperBore PLUS™ -tiivistyskammio
1. Levitä runsaasti hilseilynestoainetta, kuten Loctite Nickel Anti-seizeä, akselin holkin (126) reikään ja

akselin (122) päälle.
2. Liu'uta holkki akselin päälle.
3. Asenna kasettitiiviste holkkiin.
4. Käytä tarvittaessa silmukkapulttia, hihnaa ja nostohihnaa.
5. Asenna tiivistyskammio (184) ja kuusiopultit (370B) laakerikehykseen (228).
6. Liu'uta kasettitiiviste tiivistysholkin tappien päälle ja varmista, että liitännät tulevat oikeaan kohtaan.

7. Kiristä tiivistysholkin mutterit käsivoimin.
8. Asenna juoksupyörä ja säädä päittäisvälys.
9. Asenna tiiviste:

a) Kiristä vetokauluksen säätöruuvit asetuskiinnikkeiden ollessa kiinnitettyjä.
b) Kiristä tiivistysholkin mutterit (355) tasaisesti.
c) Irrota asetuskiinnikkeet.

Tiivistepesän suojuksen kokoaminen

VAROITUS:
Älä käytä asbestia sisältäviä liukurenkaita, ne voivat aiheuttaa henkilövahingon.

1. Levitä runsaasti hilseilynestoainetta, kuten Loctite Nickel Anti-seizeä, holkin (126) reikään ja akselin
(122) päälle.

Huolto (jatkuu)
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2. Liu'uta holkki akselin ympärille.

3. Liu'uta kuristusholkki (125) akselin holkin perälle.
4. Asenna tiivistepesän suojus (184) ja kuusiopultit (370B) laakerikehykseen (228).

Käytä tarvittaessa silmukkapulttia, hihnaa ja nostohihnaa.
5. Asenna ja säädä liukurengas juoksupyörän asentamisen ja välyksen säätämisen jälkeen.

Jos käytetään tavallisia komponenttitiivisteitä, asenna ne tiivistevalmistajan ohjeiden ja
asennuspiirustusten mukaan.

Dynaamisen tiivisteen asentaminen

VAROITUS:
Älä käytä asbestia sisältäviä liukurenkaita, ne voivat aiheuttaa henkilövahingon.

Tämä menetelmä koskee ainoastaan mallien 3180 ja 3185 pumppuja.
1. Levitä runsaasti hilseilynestoainetta, kuten Loctite Nickel Anti-seizeä, akselin holkin (126) reikään ja

akseliin (122).
2. Asenna holkki akseliin.
3. Suorita nämä vaiheet dynaamisen tiivisteen kokoonpanon mukaan:

Jos dynaaminen tiiviste
on...

Niin...

Kalvotiiviste 1. Aseta O-rengas tiukennuslaipan (385) sisäpuolen uraan ja liu'uta
kokoonpano holkin perälle.

2. Aseta tiivistysholkin levy tiukennuslaipan (385) päälle ja liu'uta kalvo
(146) holkin yli istukan päälle.

3. Asenna neljä tiivistysholkin tappia (353) tiivistepesän suojukseen (184).
4. Käytä tarvittaessa silmukkapulttia, hihnaa ja nostohihnaa.
5. Asenna laakerikehyksen (228) suojus kahdella kuusiopultilla (370B).
6. Aseta holkin O-rengas (412U) akselin holkin päälle.
7. Asenna heijastin (262) tiukasti holkkia vasten ja varmista, että O-

rengas pysyy urassaan.

Tiivistepesä 1. Liu'uta kuristusholkki (125) holkin perälle.
2. Asenna kaksi tiivistysholkin tappia (353) tiivistepesän suojukseen (184).
3. Asenna laakerikehyksen (228) suojus kahdella kuusiopultilla (370B).
4. Käytä tarvittaessa silmukkapulttia, hihnaa ja nostohihnaa.

Huolto (jatkuu)
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Jos dynaaminen tiiviste
on...

Niin...

5. Sovita heijastimen O-rengas (412U) akselin holkin ympärille ja asenna
heijastin (262) tiukasti holkkia vasten.

6. Varmista, että O-rengas pysyy urassaan.
4. Pitele heijastin-holkki-kokoonpanoa akselin kaulusta vasten ja säädä kierto-osa siten, että heijastimen

ja suojuksen välys on noin 0,4 mm
5. Aseta tiiviste (264) taustalevyyn (444).
6. Asenna taustalevy suojukseen ja kiristä mutterit (357J) taustalevyn tappeihin (265A).
7. Suorita nämä toimenpiteet tiivisteen mukaan:

Jos dynaaminen tiiviste
on...

Niin...

Kalvotiiviste 1. Liu'uta kalvo (146) tiivistysholkin tappien (353) yli tiivistepesää vasten.
2. Liu'uta tiivistysholkin levy (107) tiivistysholkin tappien (353) yli kalvoa

(146) vasten.
3. Kierrä tiivistysholkin mutterit (355) paikoilleen ja kiristä ne tasaisesti

ristikkäisessä järjestyksessä.
4. Asenna juoksupyörä ja säädä välys luvun Käyttöönotto, käynnistys,

käyttö ja sammutus mukaisesti.
5. Liu'uta tiukennuslaippa (385) tiivistysholkin (107) läpi siten, että

tiivisteen porras sopii tiivistysholkin paljaaseen sivuun.

Tiivistepesä 1. Asenna juoksupyörä ja säädä välys luvun Käyttöönotto, käynnistys,
käyttö ja sammutus mukaisesti.

2. Asenna ja säädä liukurengas.

Huolto (jatkuu)
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184
146107

1

385
126

1. Ohjaimen vaiheen kohdistus tiivistysholkin paljaan pinnan kanssa.

Juoksupyörän asennus
Jos pumppu käyttää tämäntyyppistä
juoksupyörää...

Katso tätä asennustoimenpidettä...

Suljettu juoksupyörä Asenna suljettu juoksupyörä.
Avoin juoksupyörä Asenna avoin juoksupyörä.
Shearpeller™ Asenna Shearpeller™.

Asenna avoin juoksupyörä.
1. Asenna akselin kiila (178) akseliin (122).
2. Sovita holkin O-rengas (412F) akselin holkkiin (126).
3. Levitä runsas kerros hilseilynestoainetta, kuten Loctite Nickel Anti-seizeä, juoksupyörän reikään ja

akseliin.
4. Levitä noin 1/8 tuumaa leveä Loctite 272 -kerros koko kierteen pituudelle.
5. Liu'uta juoksupyörä (101) akselin ympärille ja varmista, että holkin O-rengas (412F) pysyy urassaan.
6. Sovita O-rengas (412A) juoksupyörän mutteriin (304) ja asenna se akseliin.

Huolto (jatkuu)
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178 101

412A

304

412F

7. Estä akselin liitospäätä pyörimästä ja kiristä juoksupyörän mutteri Huolto-luvun Uudelleenkokoaminen-
kohdan Vääntömomenttien maksimiarvot kiinnikkeille -taulukon mukaisesti.

HUOMIO:
Juoksupyörän mutterin vääntäminen väärällä momentilla voi johtaa vakavaan mekaaniseen vahinkoon.

Asenna suljettu juoksupyörä.
1. Asenna kulutusrengas (202) juoksupyörään ja kohdista reiät.

320

202

101

2. Levitä hilseilynestoainetta, kuten Loctite Nickel Anti-seizeä, kuusioruuveihin (320) ja kiinnitä ja kiristä
ne.
Kierretiiviste auttaa tulevissa purkamisissa.

3. Käännä juoksupyörän renkaan ulkoläpimitta mittaan, joka on ilmoitettu kohdassa Radiaalinen renkaan
välys suljetuille juoksupyörille luvussa Käyttöönotto, käynnistys, käyttö ja sammutus.
Kulumisrenkaan ruuveille saatetaan joutua poraamaan ja upottamaan uusia reikiä. Käytä tässä
tapauksessa kulutusrengasta mallina ja aseta (kierrä) se siten, että reiät eivät tule aikaisempien reikien
päälle.

4. Asenna akselin kiila (178) akseliin (122).
5. Sovita holkin O-rengas (412F) akselin holkkiin (126).
6. Levitä runsas kerros hilseilynestoainetta, kuten Loctite Nickel Anti-seizeä, juoksupyörän reikään ja

akseliin.
7. Levitä noin 1/8 tuumaa leveä Loctite 272 -kerros koko kierteen pituudelle.
8. Liu'uta juoksupyörä (101) akselin ympärille ja varmista, että holkin O-rengas (412F) pysyy urassaan.
9. Sovita O-rengas (412A) juoksupyörän mutteriin (304) ja asenna se akseliin.

Huolto (jatkuu)
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178 101

412A

304

412F

10. Estä akselin liitospäätä pyörimästä ja kiristä juoksupyörän mutteri Huolto-luvun Uudelleenkokoaminen-
kohdan Vääntömomenttien maksimiarvot kiinnikkeille -taulukon mukaisesti.

HUOMIO:
Juoksupyörän mutterin vääntäminen väärällä momentilla voi johtaa vakavaan mekaaniseen vahinkoon.

Asenna Shearpeller™
1. Asenna akselin kiila (178) akseliin (122).
2. Sovita holkin O-rengas (412F) akselin holkkiin (126).
3. Levitä runsas kerros hilseilynestoainetta, kuten Loctite Nickel Anti-seizeä, juoksupyörän reikään ja

akseliin.
4. Levitä noin 1/8 tuumaa leveä Loctite 272 -kerros koko kierteen pituudelle.
5. Liu'uta juoksupyörä (101) akselin ympärille ja varmista, että holkin O-rengas (412F) pysyy urassaan.
6. Asenna Shearpeller™ -holkki (126A) akselille.
7. Sovita O-rengas (412A) Shearpeller™-mutteriin (304) ja asenna se akselille.

8. Varmista, ettei akselin kytkinpää pääse kääntymään ja vääntämään Shearpeller™ -mutteria Huolto-
luvun Uudelleenasennus-kohdan Vääntömomenttien maksimiarvot kiinnikkeille -taulukossa
ilmoitettuun vääntömomenttiin.

HUOMIO:
Juoksupyörän mutterin vääntäminen väärällä momentilla voi johtaa vakavaan mekaaniseen vahinkoon.

Huolto (jatkuu)
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Imun sivulevyjen asentaminen

VAROITUS:
Sivulevyt ovat painavia. Käytä kunnollista tukea välttääksesi henkilövahingot.

HUOMAUTUS:
Varmista, että tiiviste ei ole joutunut puristuksiin sivulevyn sivuhalkaisijan ja kotelon reiän väliin, sillä silloin
sivulevy ei asetu kunnolla paikoilleen.

Tämä menetelmä koskee ainoastaan avointa juoksupyörää ja ShearpelleriäTM.
1. Asenna sivulevyn tapit (356E).
2. Asenna tiiviste (360P) sivulevyn tappeihin (356E).
3. Voitele ja sovita O-rengas (412C) sivulevyn uraan.
4. Kohdista sivulevyn tapit (356E) kotelon reikien kanssa ja asenna sivulevy (176).

Naputa sivulevyä puunpalalla. Tämä auttaa asennettaessa O-rengasta kotelon reikään.
5. Asenna kuusiomutterit (357A) sivulevyn tappeihin (356E) ja kiristä ristikkäisessä järjestyksessä.

Asenna kotelon kulumisrengas (vain suljettu juoksupyörä)
Tämä toimenpide koskee suljetun juoksupyörän huoltoa.
1. Asenna kulumisrengas (164) koteloon.
2. Tarvittaessa paikanna poraa ja kierteitä kolme uutta asetusruuvin reikää jättäen yhtä paljon tilaa

renkaan ja rengasistukan väliin.
3. Asenna asetusruuvit ja määrätyt kierteet.

Huolto (jatkuu)
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222E 164

100

Takaa ulosvedettävän kokoonpanon asentaminen
1. Säädä juoksupyörä siten, että ulospumppaussiivekkeiden ja suojuksen välinen välys on noin 0,50 mm

(0,02 in.).
2. Aseta kotelon tiiviste (351) tiivistepesän suojukseen (184).
3. Vedä nosturiin kiinnitetty nostohihna rungon haarojen läpi pumpun akselin yläpuolelle.
4. Asenna takaa ulosvedettävä kokoonpano koteloon tasaisella pinnalla, kuten jalustalla tai tukevalla

työpenkillä.
Varmista, että kotelo ja rungon jalat istuvat tasaisesti alustalla.

5. Kiristä käsin neljä tasavälien asennettua kotelon pulttia (370A) ja aseta takaa ulosvedettävä
kokoonpano koteloon.
Älä kiristä pultteja tässä vaiheessa.

6. Tarkista juoksupyörän liikematka kotelossa.
Olettaen että käytetään uusia osia, hyväksyttävät arvot on 0,7–2,2 mm (0,028–0,082 in.).

Huolto (jatkuu)
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Jos kokonaisliikematka on... Niin...
Hyväksyttävissä rajoissa Kiristä muut kotelon pultit määrättyyn momenttiarvoon ristikkäisessä

järjestyksessä.

Hyväksyttävien arvojen
ulkopuolella

Tämä johtuu jostakin seuraavasta syystä:
o Kuluneet osat
o Virheellinen asennus
o Liikaa rasitusta putkessa

Määritä syy ja korjaa etuvälys. Viittaa luvun Käyttöönotto, käynnistys,
käyttö ja sammutus kohdan Aksiaalinen välys kylmällä säällä
käyttölämpötilataulukot.

7. Määritä rakotulkilla rungon jalan ja jalustan välinen väli, jos sellaista on, ja säädä aluslevyillä.
8. Asenna rungon jalan kiinnityspultit ja kiristä ne.
9. Voitele laakerilaakerikehys rasvalla tai öljyllä.
10. Kierrä pumpun akselia käsin varmistaaksesi, että se pyörii vapaasti.
11. Asenna kytkimen napa ja kohdista pumppu.
12. Kiinnitä kytkin.
13. Asenna kytkinsuojus ja liitä kaikki lisäputket.

1

2

1. Kytkinsuojus
2. Kytkin

Asennuksenjälkeiset tarkistukset
Suorita nämä tarkistukset, kun olet koonnut pumpun, ja jatka sitten pumpun käynnistystä:

• Pyöritä akselia käsin ja varmista, että se pyörii helposti pehmeästi ja että hankausta ei ole.
• Avaa eristysventtiilit ja tarkista, onko pumpussa vuotoja.

Kokoamisohjeet
Varaosat
Suositeltavat varaosat

Jotta vältettäisiin pitkä ja kallis seisonta-aika, erityisesti tärkeissä tehtävissä, suositellaan että seuraavat
varaosat pidetään varastossa:

• Takaa ulosvedettävä kokoonpano, tämä on sarja koottuja osia, johon sisältyy kaikki muut osat paitsi
kotelo ja sivulevy tai pesän kulumisrengas.

• Laakerit (112 ja 409)
• Laakerin lukkomutteri (136)

Huolto (jatkuu)
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• Laakerin jousilevy (382)
• Juoksupyörän kiila (178)
• Juoksupyörän mutteri (304)
• Huoltopaketti, joka sisältää kaikki pumpun vaatimat tiivisteet ja O-renkaat
• Mekaaninen tiiviste (jos saatavilla) (383)
• Akseli (122)
• Akselin holkki (126)
• Sivulevy (jos saatavilla) (176)
• Tiivistepesän holkki (jos saatavilla) (125)
• Tiivistepesän liukurengas (jos saatavilla) (106)
• Kulutusrenkaat (jos saatavilla) (202 ja 164)

Vääntömomenttien maksimiarvot kiinnikkeille
3180- ja 3185-mallien vääntömomentti Nm (ft-lb)

Numero Osan nimi Pumpun
koko

Osanumero Kierteen
koko

Tyyppi Kuusioko
ko

Vääntöm
omentti

— Ruuvi,
kytkinsuoj
us

Kaikki A02818A-89 M10 x 1.5 Kuusiokan
taruuvi

17 mm 15 (10)

— Mutteri,
kytkinsuoj
us

Kaikki A02089A-10 M10 x 1.5 Kuusiomut
teri

17 mm 15 (10)

370A Ruuvi,
kieleke
koteloon

12–19
tuumaa
22–25
tuumaa

A02818A-143
A02818A-162

M22 x 2.5
M24 x 3.0

Kuusiokan
taruuvi

30 mm
36 mm

170 (125)
270 (200)

— Ruuvi,
kotelon
jalka
jalustaan

3 x 6-12
4 x 6-12
3 x 6-14

A02818A-126 M16 x 2.0 Kuusiokan
taruuvi

24 mm 65 (50)

6 x 8-12
8 x 8-12
4 x 6-14
4 x 6-16

A02818A-144 M20 x 2.5 Kuusiokan
taruuvi

30 mm 110 (80)

M-ryhmä
L-ryhmä

A02818A-144
A02818A-145

M20 x 2.5 Kuusiokan
taruuvi

30 mm 110 (80)

12 x 14-19
10 x 12-22
12 x 14-22
14 x 16-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25

A02818A-145 M20 x 2.5 Kuusiokan
taruuvi

30 mm 110 (80)

16 x 16-19
18 x 18-22
20 x 20-25

A02818A-164 M24 x 3.0 Kuusiokan
taruuvi

36 mm 110 (80)

— Ruuvi,
rungon
jalka
jalustaan

S-ryhmä A02818A-105 M12 x 1.75 Kuusiokan
taruuvi

19 mm 40 (30)
M-ryhmä A02818A-126 M16 x 2.0 24 mm 65 (50)
L-ryhmä A02818A-145 M 20 x 2.5 30 mm 110 (80)
XL-ryhmä

Huolto (jatkuu)
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Numero Osan nimi Pumpun
koko

Osanumero Kierteen
koko

Tyyppi Kuusioko
ko

Vääntöm
omentti

356E Tappi,
imun
sivulevy
pesään

24–16
tuumaa
19–25
tuumaa

A02815A-37
A02815A-38

M10 x 1.5
M12 x 1.75

Tappi — —

357A Mutteri,
imun
sivulevy

12–16
tuumaa
19–25
tuumaa

A02089A-10
A02089A-12

M10 x 1.5
M12 x 1.75

Kuusiomut
teri

17 mm
19 mm

15 (10)
25 (20)

320 Ruuvi,
juoksupyör
ä
kulutusren
kaaseen

4 x 6-12
4 x 6-14
4 x 6-16
3 x 6-12
3 x 6-14
6 x 10-16
4 x 6-19
4 x 8-19
6 x 10-19
8 x 10-19
6 x 10-22
8 x 10-22
10 x 12-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25

A02819A M6 x 1.0 Kuusioruu
vi

Sisämitta 5
mm

7 (5)

222E Ruuvi,
kotelon
kulutusren
gas

3 x 6-12
4 x 6-12
3 x 6-14
4 x 6-14
4 x 6-16
6 x 10-16
4 x 6-19
6 x 10-19
6 x 10-22

A03723A-41 M6 x 1.0 Asetusruu
vi

Sisämitta 5
mm

7 (5)

4 x 8-19
8 x 10-19
8 x 10-22
10 x 12-22
6 x 10-25
8 x 12-25
10 x 14-25

A03723A-58 M8 x 1.25 Asetusruu
vi

Sisämitta 6
mm

10 (7)

304 Mutteri,
juoksupyör
ä

S-ryhmä B2151A-03 M27 x 3.0 Erikois 40,5 mm 325 (240)
M-ryhmä B2151A-04
L-ryhmä B2152A-03 M42 x 4.5 Erikois 63 mm 800 (600)
XL-Group B2152A-04

370B Ruuvi,
runko
tiivistepesä
än

S ja M A02818A-104 M12 x 1.75 Kuusiokan
taruuvi

19 mm 40 (30)
L ja XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 mm 65 (50)

Huolto (jatkuu)
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Numero Osan nimi Pumpun
koko

Osanumero Kierteen
koko

Tyyppi Kuusioko
ko

Vääntöm
omentti

353 Tappi,
tiivistyshol
kki
tiivistepesä
än

S ja M A02815A-39 M12 x 1.75 Tappi — —
L ja XL A02815A-40 M16 x 2.0 Tappi — —

355 Mutteri,
tiivistyshol
kki
tiivistepesä
än

S ja M A02089A-12 M12 x 1.75 Kuusiomut
teri

19 mm 20 (15)
L ja XL A02089A-16 M16 x 2.0 24 mm 35 (25)

3181- ja 3186-mallien vääntömomentti Nm (ft-lb)
Numero Osan nimi Pumpun

koko
Osanumero Kierteen

koko
Tyyppi Kuusioko

ko
Vääntömo
mentti

— Ruuvi,
kytkinsuoj
us

Kaikki A02818A-89 M10 x 1.5 Kuusiokan
taruuvi

17 mm 15 (10)

— Mutteri,
kytkinsuoj
us

Kaikki A02089A-10 M10 x 1.5 Kuusiomut
teri

17 mm —

370A Ruuvi,
tiivistepesä
koteloon

14 tuumaa A02818A-163 M24 x 3.0 Kuusiokan
taruuvi

36 mm 800 (600)
16 tuumaa A02818A-145 M20 x 2.5 30 mm 500 (375)
19 tuumaa A02818A-145 M20 x 2.5 30 mm 500 (375)
22 tuumaa A02818A-165 M24 x 3.0 36 mm 800 (600)

— Ruuvi,
kotelon
jalka
jalustaan

S ja M A02818A-146 M20 x 2.5 Kuusiokan
taruuvi

30 mm 170 (125)
L ja XL A02818A-148 M20 x 2.5 30 mm 170 (125)
14 x 16-22 A02818A-165 M24 x 3.0 36 mm 270 (200)

A02817A-112
— Ruuvi,

rungon
jalka
jalustaan

S-ryhmä A02818A-105 M12 x 1.75 Kuusiokan
taruuvi

19 mm 40 (30)
M-ryhmä A02818A-126 M16 x 2.0 24 mm 65 (50)
L ja XL A02818A-145 M 20 x 2.5 30 mm 110 (80)

356E Tappi,
sivulevy
koteloon

14–16
tuumaa

A02815A-37 M10 x 1.5 Tappi — —

19–22
tuumaa

A02815A-38 M12 x 1.75 —

357A Kupumutt
eri,
sivulevy
koteloon

14–16
tuumaa

A06245A M10 x 1.5 Kuusiomut
teri

22.2 mm 15 (10)

19–22
tuumaa

A06245A M12 x 1.75 25.4 mm 25 (20)

Huolto (jatkuu)
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Numero Osan nimi Pumpun
koko

Osanumero Kierteen
koko

Tyyppi Kuusioko
ko

Vääntömo
mentti

320 Ruuvi,
juoksupyör
ä
kulutusren
kaaseen

S ja M A03723A-41 M6 x 1.0 Kolokantar
uuvi

Sisämitta 5
mm

7 (5)
6 x 10-19
8 x 10-16
6 x 10-22
8 x 10-19 A03723A-58 M8 x 1.25 Kolokantar

uuvi
Sisämitta 6
mm

10 (7)
8 x 10-22
10 x 12-16
10 x 12-19
14 x 14-16
XL

222E Ruuvi,
kotelon
kulutusren
gas

Kaikki A02819A-47 M6 x 1.0 Asetusruuv
i

Sisämitta 5
mm

7 (5)

304 Mutteri,
juoksupyör
ä

S-ryhmä B2151A-03 M27 x 3.0 Erikois 40.5 mm 325 (240)
M-ryhmä B2151A-04
L-ryhmä B2152A-03 M42 x 4.5 63 mm 800 (600)
XL-ryhmä B2152A-04

370B Ruuvi,
runko
pesään

S ja M A02818A-104 M12 x 1.75 Kuusiokan
taruuvi

19 mm 40 (30)
L ja XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 mm 65 (50)

353 Tappi,
tiivistyshol
kki pesään

S ja M A02815A-39 M12 x 1.75 Tappi — —
L ja XL A02815A-40 M16 x 2.0

355 Mutteri,
tiivistyshol
kki pesään

S ja M A02089A-12 M12 x 1.75 Kuusiomut
teri

19 mm 115 (85)
L ja XL A02089A-16 M16 x 2.0 24 mm 235 (175)

388K Väkiruuvi,
tiivistepesä
koteloon

Kaikki A02818A-109 M12 x 1.75 Kuusiokan
taruuvi

19 mm 15 (10)

371A Ruuvi,
laakeripesä
n säätö

S ja M A02818A-106 M12 x 1.75 Kuusiokan
taruuvi

19 mm —
L ja XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 mm

432B Mutteri,
laakerin
säätölukko

S ja M A02089A-12 M12 x 1.75 Kuusiomut
teri

19 mm 15 (10)
L ja XL A02089A-16 M16 x 2.0 24 mm 20 (15)

370C Ruuvi,
pesä
runkoon

S ja M A02817A-72 M12 x 1.75 Kuusiokan
taruuvi

19 mm 15 (10)
L ja XL A02818A-128 M16 x 2.0 24 mm 20 (15)

370 D Ruuvi,
jalka
runkoon

S ja M A02818A-102 M12 x 1.75 Kuusiokan
taruuvi

19 mm 40 (30)
L ja XL A02818A-124 M16 x 2.0 24 mm 65 (50)

236A Ruuvi,
laakerin
kiinnike
koteloon

S ja M A03723A-48 M6 x 1.0 Kolokantar
uuvi

Sisämitta 5
mm

20 (15)

L ja XL A03723A-82 M10 x 1.5 Sisämitta 8
mm

25 (20)

370E Ruuvi,
öljyn
paluutulpp
a

Kaikki A02818A-99 M12 x 1.75 Kuusiokan
taruuvi

19 mm 15 (10)

Huolto (jatkuu)
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Laakerien sovitukset ja toleranssit
Ryhmä Laakeri Laakerikehyksen aukko

enintään, tuumaa (millimetriä)
Laakeripesän aukko enintään,
tuumaa (millimetriä)

S Painelaakeri 6,3002 (160,02) 4,7253 (120,02)
Radiaalinen 4,7253 (120,02)

M Painelaakeri 6,3002 (160,02) 5,1191 (130,03)
Radiaalinen 5,1191 (130,03)

L Painelaakeri 7,8752 (200,03) 6,3002 (160,02)
Radiaalinen 5,9065 (150,03)

XL Painelaakeri 9,4500 (240,03) 7,4815 (190,03)
Radiaalinen 7,0876 (180,03)

Radiaalinen renkaan välys suljetuille juoksupyörille
Syyt juoksupyörän välyksen tarkastukseen

Suljetut juoksupyörät vaativat tiukan radiaalisen välyksen juoksupyörän ja kotelon kulutusrenkaan välissä,
jotta pumppu toimisi huipputehollaan. Pumpun suorituskyky saattaa ajan mittaan heiketä se takia, että tämä
kohta kuluu. Jos jokin osa ei ole määritysten mukainen, se on vaihdettava.

Radiaalinen renkaan välys
Koko Juoksupyörän renkaan

ulkomitta - tuumaa
(mm)

Kotelon renkaan
sisämitta - tuumaa
(mm)

Välys - tuumaa (mm)

3x6-14 4,4811 (164,62)
4,4771 (164,52)

6,5111 (165,38)
6,5151 (165,48)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

4x6-14 7,3078 (185,62)
7,3038 (185,52)

7,3378 (186,38)
7,3418 (186,48)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

4x6-16 7,7015 (195,62)
7,6975 (195,52)

7,7315 (196,38)
7,7355 (196,48)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

6x8-14 8,2187 (208,75)
8,2147 (208,65)

8,2487 (209,52)
8,2527 (209,62)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

8x8-14 9,2360 (234,59)
9,2320 (234,49)

9,2660 (235,36)
9,2700 (235,46)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

10x10-14 10,5062 (266,86)
10,5022 (266,76)

10,5362 (267,62)
10,5402 (267,72)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

6x8-16 8,2187 (208,75)
8,2147 (208,65)

8,2487 (209,52)
8,2527 (209,62)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

4x6-19 8,2187 (208,75)
8,2147 (208,65)

8,2487 (209,52)
8,2527 (209,62)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

8x10-16 10,7308 (272,56)
10,7268 (272,46)

10,7653 (273,44)
10,7693 (272,54)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

10x12-16 12,3843 (314,56)
12,3803 (314,46)

12,4229 (315,54)
12,4189 (315,44)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

14x14-16 13,5654 (344,56)
13,5614 (344,46)

13,6040 (345,54)
13,6000 (345,44)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

6x10-19 9,3551 (237,62)
9,3511 (237,52)

9,3851 (238,38)
9,3891 (238,48)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

8x10-19 10,7308 (272,56)
10,7268 (272,46)

10,7653 (273,44)
10,7693 (273,54)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

Huolto (jatkuu)
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Koko Juoksupyörän renkaan
ulkomitta - tuumaa
(mm)

Kotelon renkaan
sisämitta - tuumaa
(mm)

Välys - tuumaa (mm)

10x12-19 12,7780 (324,56)
12,7740 (324,46)

12,8125 (325,44)
12,8165 (325,44)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

6x10-22 9,9456 (252,62)
9,9416 (252,52)

9,9756 (253,38)
9,9796 (253,48)

0,030 (0,76)
0,038 (0,97)

8x10-22 11,4001 (289,56)
11,3961 (289,46)

11,4346 (290,44)
11,4386 (290,54)

0,0645 (0,88)
0,0425 (1,08)

12x14-19 13,9591 (354,56)
13,9551 (354,46)

13,9936 (355,44)
13,9976 (355,54)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

16x16-19 15,2579 (387,55)
15,2539 (387,45)

15,2924 (388,43)
15,2964 (388,53)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

10x12-22 12,7780 (324,56)
12,770 (324,46)

12,8125 (325,44)
12,8165 (325,54)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

12x14-22 14,6300 (371,60)
14,6260 (371,50)

14,6645 (372,48)
14,6685 (372,58)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

14x16-22 16,5575 (420,56)
16,5961 (420,46)

16,5921 (421,44)
16,5961 (421,54)

0,0345 (0,88)
0,0425 (1,08)

Huolto (jatkuu)
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Vianmääritys
Käytön vianmääritys
Oire Syy Korjaustoimi
Pumpusta ei tule
pumpattavaa nestettä.

Pumppua ei ole esitäytetty. Esitäytä pumppu uudelleen ja tarkista, että pumppu
ja imuputki ovat täynnä nestettä.

Imuputki on tukkeutunut. Poista esteet.

Juoksupyörään on tarttunut vierasta ainesta. Huuhtele pumppu paluusuuntaan juoksupyörän
puhdistamiseksi.

Akseli pyörii väärään suuntaan. Vaihda pyörimissuunta. Pyörimisen on vastattava
laakeripesän tai pumppukotelon nuolta.

Pohjaventtiili tai imuputken aukko ei ole
riittävän nestemäärän peitossa.

Kysy ITT-edustajalta, mikä on pumpulle sopiva
upotussyvyys. Estä pyörteet vaimentimen avulla.

Imukorkeus on liian suuri. Lyhennä imuputkea.

Pumppu ei tuota ilmoitettua
nimellisvirtausta tai -nostoa.

Tiivisteessä tai O-renkaassa on ilmavuoto. Vaihda uusi tiiviste tai O-rengas.

Tiivisteholkissa on ilmavuoto. Aseta mekaaninen tiiviste takaisin paikoilleen tai
säädä se uudelleen.

Juoksupyörään on tarttunut pieni määrä vierasta
ainesta.

Huuhtele pumppu paluusuuntaan juoksupyörän
puhdistamiseksi.

Juoksupyörän ja pumppukotelon välinen välys
on liian suuri.

Säädä juoksupyörän välys.

Imukorkeus ei ole riittävä. Varmista, että imuputken sulkuventtiili on täysin
auki ja että putkessa ei ole tuketta.

Juoksupyörä on kulunut tai rikkoutunut. Tarkista ja vaihda juoksupyörä tarvittaessa.

Pumppu aloittaa ensin
pumppaamisen mutta
lopettaa sen heti.

Pumppua ei ole esitäytetty. Esitäytä pumppu uudelleen ja tarkista, että pumppu
ja imuputki ovat täynnä nestettä.

Imuputkessa on ilmaa tai höyrytaskuja. Sovita putkisto siten, että ilmataskuja ei synny.

Imuputkessa on ilmavuoto. Korjaa vuoto.

Laakerit ylikuumenevat. Pumpun ja sen voimanlähteen välinen sovitus
on virheellinen.

Kohdista pumppu ja voimanlähde uudelleen.

Voitelu on riittämätön. Tarkista voiteluaineen sopivuus ja riittävyys.

Jäähdytysnestettä ei ole jäähdytetty oikein. Tarkista jäähdytysjärjestelmä.

Pumppu on meluisa tai
tärisee.

Pumpun ja sen voimanlähteen välinen sovitus
on virheellinen.

Kohdista pumppu ja voimanlähde uudelleen.

Juoksupyörään on tarttunut pieni määrä vierasta
ainesta.

Huuhtele pumppu paluusuuntaan juoksupyörän
puhdistamiseksi.

Juoksupyörän akseli on rikkoutunut tai taipunut. Korvaa tarpeen mukaan juoksupyörä tai akseli
uudella.

Pumpun perustus ei ole riittävän tukeva. Kiristä pumpun ja moottorin kiinnityspultit.
Varmista, että jalusta on valettu kunnolla ja ettei
siinä ole aukkoja tai ilmataskuja.

Laakerit ovat kuluneet. Vaihda laakerit.

Imu- tai poistoputkea ei ole ankkuroitu tai
riittävästi tuettu.

Ankkuroi imu- tai poistoputkisto tarpeen mukaan
Hydraulic Instituten Standards Manual -oppaan
suositusten mukaisesti.

Pumpussa on kavitaatiota. Paikallista ja korjaa järjestelmän ongelma.

Vianmääritys
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Oire Syy Korjaustoimi
Tiivisteholkki vuotaa
runsaasti.

Tiivistyslaippaa ei ole säädetty oikein. Kiristä tiivistysholkin mutterit.

Tiivisteholkin tiivisteet on asennettu
virheellisesti.

Tarkista ja asenna uudelleen tiivisteet.

Mekaanisen tiivisteen osat ovat kuluneet. Vaihda kuluneet osat.

Mekaaninen tiiviste ylikuumenee. Tarkista voitelu ja jäähdytysputket.

Akselitai akselin holkki on naarmuuntunut. Koneista akselin holkki tai vaihda se uuteen
tarpeen mukaan.

Moottorin ottoteho liian
suuri.

Poistokorkeus on laskenut määritetyn pisteen
alapuolelle ja nestettä pumpataan liikaa.

Asenna järjestelmään kuristusventtiili. Jos tästä ei
ole apua, säädä juoksupyörän ulkomittaa. Jos tästä
ei ole apua, kysy neuvoa ITT-edustajalta.

Pumpattava neste on odotettua painavampaa. Tarkista aineen ominaispaino ja viskositeetti.

Tiivistepesän liukurenkaat ovat liian tiukassa. Säädä liukurenkaat uudelleen. Jos liukurenkaat ovat
kuluneet, vaihda ne uusiin.

Pyörivät osat hankaavat toisiaan vasten. Tarkista, että osien väliset välykset ovat sopivat.

Juoksupyörän välys on liian tiukka. Säädä juoksupyörän välys.

Kohdistuksen vianmääritys
Oire Syy Korjaustoimi
Vaakasuora (sivuttainen) kohdistus ei
onnistu (kulmittainen tai yhdensuuntainen).

Voimanlähteen jaloissa on pulttikiinnitys. Löysää pumpun kiinnityspultit ja työnnä
pumppua ja voimanlähdettä, kunnes
vaakasuora kohdistus on kunnossa.

Jalustaa ei ole säädetty oikein vaakatasossa
ja se on mahdollisesti vääntynyt.

1. Selvitä, mitkä jalustan nurkat ovat
ylempänä tai alempana.

2. Poista tai lisää välilevyjä
asianmukaisiin kulmauksiin.

3. Kohdista pumppu ja voimanlähde
uudelleen.

Pystysuora (ylhäältä alas) kohdistus ei
onnistu (kulmittainen tai yhdensuuntainen).

Jalusta ei ole suorassa vaan on
todennäköisesti kaarella.

1. Määritä, tuleeko jalustan keskustaa
nostaa vai laskea.

2. Kiristä jalustan keskellä olevat ruuvit
tasaisesti.

3. Kohdista pumppu ja voimanlähde
uudelleen.

Kokoonpanon vianmääritys
Oire Syy Korjaustoimi
Akselin päässä on liian suuri päittäisvälys. Laakerien sisävälys ylittää suositellun arvon. Vaihda laakerit oikeantyyppisiin uusiin

laakereihin.

Akseli ja holkki liikkuvat liikaa. Holkki on kulunut. Vaihda uusi holkki.

Akseli on taipunut. Vaihda uusi akseli.

Liiallinen laakerirungon laipan liike. Akseli on taipunut. Vaihda uusi akseli.

Laakerirungon laippa on vääntynyt. Vaihda uusi laakerirungon laippa.

Tiivistyskammion tai tiivistepesän kansi
liikkuu liikaa.

Tiivistyskammion tai tiivistepesän kansi on
asetettu virheellisesti laakerirunkoon.

Aseta tiivistyskammion tai
tiivistepesän kansi uudelleen.

Tiivistyskammion tai tiivistepesän kansi on
kulunut tai syöpynyt.

Vaihda tiivistyskammion tai
tiivistepesän kansi.

Vianmääritys (jatkuu)
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Oire Syy Korjaustoimi
Juoksupyörän siiven kärki liikkuu liikaa. Siipi on taipunut. Vaihda juoksupyörä.

Vianmääritys (jatkuu)
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Osaluettelot ja piirustukset
Osaluettelo
Toisen sukupolven jousiripusteinen jalusta

Katso sarjanumerotiedoista oikeat osanumerot ja eri osien määrä.
Osa Osan nimi Materiaalikoodi
91786 352 Tappi 1,25–22 tuumaa C.S. 2210
91786 352 Tappi 1,25–22 tuumaa G.S. 6951
91786 350 Tappi 1,25–16 tuumaa C.S. 2210
91786 350 Tappi 1,25–16 tuumaa G.S. 6951
49507 15 Kuusiomutteri, 1,25 tuumaa C.S. 2210
49507 15 Kuusiomutteri, 1,25 tuumaa G.S. 6951
49507 65 Kuusiovastamutteri, 1,25 tuumaa

C.S.
2210

49507 65 Kuusiovastamutteri, 1,25 tuumaa
G.S.

6951

49519 13 Aluslevy, tavallinen, 1,25 tuumaa
C.S.

2210

49519 13 Aluslevy, tavallinen, 1,25 tuumaa
G.S.

A07321A Jousi, 885 lb/in. teräksellä
A08078A Jousi, 176 lb/in. teräksellä
A07314A Jousi, 885 lb/in. PVC-pinnoitettu
A08077A Jousi, 176 lb/in. PVC-pinnoitettu
A07313A Ohjain, jousi C.S. 3201
A07313A Ohjain, jousi G.S. 3211
076309 Laakerikokoonpanon pehmuste

Huomautuksia osataulukoista
Taulukon sarakkeiden huomautukset viittaavat seuraaviin:
1. Riippuu pumpun tai rungon koosta
2. Tiivistepesä = 2; mekaaninen tiiviste = 4
3. Lyhtyrenkaan liitännässä on tavallisesti yksi tulppa.

Valinnaiset liitännät vaativat yhden ylimääräisen tulpan tiivistepesän suojukselle ja kolme ylimääräistä
tulppaa dynaamisen tiivisteen suojukselle.

4. ShearpellerTM-juoksupyörä on saatavilla ainoastaan mllina Duplex 2205 (koodi 3265).
Mallien 3180 ja 3185 osaluettelo on jaettu kahdeksi taulukoksi:

• Yksi taulukko osille, jotka on tehty ruostumattomasta teräksestä, tai osille, jotka on tehty raudasta ja
päällystetty ruostumattomalla teräksellä

• Yksi taulukko muista materiaaleista tehdyille osille
Taulukko 7: Mallien 3180 ja 3185 osaluettelo (ruostumaton teräs tai rauta, joka on päällystetty ruostumattomalla
teräksellä)

Osa Määrä Osan nimi AI/316 SS -
päällyste All 316SS 316L SS 317SS 317L SS

100 1 Pesä 1000 1203 1219 1209 1225
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Osa Määrä Osan nimi AI/316 SS -
päällyste All 316SS 316L SS 317SS 317L SS

101 1 Juoksupyörä (katso
huomautus 4)

1203 1203 1219 1209 1225

105 1 Lyhtyrengas Teflon
106 1 sarja Liukurengas, tiivistepesä Asbestiton saumanauha
106 1 sarja Liukurengas,

dynaaminen tiiviste
Muottivalmisteinen grafiitti

107 2 Tiivistysholkin puolikas 1203 1203 1203 1209 1225
109A 1 Laakerin päätysuojus 1001
112 1 Laakeri (paine) Kaksinkertainen kulmakontakti (selätysten)
122 1 Akseli 2249
125 1 Kuristusholkki 3211 3211 2256 2232 2260
126 1 Akselin holkki 1226 1226 2256 2232 2260
126A 1 Shearpeller™-holkki - Hiilitäytteinen

teflon
- - -

134A 1 Laakeripesä 1000
136 1 Laakerin lukkomutteri Teräs
164 1 Kotelon kulutusrengas

(suljettu juoksupyörä)
1203 1203 1219 1209 1225

176 1 Sivulevy (avoin
juoksupyörä)

1001 1203 1219 1209 1225

178 1 Juoksupyörän kiila 2213
184 1 Tiivistepesän suojus/

tiivistyskammio
1000 1203 1219 1209 1225

193H 2 Rasvanippa
(rasvavoitelu)

Teräs

202 1 Juoksupyörän
kulumisrengas (suljettu
juoksupyörä -
vaihtoehto)

1203 1203 1219 1209 1225

222E 3 Säätöruuvi, kotelon
kulumisrengas

2210 2229 2256 2232 2260

228 1 Laakerirunko 1000
230C 1 Siiven hiukkasejektorin

(VPE) rengas
1362

236A Lue
huomautus
1

Ruuvi, laakerin kiinnike
koteloon

2239

241 1 Rungon jalka 1001
251 1 Voitelulaite (valinnainen) Teräs/lasi
253B 1 Laakerin kiinnike 1000
262 1 Heijastin 1203 1203 1219 1209 1225
264 1 Tiiviste, taustalevy Asbestiton aramidikuitu
265A 1 Tappi, pesä taustalevyyn 2226
304 1 Juoksupyörän mutteri 1203 1203 1219 1209 1225
319 1 Tarkastusikkuna

(öljyvoitelu)
2226
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Osa Määrä Osan nimi AI/316 SS -
päällyste All 316SS 316L SS 317SS 317L SS

320 3 Kolokantaruuvi,
juoksupyörän
kulumisrengas

2210 2229 2256 2232 2260

332A 1 Sokkelotiivistekokoonpa
no (paine)

Pronssi ja Viton-O-renkaat

333A 1 Sokkelotiivistekokoonpa
no (radiaalinen)

Pronssi ja Viton-O-renkaat

351 1 Tiiviste, kotelo Asbestiton aramidikuitu
353 Lue

huomautus
2

Tappi, laippa 2226

355 Lue
huomautus
2

Mutteri, tiivistysholkki 2228

356E Lue
huomautus
1

Tapit, sivulevy 2226

357A Lue
huomautus
1

Mutterit, sivulevy 2228

357J Lue
huomautus
1

Mutteri, pesä
taustalevyyn

2228

358 1 Tulpat (pesän tyhjennys,
valinnainen)

2210 2229 2256 2232 2260

358M 3 Tulpat (kotelon mittaus,
valinnainen)

2210 2229 2256 2232 2260

358P 1 Tiiviste, sivulevy
koteloon

Asbestiton aramidikuitu

370A Lue
huomautus
1

Ruuvi, kuusiokanta,
korvake koteloon

2239

370B 8 Ruuvi, kuusio (runko
pesään)

2210

370C Lue
huomautus
1

Ruuvi, pesä runkoon 2210

370 D 2 Ruuvi, rungon jalasta
runkoon

2210

370E 1 Ruuvi, öljyn paluu
(rasvavoitelu)

2210

371A Lue
huomautus
1

Pultti, säätö 2210

382 1 Laakerin lukkoprikka Teräs
383 1 Mekaaninen tiiviste Materiaali vaihtelee
400 1 Liittimen kiila 2213
408B 1 Tulppa (öljyn tyhjennys) 2210
408C 2 Tulppa (rasvan poisto) 2210
408D 1 Tulppa (rasvavoitelu) 2210
408E 4 Tulppa (öljyvoitelu) 2210
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Osa Määrä Osan nimi AI/316 SS -
päällyste All 316SS 316L SS 317SS 317L SS

408H Lue
huomautus
3

Tulppa (tiivistepesä) 2210 2229 2260 2256 2380

409 1 Laakeri (radiaalinen) Sylinterimäinen rullalaakeri, teräs
412A 1 O-rengas, juoksupyörä Teflon
412C 1 O-rengas, sivulevy

koteloon
Viton

412F 1 O-rengas, holkki Teflon
412U 1 O-rengas, heijastin Teflon
423B Lue

huomautus
1

Mutteri, vasta 2210

444 1 Taustalevy 1000 1203 1219 1209 1225
494 1 Jäähdytinkokoonpano SS-putki, messinkiliitokset
496 1 O-rengas, kotelo Buna N
748 Lue

huomautus
1

Korvake, kotelo 1011

Taulukko 8: Mallien 3180 ja 3185 osaluettelo (muut kuin ruostumattomasta teräksestä valmistetut)

Osa Määrä Osan nimi CD4 MCuN Ferralium
A743
CK3MCuN
(6–7 % Moly)

Seos 20 Hastelloy B Hastelloy C

100 1 Pesä 1216 1040 1605 1204 1217 1215
101 1 Juoksupyörä (katso

huomautus 4)
1216 1040 1605 1204 1217 1215

105 1 Lyhtyrengas Teflon
106 1 sarja Liukurengas,

tiivistepesä
Asbestiton saumanauha

106 1 sarja Liukurengas,
dynaaminen tiiviste

Muottivalmisteinen grafiitti

107 2 Tiivistysholkin
puolikas

1203 1203 1605 1204 1217 1215

109A 1 Laakerin päätysuojus 1001
112 1 Laakeri (paine) Kaksinkertainen kulmakontakti (selätysten)
122 1 Akseli 2249
125 1 Kuristusholkki 3211 2380 2379 2230 2247 2248
126 1 Akselin holkki 1226 2380 2379 2230 2247 2248
126A 1 Shearpeller™-holkki - - - - - -
134A 1 Laakeripesä 1000
136 1 Laakerin

lukkomutteri
Teräs

164 1 Pesän kulumisrengas
(suljettu juoksupyörä
-vaihtoehto)

1216 1040 1605 1204 1217 1215

176 1 Sivulevy (avoin
juoksupyörä)

1216 1040 1605 1204 1217 1215

178 1 Juoksupyörän kiila 2213
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Osa Määrä Osan nimi CD4 MCuN Ferralium
A743
CK3MCuN
(6–7 % Moly)

Seos 20 Hastelloy B Hastelloy C

184 1 Tiivistepesän suojus/
tiivistyskammio

1216 1040 1605 1204 1217 1215

193H 2 Rasvanippa
(rasvavoitelu)

Teräs

202 1 Juoksupyörän
kulumisrengas
(suljettu juoksupyörä
-vaihtoehto)

1216 1040 1605 1204 1217 1215

222E 3 Säätöruuvi, kotelon
kulumisrengas

2230 2380 2379 2230 2247 2248

228 1 Laakerirunko 1000
230C 1 Siiven

hiukkasejektorin
(VPE) rengas

1362

236A Lue
huomautu
s 1

Ruuvi, laakerin
kiinnike koteloon

2239

241 1 Rungon jalka 1001
251 1 Voitelulaite

(valinnainen)
Teräs/lasi

253B 1 Laakerin kiinnike 1000
262 1 Heijastin 1216 1040 1605 1204 1217 1215
264 1 Tiiviste, taustalevy Asbestiton aramidikuitu
265A 1 Tappi, pesä

taustalevyyn
2226

304 1 Juoksupyörän mutteri 1216 1040 1605 1204 1217 1215
319 1 Tarkastusikkuna

(öljyvoitelu)
2226

320 3 Kolokantaruuvi,
juoksupyörän
kulumisrengas

2230 2380 2379 2230 2247 2248

332A 1 Sokkelotiivistekokoo
npano (paine)

Pronssi ja Viton-O-renkaat

333A 1 Sokkelotiivistekokoo
npano (radiaalinen)

Pronssi ja Viton-O-renkaat

351 1 Tiiviste, kotelo Asbestiton aramidikuitu
353 Lue

huomautu
s 2

Tappi, laippa 2226

355 Lue
huomautu
s 2

Mutteri,
tiivistysholkki

2228

356E Lue
huomautu
s 1

Tapit, sivulevy 2226

357A Lue
huomautu
s 1

Mutterit, sivulevy 2228
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Osa Määrä Osan nimi CD4 MCuN Ferralium
A743
CK3MCuN
(6–7 % Moly)

Seos 20 Hastelloy B Hastelloy C

357J Lue
huomautu
s 1

Mutteri, pesä
taustalevyyn

2228

358 1 Tulpat (pesän
tyhjennys,
valinnainen)

2230 2380 2379 2230 2247 2248

358M 3 Tulpat (kotelon
mitta, valinnainen)

2230 2380 2379 2230 2247 2248

358P 1 Tiiviste, sivulevy
koteloon

Asbestiton aramidikuitu

370A Lue
huomautu
s 1

Ruuvi, kuusiokanta,
korvake koteloon

2239

370B 8 Ruuvi, kuusio (runko
pesään)

2210

370C Lue
huomautu
s 1

Ruuvi, pesä runkoon 2210

370 D 2 Ruuvi, rungon jalasta
runkoon

2210

370E 1 Ruuvi, öljyn paluu
(rasvavoitelu)

2210

371A Lue
huomautu
s 1

Pultti, säätö 2210

382 1 Laakerin lukkoprikka Teräs
383 1 Mekaaninen tiiviste Materiaali vaihtelee
400 1 Liittimen kiila 2213
408B 1 Tulppa (öljyn

tyhjennys)
2210

408C 2 Tulppa (rasvan
poisto)

2210

408D 1 Tulppa (rasvavoitelu) 2210
408E 4 Tulppa (öljyvoitelu) 2210
408H Lue

huomautu
s 3

Tulppa (tiivistepesä) 2230 2379 2230 2230 2247 2248

409 1 Laakeri (radiaalinen) Sylinterimäinen rullalaakeri, teräs
412A 1 O-rengas,

juoksupyörä
Teflon

412C 1 O-rengas, sivulevy
koteloon

Viton

412F 1 O-rengas, holkki Teflon
412U 1 O-rengas, heijastin Teflon
423B Lue

huomautu
s 1

Mutteri, vasta 2210

444 1 Taustalevy 1216 1040 1605 1204 1217 1215
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Osa Määrä Osan nimi CD4 MCuN Ferralium
A743
CK3MCuN
(6–7 % Moly)

Seos 20 Hastelloy B Hastelloy C

494 1 Jäähdytinkokoonpan
o

SS-putki, messinkiliitokset

496 1 O-rengas, kotelo Buna N
748 Lue

huomautu
s 1

Korvake, kotelo 1011

Taulukko 9: Mallien 3181 ja 3186 osaluettelo
Osa Määrä Osan nimi 316SS Duplex SS
100 1 Pesä 1203 1362
101 1 Juoksupyörä 1203 1362
105 1 Lyhtyrengas Teflon
106 1 sarja Liukurengas, tiivistepesä Asbestiton saumanauha
107 2 Tiivistysholkin puolikas 1203
109A 1 Laakerin päätysuojus 1001
112 1 Laakeri (paine) Kaksinkertainen kulmakontakti (selätysten)
122 1 Akseli 2249
125 1 Kuristusholkki 3211 3211
126 1 Akselin holkki 1226 1226
134A 1 Laakeripesä 1000
136 1 Laakerin lukkomutteri Teräs
164 1 Kotelon kulutusrengas (suljettu

juoksupyörä)
1203 1216

176 1 Sivulevy (avoin juoksupyörä) 1203 1362
178 1 Juoksupyörän kiila 2213
184 1 Tiivistepesän suojus/tiivistyskammio 1203 1362
193H 2 Rasvanippa Teräs
202 1 Juoksupyörän kulumisrengas (suljettu

juoksupyörä -vaihtoehto)
1203 1362

222E 3 Säätöruuvi, kotelon kulumisrengas 2229 2230
228 1 Laakerirunko 1000
230C 1 Siiven hiukkasejektorin (VPE) rengas 1362
236A Lue huomautus 1 Ruuvi, laakerin kiinnike koteloon 2239
241 1 Rungon jalka 1001
251 1 Voitelulaite (valinnainen) Teräs/lasi
253B 1 Laakerin kiinnike 1000
304 1 Juoksupyörän mutteri 1203 1216
319 1 Tarkastuslasi 2226
320 3 Kolokantaruuvi, juoksupyörän

kulumisrengas
2229 2230

332A 1 Sokkelotiivistekokoonpano (paine) Pronssi ja Viton-O-renkaat
333A 1 Sokkelotiivistekokoonpano (radiaalinen) Pronssi ja Viton-O-renkaat
351 1 Tiiviste, kotelo Asbestiton aramidikuitu
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Osa Määrä Osan nimi 316SS Duplex SS
353 Lue huomautus 2 Tappi, laippa 2226
355 Lue huomautus 2 Mutteri, tiivistysholkki 2228
356E Lue huomautus 1 Tapit, sivulevy 2226
357A Lue huomautus 1 Mutterit, sivulevy 2228
358 1 Tulpat (pesän tyhjennys, valinnainen) 2229 2230
358M 3 Tulppa (kotelon mittaus, valinnainen) 2229 2230
360P 1 Tiiviste, sivulevy koteloon Asbestiton aramidikuitu
370A Lue huomautus 1 Ruuvi, kuusiokanta (kansi koteloon) 2443
370B 8 Ruuvi, kuusio (runko pesään) 2210
370C Lue huomautus 1 Ruuvi, pesä runkoon 2210
370 D 2 Ruuvi, rungon jalasta runkoon 2210
370E 1 Ruuvi, öljyn paluu 2210
371A Lue huomautus 1 Pultti, säätö 2210
382 1 Laakerin lukkoprikka Teräs
383 1 Mekaaninen tiiviste Materiaali vaihtelee
388K 3 Kuusiopultti, tiivistekotelo kanteen 2442
400 1 Liittimen kiila 2213
408B 1 Tulppa (öljyn tyhjennys) 2210
408C 2 Tulppa (rasvan poisto) 2210
408D 1 Tulppa (rasvavoitelu) 2210
408E 4 Tulppa (öljyvoitelu) 2210
408H Lue huomautus 3 Tulppa (tiivistepesä) 2229 2230
409 1 Laakeri (radiaalinen) Sylinterimäinen rullalaakeri, teräs
412A 1 O-rengas, juoksupyörä Teflon
412C 1 O-rengas, sivulevy koteloon Viton
412F 1 O-rengas, holkki Teflon
423B Lue huomautus 1 Mutteri, vasta 2210
494 1 Jäähdytinkokoonpano SS-putki, messinkiliitokset
496 1 O-rengas, kotelo BUNA

Taulukko 10: Materiaalien ristiviitekaavio
Goulds-
pumppujen
materiaalikoodi

Materiaali ASTM DIN ISO JIS

1000 Valurauta A48 Luokka 25 - - -
1001 Valurauta A48 Class 25B - - -
1003 Valurauta A48 Class 30B 0,6020 DR185/Gr200 G5501 (FC20)
1011 Meltoteräs A536 Gr60-40-18 0,7040 R1083/400-12 G5502 (FCD40)
1040 Ferralium - - - -
1203 316SS A743 CF-8M 1,4408 - G5121 (SC514)
1204 Seos 20 A743CN-7M 1,4500 - -
1209 317SS A743CG-8M 1,4448 - -
1215 Hastelloy C A494 CW-7M - - -
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Goulds-
pumppujen
materiaalikoodi

Materiaali ASTM DIN ISO JIS

1216 CD4MCuN A890 GR 1B - - -
1217 Hastelloy B A494 N-7M - - -
1219 316L SS A743 CF-3M - - -
1220 Titaani B367 Gr C-3 - - -
1225 317L SS A73 CG3M - - -
1226 316SS A743 CR-8M - - -
1233 904L SS - - - -
1362 Duplex SS A890 Gr 3A - - -
1362 Duplex SS A890 Gr 3A - - -
1605 6–7 % Moly Duplex A743 CK3NCuN - - -
2210 Hiiliteräs A307 Gr B

A307 Gr 4340
- - -

2230 Carpenter 20 B473 (N08020) - - -
2247 Alloy B-2 B335 (N10665) - - -
2248 Alloy C-276 B574 (N10276) - - -
2249 Hiiliteräs A322 Gr 4340 - - -
2255 17-4PH A564, tyyppi 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 6–7 % Moly Duplex A4709 (S31254) - - -
2380 Ferralium - - - -
3211 316SS A240 Tyyppi 316 - - -
3265 Seos 2205 A240 1,4462 - -
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Kokoonpanopiirustukset (räjäytyskuvat)

Kuva 15: Mallien 3180 ja 3185 räjäytyskuva

Kuva 16: Mallien 3181 ja 3186 räjäytyskuva
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164

222E

320

202

101
Kuva 17: Suljettu juoksupyörä -vaihtoehto

126A

101

Kuva 18: Shearpeller™
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412F

355
107

106
105

125
126

353
357J

184

264
262

412U
265A

444

Kuva 19: Dynaaminen tiiviste -vaihtoehto (vain 3180/3185)

184

352B
230C

412F
126

353
383

355
Kuva 20: TaperBore™ PLUS -tiivistekammio ja VPE-rengas

Osaluettelot ja piirustukset (jatkuu)

Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas 111



Kuva 21: Kurkkuholkkivaihtoehto ja muunnostiivistevaihtoehto malleille 3181 ja 3186
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Tiivistepesän ja tiivistekammion vaippapiirustukset

Kuva 22: 3180/3185, pakattu tiivistepesä, piirustus C03346A, versio 4, numero 0
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Kuva 23: 3180/3185, mekaaninen tiiviste, piirustus C03494A, versio 5, numero 0
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Kuva 24: 3180/3185, TaperBore™ PLUS -tiiviste, piirustus A06755A, versio 1, numero —
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Kuva 25: 3181/3186, tiivistepesä, piirustus C05279A, versio 1, numero —
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Kuva 26: 3181/3186, mekaaninen tiiviste, piirustus A07209A, versio 1, numero —
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Kuva 27: 3181/3186, TaperBore™ PLUS -tiiviste, piirustus C05209A, versio 2, numero —

Osaluettelot ja piirustukset (jatkuu)
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Kuva 28: 3181/3186, TaperBore™ PLUS ja muunnostiiviste, piirustus C05278A, versio 1, numero—
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Kuva 29: 3181/3186 TaperBore™ PLUS ja tappiholkki, piirustus A06756A, versio 2, numero —

Osaluettelot ja piirustukset (jatkuu)

120 Models 3180, 3181, 3185, and 3186 Asennus-, käyttö- ja huolto-opas



Paikalliset ITT-yhteystiedot
Paikallistoimistot
Alue Osoite Puhelin Faksi
Pohjois-Amerikka (päämaja) ITT - Goulds Pumps

Yhdysvallat
Aasia, Tyynenmeren seutu ITT Industrial Process

10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65–627–63693 +65– 627–63685

Eurooppa ITT - Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, Englanti
EX13 5HU

+44–1297–630250 +44–1297–630256

Latinalais-Amerikka ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago
8580000
Chile

+562–544–7000 +562–544–7001

Lähi-Itä ja Afrikka ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athens
Kreikka

+30–210–677–0770 +30–210–677–5642
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