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VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE 

 

Till: Våra kunder 

Användarens säkerhet är av central vikt vid utformningen av våra produkter. Iaktta säkerhetsåtgärderna i 

denna handbok för att begränsa risken för personskada. 

ITT Goulds Pumps erbjuder säker, problemfri service när de installeras, underhålls och används på korrekt 

sätt.  

Säker installation, användning och underhåll av ITT Goulds Pumps-utrustningen är en väsentlig del av 

slutanvändarens ansvar. Denna pumpsäkerhetshandbok identifierar specifika säkerhetsrisker som alltid 

måste iakttas under produktens livslängd. Att förstå och följa dessa säkerhetsvarningar är nödvändigt för 

att säkerställa att personal, egendom och miljö inte kommer till skada. Det räcker emellertid inte att bara 

iaktta dessa varningar — slutanvändaren måste också följa de säkerhetsstandarder som gäller inom 

branschen och på företaget. Att identifiera och eliminera osäkra installations-, användnings- och 

underhållsrutiner är ett ansvar som faller på alla personer som är inblandade i installation, användning och 

underhåll av industriell utrustning. 

Se till att läs igenom och förstå installations-, användnings- och underhållsriktlinjerna som beskrivs i 

denna pumpsäkerhetshandbok samt användar-, drift- och underhållshandboken. Uppdaterade handböcker 

finns att tillgå på www.gouldspumps.com/literature_ioms.html eller genom att kontakta din Goulds 

Pumps-representant.  

Du måste läsa och förstå dessa handböcker före installation och start. 

För ytterligare information, kontakta din Goulds Pumps-representant eller besök vår webbplats på 

www.gouldspumps.com. 
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SÄKERHETSVARNINGAR 

Vid användning av pumputrustning föreligger signifikanta risker utöver vad som behandlas genom normala 

säkerhetsåtgärder. 

 VARNING 

En pump är ett tryckkärl med roterande delar som kan vara farliga. Ett tryckkärl som utsätts för ett för högt 

tryck kan explodera, brista eller släppa ut innehållet, vilket kan leda till dödsfall, personskada, sakskada 

och/eller miljöskada. Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att ett för högt tryck inte 

uppstår. 

 VARNING 

Användning av ett pumpsystem med blockerad sugfunktion och utlopp måste alltid undvikas. Även en kort 

stunds drift under dessa förhållanden kan göra att den inneslutna vätskan som pumpas överhettas vilket leder 

till en kraftig explosion. Slutanvändaren måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att detta 

tillstånd undviks. 

 VARNING 

Pumpen kan hantera farliga och/eller giftiga vätskor. Var försiktig vid identifering av innehållet i pumpen och 

eliminera risken för exponering, särskilt om den är farlig och/eller giftig. Möjliga risker inkluderar men är inte 

begränsade till lättantändliga, sura, frätande, explosiva vätskor samt hög temperatur och andra risker. 

 VARNING 

Användar-, drift- och underhållshandböckerna för pumputrustningar identifierar tydligt de godkända 

metoderna för demontering av pumpenheter. Dessa metoder måste följas. Särskilt gällande förbudet att 

använda värme på pumphjul och/eller låsanordningar för pumphjul för att underlätta borttagningen. Instängd 

vätska kan snabbt expandera och resultera i en kraftig explosion och skada. 

 

ITT Goulds Pumps tar inget ansvar för personskada, sakskada eller fördröjningar som orsakas av underlåtenhet att 

iaktta installations-, användnings- och underhållsanvisningarna i denna pumpsäkerhetshandbok eller gällande 

användar-, drift- och underhållshandbok som finns tillgänglig på www.gouldspumps.com/literature. 
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SÄKERHET 

DEFINITIONER 

I denna handbok används begreppen VARNING, VAR FÖRSIKTIG, ELEKTRISK och ATEX för att indikera 

platser där särskild uppmärksamhet krävs. 

Du måste iaktta alla försiktighetsmeddelanden och varningar som markeras i denna 

pumpsäkerhetshandbok samt den användar-, drift- och underhållshandbok som medföljer utrustningen. 

 

 

 VARNING 

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. 

Exempel:  Pumpen ska inte användas utan att kopplingsskyddet är korrekt installerat. 

 

 VAR FÖRSIKTIG 

Indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindriga eller måttliga personskador. 

 Exempel:  Tillstrypning av flödet från sugsidan kan orsaka kavitation och skada på pumpen. 

 

 ELEKTRISK FARA 
Indikerar risk för elektriska faror om anvisningarna inte följs. 

 Exempel:  Blockera strömförsörjningen för att förhindra elstötar, oavsiktlig start och personskada. 

 

 Du måste följa anvisningarna som följer Ex-symbolen när du installerar pumpar i en potentiellt explosiv 

atmosfär. Personskada och/eller skada på utrustningen kan inträffa om dessa anvisningar inte följs. Om det 

finns frågor angående dessa krav eller om uttrustningen ska modifieras ska du kontakta en ITT Goulds 

Pumps-representant innan du går vidare. 

 

Exempel:  Felaktig justering av pumphjulet kan orsaka kontakt mellan rörliga och fasta   

                         delar vilket kan resultera i gnistor och värmebildning. 
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ALLMÄNNA SÄKERHETSÅTGÄRDER 

 VARNING 

En pump är ett tryckkärl med roterande delar som kan vara farliga. Pumpen kan innehålla farliga vätskor som utgör 
risker, exempelvis risk för hög temperatur, lättantändlighet, sura eller frätande ämnen, explosion och andra 
risker.  Operatörer och underhållspersonal måste iaktta detta och följa säkerhetsåtgärderna. Personskador inträffar 
om rutinerna i denna handbok inte iakttas. ITT Goulds Pumps accepterar inget ansvar för personskada, skada på 
utrustning eller försening orsakad av underlåtenhet att iaktta anvisningarna i denna handbok och användar-, drift- 
och underhållshandbok som medföljer utrustningen som medföljer utrustningen.  

 

Allmänna säkerhetsåtgärder 

VARNING  
ANVÄND ALDRIG VÄRME FÖR ATT TA BORT ETT PUMPHJUL. Det kan 
explodera på grund av instängd vätska. 

VARNING  
Använd ALDRIG värme för att demontera pumpen då det finns risk för explosion 
på grund av instängd vätska. 

VARNING  Kör ALDRIG pumpen utan att kopplingsskyddet är korrekt installerat. 

VARNING  Kör ALDRIG pumpen under rekommenderad minimal flödeshastighet när den är 
torr, eller utan primning. 

VARNING  
Blockera ALLTID strömförsörjningen till motorn innan du utför underhåll på 
pumpen. 

VARNING  Använd ALDRIG pumpen utan installerade säkerhetsanordningar. 

VARNING 
 
 

Använd ALDRIG pumpen med stängd utloppsventil. 

VARNING 
 
 

Använd ALDRIG pumpen med stängd sugventil. 

VARNING  
ÄNDRA INTE serviceåtgärden utan godkännande av en auktoriserad ITT Goulds 
Pumps-representant. 

VARNING  

Säkerhetskläder och -utrustning: 

 Isolerade handskar vid hantering av varma lager eller lagervärmare 

 Kraftiga handskar vid hantering av delar med skarpa kanter, i synnerhet 
pumphjul 

 Säkerhetsglasögon (med sidoskydd) 

 Skor med stålhätta vid hantering av delar, tunga verktyg osv. 

 Annan personlig skyddsutrustning som skydd mot farliga/giftig vätskor 

VARNING  

Leverans: 

Monterade pumpenheter och respektive delar är tunga. Om du inte lyfter och 
stöttar utrustningen på rätt sätt kan det leda till allvarliga personskador och/eller 
skador på utrustningen. Lyft bara utrustningen i de speciellt angivna 
lyftpunkterna eller enligt användar-, drift- och underhållshandboken. 
Uppdaterade handböcker finns att tillgå på 

www.gouldspumps.com/literature_ioms.html eller genom din ITT Goulds 

Pumps-representant. Obs: Lyftanordningar (lyftöglor, slingor, spridare etc) måste 
vara klassade, valda och användas för hela den last som ska lyftas. 

VARNING: 

 Justering: 

Följ förfarandena för axelns uppriktning för att förhindra katastrofiska fel på 
drivkomponenter och oavsiktlig kontakt med rörliga delar. Följ 
kopplingstillverkarens kopplingsanvisningar och driftförfaranden. 
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Allmänna säkerhetsåtgärder 

VARNING  

Se till att strömförsörjningen är blockerad innan du påbörjar något förfarande för 

uppriktning. Underlåtenhet att blockera strömförsörjningen till motorn kan leda 

till allvarlig personskada. 

VAR 

FÖRSIKTIG  

Rör: 

Dra aldrig rörledningar på plats med våld på pumpens flänsade anslutningar.  

Det kan ge farliga spänningar på enheten och ge upphov till förskjutning mellan 

pumpen och motorn. Rörspänningar försämrar pumpens drift, resulterar i 

personskada och skador på utrustningen. 

VARNING  
Flänsade anslutningar: 

Använd bara fästelement av rätt dimensioner och material. 

VARNING  Byt ut alla korroderade fästelement. 

VARNING  
Säkerställ att alla fästelement är ordentligt åtdragna och att det inte saknas några 

fästelement. 

VARNING  Start och drift: 

Kontrollera att motorn är korrekt certifierad vid installation i en potentiellt 

explosiv miljö. 

VARNING  
Att köra pumpen med omvänd rotation kan leda till kontakt mellan metalldelar, 

värmebildning och brott på inneslutningen. 

VARNING  Blockera strömförsörjningen för att förhindra oavsiktlig start och personskada. 

VARNING 

 Förfarandet för justering av pumphjulsspelet måste följas. Underlåtenhet att ställa 

in spelet på rätt sätt eller att följa de korrekta förfarandena kan leda till gnistor, 

oväntad värmebildning och skador på utrustningen. 

VARNING 

 Om du använder en mekanisk patrontätning måste du installera 

centreringsklämmorna och lossa fästskruvarna innan du justerar pumphjulsspelet. 

Underlåtenhet att göra så kan leda till gnistor, värmebildning och skada på den 

mekaniska tätningen. 

VARNING  
Kopplingen som används i en ATEX-klassad omgivning måste vara korrekt 

certifierad och konstruerad av ett icke-gnistbildande material. 

VARNING  
Kör aldrig pumpen utan att kopplingsskyddet är korrekt installerat. Personskador 

uppstår om pumpen körs utan kopplingsskydd. 

VARNING 
 Säkerställ att lagren smörjs ordentligt. Underlåtenhet att göra det kan leda till 

kraftig värmebildning, gnistor och haveri i förtid. 

VAR 

FÖRSIKTIG  

Den mekaniska tätningen som används i en ATEX-klassad miljö måste vara 

korrekt certifierad. Före start, säkerställ att alla potentiella läckor av 

processvätska ut i arbetsmiljön är slutna. 

VAR 

FÖRSIKTIG  

Kör aldrig pumpen utan att vätska leds fram till den mekaniska tätningen. Om du 

kör en mekanisk tätning torr, även om det bara är i några sekunder, kan detta 

orsaka skada på tätningen. Personskada kan inträffa om en mekanisk tätning 

fallerar. 

VARNING  
Försök aldrig att byta ut packningen förrän motorn är korrekt blockerad och 

kopplingsmellanlägget har tagits bort. 

VARNING 
 

 
Dynamiska tätningar är ej tillåtna i en ATEX-klassad omgivning. 
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Allmänna säkerhetsåtgärder 

VARNING  

KÖR ALDRIG pumpen under lägsta märkflöde eller med stängd sug- eller 

tryckventil. Dessa förhållanden kan leda till explosionsrisk beroende på 

förångning av pumpad vätska vilket snabbt kan leda till pumphaveri och 

personskada.  

VARNING  
Se till att pumpen är isolerad från systemet och att trycket har frigjorts innan du 

demonterar pumpen, tar bort pluggar, öppnar eller dränerar ventiler eller kopplar 

bort ledningar. 

VARNING  

Avstängning, demontering och ommontering: 

Pumpdelarna kan vara tunga. Korrekta lyftmetod måste användas för att undvika 

personskador och/eller skador på utrustningen. Skor med stålhätta måste 

användas hela tiden. 

VARNING  

Pumpen kan hantera farliga och/eller giftiga vätskor. Iaktta lämpliga 

dekontamineringsmetoder. Korrekt personlig skyddsutrustning måste användas. 

Vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra personskador. Pumpad vätska måste 

hanteras och avyttras i enlighet med gällande miljöföreskrifter. 

VARNING  
Användaren måste vara medveten om säkerhetsföreskrifterna gällande pumpad 

vätska för att undvika personskada.  

VARNING    Blockera strömförsörjningen för att förhindra oavsiktlig start och personskada. 

VAR 

FÖRSIKTIG 
 

Låt alla system och pumpdelar kylas ned innan du hanterar dem för att förhindra 

personskada. 

VAR 

FÖRSIKTIG 

 Om pumpen är av modell NM3171, NM3196, 3198, 3298, V3298, SP3298, 

4150, 4550 eller 3107 kan det finnas risk för statisk elektrisk urladdning från 

plastdelar som inte är ordentligt jordade. Om vätskan som pumpas är icke-

konduktiv ska du tömma och spola pumpen med en konduktiv vätska på ett 

sådant sätt att ingen gnista frigörs i atmosfären. 

VARNING  

Använd aldrig värme för att ta bort ett pumphjul. Användning av värme kan 

orsaka en explosion på grund av instängd vätska vilket kan resultera i allvarlig 

personskada och skador på egendom. 

VAR 

FÖRSIKTIG 
 

Använd kraftiga handskar vid hantering av pumphjul då skarpa kanter kan orsaka 

personskada. 

VAR 

FÖRSIKTIG 
 

Använd isolerade handskar när du använder en lagervärmare. Lager blir varma 

och kan orsaka personskada. 
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ATEX-BEAKTANDEN och AVSEDD ANVÄNDNING 

Var särskilt försiktigt i potentiellt explosiva miljöer för att säkerställa att utrustningen underhålls korrekt. Det 

omfattar, men är inte begränsat till: 

1. Övervaka pumpramen och sluttemperaturen i vätskan. 

2. Upprätthålla rätt lagersmörjning. 

3.  Säkerställa att pumpen används i avsett hydrauliskt område. 

 

ATEX-efterlevnad är endast tillämpligt när pumpenheten används på avset sätt. Användning, installation eller 

underhåll av pumpen på ett sätt som inte beskrivs i användar-, drift- och underhållshandboken kan leda till allvarlig 

personskada eller skador på utrustningen. Det innefattar modifiering av utrustningen eller användning av andra 

delar än dem som ITT Goulds Pump tillhandahåller. Om det finns frågor angående avsedd användning av 

utrustningen ska du kontakta en ITT Goulds-representant innan du går vidare. Uppdaterade användar-, drift- och 

underhållshandböcker finns att tillgå på www.gouldspumps.com/literature_ioms.html eller genom din ITT 

Goulds Pumps-representant. 

 

Alla pumpenheter (pump, tätning, koppling, motor och pumptillbehör) som är certifierade för användning i en 

ATEX-klassad omgivning, identifieras med ATEX-etikett fastsatt på pumpen eller bottenplattan på vilken den 

sitter monterad. En typisk etikett skulle se ut så här: 

 

CE och EX anger ATEX-efterlevnad. Koden direkt nedanför dessa symboler lyder på följande sätt: 

II = Grupp 2  

2 = Kategori 2 

G/D  = Gas och damm finns  

T4 = Temperaturklass, kan vara T1 till T6 (se tabell 1) 

 

Tabell 1 

Kod 

Max tillåten 

yttemperatur 
oF  (oC) 

Max tillåten 

vätsketemperatur 
oF  (oC) 

T1 842  (450) 700 (372) 

T2 572  (300) 530 (277) 

T3 392  (200) 350 (177) 

T4 275  (135) 235 (113) 

T5 212  (100) 
Alternativ ej 

tillgängligt 

T6 185    (85) 
Alternativ ej 

tillgängligt 

Kodklassifikationen på utrustningen måste överensstämma med det angivna området där utrustningen ska 

installeras. Annars får utrustningen inte användas; kontakta då din ITT Goulds Pumps-representant innan du går 

vidare.
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DELAR 

Användning av äkta Goulds-delar ger den säkraste och mest 

pålitliga pumpfunktionen. ITT Goulds Pumps ISO-certifiering 

och kvalitetskontrollrutiner säkerställer att delarna tillverkas 

enligt högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder. 

 

Kontakta din lokala Goulds-representant för detaljer 

beträffande detaljer om äkta Goulds-delar. 
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Pumpens dataskylt

TYP *) Pumpens typ och storlek
S/N *) Serienummer
ÅR Tillverkningsår
Q Nominell kapacitet vid driftpunkten
P Märkeffekt vid driftpunkten
H Tryckhöjd (energitryckhöjd) vid driftpunkten
N Hastighet
Pall w C Max. tillåtet höljesdriftstryck (= högsta utloppstryck vid den nominella driftstemperatu-

ren för vilken pumphöljet kan användas)
TEMP Nominell driftstemperatur för pumpad vätska
ITEM NO. Kundutrustningsnummer
MATL Konstruktionsmaterial
*) Alla uppgifter om utformning och material definieras med denna information. De

måste uppges på alla förfrågningar till tillverkaren beträffande beställning av
reservdelar
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ATEX-etikett (endast för pumpar i enlighet
med EG-direktiv 94/9/EG)

CE Märke som anger efterlevnad av EG-direktiv 94/9/EG
Ex särskilt märke beträffande explosionsskydd
II Symbol för utrustningsgruppen
2G Symbol för kategori (2), explosiv atmosfär på grund av gaser, ångor eller dimma (G)
c Symbol för antändningsskydd (tillverkningssäkerhet "c")
T1-T. Symbol för klassificering av det teoretiskt tillgängliga området av temperaturklasser -

data för temperaturklass syftar på Explosionsskydd (sida 7), Temperaturgränser; Data
för maximal driftstemperatur för pumpad vätska hänvisar till pumpens dataskylt,
datablad och/eller orderbekräftelse.

Efterlevnad av EG-direktiv 94/9/EG "Utrustning och skyddssystem för användning i
potentiellt explosiv atmosfär" deklareras genom utfärdande av EG-Försäkran om överens-
stämmelse och fästning av ATEX-etiketten på pumpen (adapter). ATEX-etiketten är även
fäst på pumpens namnskylt.
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Allmänt

Allmänt
Produkten uppfyller kraven i Maskindirektivet 98/37/EG (fd. 89/392/EWG).

VARNING: Personalen som arbetar med installation, drift, inspektion och underhåll måste
kunna visa att de känner till relevanta förordningar för olycksförebyggande åtgärder och att
de har lämpliga kvalifikationer för arbetet. Om personalen inte har de relevanta kunska-
perna ska de få lämplig utbildning.

Driftssäkerheten hos den levererade pumpen (= pumpen med motor) kan endast
garanteras när den används på avsett sätt enligt det bifogade databladet och/eller
orderbekräftelsen. Start, Användning, Avstängning (sida 21).
Operatören är ansvarig för att anvisningarna efterlevs och för att säkerhetskraven i dessa
användarinstruktioner följs. Tillförlitlig funktion hos pumpen eller pumpenheten kan endast
åstadkommas om installation och underhåll utförs försiktigt i enlighet med inom tekniska
branscher allmänt vedertagna regler.
Om det saknas någon information i dessa
användarinstruktioner ska du kontakta oss.
Tillverkaren tar inget ansvar för pumpen eller pumpenheten om användarinstruktionerna
inte följs.
Dessa användarinstruktioner ska förvaras på en säker plats för framtida bruk.
Om tredje part ska erhålla denna pump eller pumpenhet är det mycket viktigt att dessa
användarinstruktioner samt informationen om driftsmiljön och eventuella begränsningar i
orderbekräftelsen också vidarebefordras. Dessa användarinstruktioner tar inte hänsyn till
alla designdetaljer och varianter och heller inte alla möjliga tillfälligheter och händelser som
kan inträffa vid installation, användning och underhåll.
Vi behåller all upphovsrätt i dessa användarinstruktioner; de är endast avsedda för ägarens
personliga bruk av pumpen eller pumpenheten. Användarinstruktionerna innehåller teknis-
ka anvisningar och ritningar som inte reproduceras, distribueras eller användas i sin helhet
eller delvis på något obehörigt sätt för konkurrensändamål och heller inte vidarebefordras
till andra.

Garanti
Garantin utfästs i enlighet med våra Leveransvillkor och/eller bekräftelseordern.
Reparationsarbete under garantiperioden får endast utföras av oss eller med vårt skriftliga
godkännande. Annars upphör garantin att gälla.
Längre garantier täcker i stort sett endast korrekt hantering och användning av specificerat
material. Garantin täcker inte naturligt slitage och alla delar som utsätts för slitage,
exempelvis pumphjul, axeltätningar, axlar, axelhylsor, lager, slitringar osv. eller skador som
orsakas av transport eller felaktig hantering.
För att garantin ska kunna tillämpas är det viktigt att pumpen eller pumpenheten används i
enlighet med driftsförhållandena på märkskylten, beställningsbekräftelsen och i databladet.
Detta gäller i synnerhet med avseende på materialets uthållighet och jämn körning av
pumpen samt axeltätningen.
Om en eller flera aspekter av de aktuella driftsförhållandena skiljer sig ska vi ombes att
skriftligen bekräfta att pumpen är lämplig.



Säkerhetsbestämmelser

ICB Instruktioner för installation, drift och underhåll6

Säkerhetsbestämmelser

Säkerhetsbestämmelser
Dessa användaranvisningar innehåller viktiga instruktioner som måste följas när pumpen
monteras och tas i drift samt vid användning och underhåll. Därför måste dessa
användaranvisningar läsas av kompetent, ansvarig personal och/eller anläggningens
operatör innan pumpen installeras och tas i drift, och de måste lämnas permanent
tillgängliga på den plats där pumpen eller pumpenheten används.
Dessa användaranvisningar hänvisar inte till de allmänna förordningarna för olycksförebyg-
gande åtgärder eller lokala säkerhets- och/eller driftsförordningar. Operatören ansvarar för
att dessa förordningar följs (om nödvändigt genom att anropa ytterligare installationsperso-
nal).
På motsvarande sätt ingår inte heller instruktioner och säkerhetsanordningar för hantering
och bortskaffande av pumpmediet och/eller hjälpmedia för spolning, smörjning osv i
användarinstruktionerna, särskilt om de är explosiva, toxiska, heta osv.
Operatören bär hela ansvaret för att pumpen hanteras på ett kompetent och regelenligt
sätt.

Märkning av referenser i användarinstruktionerna
Säkerhetsbestämmelserna i dessa bruksanvisningar är särskilt märkta med säkerhetsskyl-
tar enligt DIN 4844:
Säkerhetsreferens!
Om bestämmelserna inte iakttas kan det skada pumpen eller försämra dess funktion.
EC-Ex-märkning
Produkter som är avsedda att användas i miljöer med explosionsrisk måste märkas.
Allmän symbol för Fara!
Personer utsättas för fara.
Varning för elektrisk spänning!
Säkerhetsanvisningar som är fästa direkt på pumpen måste iakttas under alla omständig-
heter. De måste vidare hållas i gott läsbart skick. Dessa användaranvisningar för pumpen
och alla eventuella fästa användaranvisningar för tillbehör (t.ex. motorn) måste iakttas och
hållas tillgängliga.

Faror med bristfällig efterlevnad av säkerhetsanvisningarna
Bristfällig efterlevnad av säkerhetsanvisningarna kan leda till hävning av eventuella grunder
till skadeståndsanspråk.
Bristfällig efterlevnad kan även ge upphov till följande risker:

• Fel på viktiga funktioner på maskinen eller anläggningen.

• Fel på elektronisk utrustning och mätinstrument orsakad av magnetiska fält.

• Personskada och sakskada orsakad av magnetiska fält.

• Personskada orsakad av elektriska, mekaniska och kemiska influenser.

• Miljöskada orsakad av läckage av farliga substanser.

Vid användning av enheten i områden utsatta för explosionsrisk måste avsnitten som
är märkta med ”Ex” iakttas särskilt noga.

Säkerhetsanvisningar för operatören/arbetaren
• Beroende på driftsmiljön begränsas pumpens/pumpenhetens livslängd och dess

angivna egenskaper av slitage och korrosion. Operatören måste se till att regelbunden
inspektion och underhåll utförs så att alla komponenter byts ut i god tid; annars kan
säker användning av systemet äventyras. Om onormal drift eller skada iakttas, måste
användningen av pumpen upphöra omedelbart.

• Om haveri eller fel på något system eller någon enhet kan leda till personskada eller
sakskada, måste systemet eller enheten ifråga förses med larmanordningar och/eller
reservmoduler, och de bör testas regelbundet för att säkerställa att de fungerar
ordentligt.
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• Om det föreligger någon risk för skador orsakade av heta eller kalla maskindelar,
måste dessa delar skyddas mot kontakt med användaren, eller så ska lämpliga
varningsskyltar fästas.

• Kontaktskydd på rörliga delar (t.ex. kopplingsskydd) får inte tas bort från system
medan de används.

• Om ljudnivån på en pump eller pumpenhet överstiger 85 dB(A), måste öronskydd
användas om du ska vistas i närheten av pumpen under en längre tid.

• Om farliga medier (t ex explosiva, giftiga, heta) läcker ut (t.ex från axeltätningar),
måste dessa riktas bort så att det inte föreligger någon fara för människor eller miljön.
Alla lagföreskrifter måste iakttas.

• Åtgärder ska vidtas för att utesluta eventuell fara orsakad av elektricitet (t.ex. genom
att följa lokala föreskrifter om elektrisk utrustning). Om arbete ska utföras på
strömförande elektriska komponenter ska de kopplas bort från elnätet eller så ska
huvudströmbrytaren stängas av och säkringen skruvas ur. En motorskyddsbrytare ska
tillhandahållas.

Säkerhetsanvisningar beträffande underhåll, besiktningar och
monteringsarbete

• Operatören ansvarar för att underhåll, besiktningar och monteringsarbete utförs av
behörig kompetent personal som har läst användarinstruktionerna.

• I stort sett ska allt arbete på pumpen eller pumpenheten utföras medan den står stilla
och inte står under tryck. Alla delar måste få återgå till omgivningstemperaturen. Se till
att det inte går att starta motorn medan sådant arbete utförs. Det är viktigt att
förfarandet för att stoppa systemet som beskrivs i användarinstruktionerna efterlevs.
Pumpar eller pumpsystem som innehåller medel som är hälsofarliga måste saniteras
innan de tas isär. Säkerhetsdatablad för de olika vätskorna som hanteras. Omedelbart
efter avslutat arbete måste alla säkerhets- och skyddsanordningar bytas ut eller
startas om.

Obehöriga ändringar och tillverkning av reservdelar
Ändringar på maskinen är endast tillåtna efter särskild överenskommelse med tillverkaren.
Användning av originaldelar och originaltillbehör som har godkänts av tillverkaren främjar
säkerheten.
Användning av andra delar kan leda till att tillverkarens ansvarsskyldighet hävs med
avseende på konsekvenser som härrör från den användningen.

Otillbörlig användning
Driftssäkerheten hos den levererade maskinen kan endast garanteras genom att den
används i enlighet med angiven användning enligt följande kapitel i användaranvisning-
arna.
De gränser som anges i databladet och/eller orderbekräftelsen får inte överskridas under
några omständigheter.

Explosionsskydd
Vid användning av enheter i områden som är utsatta för risk för explosion måste
anvisningar och hänvisningar i avsnittenFyllning av enhet och Underhåll iakttas så att
explosionsskyddet garanteras.

Fyllning av enhet

Medan pumpen används måste sug- och tryckrörssystemet och själva pumpen vara
permanent fyllda med den pumpade vätskan.
Därmed kan ingen explosiv atmosfär uppstå risken för torrkörning undviks.

Om operatören inte kan garantera det måste lämpliga övervakningsåtgärder tillhanda-
hållas.

ANMÄRKNING: Alla tätningshus, hjälpsystem för axeltätning såväl som uppvärmnings-
och kylsystem måste fyllas försiktigt.
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Märkning

Märket på pumpen syftar på själva pumpen. För motorn krävs en separat försäkran om
överensstämmelse, och en motsvarande märkning måste finnas tillgänglig.
Exempel på märkning av pump: CE Ex II 2 G c T1-T.
Märkningen visar det teoretiskt tillgängliga temperaturklasserna. De olika temperaturerna
som är tillåtna enligt pumpdesignen ger de resultat som visas i Temperaturgränser. Samma
gäller för enheten.
För en hel enhet (pump, motor) med olika temperaturklasser gäller den lägsta.

Rotationskontroll

Om det föreligger risk för explosion även under installationen, får rotationskontrollen
inte utföras genom kortvarig start av tom pump, för att undvika temperaturökning vid
kontakt med roterande och stationära delar.

Användning av pump
Pumpen får endast startas med helt öppen inloppssida och något öppen ventil på
trycksidan. Det går emellertid att starta mot stängd backventil. Omedelbart efter start måste
ventilen på utloppssidan justeras till driftpunkten.
Se även Slå på körning (sida 21).
Användning med sluten ventil i sug-/ och/eller utloppsröret är inte tillåten!

Det finns en fara att höga yttemperaturer utvecklas på pumphuset efter relativt kort tid,
genom snabb uppvärmning av vätskan inuti pumpen.

VARNING: Snabb tryckökning i pumpen kan leda till överbelastning och kan göra att
pumpen brister.

I Driftsgränser (sida 22), flöde min. / max., anges det minimala flödet. Längre driftsfaser
med dessa flöden och de angivna vätskorna orsakar inte någon ytterligare ökning av
ytemperaturen vid pumpen.
Dessutom måste hänvisningar i Start, Användning, Avstängning (sida 21) av dessa
användarinstruktioner tas i beaktande.

På pumpar med mekaniska tätningar kan de tillåtna temperaturgränserna överskridas
på grund av torrkörning. Torrkörning kan inte bara uppstå på ett otillräckligt fyllt
tätningshus, men också på grund av för mycket gas i mediet.
Pumpens drift utanför det tillåtna driftsområdet kan också leda till torrkörning.

Temperaturgränser

Under normala driftsförhållanden måste de högsta temperaturerna förväntas på
pumphusets yta och runt lagren.
Yttemperaturen som förekommer vid pumphuset motsvarar temperaturen hos den pum-
pade vätskan.
I området kring lampan och motorn måste ytan tillåtas svalna på lämpligt sätt.

Under driften av pumpen måste det en kraftig sedimentering av damm undvikas
(regelbunden rengöring), för att förhindra uppvärmning av pumpytan över tillåten tempera-
tur.
Anläggningens operatör måste se till att den definierade driftstemperaturen iakttas.
Maximalt tillåten temperatur på den pumpade vätskan vid sugningen beror på temperatur-
klassen.
Följande tabell visar de teoretiska temperatur-
gränserna för den pumpade vätskan med hänsyn till temperatuklasserna i EN 13463-1.

Temperaturklass enligt
EN 13463-1

Temperaturklass enligt
EN 13463-1

T4 (135 °C) 135 °C
T3 (200 °C) 140 °C
T2 (300 °C) 140 °C
T1 (450 °C) 140 °C
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Pumpens speciella tillåtna driftstemperatur visas i databladet och/eller orderbekräf-
telsen beträffande typskylten på pumpen.

Underhåll

För säker och pålitlig drift måste det säkras genom regelbundna inspektioner att korrekt
underhåll utförs på enheten och att den hålls i gott tekniskt skick.
Exempel: Lagrens funktion. Förhållanden vid användning och tillämpning avgör i stort sett
enhetens livscykel.
Genom regelbunden kontroll av smörjmedlet och körljudet undviks risken för överhettning
orsakad av heta lager eller defekta lagertätningar. Se Övervakning (sida 22) och Rengöring
av pump (sida 24).
Funktionen hos axeltätningen måste säkras genom reguljär kontroll.
Om hjälpsystem (t.ex. extern spolning, kylning, uppvärmning) har installerats måste det
kontrolleras om övervakningsanordningar är nödvändiga för att säkra funktionen.

Elektrisk brytare och styranordning, instrument och tillbehör
Elektrisk brytare och styranordning, instrument och tillbehör

Elektrisk brytare och styranordning, instrument och tillbehör måste motsvara giltiga
säkerhetskrav för explosionsskydd.

Använd i enlighet med föreskrifterna

Varvtal, tryck, temperatur

Lämpliga säkerhetsåtgärder måste vidtas på anläggningen för att säkerställa att
pumpens varvtal, tryck och temperatur samt axeltätningen inte överstiger gränsvärdena
som anges i databladet och/eller orderbekräftelsen. Angivna inloppstryck (systemtryck)
måste även vara tillräckligt höga.
Vidare måste tryckstötar, som kan inträffa om anläggningen stängs av för snabbt, hållas
borta från pumpen (t.ex. med backventil på trycksidan, luftventiler). Snabba temperaturän-
dringar måste undvikas. De kan orsaka en temperaturchock och leda till skada eller
försämra funktionen hos enskilda komponenter.

Tillåtna munstycksbelastningar och moment

Sug- och utloppsrören måste i princip utformas så att så små krafter som möjligt är
effektiva för pumpen. Om det inte är möjligt får de värden som visas i kapitel 3.5 inte
överskridas under några omständigheter. Detta gäller både för driften och för stillastående
pump och därför för alla möjliga tryck och temperaturer på enheten.

NPSH

Den pumpade vätskan måste ha ett minimalt tryck NPSH vid pumphjulets inlopp, så att
kavitationsfritt arbete säkras och "avbrott" i pumpflödet förhindras. Detta villkor är uppfyllt
när NPSH-värdet på systemet (NPSHA) ligger över NPSH-värdet på pumpen (NPSHR) i
alla driftsmiljöer.
Särskild uppmärksamhet måste ägnas NPSH-värdet på pumpningsvätskor nära ångtryck-
et. Om pumpens NPSH-värde förblir lägre kan detta leda till att materialet skadas på grund
av kavitation eller förstörs på grund av överhettning.
Pumpens NPSH-värde (NPSHR) visas i kurvorna för varje pumptyp.

Tätning, spolning, kylning
Lämpliga åtgärder för reglering och övervakning av tätning, spolning eller kylning ska
tillhandahållas.
Vid hantering av farliga vätskor eller om temperaturen är hög ska man se till att pumpen
upphör att fungera om tätnings-, spolnings- eller kylsystemet havererar.
Tätnings-, spolnings- och kylsystemen måste alltid vara funktionsdugliga innan pumpen
startas. De ska inte tas ur drift förrän pumpen har stannat, förutsatt att typen av tillämpning
tillåter detta över huvud taget.
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Backflöde
I system där pumparna arbetar i slutna, trycksatta kretsar (gasdynor, ångtryck), får trycket i
gasdynan inte minskas via pumpen, eftersom backflödeshastigheten kan vara mycket
högre än driftshastigheten, vilket skulle förstöra enheten.
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Beskrivning

Beskrivning
Konstruktion

ICB-pumpar är enstegspumpar i snäckformat hölje med blockdesign. Hydraulisk design
och dimensioner överensstämmer med ISO 2858 / EN 22858, teknisk konstruktion
överensstämmer med ISO 5199 / EN 25199.
Motorerna överensstämmer med DIN 42677-IM B5. Motorn och pumpaxeln är fast
anslutna.
Tillåtna tillämpningsförhållanden och designdetaljer för den levererade pumpen visas i det
bifogade databladet och/eller orderbekräftelsen (se Konstruktionskodningssystem nedan).
Installationsposition: ICB-pumpen är avsedd att användas tillsammans med horisontell
axel, med utloppet uppåt. Installationspositionerna som avviker från det måste godkännas
av tillverkaren.

Konstruktionskodningssystem
Tack vare kodningen på databladet och/eller orderbekräftelsen finns all information om den
levererade pumpen i dessa Instruktioner för installation, drift och underhåll, t.ex.

ICB 100 - 65 - 250 S1 V L 2 - 132
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Position (0) - Namn på modellen
ICB - ISO blockpump
Position (1) - Sugmunstycke i mm
Position (2) - Utloppsmunstycke i mm
Position (3) - Nominell diameter på pumphjulet i mm
Position (4) - Axeltätning
S1 - Enkel-mekanisk tätning enligt DIN 24960 l1k / EN 12756 form U
S4 - Enkel-mekanisk tätning enligt DIN 24960 l1k / EN 12756 form U med undertryck
(strypbussning)
Position (5) - Material pumphjul
N = Gjutjärn (0,6025)
L = Segjärn (0,7043)
V = Kolstål (1,4408) W = Duplex (1,4517)
Position (6) - Material pumphus (samma kodning som pumphjul, gjutjärn ej tillgängligt)
Position (7) - Stubbaxel
2 - utan axelhylsa (Duplex 1.4462 std)
Position (8) - IEC motordimension

Axeltätning
Pumpar med ICB-design är uteslutande tätade med enkla mekaniska tätningar med
installationsdimensioner enligt EN 12756 (DIN 24960), design "K", form "U".
Det finns två varianter av axeltätningar. På databladet och/eller orderbekräftelsen anges
typen av axeltätning. Anvisningar för montering och användning av mekaniska tätningar
ingår i "Anvisning för montering av axeltätning".
För nominell dimension (d1) på den mekaniska tätningen hänvisas till följande diagram.

Typ nominell di-
mension d1
på mekanisk

tätning

Typ nominell di-
mension d1
på mekanisk

tätning
40-25-160 33 100-65-160 43
40-25-200 33 100-65-200 43
40-25-250 43 100-65-250 43
50-32-160 33 100-65-315 53
50-32-200 33 125-80-160 43
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50-32-250 43 125-80-200 43
50-32-315 43 125-80-250 43
65-40-160 33 125-80-315 53
65-40-200 33 125-100-200 43
65-40-250 43 125-100-250 53
65-40-315 43 125-100-315 53
80-50-160 33 150-125-250 53
80-50-200 33 150-125-315 53
80-50-250 43 200-150-250 53
80-50-315 43

ANMÄRKNING: Den mekaniska tätningen som används i standarddesignen är inte
motståndskraftig mot mineraloljor.

ANMÄRKNING: Ytterligare detaljer om mekaniska tätningar och faran med dem finns i
Övervakning (sida 22) och Mekaniska tätningar (sida 24).

Lager
Axeln styrs av kullagren i motorn. Lagren är permanentsmorda och därför underhållsfria.

Ungefärligt värde för ljudtrycksnivå
Nomi-
nell ef-
fekt PNi
kW

Ljudtrycksnivå LpA in dB(A)
Enbart pump Pump + Motor
2950
min-1

1450
min-1

975
min-1

2950
min-1

1450
min-1

975
min-1

0,55 50,5 49,5 49,0 58,0 52,0 51,5
0,75 52,0 51,0 50,5 59,0 54,0 53,0

1,1 54,0 53,0 52,5 60,0 55,5 54,5
1,5 55,5 55,0 54,5 63,5 57,0 56,0
2,2 58,0 57,0 56,5 64,5 59,0 58,5
3,0 59,5 58,5 58,0 68,5 61,0 62,0
4,0 61,0 60,0 59,5 69,0 63,0 63,0
5,5 63,0 62,0 61,5 70,0 65,0 65,0
7,5 64,5 63,5 63,0 70,5 67,0 67,0

11,0 66,5 65,5 65,0 72,0 69,0 68,5
15,0 68,0 67,0 66,5 72,5 70,0 70,5
18,5 69,0 68,5 68,0 73,0 70,5 74,0
22,0 70,5 69,5 69,0 74,5 71,0 74,0
30,0 72,0 71,0 - 75,0 72,0 -
37,0 73,0 - - 76,0 - -

Ljudtrycksnivå LPA mätt i 1 m avstånd från pumpytan enligt DIN 45635, del 1 och 24. Rums-
och fundamentinfluenser övervägs inte. Toleransen för dessa värden är ±3 dB(A).
Tillägg med 60 Hz-funktion:
Enbart pump: -
Pump med motor: +4 dB(A)

Tillåtna munstycksbelastningar och moment vid pumpmunstyckena ...
... följer Europump-rekommendationen för pumar enligt ISO 5199.
Data för krafter och moment är endast giltiga för
statiska rörbelastningar.
Alla värden för krafter och vridmoment hänvisar till standardmaterial EN-GJS400-18LT och
1.4408.
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Bild 1: Tillåtna munstycksbelastningar och moment vid pumpmunstycket

Sugmunstycke Utloppsmunstycke
Storlekar ÆD

N
Kraft i N Vridmoment i Nm ÆD

N
Kraft i N Vridmoment i Nm

Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M
40-25-
160

40 700 620 560 110
0

730 500 590 107
0

25 420 400 480 730 500 340 400 730

40-25-
200

40 700 620 560 110
0

730 500 590 107
0

25 420 400 480 730 500 340 400 730

40-25-
250

40 700 620 560 110
0

730 500 590 107
0

25 420 400 480 730 500 340 400 730

50-32-
160

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

50-32-
200

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

50-32-
250

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

50-32-
315

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

65-40-
160

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

65-40-
200

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

65-40-
250

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

65-40-
315

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

80-50-
160

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

80-50-
200

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

80-50-
250

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

80-50-
315

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

100-65-
160

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

100-65-
200

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

100-65-
250

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

100-65-
315

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

125-80-
160

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0
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125-80-
200

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-80-
250

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-80-
315

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-100-
200

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

100 168
0

152
0

188
0

295
0

980 700 810 145
0

125-100-
250

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

100 168
0

152
0

188
0

295
0

980 700 810 145
0

125-100-
315

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

100 168
0

152
0

188
0

295
0

980 700 810 145
0

150-125-
250

150 280
0

252
0

227
0

440
0

140
0

980 115
0

205
0

125 200
0

180
0

221
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

150-125-
315

150 280
0

252
0

227
0

440
0

140
0

980 115
0

205
0

125 200
0

180
0

221
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

200-150-
250

200 375
0

336
0

303
0

585
0

182
0

129
0

149
0

270
0

150 252
0

227
0

280
0

440
0

140
0

980 115
0

205
0

Tillåtna tryck och temperaturer
I stort sett de värde, med avseende på tryck och temperaturer, som anges i databladet och/
eller orderbekräftelsen, samt på dataskylt. Dessa värden får inte överskridas eller
underskridas. Om det inte står något tryck och/eller temperatur i databladet och/eller
orderbekräftelsen, är följande gränser giltiga för sugtrycket och rumstemperaturen.

Bild 2: För alla pumptypes, utom: 50-32-315, 65-40-315, 80-50-315, 100-65-315, 125-80-315, 125-
100-315

Tabell 1:
Kurva Material på hölje Beskrivning
A 1.4408 Austenitiskt stål
B 1.4517 Duplexstål
C EN-GJS-400-18-LT

(0,7043)
Segjärn

Sugtryck (systemtryck) =Tryck på pumpsuget: max. 5 bar
Omgivningstemperatur max. 40 °C.
Vid användning av pumparna måste även lokala lagar och bestämmelser iakttas (t.ex. DIN
4747 eller DIN 4752, avsnitt 4.5).
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Bild 3: Endast för: 50-32-315 - 65-40-315 - 80-50-315 - 100-65-315 - 125-80-315 - 125-100-315

Angivna tryck- och temperaturgränser är giltiga för standardmässiga mekaniska tätningar.
Tillämpningsgränser för andra material på begäran.

Kondensat
På motorer som utsätts för starka temperaturavvikelser eller extrema klimatförhållanden,
rekommenderar vi användning av en motor med standbyuppvärmning för att undvika att det
bildas kondensat inuti motorn. Standbyuppvärmningsen får inte slås på under användning-
en av motorn.
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Transport, hantering, lagring

Transport, hantering, lagring
Transport, hantering

• Kontrollera pump-/pumpenheten omedelbart vid leverans/mottagande av leverans för
skador eller saknade delar.

• Pumpen/pumpenheten måste transporteras försiktigt och av kompetent personal.
Undvik svåra stötar.

• Håll pumpen/pumpenheten i samma position som den levererades från fabriken. Iaktta
instruktionerna på förpackningen.

• Sug- och utloppssidan av pumpen måste stängas med pluggar under transport och
förvaring.

ANMÄRKNING: Ta hand om allt emballeringsmaterial i enlighet med lokala föreskrif-
ter.

• Lyftanordningar (t ex gaffeltruck, kran, krananordning, remskivor, slingtåg osv.) måste
vara tillräckligt starka och får endast användas av behöriga personer.

• Pumpen/pumpenheten får endast lyftas i fasta punkter som exempelvis höljet,
flänsarna eller ramen. Figur Lyfta pumpen visar korrekt metod för hur pumpen bärs
med kran.

VARNING: Stå inte under upphängda belastningar. Följd de allmänna reglerna för
förebyggande av olyckor. Pumpen/pumpenheten måste säkras mot vältning och glidning
tills den har säkrats i sin slutliga position.

ANMÄRKNING: Slingtrådar får inte fästas på ändar av axlar eller motorens ringslingor.

VARNING: Om pumpen/enheten släpps loss på transportlyftanordningen kan det orsaka
skador på personer och saker.
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Bild 4: Lyftning av pump

Förvaring/konservering
Pumpar eller enheter som lagras under längre tid före start (max 6 månader) måste
skyddas mot fukt, vibrationer och smuts (t ex genom omslag i oljepapper eller plast).
Pumpar måste i princip lagras på en plats där de skyddas från vädret, t.ex. under torrt
skydd. Under denna tid måste alla sug- och utloppsgrenar och alla andra inlopp och utlopp
stängas med dummyflänsar eller pluggar.
Vid längre lagringsperioder kan man vid behov bevara mätningarna på maskinerade ytor
och packa med fuktskydd!
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Montering/installation

Montering/installation
Montering av pumpen/enheten

Pumparna måste bultas till en fast bas (t ex betongfundament, stålplåt, stålbeslag etc.).
Denna bas måste klara alla belastningar som uppstår under drift. Platsen där pumpen
monteras måste vara förberedd enligt dimensionerna på ritningarna. Betongfundamenten
ska ha tillräcklig fasthet enligt DIN 1045 eller lika standard (min BN 15), för att säkerställa
en säker, funktionell montering.
Betonggrunden måste ha satts innan enheten byggs upp. Ytan måste vara vågrät och
jämn. För placering och storlek på pumpfötterna och fundamentskruvarna hänvisas till
måttritningen.
Betongförlängningsbultar, epoxikapselankarbultar eller förankringsbultar som är gjutna
med fundamentet (stenskruvar), kan användas.

ANMÄRKNING: Tillräckligt utrymme måste finnas för underhålls- och reparationsarbete,
särskilt för att byta ut motorn eller hela pumpenheten. Motorns fläkt måste kunna ta in
tillräckligt med kall luft, och intagsgallret måste därför vara på ett avstånd som är minst 10
cm från väggar osv.

• Vid montering av pumpen på fundamentet måste den justeras vid utloppsmunstycket
med hjälp av en andningsnivå (vid utloppsmunstycke). Tillåten
avvikelse är 0,2 mm/m. Nivåshims måste sättas in bredvid fundamentförankringarna
måste ligga tydligt.

• Om vibrationer överförs till fundamentet från angränsande komponenter måste det
skyddas genom lämpliga vibrationsdämpningsplattor (vibrationer från utsidan kan
försämra lagret).

• För att förhindra att vibrationer överförs till angränsande komponenter, bör fundamen-
tet läggas på en lämplig isoleringsbas.

ANMÄRKNING: Storleken på dessa isolerande dynor varierar beroende på omstän-
digheterna och bör därför bestämmas av en erfaren specialist.

Anslutning av rörledningar på pumpen
VARNING: Pumpen får inte användas som fästpunkt för rörledningen. De tillåtna
rörbelastningarna får inte överskridas, se Tillåtna munstycksbelastningar och moment vid
pumpmunstyckena.

Sug- och utloppsrör
• Rören måste vara av sådan storlek och konstruktion att vätska kan flöda fritt i pumpen

och att pumpen fungerar utan problem. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att
sugrören är lufttäta och att NPSH-värdena iakttas. Under sugliftet läggs sugröret i
horisontalavsnittet mot pumpen så att det lutar något uppåt så att inga luftfällor
uppstår. Montera inte beslag eller rörböjar direkt före sugmunstycket.

• Om sugtillförseln är under vakuum och innesluten gas kan vara närvarande i vätskan,
rekommenderas att en ventilationslinje (min. diameter 25 mm) övervägs uppströms
från pumpsugningen med retur till sugtillförseln över den maximala vätskenivån.

• Ytterligare ett spolat rör - utloppsgren - gör det lättare att avlufta pumpen före start.
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Bild 5: Sug- och utloppsrör

• Se till att pumpen är tillgänglig för underhåll, montering och demontering vid placering
av rören.

• Iaktta "Tillåtna krafter på flänsarna" (Kondensat (sida 15)).

• Om expansionsfogar används i rören, måste de stödjas på ett sådant sätt att pumpen
inte laddas för högt på grund av trycket i rören.

• Innan du sätter ihop pumpen: ta bort skyddshöljen från sug- och utloppsgrenarna.

• Innan rörsystemet sätts igång måste beslag och utrustning rengöras för att avlägsna
svetsspett osv. Eventuella föroreningar ska avlägsnas helt från pumpenheter som är
direkt eller indirekt anslutna till dricksvattensystem innan de installeras och tas i bruk.

• För att skydda axeltätningen (särskilt mekaniska tätningar) mot främmande förorening-
ar, rekommenderas att en sikt, 800 mikron, installeras i sug-/inloppsröret när motorn
startas.

• Om rörsystemet testas medan pumpen är installerad, överskrid inte det maximalt
tillåtna höljetrycket för pumpen och/eller axeltätningen (se datablad).

• När du tömmer röret efter trycktestet, kontrollera att pumpen behandlas ordentligt (risk
för rost och problem vid start).

Ytterligare anslutningar
Eventuella tätnings-, spolnings- eller kylröranslutningar måste installeras. Vänligen se
databladet för att avgöra vilka rör, tryck och mängder som behövs. Placeringen och
storleken på anslutningarna till pumpen anges i bilagan "Anslutningar".

ANMÄRKNING: Dessa anslutningar är viktiga för funktionen!

Det rekommenderas att en rörledning installeras för att avlägsna läckage från axeltätning-
en. För anslutningar, se bilagan "Anslutningar".

Driv
Iaktta motortillverkarens användarinstruktioner.

Vid tillämpning i zon 1 och 2 måste en motor med giltig Atex-certifiering användas.
Om en ny motor används under reparationen måste följande iakttas:

• Motorn måste uppfylla kraven i blad 1220.1A608 (beställning från tillverkare, på
beställning).

• Rengör motoränden och motorflänsen på ny motor försiktigt (ta bort lack).

Elektrisk anslutning
Elektriskt anslutningsarbete får endast utföras av en auktoriserad elektriker. Reglerna och

föreskrifterna som gäller för elektroteknik, särskilt vad gäller säkerhetsåtgärder, måste
iakttas. De nationella kraftförsörjningsbolagens regler i området ifråga måste också iakttas.
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Innan du börjar arbetet, kontrollera att informationen på motorens typskylt överensstämmer
med det lokala nätet. Strömförsörjningskabeln på den kopplade drivmotorn måste anslutas
i enlighet med kopplingsschemat som tillhandahållits av motortillverkaren. En motorskydds-
brytare ska tillhandahållas.

I områden som är utsatta för risk för explosion måste även IEC 60079-14 iakttas vid
utförande av den elektriska installationen.

ANMÄRKNING: Riktningen på rotationen får endast kontrolleras när pumpen är full.
Torrkörning skadar pumpen.

Slutlig kontroll
Det måste gå att vrida runt enheten enkelt för hand vid stubbaxeln.
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Start, Användning, Avstängning

Start, Användning, Avstängning

VARNING: Anläggningen får endast startas av personer som är bekanta med de lokala
säkerhetsbestämmelserna samt med dessa användaranvisningar (särskilt med säkerhets-
bestämmelserna och säkerhetsanvisningarna som anges här).

Första starten
Innan du startar pumpen kontrollerar du att följande saker har undersökts och utförts:

• Pumpen behöver inte smörjas före start.

• Pumpen och sugröret måste vara helt fyllda med vätska vid starten.

• Slå på pumpen igen för hand och kontrollera att den går jämnt.

• Kontrollera att skyddsbladen för lantern är monterade och att alla säkerhetsenheter
fungerar.

• Slå på eventuella tätnings- eller spolningsrör. För kvantiteter och tryck hänvisas till
databladet och/eller orderbekräftelsen.

• Öppna ventilen i sug-/inloppsröret.

• Ställ ventilen på avtappningssidan på ca 25 % av märkflödet. Med pumpar som har en
utloppsförgrening med en märkbredd på under 200 kan ventilen förbli stängd vid start.

• Se till att enhetens elektriska koppling har gjorts enligt alla bestämmelser och med alla
säkerhetsanordningar.

• Kontrollera riktningen på rotationen genom att slå pumpen på och av en kort stund.
Riktningen måste vara samma som pilen på drivlantern.

Slå på körning
• Omedelbart (max 10 sekunder vid 50 Hz resp. max 7 sekunder vid 60 Hz

strömmatning) efter att ha uppnått normal driftshastighet, öppna utloppsventilen och
justera driftpunkten efter behov. Pumpdata som visas på typskylten respektive i
databladet och/eller orderbekräftelsen måste vara uppfyllda. En ändring får endast
utföras efter samtal med tillverkaren!

VARNING: Drift med sluten ventil i sug- och/eller utloppsröret är inte tillåtet.

VARNING: Vid start utan returtryck måste returtrycket genereras genom att strypa
utloppssidan. När fullständigt returtryck i den öppna ventilen uppnås.

VARNING: Om pumpen inte uppnår rätt tryckhöjd eller om avvikande ljud eller vibrationer
inträffar:

Stäng av pumpen (se Avstängning) och undersök orsakerna (se Fel - orsaker och
lösningar (sida 31).

Starta om
I stort sett ska samma förfarande följas som vid första starten. Det finns emellertid ingen
anledning att kontrollera riktningen på rotationen och åtkomligheten till pumpenheten.
Pumpen ska endast startas om automatiskt om det har säkerställts att pumpen har förblivit
full i vänteläget.
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VARNING: Var särskilt försiktig så att du inte vidrör heta maskinkomponenter samt vid
arbete i det oskyddade axeltätningsområdet. Tänk på att de automatiskt kontrollerade
systemen plötsligt kan slås på av sig själva när som helst. Sätt upp lämpliga varningsskyl-
tar.

Driftsgränser
Pumpens/pumpenhetens driftsgränser med avseende på tryck, temperatur, prestanda

och varvtal visas i databladet och/eller orderbekräftelsen och måste iakttas under alla
omständigheter!

• Överskrid inte den effekt som anges på motorns typskylt.

• Undvik plötsliga temperaturförändringar (temperaturchocker).

• Pumpen och motorn ska springa jämnt och utan vibrationer. Kolla minst en gång i
veckan.

Flöde min./max.
Såvida inga andra data uppges i kurvorna eller databladen, gäller följande:
Qmin = 0,1 x QBEP vid kortvarig drift
Qmin = 0,3 x QBEP vid kontinuerlig drift
Qmax = 1,2 x QBEP vid kontinuerlig drift *)
QBEP = Flöde vid maximal effektivitet
*) förutsatt att NPSH-anläggningen > (NPSH-pumpen + 0,5 m)

Abrasiva media
Vid pumpning av vätskor med abrasiva beståndsdelar ska ökat slitage vid hydraulisk

tätning och axeltätning förväntas. Inspektiongsintervallen ska kortas ner jämfört med den
vanliga tiden.

Tillåtet antal starter
Tillåtet antal pumpstarter får inte överskridas; se diagrammet nedan.

Bild 6: Tillåtet antal starter - diagram

Med elektriska motorer anges det tillåtna antalet starter i de bifogade driftanvisningarna för
motorn.
Om det står två olika siffror är det den lägre siffran som gäller.

Smörjning
Pumpen saknar lager och behöver därför inte smörjas.
Beträffande eventuellt nödvändig smörjning av motorlagren hänvisas till Drift- och
underhållsanvisningarna som tillhandahålls av motorleverantören.

Övervakning
I områden där det föreligger risk för explosion rekommenderas att man övervakar

temperaturen på lagren och vibrationerna på pumpen.
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ANMÄRKNING: Regelbunden övervakning och underhåll kommer att förlänga livslängden
för din pump eller pumpsystem.

• Kontrollera pumpen med avseende på läckage minst en gång i veckan.

• Kontrollera reglerings- och övervakningsanordningarna med avseende på eventuella
tätnings- eller spolningssystem en gång i veckan för att säkerställa att de fungerar på
rätt sätt. Utflödande kylvatten ska vara handljummet.

• Pumpar som utsätts för frätande kemikalier eller slitage genom nötning måste
inspekteras regelbundet med avseende på korrosion och slitage. Den första inspektio-
nen bör genomföras efter sex månader. Alla ytterligare inspektionsintervaller bör
bestämmas utifrån pumpens tillstånd.

Avstängning
• Stäng ventilen i utloppsröret innan (högst 10 sekunder) du stänger av motorn. Det

behövs inte om det finns en fjäderbelastad backventil.

• Stäng av motorn (se till att den tystnar).

• Stäng ventilen på sugsidan.

• Stäng hjälpkretsen.

• Vid frysrisk ska pumpen och rören tömmas helt.

• Om pumpen förblir under tryck när den står stilla: låt befintliga tätnings- och
spolningssystem stå på.

• Axeltätningen måste förbli tätad om det föreligger risk för att luft kan sugas in (vid
tillförsel från vakuumsystem eller parallell användning med delat sugrör).

Förvaring/pumpen ur drift en längre tid

Förvaring av nya pumpar
Om pumpen inte ska tas i drift under en längre tid efter leveransen rekommenderar vi
följande
åtgärder för att förvara pumpen:

• Förvara pumpen på en torr plats.

• Vrid runt pumpen för hand minst en gång i månaden.

Åtgärder när pumpen tas ur drift en längre tid.
Pumpen förblir installerad och är redo att användas:

• Testkörningar på 5 minuter måste utföras med regelbundna mellanrum. Intervallet
mellan testkörningarna beror på anläggningen. De ska dock utföras minst en gång i
veckan.

Pumpen ur drift en längre tid
Starten måste hanteras på samma sätt som första start (se Start, Användning, Avstängning
(sida 21)).
a) Fulla pumpar

• Slå på och stäng av pumparna i viloläge en gång i veckan. Kan användas som
huvudsaklig pump.

• Om pumpen i viloläge står under tryck: låt alla befintliga tätnings- och spolningssystem
stå på.

• Byt ut motorlagren efter 5 år.

b) Tömda pumpar

• Vrid runt axeln minst 1 gång i veckan (slå inte på den då det innebär torrkörning).

• Byt ut motorlagren efter 5 år.
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Service, underhåll

Service, underhåll
Allmänna anmärkningar

VARNING: Arbetet får endast utföras på pumpen eller pumpenheten medan den inte
används. Du måste iaktta Säkerhetsbestämmelser (sida 6).

ANMÄRKNING: Underhålls- och servicearbete får endast utföras av erfaren personal
med lämplig utbildning och förtrogenhet med innehållet i dessa användarinstruktioner, eller
av tillverkarens egen servicepersonal.

Mekaniska tätningar
VARNING: Innan du öppnar pumpen är det ytterst viktigt att du observerar Säkerhetsbe-
stämmelser (sida 6) och Demontering och reparation av pumpen (sida 2425).

Om den hanterade vätskan spiller ut genom den mekaniska tätningen kommer tätningen att
förstöras och behöva ersättas. Byte av den mekaniska tätningen sker enligt medföljande
"Anvisning för montering av axeltätning".

Motorlager
Efter 5 år är fettet i motorlagren så gammalt att det rekommenderas att lagren byts ut.
Under alla omständigheter måste lagren ersättas efter 25 000 driftstimmar, eller oftare om
det rekommenderas enligt underhållsanvisningarna från motorleverantören.

Rengöring av pump
• Smuts på utsidan av pumpen har en ogynnsam effekt på överföring av värme. Pumpen

ska därför tvättrengöras as med vatten vid regelbundna mellanrum (beroende på hur
smutsig den är).

ANMÄRKNING: Pumpen får inte rengöras med trycksatt vatten - då tränger vatten in i
lagren.
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Demontering och reparation av pumpen

Demontering och reparation av pumpen
Allmänna anmärkningar

VARNING: Reparation av pumpen eller pumpsystemet får endast utföras av behörig,
kompetent personal eller av tillverkarens specialpersonal.

VARNING: Vid demontering av pumpen, uppmärksamma Säkerhetsbestämmelser (sida 6)
och Transport, hantering (sida 16).

För montering och reparation kan du beställa specialiserad personal.

VARNING: Om farliga vätskor pumpas måste hanterad vätska bortskaffas på lämpligt sätt
före demonteringen av pumpen. Var uppmärksam på att även dränerade pumpar innehåller
rester av hanterad vätska. Om det behövs ska pumpen spolas eller saneras. Lagar måste
iakttas, annars föreligger det hälsorisk!

• Före demonteringen måste pumpen säkras så att den inte kan startas.

• Pumphyset måste tömmas och trycket avlastas.

• Alla låsanordningar i sug- och utloppsröret måste vara stängda.

• Alla delar måste ha uppnått omgivningstemperaturen.

VARNING: Demonterade pumpar, enheter och enskilda delar ska säkras så att de inte
välter eller rullar iväg.

VARNING: Demontering av pumpen vid användning av en öppen flamma (blåslampa, osv.)
får endast utföras när det inte föreligger någon risk för brand, explosion eller skadliga
ångor.

ANMÄRKNING: Använd endast originaldelar. Se till att användas rätt material och följa
utformningen.

Allmänt
Arbete som kräver stötar (hammare), får endast utföras utanför explosionsmiljön eller

så får endast gnistfria verktyg användas.
Utför demontering och montering enligt den lämpliga sektionsritningen.
Det behövs inga specialverktyg.
Kontrollera om nödvändiga delar är redo före demontering.
Demontera endast pumpen i den utsträckning det behövs för att reservdelen ska kunna
sättas fast.

Avlägsnande och montering av skärmen i motorlampan
Skyddplattorna (680) är fästa i fönstren på motorlampan (681).
De kan tas bort med skruvmejsel ca 4 cm i sista raden med stansskydd på skyddsplattan.
Dra sedan upp skruvmejsel till den undre kanten på skyddsplattan lyfts av fönstret. Nu kan
du ta bort skruvmejseln tillsammans med skyddsplattan från fönstret (se figur 8).
Vid installation sätts den fast med skruvmejsel ca 4 cm i sista raden med stansskydd på
skyddsplattan. Sätt sedan den övre delen av skyddsplattan i den övre kanten på fönstret.
Dra upp skruvmejseln tills skyddsplattan böjs så mycket att den kan sättas in i den nedre
kanten på motorlampans fönster.
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Bild 7: Borttagning av motorlampa

ANMÄRKNING: Dra bara upp skruvmejseln såpass långt som är absolut nödvändigt för att
kunna föra in skyddsplattan i fönstret. Om skyddsplattan inte klibbar fast i fönstret efter
installationen:

Demontera skyddsplattan på nytt, platta ut den och sätt tillbaka den.

Borttagning av back-pull-out-enheten
Back-pull-out-enheten består av alla pumpelar utom det snäckformade höljet (102V).
Eftersom pumparna är tillverkade i blockdesign kan det snäckformade höljet (102V) vara
kvar på fundamentet och i röret, såvida det inte rör sig om själva höljet, i vilket fall det måste
repareras.

• Töm det snäckformade höljet (102V) via dräneringspluggen (912.11).

• Lossa skruvarna på den befintliga tätningen eller spolröret.

• Lossa skruvarna på stödhuven (183) från fundamentet (finns inte på alla storlekar).

• Häng back-pull-out-enheten på en lyftanordning, så att den inte sjunker eller trycks in i
höljet under isärtagningen. Exempel: se figur 9 för rekommenderat lyftförfarande.

Bild 8: Borttagning av back-pull-out

• Lossa sexkantbulten (901.11) från höljet.

• Använd pinnbultarna som medföljer (901.42), separera back-pull-out-enheten från
höljet.

Borttagning av pumphjulet

ANMÄRKNING: Observera skylten "Anvisning för montering av axeltätning".
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• Om pumphjulet har bakåtvridna skovlar kontrollerar du det axiella spelet ”a” mellan
pumphjulet (230) och kåphuset (161) innan du fortsätter isärtagningen. Se avsnitt
8.7.1.

• Lossa pumphjulsmuttern genom att slå försiktigt på skiftnyckeln (högergänga). Om det
behövs backar du med kofot i korsborrningen på bultaxeln (i klämområdet).

• Dra av pumphjulet (230) med två skruvmejslar eller kofot (figur 10). Avlägsna nyckeln
(940.31).

ANMÄRKNING: Var noga med att placera kofötterna under pumphjulsskovlarna för att
undvika skada på pumphjulet.

• För vidare isärtagning och installation ska back-pull-out-enheten placeras i vertikalt
läge. Förhindra att enheten välter!

Bild 9: Placera den i vertikalt läge för att förhindra att en välter

Borttagning av axeltätning
• Innan du avlägsnar pumphuslocket, läs "Anvisning för montering av axeltätning".

• Lossa den sexkantiga muttern (902.32) (inte tillgänglig på alla pumpstorlekar) och ta
bort pumphjulslocket (161) ur lagerbocken (344).

Borttagning av stubbaxel
• Lossa skruvarna (920.41) och dra ut motorn med stubbaxeln (210) ur motorlampan

(341).

• Lossa radialskruven på stubbaxeln (904.41 och 904.42) (pinnbultar) och dra av
stubbaxeln (210) från motoraxeln. Som stöd (med att lossa den) kan du
sätta in en fast skruvmejsel i korsborrningen, trycka den mot motorns framsida och
flytta båda axlarna mot varandra.

Rekonditionering
Efter demontering måste alla delar rengöras och noggrant kontrolleras med avseende på
slitage. Slitna och skadade delar måste bytas ut med nya delar (reservdelar).
I de flesta fall rekommenderas byte av mekaniska tätningar, kullager och tätningar (platt
tätning, O-ringar).

ANMÄRKNING: Alla PTFE-tätningselement och grafittätningar är avsedda att användas
endast en gång.

I de flesta fall är det praktiskt, och om delarna är skadade är det helt nödvändigt, att byta ut
mekaniska tätningar och lager. Avlagringar på pumphjulet (230), i det snäckformade höljet
(102V) och på pumphuslocket måste avlägsnas.

Spel vid pumphjulet
Sugsidan av pumphjulet visas nedan till vänster, pumphjulets bakskovlar visas nedan till
höger
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Bild 10: Sugsidan av pumphjulet (visas till vänster), pumphjulets bakskovlar (visas till höger)

Bild 11: Pumphjulets motorsida (endast pumpstorleken som visas nedan)

Nominell diameter D (mm) 60
68

85 100
120
135

155
175

220

Radiellt spel
s (mm)

ny min. 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25
max. 0,19 0,22 0,24 0,27 0,30

sliten 0,78 0,85 0,90 1,05 1,15
Axiell
spel a (mm)

ny 0,8-1,2
sliten max. 1,7

När slitgränserna har nåtts eller överskridits måste de slitna delarna bytas ut.
För snäckformade pumphus (102V) med en förslitningsring (502.11) och kåphus (161) med
en förslitningsring (502.31) kan du återställa det rätta spelet på följande sätt:
a) Förnya pumphjulet (230) och förslitningsringen. Då återställs de ursprungliga måtten.
b) En anpassad förslitningsring (borrad så att den passar) kan levereras för att undvika att
pumphjulet behöver bytas ut. Kontakta fabriken för detaljer.
När snäckformade pumphus (102V) eller kåphuset (161) utan en förslitningsring måste
repareras kan du installera en förslitningsring för att förnya pumpens prestanda. Ombear-
betning av det snäckformade pumphuset och/eller pumphuslocket krävs. Kontakta fabriken
för detaljer och hjälp.

Montering

Allmänt
Sätt ihop pumparna igen i omvänd ordning mot anvisningarna för isärtagning av pumpen.
Följande iakttagelser ska emellertid följas:

• Var ytterst noga med renligheten när du sätter ihop pumpen igen.

• För täta toleranser t.ex. mellan stubbaxeln (210) och motoraxeln eller pumphjulet (230)
och axeln (210), samt gängan, använd lämplig medel som motverkar kärvning (t.ex.
Molykote / Never-Seeze) så att nästa ihopsättning och demontering blir enklare.

VARNING: Medlet som motverkar kärvning måste vara kompatibelt med den pumpade
vätskan.

• Skruvar ska dras åt med följande vrid moment:

Placering Skruv
Storlek

Dra åt skruven i Nm
Smorda
gängor

Torra gäng-
or

Pumphusets bultar M12 35 50
M16 105 150
M20 210 305
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Alla andra skruvar M10 35 50
M12 60 90
M16 150 220

• Tvinga inte på den.

• Anvisningar om montering av stubbaxel finns i Montering av stubbaxel.

• Anvisningar om montering av mekanisk tätning finns i den separata "Anvisning för
montering av axeltätning" och Borttagning av pumphjulet (sida 26).

• För pumphjul med bakskovlar bör axialavståndet mellan bakskovlarna och pumphus-
locket (161) kontrolleras efter monteringen av pumphjulet (230) och åtdragningen av
pumphjulsmuttern (922) (se Allmänna anmärkningar (sida 25)).

• Efter monteringen av back-pull-out-enheten och dess montering i det snäckformade
höljet, vrid axeln och kontrollera att pumpens går runt fritt på detta sätt. Axeltätningen
ger lite motstånd vid vridning, men det får inte finnas någon kontakt mellan
metalldelarna.

VARNING: Innan du startar pumpen, kom ihåg att installera och ansluta alla säkerhetsen-
heter.

Montering av stubbaxel
• Sätt i nyckeln i motorstumpen.

• Tillsätt medel som motverkar kärvning på motorstumpen (se Montering (sida 28),
Allmänt).

• Tryck stubbaxeln uppför motoraxeln till mått A (se bilden Montering av stubbaxel samt
diagrammet).

• Borra försänkning i motoraxeln, ca 2-3 mm djup, genom den radiella borrningen i
motoraxeln (se bilden Montering av stubbaxel), genom att använda en vridborr med
90° spets.

• Avlägsna utskärningarna ur bulthålet (t.ex med tryckluft), skruva i och skapa säkra
gängtappar (904.41 och 904.42) (t.ex med Omnifit 100 M eller Loctite).

• Kontrollera med mätare att stubbaxeln går jämnt på motsatt sida från motorflänsen.
Pekarens avböjning på manöverdonet får inte överstiga 0,1 mm.

Bild 12: Montering av stubbaxel

Typ Mät A efter motordimension
80 90 100 112 132 160 180 200

40-25-160 157 157 197 197 197 232 - -
40-25-200 157 157 197 197 197 232 - -
40-25-250 162 162 202 202 202 237 237 237
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50-32-160 157 157 197 197 197 232 - -
50-32-200 157 157 197 197 197 232 - -
50-32-250 162 162 202 202 202 237 237 237
50-32-315 - - 202 202 197 237 237 237
65-40-160 157 157 197 197 197 232 - -
65-40-200 157 157 197 197 197 232 232 -
65-40-250 162 162 202 202 202 237 237 237
65-40-315 - - 202 202 197 237 237 237
80-50-160 157 157 197 197 197 232 232 -
80-50-200 157 157 197 197 202 232 232 232
80-50-250 - 162 202 202 202 237 237 237
80-50-315 - - 202 202 202 237 237 237
100-65-160 162 162 202 202 202 237 237 237
100-65-200 - 162 202 202 202 237 237 237
100-65-250 - 162 202 202 206 237 237 237
100-65-315 - - 206 206 202 241 241 241
125-80-160 - 162 202 202 202 237 237 237
125-80-200 - 162 202 202 202 237 237 237
125-80-250 - - 202 202 202 237 237 237
125-80-315 - - - 206 206 241 241 241
125-100-200 - - 202 202 202 237 237 237
125-100-250 - - 216 216 216 251 251 251
125-100-315 - - - - 206 241 241 241
150-125-250 - - - - 216 251 251 251
150-125-315 - - - - - 241 241 241
200-150-250 - - - - - 251 251 251
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Reservdelar, reservpumpar

Reservdelar, reservpumpar
Reservdelar

Reservdelar ska väljas så att de varar i två år vid kontinuerlig drift. Om inga andra riktlinjer
är tillämpliga rekommenderar vi att du har på lager nedan angivet antal reservdelar (enligt
VDMA
24296).

ANMÄRKNING: För att säkerställa optimal tillgänglighet rekommenderar vi att lämpliga
reservdelar ska hållas i lager, särskilt om de är tillverkade av specialmaterial samt med
avseende på mekaniska tätningar på grund av längre leveranstider.

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

Reservdelar Antal reservdelar
Pumphjul 1 1 1 2 2 2 20

%
Slitring 2 2 2 3 3 4 50

%
Axel med kilar och
muttrar

1 1 1 2 2 2 20
%

Skarvar för pumphus
satser

4 6 8 8 9 12 150
%

andra fogar
satser

4 6 8 8 9 10 100
%

Mekanisk tätning
satser

1 1 2 2 2 3 25
%

Beställa reservdelar
Tillhandahåll följande information när du beställer reservdelar:

• Typ: ____________________________

• S/N (Ordernr.) ____________________________

• Del ____________________________

• Sektionsritning ____________________________

All information återfinns i databladen och i den relevanta sektionsritningen.

ANMÄRKNING: Lagra reservdelarna i torra, rena rum.

Standby-pumpar
VARNING: I fabriker där pumphaveri kan utsätta en människa för livsfara eller orsaka stora
skador på utrustning måste du lagerföra ett tillräckligt antal reservpumpar. Regelbundna
kontroller ska utföras för att säkerställa att sådana pumpar alltid är redo för användning (se
Förvaring/pumpen ur drift en längre tid (sida 23)).

ANMÄRKNING: Lagerför reservpumpar enligt Förvaring/pumpen ur drift en längre tid (sida
23).
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Fel - orsaker och lösningar
Följande anmärkningar om orsaker till fel och hur man reparerar dem är avsedda att
underlätta identifiering av problemet. Tillverkarens kundservice är tillgänglig för att hjälpa till
att reparera fel som operatören inte kan eller inte vill reparera. Om operatören ska reparera
eller modifiera pumpen ska designdata på databladet och Beskrivning (sida 11) i dessa
användarinstruktioner beaktas. Vid behov måste tillverkarens skriftliga samtycke erhållas.

Tabell 2: Felsökning
Symtom Orsak Åtgärd
Utsläpp för lågt Returtryck för högt • kontrollera anläggningen med avseende

på föroreningar, öppen utloppsventil
• minska motståndet i utloppsröret (t.ex.
rengör filtret vid behov)
• använd stort pumphjul (observera till-
gänglig motoreffekt)

För lågt varvtal • öka hastigheten (kontrollera tillgänglig
motoreffekt)
• jämför varvtalet på motorn med angivet
pumpvarvtal (typskylt)
• när varvtalet justeras (frekvenstransfor-
mator), kontrollera referensvärdeinställ-
ningarna

För liten pumphjulsdiameter • använd stort pumphjul (kontrollera till-
gänglig motoreffekt)

Pumpen och/eller rören ej helt fyllda med
vätska

• fyll
• töm

Igentäppt pump eller sug-/inloppsrör • rengör
Luftficka i pipeline • töm

• förbättra rörledningen
Sughöjden är för stor/systemets NPSH är
för liten

• öka vätskenivån och inloppstrycket
• minska motståndet i inlopps-/sugröret
(ändra rörledning byte och märkbredd,
öppna avstängningsventiler, rengör filter)

Luft sugs in • öka vätskenivån
• kontrollera om sugröret är vakuumtätt

Luft sugs in genom axeltätningen • rengör tätningsröret
• öka tätningstrycket
• byt ut axeltätningen

Rotationsriktningen är fel • byt över två faser av strömförsörjningen
(utförs av elektriker)

Innerkomponenterna är slitna • byt ut slitna delar
Densitet och/eller viskositet hos bearbe-
tad vätska är för hög

• sök hjälp

Utloppet avbryts efter en stund För lågt flöde • öka minimalt flöde (öppna utloppsventil,
bypass)

Igentäppt pump eller sug-/inloppsrör • rengör
Sughöjden är för stor/systemets NPSH är
för liten

• öka vätskenivån och inloppstrycket
• minska motståndet i inlopps-/sugröret
(ändra rörledning byte och märkbredd,
öppna avstängningsventiler, rengör filter)

Luft sugs in • öka vätskenivån
• kontrollera om sugröret är vakuumtätt

Luft sugs in genom axeltätningen • rengör tätningsröret
• öka tätningstrycket
• byt ut axeltätningen
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Symtom Orsak Åtgärd
För låg tryckhöjd För lågt returtryck, för lågt utlopp • stryp utloppsventilen

För lågt varvtal • öka hastigheten (kontrollera tillgänglig
motoreffekt)
• jämför varvtalet på motorn med angivet
pumpvarvtal (typskylt)
• när varvtalet justeras (frekvenstransfor-
mator), kontrollera referensvärdeinställ-
ningarna

För lågt flöde • öka minimalt flöde (öppna utloppsventil,
bypass)

För liten pumphjulsdiameter • använd stort pumphjul (kontrollera till-
gänglig motoreffekt)

Pumpen och/eller rören ej helt fyllda med
vätska

• fyll
• töm

Igentäppt pump eller sug-/inloppsrör • rengör
Luftficka i pipeline • töm

• förbättra rörledningen
Sughöjden är för stor/systemets NPSH är
för liten

• öka vätskenivån och inloppstrycket
• minska motståndet i inlopps-/sugröret
(ändra rörledning byte och märkbredd,
öppna avstängningsventiler, rengör filter)

Luft sugs in • öka vätskenivån
• kontrollera om sugröret är vakuumtätt

Luft sugs in genom axeltätningen • rengör tätningsröret
• öka tätningstrycket
• byt ut axeltätningen

Rotationsriktningen är fel • byt över två faser av strömförsörjningen
(utförs av elektriker)

Innerkomponenterna är slitna • byt ut slitna delar
Densitet och/eller viskositet hos bearbe-
tad vätska är för hög

• sök hjälp

För hög tryckhöjd För högt varvtal • sänk varvtalet
• jämför varvtalet på motorn med angivet
pumpvarvtal (typskylt)
• när varvtalet justeras (frekvenstransfor-
mator), kontrollera referensvärdeinställ-
ningen

För stor pumphjulsdiameter • använd mindre pumphjul
Överbelastad drivmekanism För lågt returtryck, för lågt utlopp • stryp utloppsventilen

För högt varvtal • sänk varvtalet
• jämför varvtalet på motorn med angivet
pumpvarvtal (typskylt)
• när varvtalet justeras (frekvenstransfor-
mator), kontrollera referensvärdeinställ-
ningen

För stor pumphjulsdiameter • använd mindre pumphjul
Densitet och/eller viskositet hos bearbe-
tad vätska är för hög

• sök hjälp

För högt tryck i pipeline (pumpenheten
under belastning)

• byt ut (stödrör, använd kompensatorer
osv.)
• är fundamentplattan/-ramen korrekt gju-
ten?

Fel eltillförsel (2-fas) • kontrollera spänningen i alla faser
• kontrollera kabelanslutningar och säk-
ringar
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Symtom Orsak Åtgärd
Pumpen är högljudd För lågt flöde • öka minimalt flöde (öppna utloppsventil,

bypass)
Pumpen och/eller rören ej helt fyllda med
vätska

• fyll
• töm

Sughöjden är för stor/systemets NPSH är
för liten

• öka vätskenivån och inloppstrycket
• minska motståndet i inlopps-/sugröret
(ändra rörledning byte och märkbredd,
öppna avstängningsventiler, rengör filter)

Innerkomponenterna är slitna • byt ut slitna delar
Obalans i pumphjulet • ta bort block/avlagringar

• byt ut pumphjulet om det är sönder eller
verkar ha ojämnt slitage
• kontrollera axlar för att säkerställa att de
går bra

För högt tryck i pipeline (pumpenheten
under belastning)

• byt ut (stödrör, använd kompensatorer
osv.)
• är fundamentplattan/-ramen korrekt gju-
ten?

Skadat lager • byt ut
Systemrelaterade vibrationer (resonans) • sök hjälp

För hög temperatur i pumpen För lågt flöde • öka minimalt flöde (öppna utloppsventil,
bypass)

Pumpen och/eller rören ej helt fyllda med
vätska

• fyll
• töm

Sughöjden är för stor/systemets NPSH är
för liten

• öka vätskenivån och inloppstrycket
• minska motståndet i inlopps-/sugröret
(ändra rörledning byte och märkbredd,
öppna avstängningsventiler, rengör filter)

För hög temperatur i axeltätningen Linjer och ojämnheter vid axeln • byt ut delar
Avlagringar på mekanisk tätning • rengör

• byt ut mekanisk tätning vid behov
• utför ytterligare sköljning eller undertryck
om det behövs

För hög temperatur vid lagret För lågt returtryck, för lågt utlopp • stryp utloppsventilen
För högt flöde • minska flödet (stryp utlöoppsventilen)
Innerkomponenterna är slitna • byt ut slitna delar
För högt tryck i pipeline (pumpenheten
under belastning)

• byt ut (stödrör, använd kompensatorer
osv.)
• är fundamentplattan/-ramen korrekt gju-
ten?

Skadat lager • byt ut
Otillräckliga reduceringsnipplar • rengör reduceringsöppningar i pumphju-

let
• byt ut slitna delar (pumphjul, spruckna
ringar)
• justera i linje med systemtrycket/inlopps-
trycket som anges på beställningen

Pumpen läcker För högt tryck i pipeline (pumpenheten
under belastning)

• byt ut (stödrör, använd kompensatorer
osv.)
• är fundamentplattan/-ramen korrekt gju-
ten?

Otillräcklig tätning • dra åt skruvar
• byt ut tätningen

För hög läckagehastighet vid axeltät-
ningen

Linjer och ojämnheter vid axeln • byt ut delar
Avlagringar på mekanisk tätning • utför ytterligare sköljning eller undertryck

om det behövs
Obalans i pumphjulet • ta bort block/avlagringar

• byt ut pumphjulet om det är sönder eller
verkar ha ojämnt slitage
• kontrollera axlar för att säkerställa att de
går bra

För högt tryck i pipeline (pumpenheten
under belastning)

• byt ut (stödrör, använd kompensatorer
osv.)
• är fundamentplattan/-ramen korrekt gju-
ten?
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Appendix

Enkel mekanisk tätning utan axelhylsa (designkod S1..2)
Säkerhetsanvisningar

VARNING: Varje person som är ansvarig för installation, borttagning, användning, start och
underhåll av axeltätningen måste ha läst och förstått Instruktioner för installation, drift och
underhåll för pumpen ifråga och i synnerhet Allmänna anmärkningar och Allmänt och följa
anvisningar under alla omständigheter!

För pumpar som är konstruerade i enlighet med direktiv 94/9/EG (Atex95) för miljöer
som är utsatta för risk för explosion, måste dessutom användarinstruktionerna för
explosionsskydd av den mekaniska tätningen iakttas.
Följande beskrivningar är endast mer allmänna och gäller innerkonstruktionen på den
mekaniska tätningen. För eventuella specifika data hänvisas till databladet för den
mekaniska tätningen eller instruktionen från tillverkaren av den mekaniska tätningen.

Beskrivning av konstruktionen
Denna axeltätning är en enda mekanisk tätning med monteringsdimensioner enligt EN
12756 (DIN 24960) design "K". API plan 02 / ISO plan 00.
På grund av den patenterade cyklonförseglingskammaren behövs ingen ytterligare
spolning av den mekaniska tätningskammaren.
För data om material och tillämpningsområde för mekaniska tätningar hänvisas till
databladet i bruksanvisningen och orderbekräftelsen.

Index över reservdelar:

161 Pumphuslock 527 a) Fixeringsring
210 Axel 560 b) Stift
230 Pumphjul 904.31 a) Stoppskruv
412.21 O-ring 904.32*) Stoppskruv
433 Mekanisk tätning 922 Pumphjulsmutter
502.31*) Slitring 940.31 Kil

*) tillval
a) inte för alla konstruktioner
b) endast för mekaniska tätningar med PTFE-O-ringar

Nominell di-
mension på

mekanisk tät-
ning

Æd1 Æd7 l1K A B ÆdL

33 33 48 42,5 7,5 50 19
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43 43 61 45 7,5 52,5 28
53 53 73 47,5 10 57,5 38

Denna bipacksedel kan ändras!

Borttagning av mekanisk tätning
Använd därför den lämpliga sektionsritningen och det bifogade databladet för den
mekaniska tätningen.

• Ta bort och ta isär pumpen enligt Instruktioner för installation, drift och underhåll,
inklusive Borttagning av axeltätning (sida 27).

• Ta bort fixeringsringen (527) (om sådan finns) och den roterande delen av den
mekaniska tätningen (433) från axeln (210). Se det bifogade databladet för den
mekaniska tätningen, om låsskruvar ska lossas vid den mekaniska tätningen först.

• Ta ut den stationära delen av den mekaniska tätningen (433) ur pumphuslocket (161).
Rengör borrning för stationär tätning rng (Æd7) i pumphuslocket (161)och ytan på axeln
(210).

ANMÄRKNING: Återanvändning av mekaniska tätningar, vilka redan har använts
under en längre tid, kan leda till läckage vid tätningsytorna efter ominstallation. Därför
rekommenderas byte den mekaniska tätningen. Den demonterade mekaniska tätning-
en kan rekonditioneras av tillverkaren och tjäna som en mekanisk reservtätning.

Installation av mekanisk tätning
Använd därför sektionsritningen och databladet för den mekaniska tätningen.

Det är endast tillåtet att installera mekaniska tätningar, vilka har ett intyg om
överensstämmelse enligt direktiv 94/9/EG.
Vid byte av typ eller tillverkare av mekanisk tätning måste data beträffande max
driftstemperatur för pumpmediet och temperaturklassen kontrolleras igen.

ANMÄRKNING: Var ytterst renlig! I synnerhet måste tätningsytorna vara rena, torra och
oskadade. Applicera inte fett på tätningsytorna på den mekaniska tätningen

• Om ett smörjmedel tillhandahålls med den mekaniska reservtätningen ska du använda
detta.

ANMÄRKNING: Använd endast mineralfett eller olja, om du är helt säker på att
elastomerna i den mekaniska tätningen är oljebeständiga. Använd inte silikon

VARNING: Använd endast smörjmedel om du är säker på att det inte kan uppstå farliga
reaktioner mellan den pumpade vätskan och smörjmedlet.

ANMÄRKNING: Gör alla nödvändiga delar tillgängliga så att monteringen kan utföras
snabbt. Smörjmedlen är bara effektiva under en kort tid. Därefter förloras den axiella
rörligheten och således den automatiska justeringen av elastomererna.

ANMÄRKNING: Tryck inte elastomerer över skarpa kanter. Använd vid behov
monteringsanordningar.

• Tryck in den stationära delen av den mekaniska tätningen i pumphuslocket (161). För
detta kan du eventuellt använda en stämpel med en mjuk yta. Ojämn belastning kan
leda till sprickbildning på tätningsytan.

• Skada inte tätningsytan!

• Var uppmärksam på att den stationära ringen är i fast kontakt med höljeslocket.
Tätningsytan måste vara installerad vinkelrätt mot axeln.
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• Om ett stift (560) existerar, se till att det passar in i den mekaniska tätningens slits utan
att röra den mekaniska tätningen.

• Skjut rotationsenheten på den mekaniska tätningen på axeln (210).

• Fyll på ytan på pumphjulssidan av den mekaniska tätningen exakt i linje med axeln
(mät l1K). För mekaniska tätningar utan egna stoppskruvar, fungerar fixeringsringen
(527) som ett stopp.

ANMÄRKNING: Tryck mekaniska tätningar med bälgar på ett sådant sätt att bälgen
trycks ihop och inte sträcks ut (risk för att de slits isär!).

• Ytterligare montering och installation av pumpen sker enligt reparationsanvisningarna.

Enkel mekanisk tätning med undertryck utan axelhylsa
(designkod S4..2)
Säkerhetsanvisningar

VARNING: Varje person som är ansvarig för installation, borttagning, användning, start och
underhåll av axeltätningen måste ha läst och förstått Instruktioner för installation, drift och
underhåll för pumpen ifråga och i synnerhet Allmänna anmärkningar och Allmänt och följa
anvisningar under alla omständigheter!

För pumpar som är konstruerade i enlighet med direktiv 94/9/EG (Atex95) för miljöer
som är utsatta för risk för explosion, måste dessutom användarinstruktionerna för
explosionsskydd av den mekaniska tätningen iakttas.
Följande beskrivningar är endast mer allmänna och gäller innerkonstruktionen på den
mekaniska tätningen. För eventuella specifika data hänvisas till databladet för den
mekaniska tätningen eller instruktionen från tillverkaren av den mekaniska tätningen.

Beskrivning
Denna axeltätning är en enda mekanisk tätning med monteringsdimensioner enligt. EN
12756 (DIN 24960) design "K", form "U". API plan 62 / ISO plan 09. Motståndet hos
materialen i den mekaniska tätningskammaren (särskilt elastomerer) mot släckvätskan
måste iakttas.
Undertryckskammaren måste köras igenom med undertrycksvätska utan tryck. För
anslutning hänvisas till följande sektionsritning.

VARNING: Undertrycksvätskan måste väljas så att det inte kan förekomma några farliga
reaktioner med hanterad vätska. Undertrycksvätskan kan vara förorenad på grund av
hanterad vätska, därför måste operatören utföra lämpligt bortskaffande.

På grund av den patenterade cyklonförseglingskammaren behövs ingen ytterligare
spolning av tätningskammaren. För data om material och tillämpningsområde för medföl-
jande mekaniska tätningar hänvisas till databladet i bruksanvisningen och orderbekräf-
telsen.
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Index över reservdelar:

161 Pumphuslock 502.31*) Slitring
210 Axel 527 a) Fixeringsring
230 Pumphjul 542.31 Strypbussning
412.21 O-ring 560 b) Stift
412.32 O-ring 904.31 a) Stiftskruv
433 Mekanisk tätning 904.32*) Stiftskruv
471Q Undertryckslock 923 Pumphjulsmutter

*) tillval
a) inte för alla konstruktioner
b) endast för mekaniska tätningar med PTFE-O-ringar

Nominell di-
mension på

mekanisk tät-
ning

Æd1 Æd7 l1K A B ÆdL QI, Q0

33 33 48 42,5 7,5 50 19 1/4-18
NPT

43 43 61 45 7,5 52,5 28 3/8-18
NPT

53 53 73 47,5 10 57,5 38 3/8-18
NPT

Föremål för tekniska ändringar!

Borttagning av mekanisk tätning
Använd därför den lämpliga sektionsritningen och det bifogade databladet för den
mekaniska tätningen.
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• Ta bort och ta isär pumpen enligt Instruktioner för installation, drift och underhåll,
inklusive Borttagning av axeltätning (sida 27).

• Ta bort fixeringsringen (527) (om sådan finns) och den roterande delen av den
mekaniska tätningen (433) från axeln (210).

• Se det bifogade databladet för den mekaniska tätningen, om låsskruvar ska lossas vid
den mekaniska tätningen först.

• Ta bort pumphöljet (161) tillsammans med undertryckslocket (471Q). Använd sex-
kantsskruvar (901.42) som pinnbultar.

• Dra ut den stationära delen av den mekaniska tätningen (433) och strypbussningen
(542.31) ur undertryckslocket (471Q).

• Rengör borrning för stationär tätning rng (Æd7) i undertryckslocket (471Q) och ytan på
axeln (210).

ANMÄRKNING: Återanvändning av mekaniska tätningar, vilka redan har använts
under en längre tid, kan leda till läckage vid tätningsytorna efter ominstallation. Därför
rekommenderas byte den mekaniska tätningen. Den demonterade mekaniska tätning-
en kan rekonditioneras av tillverkaren och tjäna som en mekanisk reservtätning.

Installation av mekanisk tätning
Använd därför den lämpliga sektionsritningen och det bifogade databladet för den
mekaniska tätningen.

Det är endast tillåtet att installera mekaniska tätningar, vilka har ett intyg om
överensstämmelse enligt direktiv 94/9/EG.
Vid byte av typ eller tillverkare av mekanisk tätning måste data beträffande max
driftstemperatur för pumpmediet och temperaturklassen kontrolleras igen.

ANMÄRKNING: Var ytterst renlig! I synnerhet måste tätningsytorna vara rena, torra och
oskadade. Applicera inte fett på tätningsytorna på den mekaniska tätningen

• Om ett smörjmedel tillhandahålls med den mekaniska reservtätningen ska du använda
detta.

ANMÄRKNING: Använd endast mineralfett eller olja, om du är helt säker på att
elastomerna i den mekaniska tätningen är oljebeständiga. Använd inte silikon

VARNING: Använd endast smörjmedel om du är säker på att det inte kan uppstå farliga
reaktioner mellan den pumpade vätskan och smörjmedlet.

ANMÄRKNING: Gör alla nödvändiga delar tillgängliga så att monteringen kan utföras
snabbt. Smörjmedlen är bara effektiva under en kort tid. Därefter förloras den axiella
rörligheten och således den automatiska justeringen av elastomererna.

ANMÄRKNING: Tryck inte elastomerer över skarpa kanter. Använd vid behov
monteringsanordningar.

• Sätt gasreglaget (542.31) i undertryckslocket (471Q) försiktigt.

• Tryck in den stationära delen av den mekaniska tätningen i undertryckslocket (471Q).
För detta kan du eventuellt använda en stämpel med en mjuk yta. Ojämn belastning
kan leda till sprickbildning på tätningsytan.

• Skada inte tätningsytan!

• Var uppmärksam på att den stationära ringen är i fast kontakt med undertryckslocket.
Tätningsytan måste vara installerad vinkelrätt mot axeln.
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• Om ett stift (560) existerar, se till att det passar in i den mekaniska tätningens slits utan
att röra den mekaniska tätningen.

• Sätt i pumphuslocket (161) försiktigt tills det får plats axiellt i lagerbockslampan (344).

• Skjut rotationsenheten på den mekaniska tätningen på axeln (210).

• Justera ytan på pumphjulssidan av den mekaniska tätningen exakt på mått A. För
mekaniska tätningar utan egna stoppskruvar fungerar fixeringsringen (527) som ett
stopp.

ANMÄRKNING: Tryck mekaniska tätningar med bälgar på ett sådant sätt att bälgen
trycks ihop och inte sträcks ut (risk för att de slits isär!).

VARNING: Använd antifriktionsenhet (Molykote osv.) endast mellan axelhylsan och axeln
om du är säker på att inga farliga reaktioner kan inträffa mellan den pumpade vätskan och
antifriktionsenheten.

• Vidare montering och installation av pump enligt Demontering och reparation av
pumpen (sida 2425) Instruktioner för installation, drift och underhåll.

VARNING: Innan du startar pumpen ansluter du spolningssystemet för att undertrycka och
driftsätta det.

Konstruktion: S1...2 Enkel mekanisk tätning obalanserad (DIN
24960, l1k / EN 12756, design K, form U), pumphjul med
bakskovlar

Du hittar axeltätningen på din pump på databladet/orderbekräftelsen. Se även Konstruk-
tionskodningssystem.
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Tabell 3: Giltigt för
40-25-160 65-40-160 80-50-315 125-100-200
40-25-200 65-40-200 100-65-160 125-100-250
40-25-250 65-40-250 100-65-200 150-125-250
50-32-160 65-40-315 100-65-250 200-150-250
50-32-200 80-50-160 125-80-160
50-32-250 80-50-200 125-80-200
50-32-315 80-50-250 125-80-250

Nr. Del:
102V Snäckformat hölje
161 Pumphuslock
183 ***) Stödfot
183P **) Uppritkning av pumpen
210 Stubbaxel
230 Pumphjul
341 Motorlampa
400 Packning
412.21 O-ring
433 Mekanisk tätning
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Nr. Del:
502.11 *) Slitring
527 ** Fixeringsring
554.41 Bricka
554.42 ***) Sköldbricka
554.43 ***) Sköldkopp
554.44 ***) Bricka
681 Skyddsplatta
801 Flänsmotor
901.11 Sexkantsskruv
901.31 **) Sexkantsskruv
901.42 Sexkantsskruv
901.43 ***) Sexkantsskruv
902.41 Pinnbult
904.11 *) Stiftskruv
904.31 **) Stiftskruv
904.41 Stiftskruv
904.42 Stiftskruv
912.11 Dräneringsplugg
920.41 Sexkantsmutter
922 Pumphjulsmutter
940.31 Kil

*) … tillval
**) … inte för alla konstruktioner
***) … med IEC-Motorstorlekar: Endast 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L, 200LA

Konstruktion: S1...2 Enkel mekanisk tätning obalanserad (DIN
24960, l1k / EN 12756, design K, form U), pumphjul med balanshål

Du hittar axeltätningen på din pump på databladet/orderbekräftelsen. Se även Konstruktion
(sida 11) Konstruktionskodningssystem.
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Giltig för typ

Tabell 4:
100-65-315 125-80-315 125-100-315 125-125-315

Nr. Del:
102V Snäckformat hölje
161 Pumphuslock
183 ***) Stödfot
183P **) Uppritkning av pumpen
210 Stubbaxel
230 Pumphjul
341 Motorlampa
400 Packning
412.21 O-ring
433 Mekanisk tätning
502.11 *) Slitring
502.31*) Slitring
527 ** Fixeringsring
554.41 Bricka
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Nr. Del:
554.42 ***) Sköldbricka
554.43 ***) Sköldkopp
554.44 ***) Bricka
681 Skyddsplatta
801 Flänsmotor
901.11 Sexkantsskruv
901.31 **) Sexkantsskruv
901.42 Sexkantsskruv
901.43 ***) Sexkantsskruv
902.41 Pinnbult
904.11 *) Stiftskruv
904.32 *) Stiftskruv
904.31**) Stiftskruv
904.41 Stiftskruv
904.42 Stiftskruv
912.11 Dräneringsplugg
920.41 Sexkantsmutter
922 Pumphjulsmutter
940.31 Kil

*) … tillval
**) … inte för alla konstruktioner
***) … med IEC-Motorstorlekar: Endast 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L, 200LA

Konstruktion: S4...2 Enkel mekanisk tätning obalanserad (DIN
24960, l1k / EN 12756, design K, form U), med undertryckare,
pumphjul med bakskovlar

Du hittar axeltätningen på din pump på databladet/orderbekräftelsen. Se även Konstruk-
tionskodningssystem.
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Tabell 5:

40-25-160 65-40-160 80-50-315 125-100-200
40-25-200 65-40-200 100-65-160 125-100-250
40-25-250 65-40-250 100-65-200 150-125-250
50-32-160 65-40-315 100-65-250 200-150-250
50-32-200 80-50-160 125-80-160
50-32-250 80-50-200 125-80-200
50-32-315 80-50-250 125-80-250

Nr. Del:
102V Snäckformat hölje
161 Pumphuslock
183 ***) Stödfot
183P **) Uppritkning av pumpen
210 Stubbaxel
230 Pumphjul
341 Motorlampa
400 Packning
412.21 O-ring
412.32 O-ring
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Nr. Del:
433 Mekanisk tätning
471Q Undertryckslock
502.11 *) Slitring
527 ** Fixeringsring
542..31 Strypbussning
554.41 Bricka
554.42 ***) Sköldbricka
554.43 ***) Sköldkopp
554.44 ***) Bricka
681 Skyddsplatta
801 Flänsmotor
901.11 Sexkantsskruv
901.31 **) Sexkantsskruv
901.42 Sexkantsskruv
901.43 ***) Sexkantsskruv
902.31 Pinnbult
902.41 Pinnbult
904.11 *) Stiftskruv
904.11 **) Stiftskruv
904.41 Stiftskruv
904.42 Stiftskruv
912.11 Dräneringsplugg
920.41 Sexkantsmutter
922 Pumphjulsmutter
940.31 Kil

*) … tillval
**) … inte för alla konstruktioner
***) … endast med IEC-Motorstorlekar: Endast 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L,
200LA

Konstruktion: S4...2 Enkel mekanisk tätning obalanserad (DIN
24960, l1k / EN 12756, design K, form U), med undertryckare,
pumphjul med balanshål

Du hittar axeltätningen på din pump på databladet/orderbekräftelsen. Se även Konstruk-
tionskodningssystem.
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Giltig för typ

Tabell 6:
100-65-315 125-80-315 125-100-315 125-125-315

Nr. Del:
102V Snäckformat hölje
161 Pumphuslock
183 ***) Stödfot
183P **) Uppritkning av pumpen
210 Stubbaxel
230 Pumphjul
341 Motorlampa
400 Packning
412.21 O-ring
433 Mekanisk tätning
471Q Undertryckslock
502.11 *) Slitring
502.31*) Slitring
527 ** Fixeringsring
542.31 Strypbussning
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Nr. Del:
554.41 Bricka
554.42 ***) Sköldbricka
554.43 ***) Sköldkopp
554.44 ***) Bricka
681 Skyddsplatta
801 Flänsmotor
901.11 Sexkantsskruv
901.31 **) Sexkantsskruv
901.42 Sexkantsskruv
901.43 ***) Sexkantsskruv
902.31 Pinnbult
902.41 Pinnbult
904.11 *) Stiftskruv
904.31 **) Stiftskruv
904.32 **) Stiftskruv
904.41 Stiftskruv
904.42 Stiftskruv
912.11 Dräneringsplugg
920.31 Sexkantsmutter
920.41 Sexkantsmutter
922 Pumphjulsmutter
940.31 Kil

*) … tillval
**) … inte för alla konstruktioner
***) … endast med IEC-Motorstorlekar: Endast 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L,
200LA

Bild 13: Anslutningar:

Kod Nummer Anslutning Lagerbock
24 32, 42, 48

PM1 *) 1 tryckmätning 1/4-18 NPT
PM2 *) 1 tryckmätning 1/4-18 NPT

D 1 dränering (höljer) 3/8-18 NPT
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DL 1 dränering (lampa) G 1/2
QI **) 1 Undertryckande 1/4-18 NPT 3/8-18 NPT
QO **) 1 Undertrycka-utlopp 1/4-18 NPT 3/8-18 NPT

*) ... tillval, möjligt med design S2..1 och S4..2
**) ... endast med design S4..2

Du hittar typen av pump på databladet/orderbekräftelsen. Se Konstruktionskodningssys-
tem.

Bild 14: Måttritning

Pump DNS DND a b g2 h1 h2 m1 m2 n1 n2 p1 p2 s1 s2 x
ICB 40-25-160 ....
- ...

40 25 80 50 10 132 160 100 70 240 190 15 30 14 13,
5

100

ICB 40-25-200 ....
- ...

40 25 80 50 10 160 180 100 70 240 190 15 30 14 13,
5

100

ICB 40-25-250 ....
- ...

40 25 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

100

ICB 50-32-160 ....
- ...

50 32 80 50 10 132 160 100 70 240 190 15 30 14 13,
5

100

ICB 50-32-200 ....
- ...

50 32 80 50 10 160 180 100 70 240 190 15 30 14 13,
5

100

ICB 50-32-250 ....
- ...

50 32 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

100

ICB 50-32-315 ....
- ...

50 32 125 65 10 200 250 125 95 345 280 15 30 14 13,
5

100

ICB 65-40-160 ....
- ...

65 40 80 50 10 132 160 100 70 240 190 15 30 14 13,
5

100

ICB 65-40-200 ....
- ...

65 40 100 50 10 160 180 100 70 265 212 15 30 14 13,
5

100

ICB 65-40-250 ....
- ...

65 40 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

100

ICB 65-40-315 ....
- ...

65 40 125 65 10 200 250 125 95 345 280 15 30 14 13,
5

100

ICB 80-50-160 ....
- ...

80 50 100 50 10 160 180 100 70 265 212 15 30 14 13,
5

100

ICB 80-50-200 ....
- ...

80 50 100 50 10 160 200 100 70 265 212 15 30 14 13,
5

100

ICB 80-50-250 ....
- ...

80 50 125 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

100

ICB 80-50-315 ....
- ...

80 50 125 65 10 225 280 125 95 345 280 15 30 14 13,
5

100
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ICB 100-65-160 ....
- ...

100 65 100 65 10 160 200 125 95 280 212 15 30 14 13,
5

100

ICB 100-65-200 ....
- ...

100 65 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

140

ICB 100-65-250 ....
- ...

100 65 125 80 10 200 250 160 120 360 280 15 30 18 13,
5

140

ICB 100-65-315 ....
- ...

100 65 128 80 10 225 280 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 125-80-160 ....
- ...

125 80 125 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

140

ICB 125-80-200 ....
- ...

125 80 125 65 10 180 250 125 95 345 280 15 30 14 13,
5

140

ICB 125-80-250 ....
- ...

125 80 125 80 10 225 280 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 125-80-315 ....
- ...

125 80 125 80 10 250 315 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 125-100-200 ....
- ...

125 100 125 80 10 200 280 160 120 360 280 15 30 18 13,
5

140

ICB 125-100-250 ....
- ...

125 100 140 80 10 225 280 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 125-100-315 ....
- ...

125 100 140 80 10 250 315 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 150-125-250 ....
- ...

150 125 140 80 10 250 355 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 150-125-315 ....
- ...

150 125 140 100 10 280 355 200 150 500 400 15 30 22 13,
5

140

ICB 200-150-250 ....
- ...

200 150 160 100 10 280 375 200 150 500 400 15 30 22 13,
5

180

Pump Bmax g1 ~H h U n4 n5 w ~G
ICB 40-25-160 .... -
80

119 15 408 176 - - - - 31

ICB 40-25-160 .... -
90

119 15 457 176 - - - - 31

ICB 40-25-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 37

ICB 40-25-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 37

ICB 40-25-160 .... -
132

150 35 666 216 20 - - - 37

ICB 40-25-160 .... -
160

175 60 771 251 45 210 180 206 43

ICB 40-25-200 .... -
80

119 15 408 176 - - - - 39

ICB 40-25-200 .... -
90

119 15 457 176 - - - - 39

ICB 40-25-200 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 45

ICB 40-25-200 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 45

ICB 40-25-200 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 45

ICB 40-25-200 .... -
160

175 60 815 251 45 210 180 206 54

ICB 40-25-250 .... -
80

171 15 421 189 - - - - 60

ICB 40-25-250 .... -
90

171 15 470 189 - - - - 60

ICB 40-25-250 .... -
100

171 15 543 229 - - - - 65

ICB 40-25-250 .... -
112

171 15 552 229 - - - - 65

ICB 40-25-250 .... -
132

171 15 679 229 - - - - 65

ICB 40-25-250 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 75

ICB 40-25-250 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 75
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ICB 40-25-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 75

ICB 50-32-160 .... -
80

119 15 408 176 - - - - 31

ICB 50-32-160 .... -
90

119 15 457 176 - - - - 31

ICB 50-32-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 37

ICB 50-32-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 37

ICB 50-32-160 .... -
132

150 35 666 216 20 - - - 37

ICB 50-32-160 .... -
160

175 60 771 251 45 210 180 206 43

ICB 50-32-200 .... -
80

119 15 408 176 - - - - 39

ICB 50-32-200 .... -
90

119 15 457 176 - - - - 39

ICB 50-32-200 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 45

ICB 50-32-200 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 45

ICB 50-32-200 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 45

ICB 50-32-200 .... -
160

175 60 815 251 45 210 180 206 54

ICB 50-32-250 .... -
80

171 15 421 189 - - - - 60

ICB 50-32-250 .... -
90

171 15 470 189 - - - - 60

ICB 50-32-250 .... -
100

171 15 543 229 - - - - 65

ICB 50-32-250 .... -
112

171 15 552 229 - - - - 65

ICB 50-32-250 .... -
132

171 15 679 229 - - - - 65

ICB 50-32-250 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 75

ICB 50-32-250 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 75

ICB 50-32-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 75

ICB 50-32-315 .... -
100

201 15 543 229 - - - - 102

ICB 50-32-315 .... -
112

201 15 552 229 - - - - 102

ICB 50-32-315 .... -
132

201 15 679 229 - - - - 102

ICB 50-32-315 .... -
160

201 15 828 264 - 210 180 219 112

ICB 50-32-315 .... -
180

201 15 859 264 - 210 180 219 112

ICB 50-32-315 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 112

ICB 65-40-160 .... -
80

124 15 408 176 - - - - 32

ICB 65-40-160 .... -
90

124 15 457 176 - - - - 32

ICB 65-40-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 39

ICB 65-40-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 39

ICB 65-40-160 .... -
132

150 35 666 216 20 - - - 39

ICB 65-40-160 .... -
160

175 60 815 251 45 210 180 206 44

ICB 65-40-200 .... -
80

139 15 408 176 - - - - 44
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ICB 65-40-200 .... -
90

139 15 457 176 - - - - 44

ICB 65-40-200 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 50

ICB 65-40-200 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 50

ICB 65-40-200 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 50

ICB 65-40-200 .... -
160

175 35 815 251 20 210 180 206 60

ICB 65-40-200 .... -
180

180 60 846 251 45 210 180 206 60

ICB 65-40-250 .... -
80

171 15 421 189 - - - - 62

ICB 65-40-250 .... -
90

171 15 470 189 - - - - 62

ICB 65-40-250 .... -
100

171 15 543 229 - - - - 68

ICB 65-40-250 .... -
112

171 15 552 229 - - - - 68

ICB 65-40-250 .... -
132

171 15 679 229 - - - - 68

ICB 65-40-250 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 77

ICB 65-40-250 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 77

ICB 65-40-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 77

Pump Bmax g1 ~H h U n4 n5 w ~G
ICB 65-40-315 .... -
100

201 15 543 229 - - - - 102

ICB 65-40-315 .... -
112

201 15 552 229 - - - - 102

ICB 65-40-315 .... -
132

201 15 679 229 - - - - 102

ICB 65-40-315 .... -
160

201 15 828 264 - 210 180 219 112

ICB 65-40-315 .... -
180

201 15 859 264 - 210 180 219 112

ICB 65-40-315 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 112

ICB 80-50-160 .... -
80

141 15 408 176 - - - - 36

ICB 80-50-160 .... -
90

141 15 457 176 - - - - 36

ICB 80-50-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 43

ICB 80-50-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 43

ICB 80-50-160 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 43

ICB 80-50-160 .... -
160

175 35 815 251 20 210 180 206 49

ICB 80-50-160 .... -
180

180 60 846 251 45 210 180 206 49

ICB 80-50-200 .... -
80

157 15 408 176 - - - - 45

ICB 80-50-200 .... -
90

157 15 457 176 - - - - 45

ICB 80-50-200 .... -
100

157 15 530 216 - - - - 51

ICB 80-50-200 .... -
112

157 15 539 216 - - - - 51

ICB 80-50-200 .... -
132

157 15 666 216 - - - - 51

ICB 80-50-200 .... -
160

175 35 815 251 20 210 180 206 60
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ICB 80-50-200 .... -
180

180 60 846 251 45 210 180 206 60

ICB 80-50-200 .... -
200

225 85 951 251 70 280 250 206 60

ICB 80-50-250 .... -
90

181 15 470 189 - - - - 69

ICB 80-50-250 .... -
100

181 15 543 229 - - - - 75

ICB 80-50-250 .... -
112

181 15 552 229 - - - - 75

ICB 80-50-250 .... -
132

181 15 679 229 - - - - 75

ICB 80-50-250 .... -
160

181 15 828 264 - 210 180 219 84

ICB 80-50-250 .... -
180

181 20 859 264 5 210 180 219 84

ICB 80-50-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 84

ICB 80-50-315 .... -
100

212 15 543 229 - - - - 108

ICB 80-50-315 .... -
112

212 15 552 229 - - - - 108

ICB 80-50-315 .... -
132

212 15 679 229 - - - - 108

ICB 80-50-315 .... -
160

212 15 828 264 - 210 180 219 118

ICB 80-50-315 .... -
180

212 15 859 264 - 210 180 219 118

ICB 80-50-315 .... -
200

225 40 964 264 25 280 250 219 118

ICB 100-65-160 .... -
80

164 15 421 189 - - - - 49

ICB 100-65-160 .... -
90

164 15 470 189 - - - - 49

ICB 100-65-160 .... -
100

164 15 543 229 - - - - 55

ICB 100-65-160 .... -
112

164 15 552 229 - - - - 55

ICB 100-65-160 .... -
132

164 15 679 229 - - - - 55

ICB 100-65-160 .... -
160

175 40 828 264 25 210 180 219 64

ICB 100-65-160 .... -
180

180 40 859 264 25 210 180 219 64

ICB 100-65-160 .... -
200

225 85 964 264 70 280 250 219 64

ICB 100-65-200 .... -
90

173 15 470 189 - - - - 53

ICB 100-65-200 .... -
100

173 15 543 229 - - - - 58

ICB 100-65-200 .... -
112

173 15 552 229 - - - - 58

ICB 100-65-200 .... -
132

173 15 679 229 - - - - 58

ICB 100-65-200 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 68

ICB 100-65-200 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 68

ICB 100-65-200 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 68

ICB 100-65-250 .... -
90

193 18 470 189 - - - - 74

ICB 100-65-250 .... -
100

193 18 543 229 - - - - 80

ICB 100-65-250 .... -
112

193 18 552 229 - - - - 80

ICB 100-65-250 .... -
132

193 18 679 229 - - - - 80
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ICB 100-65-250 .... -
160

193 18 828 264 - 210 180 219 89

ICB 100-65-250 .... -
180

193 18 859 264 - 210 180 219 89

ICB 100-65-250 .... -
200

225 48 964 264 30 280 250 219 89

ICB 100-65-315 .... -
100

221 18 555 241 - - - - 115

ICB 100-65-315 .... -
112

221 18 564 241 - - - - 115

ICB 100-65-315 .... -
132

221 18 691 241 - - - - 115

ICB 100-65-315 .... -
160

221 18 840 276 - 210 180 231 125

ICB 100-65-315 .... -
180

221 18 871 276 - 210 180 231 125

ICB 100-65-315 .... -
200

225 18 976 276 - 210 180 231 125

ICB 125-80-160 .... -
90

188 15 470 189 - - - - 56

ICB 125-80-160 .... -
100

188 15 543 229 - - - - 62

ICB 125-80-160 .... -
112

188 15 552 229 - - - - 62

ICB 125-80-160 .... -
132

188 15 679 229 - - - - 62

ICB 125-80-160 .... -
160

188 15 828 264 - 210 180 219 71

Pump Bmax g1 ~H h U n4 n5 w ~G
ICB 125-80-160 .... -
180

188 20 859 264 5 210 180 219 71

ICB 125-80-160 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 71

ICB 125-80-200 .... -
90

202 15 470 189 - - - - 63

ICB 125-80-200 .... -
100

202 15 543 229 - - - - 69

ICB 125-80-200 .... -
112

202 15 552 229 - - - - 69

ICB 125-80-200 .... -
132

202 15 679 229 - - - - 69

ICB 125-80-200 .... -
160

202 15 828 264 - 210 180 219 78

ICB 125-80-200 .... -
180

202 20 859 264 5 210 180 219 78

ICB 125-80-200 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 78

ICB 125-80-250 .... -
100

229 18 543 229 - - - - 91

ICB 125-80-250 .... -
112

229 18 552 229 - - - - 91

ICB 125-80-250 .... -
132

229 18 679 229 - - - - 91

ICB 125-80-250 .... -
160

229 18 828 264 - 210 180 219 100

ICB 125-80-250 .... -
180

229 18 859 264 - 210 180 219 100

ICB 125-80-250 .... -
200

229 23 964 264 5 280 250 219 100

ICB 125-80-315 .... -
112

240 18 564 241 - - - - 129

ICB 125-80-315 .... -
132

240 18 691 241 - - - - 129

ICB 125-80-315 .... -
160

240 18 840 276 - 280 250 231 139

ICB 125-80-315 .... -
180

240 18 871 276 - 280 250 231 139
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ICB 125-80-315 .... -
200

240 18 976 276 - 280 250 231 139

ICB 125-100-200 .... -
100

217 18 543 229 - - - - 90

ICB 125-100-200 .... -
112

217 18 552 229 - - - - 90

ICB 125-100-200 .... -
132

217 18 679 229 - - - - 90

ICB 125-100-200 .... -
160

217 23 828 264 5 210 180 219 99

ICB 125-100-200 .... -
180

217 23 859 264 5 210 180 219 99

ICB 125-100-200 .... -
200

225 48 964 264 30 280 250 219 99

ICB 125-100-250 .... -
100

227 18 565 251 - - - - 100

ICB 125-100-250 .... -
112

227 18 574 251 - - - - 100

ICB 125-100-250 .... -
132

227 18 701 251 - - - - 100

ICB 125-100-250 .... -
160

227 18 850 286 - 220 180 241 109

ICB 125-100-250 .... -
180

227 18 881 286 - 220 180 241 109

ICB 125-100-250 .... -
200

227 23 986 286 5 280 250 241 109

ICB 125-100-315 .... -
132

257 18 691 241 - - - - 139

ICB 125-100-315 .... -
160

257 18 840 276 - 280 250 231 150

ICB 125-100-315 .... -
180

257 18 871 276 - 280 250 231 150

ICB 125-100-315 .... -
200

257 18 976 276 - 280 250 231 150

ICB 150-125-250 .... -
132

249 18 701 251 - - - - 114

ICB 150-125-250 .... -
160

249 18 850 286 - 280 250 241 123

ICB 150-125-250 .... -
180

249 18 881 286 - 280 250 241 123

ICB 150-125-250 .... -
200

249 18 986 286 - 280 250 241 123

ICB 150-125-315 .... -
160

263 20 840 276 - 280 250 231 149

ICB 150-125-315 .... -
180

263 20 871 276 - 280 250 231 149

ICB 150-125-315 .... -
200

263 20 976 276 - 280 250 231 149

ICB 200-150-250 .... -
160

293 20 850 286 - 280 250 241 163

ICB 200-150-250 .... -
180

293 20 881 286 - 280 250 241 163

ICB 200-150-250 .... -
200

293 20 986 286 - 280 250 241 163

Flänsdimensioner DNS, DND*)
ISO PN16 ISO PN25 ANSI-klass 150RF

DN C d D K L DN C d D K L NPS C d D K L
25 16 65 115 85 4x1

4
- - - - - - 1 16 51 115 79,5 4x1

6
32 18 78 140 100 4x1

9
32 20 78 140 100 4x1

9
1 1/
2

18 73 140 98,5 4x1
6

40 19 88 150 110 4x1
9

40 19 88 150 110 4x1
9

1 1/
2

19 73 150 98,5 4x1
6

50 20 102 165 125 4x1
9

50 20 102 165 125 4x1
9

2 20 92 165 120,
5

4x1
9

65 20 122 185 145 4x1
9

65 22 122 185 145 8x1
9

2 1/
2

20 105 185 139,
5

4x1
9
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80 20 128 200 160 8x1
9

80 24 138 200 160 8x1
9

3 20 128 200 152,
5

4x1
9

100 24 157 230 180 8x1
9

100 24 162 235 190 8x2
2

4 24 157 230 190,
5

8x1
9

125 24 186 255 210 8x1
9

125 26 186 270 220 8x2
2

5 24 186 255 216 8x2
2

150 25,5 216 285 240 8x2
2

- - - - - - 6 25,5 216 285 241,
5

8x2
2

200 29 270 345 295 12x
22

- - - - - - 8 29 270 345 298,
5

12x
22

*) ... Information om flänsstorlek och nominellt tryck finns i databladet/orderbekräftelse. Se
även Konstruktionskodningssystem.
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