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Inleiding en veiligheid
Inleiding
Doel van deze handleiding

Het doel van deze handleiding is het bieden van alle benodigde informatie voor:
• Installatie
• Bediening
• Onderhoud

VOORZICHTIG:
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het product gaat installeren en gebruiken. Door verkeerd
gebruik van het product kan persoonlijk letsel en materiële schade optreden, en kan de garantie vervallen.

Opmerking:
Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie gereed voor gebruik op de locatie van de unit.

Andere informatie aanvragen
Er kunnen speciale versies worden geleverd met bijkomende instructieblaadjes. Raadpleeg het
verkoopcontract voor mogelijke wijzigingen of  speciale versiekenmerken. Neem contact op met uw
dichtstbijzijnde ITT-vertegenwoordiger voor instructies, omstandigheden of  gebeurtenissen die niet in
deze handleiding of  in de verkoopsdocumenten zijn opgenomen.
Specificeer altijd het juiste producttype en de identificatiecode wanneer u technische informatie of
reserveonderdelen aanvraagt.

Veiligheid
WAARSCHUWING:

• De bediener moet bekend zijn met de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen om lichamelijk letsel te
voorkomen.

• Elk apparaat onder druk kan exploderen, scheuren of  zijn inhoud verliezen als de druk te hoog wordt.
Neem alle noodzakelijke maatregelen om overdruk te voorkomen.

• Het bedienen, installeren of  onderhouden van het apparaat op een andere manier dan is beschreven in
deze handleiding, kan leiden tot de dood, ernstig lichamelijk letsel of  schade aan de apparatuur. Dit
geldt ook voor aanpassingen aan de apparatuur of  het gebruik van onderdelen die niet door ITT zijn
geleverd. Wanneer u een vraag hebt met betrekking tot het beoogde gebruik van de apparatuur, moet
u contact opnemen met een vertegenwoordiger van ITT voordat u verdergaat.

• In deze handleiding worden de aanvaarde methodes voor het demonteren van eenheden duidelijk
aangegeven. Deze methoden moeten worden opgevolgd. Ingesloten vloeistof  kan snel uitzetten en
een krachtige explosie veroorzaken, met letsel als gevolg. Het voor demontage verwarmen van
waaiers, rotorbladen en/of  rotorbladborgringen is ten strengste verboden.

• Wijzig de servicetoepassing niet zonder de goedkeuring van een bevoegde ITT-vertegenwoordiger.

VOORZICHTIG:
Houd u aan de instructies in deze handleiding. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot lichamelijk letsel,
schade of  vertraging.

Inleiding en veiligheid
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Veiligheidstermen en -symbolen
Informatie over veiligheidsberichten

U moet de veiligheidsberichten en -voorschriften zorgvuldig lezen, begrijpen en in acht nemen voordat u
met het product gaat werken. Deze zijn gepubliceerd om de volgende gevaren te voorkomen:

• Ongelukken en gezondheidsproblemen
• Schade aan het product
• Productdefecten

Gevaarniveaus
Gevaarniveau Indicatie

GEVAAR:  
Een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, zal leiden tot de dood of  ernstig
lichamelijk letsel.

WAARSCHUWING:  
Een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, kan leiden tot de dood of  ernstig
lichamelijk letsel.

VOORZICHTIG:  
Een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt
vermeden, kan leiden tot licht of  matig lichamelijk
letsel.

Opmerking:  • Een potentiële situatie die, indien deze niet
wordt vermeden, kan leiden tot ongewenste
omstandigheden.

• Een handeling die geen lichamelijk letsel tot
gevolg heeft.

Gevaarcategorieën
Gevaarcategorieën kunnen vallen onder gevaarniveaus - of  specifieke symbolen vervangen de gewone
gevaarsymbolen.
Stroomgevaar wordt aangegeven met het volgende specifieke symbool:

ELEKTRISCH GEVAAR:  

Dit zijn voorbeelden van andere categorieën die kunnen voorkomen. Ze vallen onder de gewone
gevaarniveaus en er kunnen aanvullende symbolen bij worden gebruikt:

• Gevaar voor beknelling
• Gevaar voor snijden
• Lasergevaar

Milieuveiligheid
Het werkgebied

Houd het station altijd schoon om emissies te voorkomen en/of  te ontdekken.

Inleiding en veiligheid
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Afval en emissieregelgeving
Neem deze veiligheidsvoorschriften met betrekking tot afval en emissies in acht:

• Voer al het afval op de juiste wijze af.
• Verwerk en voer verwerkte vloeistof  af  conform toepasselijke milieuvoorschriften.
• Ruim gemorst medium op conform geldende veiligheids- en milieuprocedures.
• Meld alle emissies naar het milieu aan de toepasselijke instanties.

Elektrische installatie
Raadpleeg het plaatselijke elektriciteitsbedrijf  voor de vereisten voor recycling bij elektrische installaties.

Richtlijnen voor recycling
Volg altijd de plaatselijke wet- en regelgeving betreffende recycling op.

Veiligheid van de gebruiker
Algemene veiligheidsvoorschriften

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing:
• Houd het werkgebied altijd schoon.
• Houd rekening met de risico's van gassen en dampen in het werkgebied.
• Vermijd alle elektrische gevaren. Houd rekening met de risico's van een elektrische schok of  een

vlamboog.
• Houd altijd rekening met het gevaar van verdrinking, elektrische ongelukken en brandwonden.

Veiligheidsapparatuur
Gebruik veiligheidsapparatuur volgens de richtlijnen van uw bedrijf. Gebruik de volgende
veiligheidsapparatuur in het werkgebied.

• Een helm
• Een veiligheidsbril, bij voorkeur met zijkappen
• Beschermende schoenen
• Beschermende handschoenen
• Een gasmasker
• Gehoorbescherming
• EHBO-doos
• Veiligheidshulpmiddelen

Opmerking:
Stel een apparaat nooit in werking wanneer er geen veiligheidsapparatuur is gemonteerd. Raadpleeg
ook specifieke informatie over veiligheidshulpmiddelen in andere hoofdstukken van deze handleiding.

Elektrische aansluitingen
Elektrische aansluitingen moeten door gecertificeerde elektriciëns worden gemaakt conform alle
internationale, nationale en plaatselijke regels. Raadpleeg voor meer informatie over vereisten de secties die
specifiek betrekking hebben op elektrische aansluitingen.

Inleiding en veiligheid
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Voorzorgsmaatregelen m.b.t. magnetisme

WAARSCHUWING:
Magnetische pompaandrijvingen bevatten zeer sterke magneten die een risico voor de gezondheid kunnen
vormen. Volg altijd deze voorschriften:

• Vermijd het werken met, het in de nabijheid zijn van, of  bedienen van de magneten in deze pomp als
u een van deze aandoeningen hebt:
• een pacemaker
• een geïmplanteerde defibrillator
• een metalen prothetische hartklep
• interne wondklemmen, na een operatie
• gewrichtsprotheses
• metalen bedrading
• elk ander metalen, prosthetisch apparaat

• Personen die een operatie hebben ondergaan, vooral aan het hoofd of  aan de borst, en niet weten of
er operatief  metalen klemmen zijn geïmplanteerd, moet het werken met dit apparaat vermijden totdat
hun arts kan bevestigen dat er geen metalen onderdelen aanwezig zijn.

De huid en ogen reinigen
Ga als volgt te werk wanneer uw ogen of  huid in aanraking zijn gekomen met chemicaliën of
gevaarlijke vloeistoffen:

Te reinigen
lichaamsdeel

Actie

Ogen 1. Houd uw oogleden met uw vingers goed open.
2. Spoel de ogen ten minste 15 minuten lang met een oogdouche of  met

stromend water.
3. Raadpleeg een arts.

Huid 1. Verwijder verontreinigde kledingstukken.
2. Was de huid ten minste een minuut lang met water en zeep.
3. Raadpleeg zonodig een arts.

Veiligheidsvoorschriften voor Ex-goedgekeurde producten in omgevingen
met explosiegevaar
Richtlijnen voor naleving

Er wordt alleen aan de richtlijnen voldaan wanneer de pomp op de beoogde wijze wordt gebruikt,
bijvoorbeeld binnen het beoogde hydraulische bereik. De gebruiksomstandigheden mogen niet worden
gewijzigd zonder goedkeuring van een bevoegde ITT-vertegenwoordiger. Volg de onderstaande richtlijnen
bij het installeren of  onderhouden van explosiebestendige pompen:

• ATEX-goedgekeurde apparatuur moet altijd worden geïnstalleerd conform de richtlijn en
toepasselijke normen (IEC/EN 60079–14).

WAARSCHUWING:
In deze handleiding worden de aanvaarde methodes voor het demonteren van eenheden duidelijk
aangegeven. Deze methoden moeten worden opgevolgd. Ingesloten vloeistof  kan snel uitzetten en een
krachtige explosie veroorzaken, met letsel als gevolg. Het voor demontage verwarmen van waaiers,
rotorbladen en/of  rotorbladborgringen is ten strengste verboden.

Wanneer u vragen hebt over deze vereisten of  het beoogde gebruik van de apparatuur, of  wanneer de
apparatuur moet worden aangepast, moet u contact opnemen met een ITT-vertegenwoordiger voordat u
verder gaat.

Inleiding en veiligheid
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Vereisten voor personeel
ITT wijst elke aansprakelijkheid af  voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd door ongeschoold of
onbevoegd personeel.
Dit zijn de vereisten voor personeel voor Ex-goedgekeurde producten in omgevingen met explosiegevaar:

• Alle werkzaamheden aan het product moeten worden uitgevoerd door gecertificeerde elektriciens en
bevoegde ITT-monteurs. Voor installaties in explosiegevaarlijke omgevingen zijn speciale
voorschriften van toepassing.

• Alle gebruikers moeten zich bewust zijn van de risico’s die het werken met elektrische stroom en de
chemische en fysieke karakteristieken van in risicovolle gebieden aanwezige gassen en/of  dampen met
zich meebrengen.

• Al het onderhoud op Ex-goedgekeurde producten moeten volgens internationale en nationale
normen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld IEC/EN 60079-17).

Vereisten voor het product en het omgaan met het product
Dit zijn de vereisten voor het product en het omgaan met het product voor Ex-goedgekeurde producten
in omgevingen met explosiegevaar:

• Gebruik dit product alleen in overeenstemming met de goedgekeurde motorgegevens die op de
typeplaatjes staan.

• Het Ex-goedgekeurde product mag nooit drooglopen tijdens normaal gebruik. Drooglopen tijdens
onderhoud en inspectie is alleen toegestaan buiten het geclassificeerde gebied.

• Start een pomp nooit zonder de juiste aanzuiging.
• Controleer, voordat u begint met werkzaamheden aan het product, of  het product en het

bedieningspaneel zijn losgekoppeld van de netvoeding en het regelcircuit en niet onder stroom
kunnen komen te staan.

• Open het product niet wanneer dit onder stroom staat of  in een explosieve omgeving.
• Zorg dat thermische contacten in overeenstemming met de goedkeuringsclassificatie van het product

zijn aangesloten op een beveiligingscircuit.
• Normaal gesproken zijn intrinsiek veilige schakelingen vereist voor het automatische

niveauregelingssysteem met niveauregelaar bij montage in zone 0.
• De rekgrens van bevestigingsmiddelen moet overeenkomen met de waarde op de goedgekeurde

tekening en in de productspecificatie.
• Zorg dat de apparatuur zorgvuldig wordt onderhouden:

• Controleer de pompconstructie en de uitstroomtemperatuur van de vloeistof.
• Zorg voor voldoende lagersmering.

• Wijzig de apparatuur niet zonder goedkeuring van een bevoegde ITT-vertegenwoordiger.
• Gebruik alleen onderdelen die zijn geleverd door een bevoegde ITT-vertegenwoordiger.

Controleapparatuur
Gebruik conditiebewakers voor extra beveiliging. Conditiebewakers bewaken onder andere de volgende
apparaten:

• Drukmeters
• Debietmeters
• Waterpasindicators
• Motorbelastingsmeters
• Temperatuursensoren
• Lagermonitoringssensoren
• Lekkagedetectoren

Inleiding en veiligheid
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Productgarantie
Dekking

ITT verhelpt storingen in producten van ITT onder de volgende voorwaarden:
• Het defect is te wijten aan gebreken in ontwerp, materiaal of  uitvoering.
• De fouten worden aan een vertegenwoordiger van ITT gemeld binnen de garantieperiode.
• Het product wordt alleen gebruikt onder de omstandigheden die in deze handleiding worden

beschreven.
• De besturings- en beveiligingsvoorzieningen die in het product zijn ondergebracht, zijn juist

aangesloten en worden juist gebruikt.
• Alle onderhouds- en reparatiewerk wordt uitgevoerd door bevoegd ITT-personeel.
• Er worden oorspronkelijke ITT-onderdelen gebruikt.
• Alleen Ex-goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires die door ITT zijn goedgekeurd, worden

gebruikt in Ex-goedgekeurde producten.

Beperkingen
De garantie dekt geen defecten die worden veroorzaakt door:

• Gebrekkig onderhoud
• Onjuiste installatie
• Aanpassingen of  wijzigingen aan het product en installatie die zijn uitgevoerd zonder overleg met ITT
• Onjuist uitgevoerd reparatiewerk
• Normale slijtage

ITT houdt zich niet aansprakelijk voor:
• Persoonlijk letsel
• Materiële schade
• Economische schade

Garantieclaim
ITT-producten zijn hoogwaardige kwaliteitsproducten met een betrouwbare werking en lange levensduur.
Als u toch aanspraak wilt maken op de garantie, kunt u contact opnemen met uw ITT-vertegenwoordiger.

Reserveonderdelen
ITT garandeert de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor een periode van 10 jaar vanaf  de datum
waarop fabricage van dit product wordt stopgezet.

Inleiding en veiligheid
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Transport en opslag
Levering controleren
Het pakket controleren

1. Inspecteer het pakket direct op beschadigde of  ontbrekende items.
2. Noteer eventuele beschadigde of  ontbrekende items op het ontvangstbewijs en de vrachtbrief.
3. Dien een claim bij het transportebedrijf  in als iets niet in orde is.

Als het product door een distributeur is opgehaald, kunt u de claim rechtstreeks bij de distributeur
indienen.

De eenheid inspecteren
1. Verwijder het verpakkingsmateriaal van het product.

Voer al het verpakkingsmateriaal af  volgens de plaatselijke richtlijnen.
2. Inspecteer het product om na te gaan of  er bepaalde onderdelen beschadigd zijn of  ontbreken.
3. Indien van toepassing, maakt u het product los door schroeven, bouten of  banden te verwijderen.

Wees voor uw eigen veiligheid voorzichtig met spijkers en banden.
4. Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger wanneer niet alles in orde is.

Richtlijnen voor transport

Behandeling van pompen

WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat de pomp niet kan omvallen of  wegrollen, met persoonlijk letsel of  materiële schade

als mogelijk gevolg.
• Deze pompen maken mogelijk gebruik van koolstof  of  keramische siliconen carbide onderdelen. U

mag de pomp niet laten vallen of  blootstellen aan schokbelastingen, aangezien dit de interne
keramische onderdelen kan beschadigen.

Opmerking: Gebruik een vorkheftruck met voldoende capaciteit om de pallet met de pompeenheid te
verplaatsen. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur.

Hijsmethoden

WAARSCHUWING:
• Gemonteerde apparaten en hun onderdelen zijn zwaar. Wanneer u deze apparatuur niet goed ophijst

en ondersteunt, kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel en/of  materiële schade. Hijs de apparatuur
uitsluitend op de specifiek vastgestelde hijspunten. Hijsapparaten zoals oogbouten, stroppen en
grijpers moeten worden berekend, geselecteerd en gebruikt voor de gehele lading die gehesen moet
worden.

• Gevaar voor beknelling. Het apparaat en de componenten kunnen zwaar zijn. Gebruik de juiste
hijsmethoden en draag werkschoenen met stalen neuzen.

• Bevestig geen kabelstroppen aan asuiteinden.

Transport en opslag
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Tabel 1: Methoden
Pomptype Hijsmethode
Kale pomp zonder hijsgrepen Gebruik een geschikte draagband die goed is bevestigd aan stevige

punten, zoals de behuizing, de flenzen of  de frames.
Op grondplaat geplaatste pomp Draagbanden onder de pompbehuizing en de aandrijving of  onder de

basisrails gebruiken.

Voorbeelden

Afbeelding 1: Juiste hijsmethode voor een kale pomp

Opmerking:
Gebruik deze hijsmethode niet voor het in werking stellen van een Polyshield ANSI Combo met de pomp
en de motor bevestigd. Dit kan leiden tot beschadiging van de apparatuur.

Afbeelding 2: Juiste hijsmethode voor een pomp met een onderplaat en aandrijving

Opmerking:
Gebruik deze hijsmethode niet voor het in werking stellen van een Polyshield ANSI Combo met de pomp
en de motor bevestigd. Dit kan leiden tot beschadiging van de apparatuur.

Transport en opslag
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Afbeelding 3: Juiste hijsmethode voor een pomp met een onderplaat zonder aandrijving

Richtlijnen voor opslag

Vereisten voor pompopslag
De opslagvoorwaarden zijn afhankelijk van hoe lang u de pomp opslaat. De normale verpakking is alleen
bestemd voor bescherming van de pomp tijdens transport.
Tijdsduur van opslag Opslagvereisten
Na ontvangst/voor korte tijd (korter dan zes
maanden)

• Opslaan in een overdekte en droge locatie.
• De eenheid vrij van vuil en trillingen opslaan.

Lange termijn (meer dan zes maanden) • Opslaan in een overdekte en droge locatie.
• De eenheid vrij van hitte, vuil en trillingen

opslaan.
• Draai de as ten minste elke drie maanden

handmatig.

Behandel lagers en bewerkte oppervlakken zodanig dat deze in goede toestand blijven. Neem contact op
met de fabrikanten van de aandrijvingseenheid en de koppeling voor hun procedures voor langdurige
opslag.
Behandeling van de pomp voor langdurige opslag kan worden aangeschaft bij de eerste pompbestelling of
kan later worden aangeschaft en toegepast op pompen die al worden gebruikt. Neem contact op met uw
plaatselijke ITT-vertegenwoordiger.

Transport en opslag

12 Model 3296 EZMAG Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud



Productomschrijving
Algemene beschrijving
Model 3296 EZMAG

Het model 3296 EZMAG is een centrifugaalpomp zonder afsluiting, met een ingesloten waaier die
aangedreven wordt door een synchrone magnetische koppeling. Model 3296 EZMAG voldoet aan de
dimensionaalnormen van ANSI B73.1.

Behuizing
De behuizing heeft afvoer op de bovenste middenlijn en is zelf-ventilerend. De behuizing beschikt over
een volledig ingesloten pakking met 150 flenzen van ANSI-klasse met opstaande kartelrand. De 3296
EZMAG is ontworpen voor een fitting van metaal op metaal tussen de behuizing en de achterplaat.

Magnetische koppeling
De magnetische koppeling is een coaxiaal synchroon type dat zeldzame aardmagneten gebruikt. Dit
concept resulteert in een compact design, waardoor de waaier net zo snel kan draaien als de motor, wat
inhoudt dar er geen speling tussen de aandrijving en de aangedreven magneten is.

Magneten
Er zijn twee types zeldzame aardmagneten beschikbaar:

• Neodymium-ijzer (NdFe) wordt gebruikt bij het pompen van vloeistoftemperaturen onder de 180°C.
• Samarium-kobalt (SmCo) wordt gebruikt bij het pompen van vloeistoftemperaturen tussen 180°C en

280°C.

Afsluitdop
De afsluitdop schermt de gepompte vloeistof  af  van de atmosfeer en is geconstrueerd van Hastelloy-C.

Buslagers en druklagers
Het standaardmateriaal voor lagers van Gould is puur gesinterd eersteklas siliciumcarbide. Dryguard™-
lagers zijn beschikbaar voor bescherming tegen drooglopen.

Waaier
De 3296 EZMAG gebruikt een ingesloten waaier die hydraulisch gebalanseerd en afgestemd op de as is.

Lagerframe
De standaardconfiguratie is gietijzer met kogellagers die gesmeerd zijn met olie. Lagersystemen die
gesmeerd zijn voor het leven, zijn beschikbare opties. Bronzen lagerisolatoren worden geleverd voor
bescherming en betrouwbaarheid van de lagers en het smeermiddel.

Informatie over typeplaatjes
Belangrijke bestelinformatie

Elke pomp is voorzien van drie typeplaatjes die informatie geven over de pomp. De typeplaatjes bevinden
zich op de pompbehuizing en op het lagerframe.
Wanneer u reserveonderdelen wilt bestellen, hebt u de volgende pompgegevens nodig:

• Model
• Afmeting
• Serienummer
• Itemnummers van de vereiste onderdelen

Zie voor de meeste informatie het typeplaatje op de pompbehuizing. Zie de onderdelenlijst voor
itemnummers.

Productomschrijving
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Soorten typeplaatjes
Typeplaatje Beschrijving
ATEX Indien van toepassing is de pomp, de grondplaat of  de afvoerkop van uw pompeenheid

voorzien van een ATEX-typeplaatje. Elke pomp is voorzien van een typeplaatje dat
informatie geeft over de ATEX-specificaties van deze pomp.

Typeplaatje op de pompbehuizing met Nederlandse eenheden

Tabel 2: Uitleg over het typeplaatje op de pompbehuizing
Typeplaatjeveld Uitleg
IMPLR. DIA. Waaierdiameter, in inches
MAX. DIA. Maximale waaierdiameter, in inches
GPM Nominaal debiet in gallon per minuut
FT HD Nominale opvoerhoogte in voet
RPM Nominale snelheid in omwentelingen per minuut
MOD. Model pomp
SIZE Afmeting van de pomp
STD. NO. ANSI-maataanduiding
MAT L. CONST. Het materiaal waarvan de pomp is gemaakt
SER. NO. Het serienummer van de pomp
MAX DSGN PSI
@ 100F

Maximale druk bij 38ºC (100ºF) afhankelijk van pompontwerp

Typeplaatje op de pompbehuizing met metrische eenheden

Tabel 3: Uitleg over het typeplaatje op de pompbehuizing
Typeplaatjeveld Uitleg
IMPLR. DIA. Waaierdiameter
MAX. DIA. Maximale diameter waaier
M3/HR Nominaal debiet van de pomp in kubieke meter per uur

Productomschrijving
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Typeplaatjeveld Uitleg
M HD Nominale opvoerhoogte van de pomp in meter
RPM Nominale pompsnelheid, in omwentelingen per minuut
MOD. Model pomp
SIZE Afmeting van de pomp
STD. NO. ANSI-maataanduiding
MAT L. CONST Het materiaal waarvan de pomp is gemaakt
SER. NO. Het serienummer van de pomp
MAX. DSGN KG/CM3 @
20°C

Druk bij 20°C in kilogram per kubieke centimeter

Typeplaatje op het lagerframe

Tabel 4: Uitleg over het typeplaatje op het lagerframe
Typeplaatjeveld Uitleg
MOD. Model pomp
SIZE Afmeting van de pomp
SER. NO. Het serienummer van de pomp
LUBE Smering, olie of  vet

ATEX-typeplaatje

Typeplaatjeveld Uitleg
II Groep 2
2 Categorie 2
G/D Pomp kan worden gebruikt bij aanwezigheid van gas en stof.
T4 Temperatuurklasse

Tabel 5: Temperatuurklassedefinities
Code Maximaal toegestane

oppervlaktetemperatuur in °C
(°F)

Minimaal toegestane
oppervlaktetemperatuur in°C
(°F)

T1 842 (450) 700 (372)
T2 572 (300) 530 (277)
T3 392 (200) 350 (177)
T4 275 (135) 235 (113)

Productomschrijving
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Code Maximaal toegestane
oppervlaktetemperatuur in °C
(°F)

Minimaal toegestane
oppervlaktetemperatuur in°C
(°F)

T5 212 (100) Optie niet beschikbaar
T6 185 (85) Optie niet beschikbaar

Opmerking: Zorg ervoor dat de codeclassificaties op de pomp compatibel zijn met de specifieke
omgeving waarin u de apparatuur wilt installeren. Als dit niet het geval is, schakelt u de apparatuur niet in,
maar neemt u eerst contact op met uw ITT-vertegenwoordiger voordat u verdergaat.

Productomschrijving
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Installatie
Voorinstallatie
Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:
• Wanneer u het systeem in een potentieel explosieve omgeving installeert, moet u controleren of  de

motor correct is gecertificeerd.
• U moet de elektrische uitrusting aarden. Dit geldt zowel voor de pompuitrusting en de aandrijving als

voor de bewakingsapparatuur. Test de aardkabel om te controleren of  deze goed is aangesloten.

Opmerking: Voor correcte installatie wordt supervisie door een bevoegde ITT-vertegenwoordiger
aanbevolen. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur of  verminderde prestaties.

Evalueer de installatie om vast te stellen dat de beschikbare netto positieve aanzuigkop (NPSHA) gelijk of
meer is aan de vereiste netto positieve aanzuigkop (NPSHR), zoals vermeld door de prestatiecurve van de
pomp.

Richtlijnen voor pomplocatie

WAARSCHUWING:
Gemonteerde apparaten en hun onderdelen zijn zwaar. Wanneer u deze apparatuur niet goed ophijst en
ondersteunt, kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel en/of  materiële schade. Hijs de apparatuur
uitsluitend op de specifiek vastgestelde hijspunten. Hijsapparaten zoals oogbouten, stroppen en grijpers
moeten worden berekend, geselecteerd en gebruikt voor de gehele lading die gehesen moet worden.

Richtlijn Uitleg/opmerking
Plaats de pomp zo dicht bij de vloeistofbron
als praktisch mogelijk is.

Hiermee neemt het drukverlies af  en kan de
aanzuigleiding zo kort mogelijk worden gehouden.

Zorg dat er voldoende ruimte rondom de
pomp is.

Dit vergemakkelijkt de ventilatie, inspectie, het onderhoud
en de service.

Als u hijsuitrusting, zoals een takel of  een tuig,
nodig hebt, moet u ervoor zorgen dat er
voldoende ruimte boven de pomp is.

Dit maakt het gemakkelijker gebruik te maken van de
hijsapparatuur, en de onderdelen op een veilige manier
naar een veilige plaats te verplaatsen.

Bescherm het apparaat tegen weer- en
waterschade als gevolg van regen,
overstroming, en vriestemperaturen.

Dit is van toepassing als niets anders is opgegeven.

Installeer en gebruik de apparatuur niet in
gesloten systemen, tenzij het systeem is
voorzien van afdoende veiligheids- en
controleapparatuur.

Aanvaardbare apparaten:
• Ontluchtingskleppen
• Compressietanks
• Drukregelaars
• Temperatuurregelaars
• Stromingsregelaars
Wanneer het systeem niet van deze apparatuur is
voorzien, moet u contact opnemen met de ingenieur of
de architect van de installatie voordat u de pomp in
werking stelt.

Houd rekening met het optreden van
ongewenst lawaai en trillingen.

De beste pomplocatie voor geluid- en trillingsdemping is
een betonnen vloer met daaronder grond.

Installatie
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Funderingsvereisten
Vereisten

• De fundering moet in staat zijn allerhande vibraties te absorberen en moet een permanente, stijve
ondergrond voor de pompeenheid vormen.

• De locatie en afmetingen van de gaten voor de funderingsbouten moet overeenkomen met die te zien
zijn op de montagetekening die bij het informatiepakket van de pomp is geleverd.

• Voorzie een vlakke, stevige betonnen fundering om spanning en vervorming te voorkomen wanneer u
de funderingsbouten aanhaalt.

• Funderingsbouten van het bustype en het J-type worden het meest gebruikt. Beide ontwerpen bieden
speling voor de definitieve boutafstelling.

Bouten van het mantelbustype

1

2

3

4

5

6

1. Grondplaat
2. Pasringen of wiggen
3. Fundering
4. Bus
5. Bekisting
6. Bout

Bouten van het J-type

1

3

2
4

5

1. Grondplaat
2. Pasringen of wiggen
3. Fundering
4. Bekisting
5. Bout

Procedures voor montage van grondplaat
De grondplaat voorbereiden voor montage

1. Verwijder eerst de apparatuur die is bevestigd op de grondplaat.
2. Maak de onderzijde van de grondplaat grondig schoon.
3. Soms is het nodig de onderzijde van de grondplaat te coaten met een epoxyprimer.

Gebruik een alleen een epoxy primer als u ook mortel op basis van epoxy hebt gebruikt.
4. Verwijder de roestbestendige coating van de bewerkte montageblokken met een daarvoor geschikt

middel.
5. Verwijder water en vuil uit de gaten van de funderingsbouten.

Installatie
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De grondplaat installeren met pasringen of wiggen
Benodigd gereedschap:

• Twee sets pasringen of  wiggen voor elke funderingsbout
• Twee precisiewaterpassen
• Werkblad voor waterpas zetten van grondplaat

Deze procedure is van toepassing op gietijzeren en bewerkte stalen grondplaten.
1. Verwijder water en vuil van de ankerboutgaten en moffen.
2. Wanneer u bouten met een mantelbuis gebruikt, vult u de mantelbuis met verpakkingsmateriaal of

lappen om te voorkomen dat mortel binnendringt.
3. Plaats de wig- of  pasringsets aan beide zijden van elke funderingsbout.

Zorg ervoor dat de wiggen 19 mm (0,75 inch) tot 38 mm (1,5 inch) boven de fundering uitsteken
zodat er voldoende plaats is voor het ingieten van mortel. De wiggen geven voldoende steun voor de
grondplaat nadat het behandeld is met mortel.

1

1. Pasringen of wiggen

Afbeelding 4: Bovenweergave

1
1. Pasringen of wiggen

Afbeelding 5: Zijweergave
4. Laat de grondplaat voorzichtig op de funderingsbouten zakken.
5. Zet de precisiewaterpassen over de bevestigingsblokken van de aandrijving en de bevestigingsblokken

van de pomp.

Opmerking: Verwijder al het vuil van de monteerpaden zodat u het juiste niveau kan bereiken.
Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur of  verminderde prestaties.

6. Zet de grondplaat waterpas, zowel in de lengte als in de breedte, door pasringen te verwijderen of  toe
te voegen of  door de wiggen te verplaatsen.
Dit zijn de toleranties voor waterpassen:

• Een maximumverschil van 3,2 mm in de lengte
• Een maximumverschil van 1,5 mm in de breedte

U kunt het werkblad voor het waterpas zetten van de grondplaat gebruiken bij het aflezen van de
waarden.

7. Draai de moeren voor de fundering met de hand aan.

Installatie
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De grondplaat installeren met stelschroeven
Benodigd gereedschap:

• Antivastlooppasta
• Stelschroeven
• Blok staal
• Twee precisiewaterpassen
• Werkblad voor waterpas zetten van grondplaat

Deze procedure geldt voor de bewerkte stalen grondplaten (API-stijl). Deze grondplaat heeft verticale
egalisatieafstellers.
1. Breng antivastlooppasta aan op de stelschroeven.

De pasta vergemakkelijkt het verwijderen van de schroeven nadat u de mortel hebt aangebracht.
2. Laat de grondplaat voorzichtig op de funderingsbouten zakken en doe daarna het volgende:

a) Snij de platen van het blok staal en schuin de randen van de platen af  om spanningsconcentraties
te beperken.

b) Plaats de platen tussen de stelschroeven en het funderingsoppervlak.
c) Gebruik de vier stelschroeven in de hoeken om de grondplaat boven de fundering te tillen.

Zorg ervoor dat de afstand tussen de grondplaat en het funderingsoppervlak valt tussen 0,75 inch
(19 mm) en 1,50 in. (38 mm).

d) Zorg dat de middelste vijzelschroeven het funderingsoppervlak niet raken.

1 2

3
4

1. Stelschroef
2. Grondplaat
3. Fundering
4. Plaat

3. Zet de montageblokken van aandrijving waterpas:

Opmerking: Verwijder al het vuil van de monteerpaden zodat u het juiste niveau kan bereiken.
Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur of  verminderde prestaties.

a) Leg een precisiewaterpas in de lengterichting op een van de twee blokken.
b) Leg de andere precisiewaterpas dwars op de uiteinden van de twee blokken.
c) Zet de blokken waterpas door de vier stelschroeven in de hoeken af  te stellen.

Zorg dat de afleeswaarden van beide precisiewaterpassen zo dicht mogelijk bij de nul staan.
Gebruik het werkblad voor het waterpas zetten van de grondplaat bij het aflezen van de waarden.

Installatie
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1 2

3
4 5 6

1. Precisiewaterpassen
2. Montageblokken van aandrijving
3. Funderingsbouten
4. Stelschroeven
5. Mortelgat
6. Montageblokken van pomp

4. Draai de middelste stelschroeven omlaag totdat deze op de platen op het funderingsoppervlak rusten.
5. Zet de montageblokken van de pomp waterpas:

Opmerking: Verwijder al het vuil van de monteerpaden zodat u het juiste niveau kan bereiken.
Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur of  verminderde prestaties.

a) Leg een precisiewaterpas in de lengterichting op een van de twee blokken.
b) Leg de andere precisiewaterpas dwars op het midden van de twee blokken.
c) Zet de blokken waterpas door de vier stelschroeven in de hoeken af  te stellen.

Zorg dat de afleeswaarden van beide precisiewaterpassen zo dicht mogelijk bij de nul staan.

1 2

3
4 5 6

1. Montageblokken van aandrijving
2. Precisiewaterpassen
3. Funderingsbouten
4. Stelschroeven
5. Mortelgat
6. Montageblokken van pomp

6. Draai de moeren voor de funderingsbouten met de hand aan.
7. Controleer of  de montageblokken van de aandrijving waterpas zijn en pas de stelschroeven en

funderingsbouten zo nodig aan.
De juiste waarde voor de waterpassen is maximaal 0,0167 mm/m.
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Werkblad voor waterpas zetten van grondplaat

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

11 12
13

14

15 16
17 18

1)____________________

2)____________________

3)____________________

4)____________________

5)____________________

6)____________________

7)____________________

8)____________________

9)____________________

10)___________________

11)___________________

12)___________________

13)___________________

14)___________________

15)___________________

16)___________________

17)___________________

18)___________________

Niveaumetingen
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Pomp-met-aandrijving uitlijning
Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:
• Volg de procedures voor het uitlijnen van assen in volgorde om catastrofale defecten aan

aandrijvingscomponenten of  onbedoeld contact met draaiende onderdelen te voorkomen. Volg de
installatie- en bedieningsprocedures van de fabrikant van de koppeling.

• Schakel altijd de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of  onderhoudstaken gaat
uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

Opmerking: Juiste uitlijning is de verantwoordelijkheid van de installateur en de gebruiker van de eenheid.
Controleer de uitlijning van eenheden die op een frame zijn gemonteerd, voordat u deze eenheden bedient.
Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur of  verminderde prestaties.

Uitlijningscontroles
Wanneer uitlijningscontroles uitvoeren

U moet onder deze omstandigheden uitlijningscontroles uitvoeren:
• de procestemperatuur wordt veranderd;
• de leidingen worden veranderd;
• er is onderhoudswerk aan de pomp verricht.

Typen uitlijningscontroles

Type controle Wanneer uitvoeren
Eerste uitlijningscontrole (koude
uitlijning)

Voorafgaand aan gebruik wanneer de pomp en aandrijving op
omgevingstemperatuur zijn.

Definitieve uitlijningscontrole
(warme uitlijning)

Na gebruik wanneer de pomp en aandrijving op bedrijfstemperatuur
zijn.

Eerste uitlijningscontroles (koude uitlijning)

Wanneer Waarom
Voordat u de grondplaat voegt Hiermee zorgt u ervoor dat de uitlijning kan worden uitgevoerd.

Nadat u de grondplaat voegt Hiermee garandeert u dat er geen veranderingen hebben
plaatsgevonden tijdens het ingietproces.

Nadat u de leidingen hebt
aangesloten

Hiermee garandeert u dat spanningen op de leiding de uitlijning niet
hebben veranderd.
Als veranderingen hebben plaatsgevonden, moet u de leidingen
aanpassen om spanningen op de pompflenzen te voorkomen.

Definitieve uitlijningscontroles (warme uitlijning)

Wanneer Waarom
Nadat de pomp voor het eerst is
gebruikt

Hiermee zorgt u voor de juiste uitlijning wanneer zowel de pomp als
de aandrijving op bedrijfstemperatuur zijn.

Periodiek Hierbij moeten de fabriekswerkprocedures worden toegepast.

Toegestane afleeswaarden bij uitlijningscontroles
Opmerking: De opgegeven toegestane afleeswaarden zijn alleen geldig bij bedrijfstemperatuur. Bij koude
instellingen zijn andere waarden toegestaan. Gebruik de juiste toleranties. Wanneer u dat niet doet, kan dit
leiden tot verkeerde uitlijning en verminderde betrouwbaarheid van de pomp.
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Wanneer er meetklokken worden gebruikt om de laatste uitlijning te controleren, dan zijn de pomp en de
aandrijfeenheid correct uitgelijnd wanneer er aan volgende voorwaarden is voldaan:

• de totale afwijking van de afleeswaarde is maximaal 0,05 mm (0,002 inch) op bedrijfstemperatuur.
• De tolerantie van de afleeswaarde is 0,0005 in./in. (0,0005 in./in.) meetklokafstand op

bedrijfstemperatuur.

Koude instellingen voor parallelle verticale uitlijning
Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de aanbevolen voorbereidende (koude) instellingen voor met elektrische motor
aangedreven pompen op basis van verschillende temperaturen van de gepompte vloeistof. Raadpleeg
aandrijvingsproducenten voor de aanbevolen koude instellingen voor andere aandrijvingstypen, zoals
stoomturbines en motoren.

Aanbevolen instellingen

Temperatuur van gepompte vloeistoffen Aanbevolen instelling voor de aandrijfas
10°C (50°F) 0,05 mm (0,002 inch), laag

65°C (150°F) 0,03 mm (0,001 inch), hoog

120°C (250°F) 0,12 mm (0.005 inch), hoog

175°C (350°F) 0,23 mm (0,009 inch), hoog

218°C (450°F) 0,33 mm (0,013 inch), hoog

Richtlijnen voor uitlijningsmetingen
Richtlijn Uitleg
Zorg dat het koppelingsgedeelte van de pomp en het
koppelingsgedeelte van de aandrijving samen draaien, zodat
de stangen van de meetklokken contact hebben met dezelfde
punten op het koppelingsgedeelte van de aandrijving.

Hiermee voorkomt u een onjuiste meting.

Verplaats of  zet alleen de aandrijving vast om de aanpassingen
te maken.

Hiermee voorkomt u dat er spanning
komt te staan op het leidingwerk.

Zorg ervoor dat de bevestigingsbouten van de
aandrijvingsvoeten zijn aangehaald wanneer u de metingen
van de meetklok opneemt.

Hierdoor loopt de aandrijving stationair
omdat beweging onjuiste metingen kan
veroorzaken.

Zorg ervoor dat de bevestigingsbouten van de
aandrijvingsvoeten los zijn wanneer u de uitlijning corrigeert.

Hierdoor is het mogelijk de aandrijving te
verplaatsen wanneer u correctie met
betrekking tot de uitlijning uitvoert.

Controleer de uitlijning nogmaals na eventuele mechanische
aanpassingen.

Hiermee worden eventuele verkeerde
uitlijningen gecorrigeerd die door een
aanpassing zijn veroorzaakt.

Meetklokken voor uitlijning bevestigen
U moet twee meetklokken hebben om deze procedure uit te voeren.
1. Bevestig twee meetklokken op het koppelingsgedeelte (X) van de pomp:

a) Bevestig een van de meetklokken (P) zo dat de stang ervan in contact komt met de rand van het
koppelingsgedeelte (Y) van de aandrijving.
Met deze meetklok wordt verkeerde parallelle uitlijning gemeten.

b) Bevestig de andere meetklok (A) zo dat de stang ervan in contact komt met het binnenuiteinde
van het koppelingsgedeelte van de aandrijving.
Met deze meetklok wordt verkeerde hoekuitlijning gemeten.
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P

A

Y X

2. Draai het koppelingsgedeelte (X) van de pomp om te controleren dat de meetklokken in contact
komen met het koppelingsgedeelte van de aandrijving (Y) maar ga niet tot op het einde.

3. Stel de meetklokken zo nodig af.

Instructies voor pomp-met-aandrijving uitlijning
Voer hoekuitlijning uit voor een verticale correctie

1. Stel de meetklok voor hoekuitlijning in op nul op de positie bovenaan in het midden (12 uur) van het
koppelingsgedeelte (Y) van de aandrijving.

2. Stel de meetklok nu in op de positie onderaan in het midden (6 uur).
3. Registreer de afleeswaarde van de meetklok.

Is de
afleeswaarde...

Actie

Negatief De koppelingsgedeelten zitten aan de onderkant verder uit elkaar dan aan de
bovenkant. Voer een van de volgende stappen uit:
• Voeg pasringen toe om de voet van de aandrijving aan het asuiteinde hoger in

te stellen.
• Verwijder pasringen om de voet van de aandrijving aan het andere uiteinde

lager in te stellen.

Positief De koppelingsgedeelten zitten aan de onderkant dichter bij elkaar dan aan de
bovenkant. Voer een van de volgende stappen uit:
• Verwijder pasringen om de voet van de aandrijving aan het asuiteinde lager in

te stellen.
• Voeg pasringen toe om de voet van de aandrijving aan het andere uiteinde

hoger in te stellen.

X Y

Pasringen

Afbeelding 6: Zij-aanzicht van een onjuiste verticale uitlijning
4. Herhaal de vorige stappen totdat de toegestane afleeswaarde is bereikt.

Voer hoekuitlijning uit voor een horizontale correctie
1. Stel de meetklok (A) voor hoekuitlijning in op nul links van het koppelingsgedeelte (Y) van de

aandrijving, 90° van de positie bovenaan in het midden (9 uur).
2. Verstel de meetklok vanaf  de beginpositie 180° naar rechts (op 3 uur).
3. Registreer de afleeswaarde van de meetklok.
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Is de afleeswaarde... Actie
Negatief De koppelingsgedeelten zitten aan de rechterkant verder uit

elkaar dan aan de linkerkant. Voer een van de volgende
stappen uit:
• Schuif  het asuiteinde van de aandrijving naar links.
• Schuif  het andere uiteinde naar rechts.

Positief De koppelingsgedeelten zitten aan de rechterkant dichter bij
elkaar dan aan de linkerkant. Voer een van de volgende
stappen uit:
• Schuif  het asuiteinde van de aandrijving naar rechts.
• Schuif  het andere uiteinde naar links.

Y X

Afbeelding 7: Bovenaanzicht van een onjuiste horizontale uitlijning
4. Herhaal de vorige stappen totdat de toegestane afleeswaarde is bereikt.

Voer parallelle uitlijning uit voor een verticale correctie
Voordat u deze procedure start, moet u controleren of  de meetklokken juist zijn ingesteld.
Een eenheid is parallel uitgelijnd wanneer de parallelle meetklok (P) met niet meer dan 0,05 mm (0,002
inch) verschilt zoals gemeten bij bedrijfstemperatuur op vier punten die 90° van elkaar zijn verwijderd.
Raadpleeg de tabel van Koude instellingen voor verticale parallelle uitlijning bij het uitlijnen van een koude
eenheid.
1. Stel de meetklok voor parallelle uitlijning in op nul op de positie bovenaan in het midden (12 uur) van

het koppelingsgedeelte van de aandrijving.
2. Stel de meetklok nu in op de positie onderaan in het midden (6 uur).
3. Registreer de afleeswaarde van de meetklok.

Is de
afleeswaarde...

Actie

Negatief Het koppelingsgedeelte (X) van de pomp is lager dan het koppelingsgedeelte
(Y) van de aandrijving. Verwijder onder elke voet van de aandrijving pasringen
met een dikte gelijk aan de helft van de afleeswaarde van de meetklok.

Positief Het koppelingsgedeelte (X) van de pomp is hoger dan het koppelingsgedeelte
van de aandrijving. Plaats onder elke voet van de aandrijving pasringen met een
dikte gelijk aan de helft van de afleeswaarde van de meetklok.

Opmerking:
Gebruik een gelijk aantal pasringen voor elke aandrijvingsvoet om verkeerde uitlijning te voorkomen.
Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur of  verminderde prestaties.

Y X

Pasringen

Afbeelding 8: Zij-aanzicht van een onjuiste verticale uitlijning
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4. Herhaal de vorige stappen totdat de toegestane afleeswaarde is bereikt.

Voer parallelle uitlijning uit voor een horizontale correctie
Een eenheid is parallel uitgelijnd wanneer de parallelle meetklok (P) met niet meer dan 0,02 mm (0,002
inch) verschilt zoals gemeten bij bedrijfstemperatuur op vier punten die 90° van elkaar zijn verwijderd.
1. Stel de meetklok voor parallelle uitlijning in op nul links van het koppelingsgedeelte (Y) van de

aandrijving, 90° van de positie bovenaan in het midden (9 uur).
2. Verstel de meetklok vanaf  de beginpositie 180° naar rechts (op 3 uur).
3. Registreer de afleeswaarde van de meetklok.

Is de afleeswaarde... Actie
Negatief Het koppelinggedeelte van de aandrijving bevindt zich links van het

koppelinggedeelte van de pomp.

Positief Het koppelinggedeelte van de aandrijving bevindt zich rechts van het
koppelinggedeelte van de pomp.

4. Schuif  de aandrijving voorzichtig in de juiste richting.

Opmerking: Zorg dat u de aandrijving gelijkmatig schuift. Wanneer u dat niet doet, kan dit de
horizontale hoekcorrectie verstoren.

Y X

Afbeelding 9: Bovenaanzicht van een onjuiste horizontale uitlijning
5. Herhaal de vorige stappen totdat de toegestane afleeswaarde is bereikt.

Voer een volledige uitlijning uit voor een verticale correctie
Een apparaat is volledig uitgelijnd wanneer zowel de hoekmeter (A) en de parallelle meter (P) niet meer
dan 0,05 mm verschillen, zoals gemeten op vier punten die 90° van elkaar liggen.
1. Stel de meetklokken (hoek en parallel) in op nul op de positie bovenaan in het midden (12 uur) van

het koppelingsgedeelte (Y) van de aandrijving.
2. Stel de meetklokken nu in op de positie onderaan in het midden (6 uur).
3. Registreer de afleeswaarden van de meetklokken.
4. Voer correcties door volgens de afzonderlijke instructies voor hoekuitlijning en parallelle uitlijning

totdat u de toegestane afleeswaarden bereikt.

Voer een volledige uitlijning uit voor een horizontale correctie
Een apparaat is volledig uitgelijnd wanneer zowel de hoekmeter (A) en de parallelle meter (P) niet meer
dan 0,05 mm verschillen, zoals gemeten op vier punten die 90° van elkaar liggen.
1. Stel de meetklokken (hoek en parallel) in op nul links van het koppelingsgedeelte (Y) van de

aandrijving, 90° van de positie bovenaan in het midden (9 uur).
2. Verstel de meetklokken vanaf  de beginpositie 180° naar rechts (op 3 uur).
3. Registreer de afleeswaarden van de meetklokken.
4. Voer correcties door volgens de afzonderlijke instructies voor hoekuitlijning en parallelle uitlijning

totdat u de toegestane afleeswaarden bereikt.
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Grondplaat ingieten
Benodigde apparatuur:

• Reinigingsmiddelen: gebruik geen reinigingsmiddel op oliebasis aangezien de mortel daar niet op kan
hechten. Zie de instructies van de fabrikant van de mortel.

• Mortel: het gebruik van krimpvrije mortel wordt aanbevolen.
1. Reinig alle oppervlakken van de grondplaat die in contact zullen komen met de mortel.
2. Maak een bekisting rondom de fundering.
3. Maak de oppervlakken van de fundering die in contact zullen komen met de mortel goed nat.
4. Giet de mortel via het mortelgat in de grondplaat tot aan het niveau van de bekisting.

Wanneer u de grondplaat ingiet, kunt u met een van de onderstaande methoden de luchtbellen
verwijderen:

• Roer met een trilapparaat.
• Pomp de mortel op zijn plaats.

5. Laat de mortel drogen.

1

7
6

2

3

4

5
1. Grondplaat
2. Pasringen of wiggen
3. Mortel
4. Fundering
5. Mantelbuis
6. Bekisting
7. Bout

6. Vul de rest van de grondplaat op met mortel en laat deze ten minste 48 uur uitharden.

1

5
4 2

3

1. Grondplaat
2. Mortel
3. Fundering
4. Bekisting
5. Bout

7. Draai de funderingsbouten aan.
8. Controleer de uitlijning.
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Controlelijsten voor leidingen
Vastmaken

WAARSCHUWING:
• Gebruik alleen bevestigingsmiddelen met de juiste afmetingen en van het juiste materiaal.
• Vervang alle verroeste bevestigingsmiddelen.
• Zorg dat alle bevestigingsmiddelen goed zijn vastgedraaid en dat er geen ontbreken.

Algemene controlelijst voor leidingen
Voorzorgsmaatregelen

VOORZICHTIG:
• Forceer leidingen nooit op hun plek door kracht uit te oefenen op de geflensde aansluitingen van de

pomp. Hierdoor kan gevaarlijke spanning op de eenheid komen te staan en kan de uitlijning tussen
pomp en aandrijving verstoord raken. Spanning op de leiding heeft een negatief  effect op de werking
van de pomp en kan leiden tot lichamelijk letsel en schade aan de apparatuur.

• Varieer de capaciteit altijd met de regelklep in de afvoerleiding. Smoor nooit de stroom vanaf  de
aanzuigkant. Deze actie kan leiden tot verminderde prestaties, onverwachte warmteontwikkeling en
schade aan apparatuur.

Opmerking:
De belastingen op de flenzen van het leidingsysteem, inclusief  de belasting door de thermische uitzetting
van de leidingen, mogen de belastinggrenzen van de pomp niet overschrijden. Door contact met draaiende
onderdelen kan vervorming voorkomen, wat kan leiden tot overmatige warmteontwikkeling, vonken of
voortijdige storing.

Richtlijnen voor leidingen
Richtlijnen voor leidingen zijn te vinden in het document Hydraulic Institute Standards dat beschikbaar is
via: Hydraulic Institute, 9 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054-3802, VS. Lees dit document voordat u de
pomp installeert.

Controlelijst

Controleren Uitleg/opmerking Gecontrole
erd

Controleer of  alle leidingen
onafhankelijk van de pompflens
worden ondersteund en vanzelf
zijn uitgelijnd met de pompflens.

Dit voorkomt het volgende:
• Spanning op de pomp
• Verkeerde uitlijning tussen de pomp en de

aandrijfeenheid
• Slijtage aan de pomplager, afsluiting en assen

Houd de leidingen zo kort
mogelijk.

Dit helpt frictieverlies te verminderen.

Controleer of  alleen de
noodzakelijke fittingen worden
gebruikt.

Dit helpt frictieverlies te verminderen.
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Controleren Uitleg/opmerking Gecontrole
erd

Sluit geen leidingen aan op de
pomp totdat:
• De mortel voor de grondplaat

is uitgehard.
• De ankerbouten van de pomp

en de aandrijving zijn
vastgedraaid.

—

Controleer of  alle fittingen en
verbindingen van de leidingen
luchtdicht zijn.

Dit voorkomt dat lucht het leidingensysteem binnengaat
of  dat er tijdens de werking lekkage optreedt.

Als de pomp bijtende vloeistoffen
verwerkt, moet u controleren of
de vloeistof  uit de leiding kan
worden gespoeld voordat de
pomp wordt verwijderd.

—

Als de pomp vloeistoffen bij
hogere temperaturen verwerkt,
moet u controleren of  de
expansielussen en -koppelingen
correct zijn geïnstalleerd.

Dit voorkomt verkeerde uitlijning als gevolg van lineaire
expansie van de leiding.

Voorbeeld: installatie voor expansie

Juist Onjuist

1

1. Expansielus of -verbinding

Controlelijst voor aanzuigleiding
Referentie voor prestatiecurven

De beschikbare netto positieve opvoerhoogte (NPSHA) moet altijd hoger zijn dan de vereiste NPSH
(NPSHR), zoals wordt aangegeven bij de gepubliceerde prestatiecurve van de pomp.
Raadpleeg documentatie van het Hydraulic Institute voor de benodigde NPSH- en wrijvingswaarden van
leidingen om aanzuigleidingen te beoordelen.
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Controles voor aanzuigleidingen

Controleren Uitleg/opmerking Gecontroleerd
Spoel alle aanzuigleidingen voordat u ze met de
pomp verbindt.

Dit vermindert de risico's van
problemen voor de werking van de
pomp.

Controleer of  de fittingen van de aanzuigleidingen
en verbindingsstukken luchtdicht gesloten zijn en
niet lekken.

—

Controleer of  de juiste afstand tussen de inlaatflens
van de pomp en de dichtstbijzijnde kniebocht moet
ten minste twee buisdiameters bedragen.

Hierdoor wordt het risico op
cavitatie in de aanzuiginlaat van de
pomp door turbulentie
geminimaliseerd.
Zie de voorbeeldsecties voor
illustraties.

Controleer of  kniebochten in het algemeen geen
scherpe bochten hebben.

Zie de voorbeeldsecties voor
illustraties.

Controleer of  de aanzuigleiding een of  twee maten
groter is dan de aanzuiginlaat van de pomp.
Installeer een excentrisch verloopstuk tussen de
pompinvoer en de aanzuigleiding.

De aanzuigleiding mag nooit een
kleinere diameter hebben dan de
aanzuiginvoer van de pomp.
Zie de voorbeeldsecties voor
illustraties.

Controleer dat het excentrisch verloopstuk op de
aanzuigflens van de pomp de volgende
eigenschappen heeft:
• Schuine zijde aan de onderkant
• Horizontale zijde aan de bovenkant

Zie de voorbeeldillustraties.

Wanneer aanzuigzeven of  zuigkamers worden
gebruikt, moet u controleren of  de grootte hiervan
ten minste drie keer het doorsnedeoppervlak van
de aanzuigleiding is.

Aanzuigzeven helpen verstopping te
voorkomen.
Gaasopeningen met een
minimumdiameter van 1,6 mm
worden aanbevolen.

Wanneer meerdere pompen vanuit dezelfde
vloeistofbron in bedrijf  zijn, moet u controleren of
voor elke pomp een afzonderlijke aanzuigleiding
wordt gebruikt.

Deze aanbeveling zorgt ervoor dat u
hoger pompprestaties kunt behalen.

Zorg zo nodig dat de aanzuigleiding is voorzien van
een aftapklep die juist is geïnstalleerd.

—

Vloeistofbron onder de pomp

Controleren Uitleg/opmerking Gecontroleerd
Zorg dat de aanzuigleiding vrij is van
luchtbellen.

Hiermee voorkomt u dat er lucht de
pompinlaat binnenkomt of  dat er
cavitatie optreedt.

Controleer of  de aanzuigleiding schuin oploopt
van de vloeistofbron naar de pompinlaat.

—

Als de pomp niet zelfaanzuigend is, moet u
controleren of  een apparaat voor het vullen
van de pomp is geïnstalleerd.

Gebruik een bodemklep met een
diameter die minstens even groot is als
de diameter van de aanzuigleiding.

Vloeistofbron boven de pomp

Controleren Uitleg/opmerking Gecontroleerd
Controleer of  een isolatieklep is geïnstalleerd
in de aanzuigleiding op een afstand van ten
minste twee keer de buisdiameter van de
aanzuiginlaat.

Hierdoor kan de leiding worden gesloten
tijdens inspectie en onderhoud van de
pomp.
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Controleren Uitleg/opmerking Gecontroleerd
Gebruik de isolatieklep niet om de pomp
te smoren. Knijpen kan de volgende
problemen veroorzaken:
• Verlies van vulling
• Overmatig hoge temperaturen
• Schade aan de pomp
• Vervallen van de garantie

Zorg dat de aanzuigleiding vrij is van
luchtbellen.

Hiermee voorkomt u dat er lucht de
pompinlaat binnenkomt of  dat er cavitatie
optreedt.

Controleer of  de leiding recht loopt of  schuin
afloopt vanaf  de vloeistofbron.

—

Zorg dat geen enkel onderdeel van de
aanzuigleiding onder de aanzuigflens van de
pomp uitkomt.

—

Zorg ervoor dat de grootte van de ingang van
de toevoer een of  twee maatjes groter is dan
de afzuigleiding.

—

Zorg dat de aanzuigleiding voldoende is
ondergedompeld onder het oppervlak van de
vloeistofbron.

Dit voorkomt dat lucht in de pomp komt
als gevolg van een aanzuigwerveling.

Juist Onjuist
De juiste afstand tussen de invoerflens van de pomp en de
dichtstbijzijnde kniebocht is minstens twee leidingdiameters.

1

2

1. Voldoende afstand om cavitatie te voorkomen
2. Excentrisch verloopstuk met een vlakke bovenkant
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Voorbeeld: apparatuur voor aanzuigleiding

Juist Onjuist

1

2

3

4

5

1. Aanzuigleiding die schuin omhoog loopt vanaf de
vloeistofbron

2. Kniebocht met grote straal
3. Zeef
4. Bodemklep
5. Excentrisch verloopstuk met een vlakke bovenkant

1

1. Luchtbel, omdat het excentrische verloopstuk niet
wordt gebruikt en omdat de aanzuigleiding niet
geleidelijk oploopt vanaf de vloeistofbron

Controlelijst voor de afvoerleiding
Controlelijst

Controleren Uitleg/opmerking Gecontrole
erd

Controleer of  in de afvoerlijn een
isolatieklep is geïnstalleerd.

De isolatieklep is vereist voor:
• Vulling
• Stroomregeling
• Inspectie en onderhoud van de pomp
Zie voorbeeld: Apparatuur voor afvoerleiding voor
illustraties.

Controleer of  een controleklep in de
afvoerleiding geïnstalleerd is, tussen de
isolatieklep en de pomp afvoeruitlaat.

De locatie tussen de isolatieklep en de pomp maakt
inspectie van de keerklep mogelijk.
De keerklep voorkomt dat de pomp of  afdichting
beschadigd raken door de terugloop door de pomp
wanneer de aandrijfeenheid is uitgeschakeld. De
klep wordt ook gebruikt om de vloeistofstroom
tegen te houden.
Zie voorbeeld: Apparatuur voor afvoerleiding voor
illustraties.

Controleer of  eventuele
verloopstukken tussen de pomp en de
keerklep zijn geplaatst.

Zie voorbeeld: Apparatuur voor afvoerleiding voor
illustraties.

Wanneer het systeem is uitgerust met
snelsluitende kleppen, controleer dan
of  stootdemping wordt toegepast.

Dit beschermt de pomp tegen piekbelasting en
waterslag.
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Voorbeeld: apparatuur voor de afvoerleiding

Juist Onjuist

1

2

3

4

1. Omloopleiding
2. Afsluitklep
3. Keerklep
4. Afvoerisolatieklep

2

1

1. Keerklep (verkeerde positie)
2. De isolatieklep dient niet te worden gepositioneerd

tussen de controleklep en de pomp.

Eindcontrolelijst voor leidingen

WAARSCHUWING:
Een opeenhoping van gassen in pomp, afdichtingssysteem of  leidingsysteem kan resulteren in een
explosieve omgeving. Zorg ervoor dat het leidingsysteem, de pomp en het afdichtingssysteem goed
geventileerd zijn voor de operatie.

Controleren Uitleg/opmerking Gecontroleerd
Controleer of  de as soepel draait. Draai de as met de hand. Controleer of  er geen

wrijving is die kan leiden tot te hoge
warmteontwikkeling of  vonken.

Controleer de uitlijning opnieuw om er
zeker van te zijn dat leidingvervorming
niet tot een verkeerde uitlijning heeft
geleid.

Als leidingen vervormd zijn, moet u dit
corrigeren.
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In bedrijf stellen, opstarten, bedienen en
uitschakelen
Voorbereiding voor opstarten

WAARSCHUWING:
• Wanneer u deze voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt voordat u de pomp start, zal dit leiden tot

ernstig lichamelijk letsel en storingen in de apparatuur.
• Stel de pomp NOOIT in werking wanneer de koppelingsbescherming niet correct is gemonteerd.
• Schakel altijd de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of  onderhoudstaken gaat

uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
• Als u de pomp in omgekeerde richting gebruikt, kan dat leiden tot contact met metalen onderdelen,

warmteontwikkeling en lekkage.

Voorzorgsmaatregelen

Opmerking:
• Controleer de instellingen van de aandrijving voordat u de pomp start.
• De opwarmsnelheid mag niet hoger zijn dan 1,4°C (2,5°F) per minuut.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht voordat u de pomp start.
• Spoel en reinig het systeem grondig om vuil in het leidingsysteem te verwijderen en zo storing bij de

eerste opstart te voorkomen.
• Breng aandrijvingen met variabele snelheid zo snel mogelijk op de nominale snelheid.
• Als de temperatuur van de verpompte vloeistof  hoger is dan 93°C (200°F), moet u de pomp laten

opwarmen voordat u deze in werking stelt. Laat een kleine hoeveelheid vloeistof  door de pomp
circuleren totdat de temperatuur van de behuizing maximaal 38°C (100°F) hoger of  lager is dan de
temperatuur van de vloeistof.

Pas bij de eerste opstart aandrijvingen met variabele snelheid niet aan en controleer de instellingen van de
snelheidsregelaar of  snelheidsbeperker niet wanneer de aandrijving aan de pomp is gekoppeld. Wanneer de
instellingen niet zijn geverifieerd, ontkoppelt u de eenheid en raadpleegt u de instructies van de fabrikant
van de aandrijving.

Koppelingsbescherming verwijderen
1. Verwijder de moer, bout en ringen van de gleufvormige opening in het midden van de

koppelingsbescherming.
2. Schuif  het aandrijvingsgedeelte van de koppelingsbescherming in de richting van de pomp.

Aandrijving

Vastschuiven
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3. Verwijder de moer, bout en ringen van het aandrijvingsgedeelte van de koppelingsbescherming.
4. Verwijder de eindplaat aan de aandrijvingskant.

234B

Aandrijving

5. Verwijder het aandrijvingsgedeelte van de koppelingsbescherming:
a) Spreid de onderzijde iets.
b) Til omhoog.

1 2

3

1. Ringvormige groef
2. Aandrijvingsgedeelte van koppelingsbescherming
3. Aandrijving

6. Verwijder de resterende moer, bout en ringen van het pompgedeelte van de koppelingsbescherming.
Het is niet nodig de eindplaat aan de pompkant uit het pomplagerhuis te verwijderen. U kunt bij de
tapbouten van de lagerbehuizing zonder deze eindplaat te verwijderen, wanneer onderhoud aan
interne pomponderdelen nodig is.

7. Verwijder het pompgedeelte van de koppelingsbescherming:
a) Spreid de onderzijde iets.
b) Til omhoog.

In bedrijf stellen, opstarten, bedienen en uitschakelen
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1

2

3

4

1. Ringvormige groef
2. Eindplaat aan pompkant
3. Aandrijving
4. Pompgedeelte van koppelingsbescherming

Rotatie controleren
WAARSCHUWING:

• Als u de pomp in omgekeerde richting gebruikt, kan dat leiden tot contact met metalen onderdelen,
warmteontwikkeling en lekkage.

• Schakel altijd de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of  onderhoudstaken gaat
uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

1. Schakel de netspanning naar de aandrijving uit.
2. Controleer of  de koppelingsnaven stevig aan de assen zijn bevestigd.
3. Controleer of  het koppelingsafstandstuk is verwijderd.

De pomp wordt geleverd met verwijderd koppelingsafstandstuk.
4. Schakel de netspanning naar de aandrijving in.
5. Controleer of  iedereen uit de buurt is en laat vervolgens de aandrijving lang genoeg draaien om te

bepalen of  de draairichting overeenkomt met de pijl op de pomp of  het gekoppelde frame.
6. Schakel de netspanning naar de aandrijving uit.

Pomp en aandrijving koppelen
WAARSCHUWING:
Schakel altijd de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of  onderhoudstaken gaat
uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

Koppelingen moeten correct zijn gecertificeerd zijn om te worden gebruikt in omgevingen met een
ATEX-classificatie. Volg de instructies van de fabrikant van de koppeling om deze te smeren en te
installeren.
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Koppelingsbescherming monteren

WAARSCHUWING:
• Gebruik nooit een pomp zonder goed geïnstalleerde koppelingsbescherming. Als u de pomp zonder

koppelingsbescherming gebruikt, kan dat leiden tot persoonlijk letsel.
• Schakel altijd de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of  onderhoudstaken gaat

uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
• De koppeling die in omgevingen met een ATEX-classificatie wordt gebruikt, moet gemaakt zijn van

materiaal dat geen vonken afgeeft.

Benodigde onderdelen:

1 2 3

4 5

6
1. Eindplaat, aandrijvingskant
2. Eindplaat, pompkant
3. Beschermingsgedeelte, 2 vereist
4. 3/8-16 moer, 3 vereist
5. 3/8 inch sluitring
6. 3/8-16 x 2 inch zeskantbout, 3 nodig

1. Onderbreek de stroom naar de motor, schakel de motor uit en plaats een waarschuwingslabel op de
starter die de ontkoppeling aangeeft.

2. Breng de eindplaat van de pompzijde in positie.
Wanneer de eindplaat aan de pompkant zich al op de juiste plek bevindt, brengt u de benodigde
koppelingsafstellingen aan en gaat u verder met de volgende stap.

Is de pompmaat... Actie
STX, MTX, LTX Lijn de eindplaat aan de pompkant uit met het lagerframe. U hoeft het

rotorblad niet af  te stellen.

XLT-X 1. Lijn de eindplaat aan de pompzijde uit met de lagerbehuizing zodat u
aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. De grote sleuven op de eindplaat raken niet de tapbouten van het

lagerhuis.
b. De kleine sleuven zijn uitgelijnd met de afstelbouten van het

rotorblad.
2. Bevestig de eindplaat aan het lagerhuis met behulp van de tegenmoeren

op de afstelbouten van het rotorblad.
3. Controleer de rotorbladvrijslag. Zie de rotorbladvrijslagtabel voor de

juiste rotorbladvrijslag.
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STX, MTX, LTX

1
2

3

4

XLT-X

1. Aandrijving
2. Eindplaat aan pompzijde
3. Lagerhuis
4. klemmoer

3. Bevestig het pompgedeelte van de koppelingsbescherming:
a) Spreid de onderzijde iets.
b) Plaats het koppelingsbeschermingsgedeelte over de eindplaat aan de pompkant.
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1

2

3

4

1. Ringvormige groef
2. Eindplaat aan pompkant
3. Aandrijving
4. Pompgedeelte van koppelingsbescherming

De ringvormige groef  in het koppelingsbeschermingsgedeelte moet rondom de eindplaat passen.

1

2

3

1. Ringvormige groef
2. Eindplaat (pompzijde)
3. Beschermingsgedeelte

4. Gebruik een bout, een moer en twee ringen om het koppelingsbeschermingsgedeelte aan de eindplaat
vast te zetten. Draai stevig aan.

1 2 3

1. Moer
2. Ring
3. Bout

5. Breng het aandrijvingsgedeelte van de koppelingsbescherming in positie:
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a) Spreid de onderzijde iets.
b) Plaats het aandrijvingsgedeelte van de koppelingsbescherming over het pompgedeelte van de

koppelingsbescherming.
De ringvormige groef  in het koppelingsbeschermingsgedeelte moet zich tegenover de motor
bevinden.

1 2

3

1. Ringvormige groef
2. Aandrijvingsgedeelte van koppelingsbescherming
3. Aandrijving

6. Plaats de eindplaat aan de aandrijvingskant over de motoras.

234B

Aandrijving

7. Plaats de eindplaat aan de aandrijvingskant in de ringvormige groef  van het aandrijvingsgedeelte van
de koppelingsbescherming.

8. Gebruik een bout, een moer en twee ringen om het koppelingsbeschermingsgedeelte aan de eindplaat
vast te zetten. Draai deze alleen met de hand vast.
Het gat bevindt zich aan de aandrijvingskant van het gedeelte van de koppelingsbescherming.

9. Schuif  het aandrijvingsgedeelte van de koppelingsbescherming in de richting van de motor, zodat de
koppelingsbescherming de assen en de koppeling geheel afdekt.
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Aandrijving

Vastschuiven

10. Gebruik een bout, een moer en twee ringen om de koppelingsbeschermingsgedeelten aan elkaar vast
te maken.

11. Draai alle moeren op de beschermingsconstructie aan.

WAARSCHUWING:
Stel de pomp NOOIT in werking wanneer de koppelingsbescherming niet correct is gemonteerd.

lagersmering
WAARSCHUWING:
Pompen worden zonder olie geleverd. Oliegesmeerde wrijvingsloze lagers moeten op locatie worden
gesmeerd.

In dit hoofdstuk over het smeren van de lagers staan verschillende temperaturen van de pompvloeistof
vermeld. Neem contact op met de vertegenwoordiger van ITT wanneer de pomp ATEX-gecertificeerd is
en de temperatuur van de verpompte vloeistof  de toegestane temperatuurwaarden overschrijdt.

Eisen aan de smering
Pomptype Vereisten
Gesloten koppeling Pompen met een gesloten koppeling hebben geen

lagers die gesmeerd moeten worden.
Framebevestiging • Het olieniveau wordt gemeten dmv het

kijkglaasje.
• Het olieniveau mag niet onder het midden van

het kijkglaasje komen.
• Er kan tijdens het opstarten een toename van

het olieniveau zichtbaar worden door de
oliecirculatie in het lagerframe.

Vereisten voor oliesmering
Vereisten voor oliekwaliteit

Gebruik een turbineolie van hoge kwaliteit met roest- en oxidatieremmers van klasse 68 cSt. bij 38°C
(100°F).

Vereisten voor olie op basis van temperatuur
In de meeste bedrijfsomstandigheden liggen de lagertemperaturen tussen 49°C (120°F) en 82°C (180°F)
en u kunt een olie met een ISO-viscositeitsgraad 68 gebruiken bij 38°C (100°F). Wanneer temperaturen de
82°C (180°F) overschrijden, raadpleegt u de tabel voor de temperatuurvereisten.
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Temperatuur Olievereisten
De lagertemperatuur overschrijdt 82°C (180°F) Gebruik een ISO VG-klasse 100. De

lagertemperatuur is gewoonlijk ongeveer 11 °C (20
°F) hoger dan de temperatuur van het
buitenoppervlak van het lagerhuis.

Temperaturen van verpompte vloeistof
overschrijden 177°C (350°F)

Gebruik synthetische smering.

Geschikte olie voor lagersmering
Geschikte smeermiddelen

Merk Type smeermiddel
Chevron GTS Oil 68
Exxon Teresstic EP 68
Mobil DTE 26 300 SSU bij 38°C (100°F)
Philips Mangus Oil 315
Shell Tellus Oil 68
Royal Purple SYNFILM ISO VG 68 Synthetic Lube
Gulf Harmony 68

Lagers smeren met olie
Gebruik een turbineolie van hoge kwaliteit met roest- en oxidatieremmers.
1. Verwijder de vulplug.
2. Vul het lagerframe met olie via de vulaansluiting boven op het lagerframe.

Vul het lagerframe met olie totdat het olieniveau het midden van het kijkglas (319) heeft bereikt.

113A

319

Oliegesmeerde
lagers

Juist
niveau

3. Plaats de vulplug terug.

Gesmeerd voor het leven-lagers smeren
De fabrikant van de lagers vult de levenslang gesmeerde lagers met vet en sluit deze in de fabriek. U hoeft
deze lagers niet te smeren of  af  te dichten. Raadpleeg het hoofdstuk Onderhoud voor het opnieuw
invetten en de onderhoudsprocedures voor deze lagers.

Pomp vullen
Pomp vullen met aanzuigtoevoer boven de pomp

1. Draai de aanzuigisolatieklep langzaam open.
2. Open de luchtgaten op de aanzuig- en afvoerleidingen totdat de verpompte vloeistof  uitstroomt.
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3. Sluit de luchtgaten.

1
2

3

1. Afvoerisolatieklep
2. Keerklep
3. Aanzuigisolatieklep

Pomp vullen met aanzuigtoevoer onder de pomp
Gebruik een bodemklep en een externe vloeistofbron om de pomp te vullen. De vloeistof  kan afkomstig
zijn van een van de volgende bronnen:

• Een vulpomp
• Een afvoerleiding onder druk
• Een andere externe toevoer

1. Draai de afvoerisolatieklep dicht.
2. Open de ontluchtingskleppen in de behuizing.
3. Open de klep in de externe toevoerlijn totdat alleen vloeistof  uit de ontluchtingskleppen komt.
4. Sluit de ontluchtingskleppen.
5. Sluit de aanvoerleiding aan de buitenkant.
In deze afbeelding wordt aangegeven hoe u de pomp vult met een bodemklep en externe toevoer:

1
2

3

4

5

1. Afvoerisolatieklep
2. Afsluitklep
3. Afkomstig van externe toevoer
4. Bodemklep
5. Keerklep

In deze afbeelding wordt aangegeven hoe u de pomp vult met een omloopleiding rond de keerklep:
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1

2

3

4

5

1. Omloopleiding
2. Afsluitklep
3. Bodemklep
4. Keerklep
5. Afvoerisolatieklep

Andere methoden om de pomp te vullen
U kunt deze methoden ook gebruiken om de pomp te vullen:

• Vullen via uitstoter
• Vullen via automatische vulpomp

De pomp starten
WAARSCHUWING:
Door constante werking tegen een gesloten afvoerklep kan er vloeistof  verdampen. Deze toestand kan tot
explosiegevaar leiden als gevolg van opgesloten damp onder hoge druk en temperatuur.

VOORZICHTIG:
• Let direct op de drukmeters. Wanneer de afvoerdruk niet snel wordt bereikt, stopt u de aandrijving,

vult u opnieuw en probeert u de pomp opnieuw op te starten.
• Let op trillingsniveaus, lagertemperatuur en overmatig lawaai van de pomp. Als de normale waarden

worden overschreden, schakelt u de pomp uit en probeert u het probleem op te lossen.
• Door constante werking tegen een gesloten afvoerklep zorgt ervoor dat de pomp oververhit raakt.

Oververhitten van de magnetische aandrijving maakt de magneten zwak of  verruïneert ze.

Voordat u de pomp start, moet u het volgende doen:
• Open de aanzuigklep.
• Open eventuele hercirculatie- of  koelleidingen.

1. Sluit de afvoerklep volledig of  open deze gedeeltelijk, afhankelijk van de systeemcondities.
2. Start de aandrijving.
3. Open de afvoerklep langzaam totdat de pomp de gewenste stroom heeft bereikt.
4. Controleer onmiddellijk de drukmeter om er zeker van te zijn dat de pomp snel de juiste afvoerdruk

bereikt.
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5. Doe het volgende als de pomp niet de juiste druk bereikt:
a) Stop de aandrijving.
b) Vul de pomp nogmaals.
c) Start de aandrijving nogmaals.

6. Controleer de pomp terwijl deze werkt:
a) Controleer de pomp op lagertemperatuur, overmatige trillingen en lawaai.
b) Wanneer de pomp normale niveaus overschrijdt, schakelt u de pomp direct uit en verhelpt u het

probleem.
Een pomp kan om diverse redenen normale niveaus overschrijden. Zie het hoofdstuk Problemen
oplossen voor informatie over mogelijke oplossingen voor dit probleem.

7. Herhaal stap 5 en 6 totdat de pomp goed werkt.

Aanbevolen minimale constante doorvoer
Opmerking:
Deze metingen zijn gebaseerd op water met een soortelijk gewicht van 1,0 en een soortelijke warmte van
1,0.

Tabel 6: Minimale doorvoer in GPM (m3/uur)
Groep Grootte 3500 tpm 2900 tpm 1750 tpm 1450 tpm
S 1 x 1½ - 6 23 (5) 15 (4) 11 (3) 8 (2)

1½ x 3 - 6 30 (7) 25 (6) 15 (4) 13 (3)
2 x 3 - 6 56 (12.5) 47 (11) 28 (6) 23 (5)
1 x 1½-8 10 (2.5) 7 (2) 3 (1) 2 (1)
1½ x 3 - 8 34 (8) 29 (7) 17 (4) 14 (3)

S/M 2 x 3 - 8 74 (17) 61 (14) 37 (9) 20 (5)
M (8 in.) 3 x 4 - 7 157 (36) 127 (29) 78 (18) 64 (15)

3 x 4-8G 159 (36) 129 (30) 79 (18) 65 (15)
M (10 in.) 1 x 2 - 10 21 (5) 13 (3) 9 (2) 7 (2)

2 x 3 - 10 78 (18) 65 (15) 38 (9) 31 (7)
3 x 4-10 173 (40) 144 (33) 86 (20) 72 (16)

Voorzorgsmaatregelen pompbediening
Algemene overwegingen

VOORZICHTIG:
• Varieer de capaciteit altijd met de regelklep in de afvoerleiding. Smoor nooit de stroom vanaf  de

aanzuigkant, aangezien dit kan leiden tot verminderde prestaties, onverwachte warmteontwikkeling en
schade aan apparatuur.

• U moet de aandrijving niet overbelasten. Overbelasting van de aandrijving kan leiden tot onverwachte
warmteontwikkeling en schade aan apparatuur. De aandrijving kan onder de volgende
omstandigheden overbelast raken:
• De specifieke zwaartekracht van de verpompte vloeistof  is groter dan verwacht.
• De verpompte vloeistof  overschrijdt de nominale stroomsnelheid.

• Gebruik de pomp zoveel mogelijk bij nominale condities. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot
schade aan de pomp door cavitatie of  hercirculatie.
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Bediening bij verlaagde capaciteit

WAARSCHUWING:
Gebruik nooit een pompsysteem met een geblokkeerde aanzuiging en afvoer. Als de pomp in deze
toestand, ook al is het kort, wordt gebruikt, kan de opgesloten verpompte vloeistof  oververhit raken, wat
een grote explosie tot gevolg kan hebben. U moet alle benodigde maatregelen nemen om deze
omstandigheden te voorkomen.

VOORZICHTIG:
• Vermijd overmatige trillingsniveaus. Overmatige trillingsniveaus kunnen de lager, pakkingbus of

afdichtingsbehuizing beschadigen, alsmede de mechanische afdichting, wat kan leiden tot verminderde
prestaties.

• Vermijd verhoogde radiale belasting. Wanneer u dat niet doet, kan dit spanning zetten op as en lager.
• Vermijd warmteontwikkeling. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan draaiende

onderdelen.
• Vermijd cavitatie. Wanneer u dat niet doet, kan dit leiden tot schade aan de interne oppervlakken van

de pomp.

Bediening onder vriesomstandigheden

Opmerking:
Stel een stilstaande pomp niet bloot aan vriesomstandigheden. Tap alle vloeistof  in de pomp en de
koelslangen af. Wanneer u dat niet doet, kan de vloeistof  bevriezen en de pomp beschadigen.

Temperatuurwaarden

VOORZICHTIG:
Bedien de pomp niet boven het nominale temperatuurbereik van de magneten. Dit maakt de magneten
zwak of  verruïneert ze. De berekende temperatuur is 121°C voor alle formaten.

Type magneten Aandrijfbestemming Nominale temperatuur
Neodymium ijzer (NdFe) A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 180°C
Samarium Kobalt (SmCo) AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG,

HH, II, JJ, KK
536°F (280°C)

Pomp uitschakelen
WAARSCHUWING:
De pomp kan gevaarlijke en giftige vloeistoffen verwerken. Zorg dat u weet wat de inhoud van de pomp is
en volg de juiste decontaminatieprocedures om mogelijke blootstelling aan gevaarlijke of  giftige
vloeistoffen te voorkomen. Draag de juiste persoonlijke beschermingsuitrusting. Mogelijke gevaren
omvatten, maar zijn niet beperkt tot, hoge temperaturen, ontvlambaarheid, zuren, bijtende stoffen,
explosies en andere risico's. U moet de verpompte vloeistof  verwerken en afvoeren conform toepasselijke
milieuvoorschriften.

1. Draai de afvoerklep langzaam dicht.
2. Schakel de aandrijving uit en vergrendel deze om onvoorziene rotatie te voorkomen.
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Definitieve uitlijning van pomp en aandrijving uitvoeren
WAARSCHUWING:

• Schakel altijd de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of  onderhoudstaken gaat
uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

• Volg de procedures voor het uitlijnen van assen in volgorde om catastrofale defecten aan
aandrijvingscomponenten of  onbedoeld contact met draaiende onderdelen te voorkomen. Volg de
installatie- en bedieningsprocedures van de fabrikant van de koppeling.

U moet de uiteindelijke uitlijning controleren wanneer zowel de pomp als de aandrijving op
bedrijfstemperatuur zijn. Zie het hoofdstuk Installatie voor instructies over initiële uitlijning.
1. Laat de eenheid lang genoeg onder bedrijfsomstandigheden draaien zodat de pomp, de aandrijving en

het gekoppelde systeem de bedrijfstemperatuur kunnen bereiken.
2. Schakel de pomp en de aandrijving uit.
3. Verwijder de koppelingsbescherming.

Zie De koppelingsbescherming verwijderen in het hoofdstuk Onderhoud.
4. Controleer de uitlijning terwijl de eenheid nog heet is.

Zie de pomp-met-aandrijving uitlijning in het hoofdstuk Installatie.
5. Plaats de koppelingsbescherming terug.
6. Start de pomp en aandrijving opnieuw.
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Onderhoud
Onderhoudsschema
Onderhoudscontroles

Een onderhoudsschema omvat de volgende typen inspecties:
• Routineonderhoud
• Routine-inspecties
• Driemaandelijkse inspecties
• Jaarlijkse inspecties

De inspectie-intervallen moeten worden verkort wanneer de verpompte vloeistof  schurend en/of  bijtend is
of  wanneer de omgeving als potentieel explosief  is geclassificeerd.

Routineonderhoud
Voer de volgende taken uit wanneer u routineonderhoud uitvoert:

• Smeer de lagers.
• Inspecteer de afdichting.
• Voer een vibratieanalyse uit.
• Controleer de afvoerdruk.
• Controleer de temperatuur.

Routine-inspecties
Voer de volgende taken uit wanneer u de pomp controleert tijdens routinecontroles:

• Controleer het niveau en de conditie van de olie via het kijkglas op het lagerframe.
• Controleer op vreemde geluiden, trillingen en lagertemperaturen.
• Controleer de pomp en leidingen op lekken.
• Analyseer de trilling.

Driemaandelijkse inspecties
Voer de volgende taken elk drie maanden uit:

• Controleer of  de fundering en ankerbouten goed vastzitten.
• Ververs de olie ten minste om de drie maanden (of  2.000 bedrijfsuren).

• Ververs de olie vaker wanneer er slechte atmosferische of  andere omstandigheden zijn die de olie
kunnen verontreinigen of  afbreken.

• Controleer de uitlijning van de as en lijn deze indien nodig opnieuw uit.

Jaarlijkse inspecties
Voer de volgende controles eens per jaar uit:

• Controleer de pompcapaciteit.
• Controleer de pompdruk.
• Controleer de pompkracht.

Als de prestaties van de pomp niet voldoen aan de procesvereisten en de procesvereisten zijn niet
gewijzigd, voert u de volgende stappen uit:
1. Demonteer de pomp.
2. Inspecteer de pomp.
3. Vervang versleten onderdelen.

Onderhoud
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Lageronderhoud
smeerschema

Type lager Eerste smering Smeringintervallen
Oliesmering Ververs de olie bij nieuwe lagers

na 200 uur.
Vervang na de eerste 200 uur de
olie elke 4.000 bedrijfsuren of  elke
zes maanden.

Demontage
Voorzorgsmaatregelen demontage

WAARSCHUWING:
• Chemisch gevaar. U moet ieder component afzonderlijk ontsmetten conform alle plaatselijke,

landelijke en bedrijfsregels met betrekking tot het milieu.
• Ophoping van gas aan de binnenkant van de pomp, afsluitingssysteem, of  het leidingensysteem voor

de verwerking kan leiden tot explosiegevaar aan de binnenkant van de pomp. Zorg dat het
leidingensysteem voor de verwerking, de pomp en het afsluitingssysteem voorafgaand aan het in
werking stellen goed geventileerd worden.

• Lekkages van de vloeistoffen kunnen leiden tot een explosieve atmosfeer. Houd u aan alle
montageprocedures voor pomp en afsluiting.

• Zorg dat de pomp is geïsoleerd van het systeem en dat de druk is ontlast voordat u de pomp
demonteert, pluggen verwijdert, ontluchtings- of  aftapkleppen opent of  leidingen ontkoppelt.

• Gevaar voor beknelling. Het apparaat en de componenten kunnen zwaar zijn. Gebruik de juiste
hijsmethoden en draag werkschoenen met stalen neuzen.

• De pomp kan gevaarlijke en giftige vloeistoffen verwerken. Zorg dat u weet wat de inhoud van de
pomp is en volg de juiste decontaminatieprocedures om mogelijke blootstelling aan gevaarlijke of
giftige vloeistoffen te voorkomen. Draag de juiste persoonlijke beschermingsuitrusting. Mogelijke
gevaren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, hoge temperaturen, ontvlambaarheid, zuren, bijtende
stoffen, explosies en andere risico's. U moet de verpompte vloeistof  verwerken en afvoeren conform
toepasselijke milieuvoorschriften.

VOORZICHTIG:
• U moet de werkplaats schoon houden en vrij van stoffen die de magneten kunnen vervuilen, zoals

ijzerhoudende metalen.
• De magneten in deze eenheid zijn extreem krachtig. Vermijd ernstig letsel aan vingers en handen.

Houd de magnetische onderdelen van de aandrijving en de magnetisch gereedschap minstens 1 m ( 3
ft) uit elkaar.

Opmerking:
Gebruik een werkbank met een niet-magnetisch werkblad, zoals hout of  koper, wanneer u aan de pomp
werkt.

Benodigd gereedschap

WAARSCHUWING:
Deze pomp heeft extreem sterke magneten. Voor onderhoudswerkzaamheden moet u gebruikmaken van
gereedschap en werkbladen die niet magnetisch zijn.
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Gereedschap
• Verschillende steek- of  dopsleutels van 13 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm en 24 mm
• Inbussleutels, maat 2,5 mm, 3 mm, 5 mm en 6 mm met een minimaal bereik van 12,07 cm
• Inbussleutel, maat 8 mm met een minimaal bereik van 15 cm
• Momentsleutel
• Bandsleutel
• Oogbout 3/8 inch

De pomp voorbereiden op demontage
1. Schakel de netspanning naar de aandrijving uit.

WAARSCHUWING:
Schakel altijd de netspanning naar de aandrijving uit voordat u installatie- of  onderhoudstaken gaat
uitvoeren. Als u de netspanning niet uitschakelt, kan dat leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

2. Sluit alle kleppen waarmee de toevoer naar en van de pomp wordt bediend.
3. Laat de pomp leeglopen voordat u deze van de leidingen afkoppelt.
4. Isoleer de pomp van het systeem en spoel de pomp daarna door met een geschikte vloeistof.
5. Koppel alle leidingen en hulpapparatuur af.
6. Voor de pomp met framebevestiging, verwijder de koppelingbeschermer en de koppeling.
7. Verwijder de voet van de behuizing en het frame en de bouten van het C-vormige motorsteunvoet.
8. Verwijder de pomp van de onderplaat.
9. Voor de pomp met framebevestiging, voer de olie af.
10. Ontsmet de pomp

a) Sluit een schone voorraad spoelvloeistof  aan voor het legen van het mondstuk.
b) Vang de weggespoelde vloeistof  op als het uit de koppeling van de afvoer loopt.
c) Laat de pomp leeglopen om het residu te kunnen verwijderen.

Verwijder de frameconstructie en as (op frame gemonteerde pomp)
1. Zet de pomp vast op een werkbank met de zuigmond omlaag.
2. Draai de 3/8 in. oogbout vast in de aandrijfas.
3. Verwijder de schroeven waarmee (370B) waarmee het lagerframe vastzit op de frameadapter.
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1

2

3

4

5

1. Zeskantbout frame naar adapter (370B)
2. Frameconstructie
3. Houder magneetaandrijving
4. Frame-adapterpakking (360W)
5. Adapter

4. Gebruik indien nodig aansluitklemmen om de onderdelen te scheiden met behulp van de twee
schroefdraadgaten in het lagerframe.
Pompmaat Type schroef
S-groep M12
M-groep M14

5. Til de lagerframemontage van de adapter.
Gebruik een kraan indien beschikbaar.

6. Verwijder de frame-adapterpakking (360W)
7. Zet de aandrijfas vast zodat deze niet kan draaien.
8. Verwijder de moerbout (791D) en de sluitring (382) van de aandrijfas.

1
2

3

4

1. Frameconstructie
2. Aandrijfhouder (740B)
3. Intern getande sluitring (382)
4. Moerbout aandrijving naar as (791D)

9. Verwijder de magneetaandrijving (740B).
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10. Verwijder de schroeven van de lagereindafscherming (370C) en de lagereindafscherming (109A).

1
2

3
4

5

6

1. Frame
2. Pakking van de eindafscherming (360A)
3. Gegolfde sluitring (529)
4. Frame-eindafscherming (109A)
5. Zeskantschroef eindafscherming (370C)
6. Labyrinth olieafdichting (332A)

11. Verwijder de gegolfde sluitring (529) en eindafschermingpakking (360A).
12. Verwijder de aandrijfas met de beide bevestigde lagers.

1

2
3

1. Labyrinth olieafdichting (333D)
2. Lagerframe (228)
3. Aandrijving met aslagers

13. Verwijder de labyrintholieafdichtingen (332A en 333D)
14. Verwijder beide radiale kogellagers met een pers.

De radiale kogellagers liggen tegen de askraag.

Verwijder de frameconstructie en as (kortgekoppelde pompen)
1. Zet de volledige pomp vast op een werkbank in een horizontale of  verticale positie.
2. Verwijder de zeskantschroeven (370B) waarmee de motoradapater (503) bevestigd is aan de

frameadapter (108).
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1
2

3

1. Zeskantbout frame naar adapter (370B)
2. Kortgekoppelde adapter (503)
3. Frame-adapterpakking (360W)

3. Verwijder indien nodig de motoradapter (503) van de frameadapter (108) met twee hefbomen of
koevoeten.
Er zijn ook twee gaten met schroefdraad (maat M12) in de kortgekoppelde motoradapter (503) voor
aansluitklemmen.

4. Til de montage van de motor en motoradapter van de frameadapter.
Gebruik indien nodig een kraan.

5. Verwijder de pakking (360W)
6. Verwijder de zeskantschroef  (791D) en sluitring (382) van de drijfmagneet (740B).
7. Verwijder de drijfmagneet (740B) van de verlengas (122A).
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1

2

3
4 5 6 7

8

1. Stelschroef verlengas naar motor (222L)
2. As (122A)
3. Zeskantschroef motor naar adapter (371)
4. Zeskantbout frame naar adapter (370B)
5. Kortgekoppelde adapter (503)
6. Frame-adapterpakking (360W)
7. Aandrijfhouder (740B)
8. Moerbout aandrijving naar adapter (791D), intern getande sluitring (382)

8. Verwijder de zeskantschroeven (371) waarmee de motor bevestigd is aan de motoradapater (503).
9. Trek de motoradapter (503) van de motorflens.
10. Draai de stelschroef  (222L) los waarmee de verlengas aan de motoras is bevestigd.
11. Verwijder de verlengas (122A) van de motor.

Het vloeistofdeel demonteren
1. Verwijder de zeskantschroeven (370) waarmee de adapater bevestigd is aan de behuizing.

1

2

3

4

1. Zeskantschroef adapter naar behuizing (370)
2. Frameadapter (108)
3. Pakking achterplaat naar behuizing (351)
4. Behuizing (100)

Opmerking:
Verwijder de drie stelschroeven (222E op de 6 inch S-groep) of  de twee zeskantschroeven (370V op
alle andere formaten) niet. Deze stelschroeven houden de adapter (108), achterplaat (444) en
afsluitdop (750) vast.
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1

2
3

4

5

1. Stelschroef adapter naar achterplaat 222E (alleen 6 inch S-groep)
2. Afsluitdoppakking (540N)
3. Afsluitdop (750)
4. Frameadapter (108)
5. Zeskantschroef adapter-naar-achterplaat (370V)

2. Verwijder de volledige constructie uit de behuizing (100).
3. Als de constructie uit de behuizing moet worden verwijderd, plaatst u aansluitklemmen door de

schroefdraadgaten in de adapter (108).
De S- en M-groepen gebruiken M8-schroeven.

4. Plaats de adapter, achterplaat en waaierconstructie op een werkbank met de waaier omhoog.
5. Verwijder de drie stelschroeven (222E op de 6 inch S-groep) of  de twee zeskantschroeven (370V op

alle andere formaten).
6. Verwijder de adapter (108) en de afsluitdop (750).
7. Plaats het resterende deel van de eenheid op een werkbank met de gedreven magneet omlaag.

1

2

3

4

5
6

1. Waaiermoer (304)
2. O-ring waaiermoer (412A)
3. Waaier (101)
4. Afstandsluitring (199)
5. Tussenliggend ringafstandsstuk (351X)
6. Waaierspie (178)

8. Plaats de bandsleutel op de waaier en verwijder de waaiermoer (304) en O-ring (412A).
9. Schuif  de waaier (101) van de as.
10. Verwijder de waaierspie (178), afstandsluitring (199) en pakking (351X).
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11. Trek de achterplaat (444) en lagerpatroon (849) van de as.

1
2 3 4

5 6
1. Achterplaat (444)
2. Zeskantschroef patroon naar achterplaat (791E)
3. Parallelle pen (445A)
4. Gedreven houderinstallatie (740A)
5. Lagerpatrooninstallatie (849)
6. Tussenliggend ringafstandsstuk (351X)

12. Verwijder de tweede pakking (351X).
13. Maak de schroeven (791E) los en verwijder het lagerpatroon (849) van de achterplaat (444).

De aangedreven magneetinstallatie (740A) is een tweedelige installatie op S-groeppompen vastgezet
met een aandrijfsleutel. Item 740A is een enkelvoudig onderdeel op de M-groeppompen met een
parallelle pen (445A) om het lagerpatroon aan te drijven.
Het lagerpatroon (849) is één eenheid die in zijn geheel wordt vervangen.

Inspecties voorafgaand aan montage
Richtlijnen

Zorg ervoor dat u de volgende richtlijnen volgt, voordat u de onderdelen van de pomp monteert:
• Inspecteer de pomponderdelen aan de hand van de informatie in deze onderwerpen voordat u de

pomp monteert. Vervang elk onderdeel dat niet aan de vereiste criteria voldoet.
• Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon zijn. Reinig de onderdelen van de pomp in reinigingsmiddelen

om olie, vet en vuil te verwijderen.

Opmerking: Bescherm bewerkte oppervlakken wanneer u de onderdelen reinigt. Wanneer u dat niet
doet, kan dit leiden tot schade aan apparatuur.

Richtlijnen voor vervanging
Behuizing controleren en vervangen

Inspecteer de behuizing op scheuren of  deuken en overmatige slijtage. Reinig pakkingoppervlakken en
uitlijningstoepassingen grondig om roest en vuil te verwijderen.
Repareer of  vervang de behuizing als u de volgende gebreken ontdekt:

• Plaatselijke slijtage of  groefvorming dieper dan 1/8 in. (3,2 mm) diep
• Deuken die groter zijn dan 1/8 in. (3,2 mm) diep
• Onregelmatigheden in het oppervlak van behuizing/pakking/zitting

Delen van behuizing die moeten worden geïnspecteerd
De pijlen wijzen naar de te inspecteren gebieden op de behuizing op slijtage.
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100

Afbeelding 10: 3296 EZMAG-behuizing

Waaier vervangen

Deze tabel toont de criteria voor het vervangen van de waaier:
Waaieronderdelen Wanneer vervangen
Schoepranden Bij zichtbare scheuren, deuken of  corrosieschade
Oppervlakken van de slijtringen Wanneer de speling naar de behuizingslijtring meer

dan 50% toegenomen is boven de waarden in de
tabel Minimale loopspeling

Vervanging van pakkingen, O-ringen, pasringen en afdichtingen
• Vervang alle pakkingen en O-ringen bij elke revisie en demontage.
• Controleer de afdichtingen. Deze moeten glad zijn en vrij van fysieke defecten.
• Vervang de onderdelen als de afdichtingen defect zijn.

Frameadapter
• Controleer de frameadapter (108) op barsten of  overmatige corrosieschade. Vervang deze als hiervan

sprake is.
• Zorg dat het oppervlak van de pakkingen schoon is.

Lagers van siliciumcarbine, lagercassette
Inspecteer de lagers (849) op scheuren, schilfers of  overmatige slijtage. Vervang de cassette als van een van
deze toestanden sprake is.

Afsluitdop
• Zorg dat de wand van de afsluitdop (750) minimaal 0,039 in. (0,991 mm) dik is.
• Zorg dat de afsluitdop geen deuken of  barsten heeft.
• Vervang de afsluitdop als deze groeven bevat die breder zijn dan 0,005 in. (0,127 mm).

Magneetinspectie

WAARSCHUWING:
De magneten in deze eenheid zijn extreem krachtig. Houd de magnetische aandrijvingscomponenten en de
magnetische gereedschappen weg van elkaar op een afstand van minimaal 2 m. Als u deze
voorzorgsmaatregel niet opvolgt, kan dat leiden tot ernstig letsel aan vingers en handen.
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Inspecties van de aangedreven magneetinstallatie
Voer de volgende controles uit op de aangedreven magneetinstallatie (740A):

• Controleer of  de installatie geen bobbels heeft.
• Controleer of  de installatie geen deuken en krassen heeft die dieper zijn dan 0,127 mm.
• Controleer of  de installatie geen slijtage of  corrosie heeft van meer dan 0,127 mm diep.
• Controleer of  de afvoervleugels geen barsten of  corrosie hebben.
• Controleer of  de circulatiegaten open zijn.

Magneetaandrijving
De magneten zijn extreem breekbaar. De aanwezigheid van schilfers van max.10% van het
magneetoppervlak is normaal per MMPA-standaardnr. 0100-90.
Voer de volgende controles uit op de magneetaandrijving (740B):

• Controleer of  de magneten geen grote barsten hebben die groter zijn dan 50% van het oppervlak, en
geen oneffenheden hebben waardoor deeltjes kunnen gaan loszitten.

• Vervang de magneten als de magneten en de houder van de aandrijfmagneet zijn blootgesteld aan
gepompte vloeistof.

• Controleer de houder van de aandrijfmagneet op barsten en vervang deze bij eventuele barsten.
• Controleer of  de naaf  van de houder van de aandrijfmagneet vrij is van groeven en krassen die groter

zijn dan 0,127 mm.
• Controleer de magneten voor goede hechting aan de metalen houder.

Lagerframe inspecteren
Controlelijst

Contoleer het lagerframe op het volgende:
• Inspecteer het lagerframe en de framevoet visueel op scheuren.
• Inspecteer de binnenoppervlakken van het frame op roest, aanslag of  vuil. Verwijder alle losse deeltjes

en andere verontreinigingen.
• Zorg dat alle smeerdoorgangen vrij zijn.
• Inspecteer de boringen van de binnenboordlager.

De maximaal toegestane boring is 7,203 cm (2,836 inch) voor pompen van de S-groep en 9,002 cm
(3,544 inch) voor pompen van de M-groep.

• Controleer de O-ring van de labyrintafdichting wanneer deze sneeën en scheuren bevat.
• Inspecteer alle kogellagers op vervuiling en beschadiging.
• Zorg ervoor dat de pakkingsoppervlakken zuiver zijn.
• Inspecteer de lagereindafdekking met het blote oog op scheuren en putten.

Lagers inspecteren
Staat van lagers

De lagers niet opnieuw gebruiken. De staat van de lagers biedt nuttige informatie over de
bedrijfsomstandigheden in het lagerframe.

Controlelijst
Voer de volgende controles uit tijdens het inspecteren van de lagers:

• Controleer de kogellagers op vervuiling en schade.
• Let op de toestand en enig residu van het smeermiddel.
• Inspecteer de kogellagers om te zien of  ze ruw zijn, los zitten of  lawaai maken wanneer u ze draait.
• Controleer de lagers van siliciumcarbide op barsten, afsplinteringen of  overmatige slijtage. Als u een

van deze dingen opmerkt, moet u de lagercassette vervangen.
• Onderzoek eventuele schade aan lagers om de oorzaak te bepalen. Als er een andere oorzaak is dan

normale slijtage, moet u eerst het probleem oplossen voordat u de pomp opnieuw aanzet.
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Minimale bedrijfsspelingen
In deze tabel wordt de radiale slijtringtolerantie weergegeven:
Groep Grootte Nieuw, inches (mm) Vervanging, inches

(mm)
S 1 x 1½ - 6

1½ x 3 - 6
2 x 3 - 6
1 x 1½-8
1½ x 3 - 8
2 x 3 - 8

0.010–0.13 (0.25–0.32) 0.018 (0.44)

M 3 x 4 - 7
4 x 4-8G
3 x 4-10
1 x 2 - 10
2 x 3 - 10

0.014–0.016 (0.35–0.42) 0.022 (0.59)

Opnieuw monteren
Zet de frameconstructie en as weer in elkaar (op frame gemonteerde
pompen)

1. Druk beide radiale kogellagers (112) op de aandrijfas (122B).

Opmerking:
Er zijn meerdere methoden die u kunt gebruiken voor het installeren van lagers. De aanbevolen
methode is om een inductieverwarmer te gebruiken die de lagers verwarmt en demagnetiseert.

1
2

3
4

1. Lagerframe (228)
2. Kogellager (112)
3. Aandrijfas (122B)
4. Kogellager (112)

2. Installeer de reeds gemonteerde aandrijfas in het lagerframe (228) vanaf  de motorzijde.
3. Plaats de gegolfde sluitring (529).
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1

2
3
4

5

6

7

1. Labyrinth olieafdichting (333)
2. Lagerframe (228)
3. Pakking van de eindafscherming (360A)
4. Gegolfde sluitring (529)
5. Frame-eindafscherming (109A)
6. Zeskantschroef eindafscherming (370C)
7. Labyrinth olieafdichting (332A)
Afbeelding 11: Lagerframeafscherming en -afdichtingen

1

2
1. Zeskantschroef voet naar frame (370F)
2. Framevoet (241)
Afbeelding 12: Framevoet (alleen M-groep)

4. Steek de pakking van de eindafscherming (360A) in het lagerframe.
5. Monteer de lagereindafscherming (109A) met de zeskantschroeven (370C).
6. Druk de binnenboord labyrintafdichting (333D) en de buitenboord labyrintafdichting (332A) in de

overeenkomstige gaten in het lagerframe.
Druk op de afdichtingen totdat deze volledig in de gaten zitten. Zorg dat de olieterugvoersleuf  aan de
binnenkant van de afdichting in de 6-uurpositie blijft.

7. Monteer de lagerframevoet (241) met zeskantschroeven (370F) en sluitringen (alleen M-groep).
8. Klem het reeds gemonteerde lagerframe in een bankschroef  met het motordeel van de as naar

beneden.
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9. Monteer de drijfmagneet (740B) op de aandrijfas, zodat de kammen volledig worden gekoppeld. Zet
de drijfmagneet vast met de sluitring (382) en moerbout (791D).

1

2

3

4

1. Moerbout aandrijving naar as (791D)
2. Intern getande sluitring (382)
3. Aandrijfhouder (740B)
4. Lagerframe (228)

Zet de frameconstructie en as weer in elkaar (kortgekoppelde pompen)
1. Schuif  de verlengas (122A) op de motoras en zet deze vast met een stelschroef  (222L)

1

2 3 4

1. Stelschroef (122L)
2. Verlengas (380)
3. Zeskantschroef motor naar adapter (371)
4. Kortgekoppelde adapter (503)

2. Monteer de motoradapter (503) op de motor met zeskantschroeven (371).
3. Monteer de drijfmagneet (740B) op de verlengas (122A), zodat de kammen volledig gekoppeld zijn.
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1

2

3
4 5 6 7

8

1. Stelschroef verlengas naar motor (222L)
2. Verlengas (380)
3. Zeskantschroef motor naar adapter (371)
4. Zeskantbout frame naar adapter (370B)
5. Kortgekoppelde adapter (503)
6. Frame-adapterpakking (360W)
7. Aandrijfhouder (740B)
8. Moerbout aandrijving naar as (791D), intern getande sluitring (382)

4. Plaats de sluitring (382) en moerbout (791D) om de magneet op de as vast te zetten.

1
2

3

1. Zeskantbout frame naar adapter (370B)
2. Kortgekoppelde adapter (503)
3. Frame-adapterpakking (360W)
Afbeelding 13: Kortgekoppelde pompconstructie

Het vloeistofdeel monteren
1. Steek de lagerpatroon (849) in de achterplaat (444).
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1

2

3

1. Achterplaat (444)
2. Zeskantschroef patroon naar achterplaat (791E)
3. Lagerpatrooninstallatie (849)

2. Draai de lagerpatroon totdat de drie gaten uitgelijnd zijn en zet vast met zeskantschroeven (791E).
Raadpleeg Aanhaalmomenten van bouten (pagina 67).

3. Voor M-groeppompen: als de gedreven houderpen (445A) in de gedreven magneetinstallatie (740A)
moet worden vervangen, duw de houderpen dan voorzichtig naar binnen totdat deze 3 mm uitsteekt
richting de waaier.
De S-groep heeft een aandrijfsleutel die indien geïnstalleerd automatisch in positie wordt geplaatst bij
de installatie.

4. Snijd een kleine inkeping in de binnenste diameter van de tussenliggende ringpakking (351X) om een
uitsparing voor de gedreven houderpen (445A) of  sleutel te maken, afhankelijk van de grootte.

1
2

4

3

1. Gedreven houderinstallatie (740A)
2. Gedreven houderpen (445A)
3. Inkeping
4. Tussenliggend ringafstandsstuk (351X)

Onderhoud

64 Model 3296 EZMAG Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud



5. Breng middel tegen vastzitten aan op de as en het asschroefdraad.
6. Monteer de tussendliggende ringpakking (351X) op de as van de gedreven magneetinstallatie (740A).

Tussenliggende ringpakking monteren Gedreven pen uitgelijnd met de sleuf  in de patroon

1

2

1. Tussenliggend ringafstandsstuk (351X)
2. Gedreven houderinstallatie (740A)

1
1. Gedreven houderpen (445A)

7. Plaats de gedreven magneetinstallatie (740A) op de werkbank en monteer vervolgens van bovenaf  de
reeds gemonteerde constructie van lagerpatroon (849) en achterplaat (444) op de gedreven
magneetinstallatie. Zorg dat de gedreven houderpen of  sleutel (445A) pakt in de houdergroef  in de
lagerpatroon (849).
Als de pen of  sleutel onder aan de as niet goed pakt in de sleuf  in de lagerpatroon, dan past de
waaierspie in stap 9 niet.
U kunt de achterplaat enigszins draaien om u te helpen bij de uitlijning.

8. Monteer de tweede tussenliggende ringpakking (351X) en afstandsluitring (199) op de aandrijfas.

178

304
412A

101

199
351X

1. Waaierspie (178)
2. Waaiermoer (304)
3. O-ring waaiermoer (412A)
4. Waaier (101)
5. Afstandsluitring (199)
6. Tussenliggend ringafstandsstuk (351X)

9. Installeer de waaier:
a) Steek de waaierspie (178) in de spiesleuf  van de as.

Als de waaierspie niet in de spiebaan past vanwege interferentie met de afstandsluitring, gaat u
terug naar stap 7 en monteert u de lagerpatroon opnieuw op de as.

b) Monteer de waaier (101) op de as.
c) Steek de O-ring van de waaiermoer (412A) in de groef  op de achterzijde van de waaiermoer (304).
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d) Zet de gedreven magneetinstallatie vast met een bandsleutel en draai de waaiermoer vast tot de
juiste aanhaalwaarde.
Raadpleeg Aanhaalmomenten van bouten (pagina 67).

Opmerking:
Controleer of  u de achterplaat met de hand kunt draaien. Zorg bij het optillen van de achterplaat
dat de axiale speelruimte ongeveer 1 mm is voor correcte assemblage. De axiale speelruimte van
de glijlagers wordt tijdens de assemblage automatisch ingesteld.

10. Plaats de afsluitdoppakking (540N) en afsluitdop (750) op de achterplaat (444).

1

2
3

4

5

1. Stelschroef adapter naar achterplaat (222E, alleen 6 inch S-groep)
2. Afsluitdoppakking (540N)
3. Afsluitdop (750)
4. Frameadapter (108)
5. Zeskantschroef adapter-naar-achterplaat (370V)

11. Schroef  de drie stelschroeven (222E voor S-groeppompen) of  twee verbindingsschroeven (370V voor
M-groeppompen) van de adapter in de achterplaat en draai ze vast.
Hiermee wordt de afsluitdop op zijn plek gehouden.

12. Zet de behuizing (100) vast op de werkbank met zuigflens naar beneden.

1

2

3

4

1. Zeskantschroef adapter naar behuizing (370)
2. Frameadapter (108)
3. Pakking achterplaat naar behuizing (351)
4. Behuizing (100)

13. Steek de huispakking (351) in de behuizing.

Onderhoud
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14. Steek de reeds gemonteerde eenheid in de behuizing zodat de kraanhaak van de adapter (108) naar het
midden van de afvoermond wijst.

15. Draai de adapter aan de behuizing vast met zeskantschroeven (370) tot de juiste aanhaalwaarde.
Raadpleeg Aanhaalmomenten van bouten (pagina 67).

Voltooi het opnieuw monteren van de pomp
1. Steek de pakking (360W) in de adapter.

1

2

3

4

5

1. Zeskantbout frame naar adapter (370B)
2. Frameconstructie
3. Houder magneetaandrijving
4. Frame-adapterpakking (360W)
5. Adapter

2. Zet het lagerframe en de aandrijfmagneet vast:
a) Plaats het lagerframe en de aandrijfmagneet reeds gemonteerd op de werkbank met de

aandrijfmagneet naar beneden.
b) Schroef  een oogbout van 3/8 inch in het uiteinde van de aandrijfas.
c) Plaats de lagerframemontage op de adapter met behulp van een kraan.
d) Schroef  de zeskantschroeven (370B) erin om het lagerframe te bevestigen aan de adapter.
e) Draai de aandrijfas handmatig om te controleren of  de as vrij kan draaien.

Kijk in de zuigmond om te controleren of  de waaier draait.

Aanhaalmomenten van bouten
Opmerking:
Vastdraaien in een diametrisch tegenoverliggende volgorde.

Beschrijving Groep Droog, ft-lbs (Nm) Standaardsmering, ft-
lbs (Nm)

Adapter voor
behuizingsschroeven
(370)

S/M (M12) 65 (88) 49 (66)
10 in. M (M16) 161 (219) 120 (164)

Waaiermoer (304) S 47 (64) 26 (35)
M 116 (158) 52 (70)

Onderhoud
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Beschrijving Groep Droog, ft-lbs (Nm) Standaardsmering, ft-
lbs (Nm)

Schroeven voor patroon
aan achterplaat (791E)

S/M 12 (16) 12 (9)

Onderhoud
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Storingen verhelpen
Problemen met de werking oplossen
Symptoom Oorzaak Oplossing
De pomp levert geen vloeistof  aan. De pomp is niet gevuld. Vul de pomp opnieuw en controleer of  de

pomp en aanzuigleiding vol staan met
vloeistof.

De aanzuigleiding is verstopt. Controleer de druk van de aanzuigleiding.
Als deze laag is, moet de verstopping
worden gelokaliseerd en worden
verwijderd.

de waaier is verstopt. Demonteer de waaier en verwijder de
verstopping.

De magneet is aan het ontkoppelen. Sluit de pomp af  en controleer de
temperatuur en de viscositeit van de
gepompte vloeistof. Controleer de
magneten met een wegbreek
draaikoppeltest.

De pomp produceert geen berekende
stroming of  geleiding.

Er is een luchtlekkage in de afzuigleiding. Controleer op lekkages en repareer de
leidingen.

De waaier is deels verstopt. Spoel de pomp in achterwaartse richting
door om de waaier te reinigen.

De waaierringen zijn versleten. Vervang zo nodig de defecte ring.
Er is onvoldoende pompzuiging. Zorg dat de afsluitklep van de

afzuigleiding volledig open staat en de
leiding niet verstopt is. Controleer de
zuigdruk.

De waaier is versleten of  gebroken. Inspecteer de waaier en vervang deze zo
nodig.

De rotatierichting is onjuist. Sluit de bedrading correct aan.
De pomp start en stopt daarna met
pompen.

De pomp is niet goed gevuld. Vul de pomp opnieuw.
Er is een luchtlekkage in de afzuigleiding. Controleer op lekkages en herstel deze.
De magneet is aan het ontkoppelen. Schakel de pomp uit. Controleer de

temperatuur en de viscositeit van de
gepompte vloeistof. Controleer de
magneten met een wegbreek
draaikoppeltest.

Er bevinden zich lucht- of  dampbellen in
de aanzuigleiding.

Leg de leiding om zodat luchtbellen niet
voorkomen.

De lagers worden heet. De lagers zijn niet goed gesmeerd. Controleer de geschiktheid en het niveau
van het smeermiddel.

Het smeermiddel koelt af. Controleer het koelsysteem.
De pomp is niet goed uitgelijnd. Controleer de uitlijning van de pomp.

Storingen verhelpen
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Symptoom Oorzaak Oplossing
De pomp maakt lawaai of  trilt. De pomp of  de aandrijving is niet goed

uitgelijnd.
Lijn de assen uit.

Een van de waaiers is deels verstopt en
zorgt voor disbalans.

Demonteer de waaier en verwijder de
verstopping.

Er is een gebroken of  verbogen waaier of
as.

Vervang deze zo nodig.

De onderkant is niet stevig genoeg. Draai de bouten aan die de pomp en de
motor beneden houden, of  stel de pijlers
af. Controleer daarna de mortel.

De aanzuig- of  afvoerleiding is niet
verankerd of  wordt onvoldoende
ondersteund.

Veranker de leiding conform de
aanbevelingen van de Hydraulic Institute
Standards (Editie 14, hoofdstuk
centrifugaalpomp).

De pomp caviteert. verhoog de beschikbare NPSH.
De motor verbruikt overmatig energie. De geleiding is lager dan de hoeveelheid

en de pomp heeft te veel vloeistof.
Installeer een smoorklep.

De vloeistof  is zwaarder dan verwacht. Controleer de specifieke dichtheid en
viscositeit.

De geleiding is hoger dan de hoeveelheid,
wat op capaciteit is.

Controleer de diameter van de waaier.

De draaiende onderdelen worden
gehinderd of  zijn ernstig versleten.

Controleer de versleten onderdelen aan de
binnenkant op de juiste speling.

De rotatie van de motor is onjuist. Sluit de bedrading correct aan.
Het apparaat dat de toestand van de pomp
in de gaten houdt, heeft de pomp
afgesloten.

De mof  en de druklagers zijn beschadigd. Vervang deze zo nodig.
Er is een verstopt recirculatiecircuit. Demonteer het circuit en verwijder de

verstopping. Bepaal daarna de oorzaak van
de verstopping en verhelp deze.

De recirculatievloeistof  is aan het
verdampen.

Corrigeer dit alles zo nodig.
• Controleer de feitelijke temperatuur

van de vloeistof  versus de beraamde
temperatuur.

• Controleer de feitelijk aanwezige
NPSH versus de beraamde
hoeveelheid.

• Controleer de minimale benodigde
hoeveelheid stroming voor de
pompgrootte.

De afsluitdop is beschadigd. Vervang deze zo nodig.
De magneten worden ontkoppeld. Controleer de temperatuur en de

viscositeit van de gepompte vloeistof.
Controleer de magneten met een
wegbreek draaikoppeltest.

De pomp loopt leeg. • Controleer het besturingsapparaat op
de juiste werking.

• Controleer de aanzuigleiding op
verstoppingen.

• Vul de pomp opnieuw.
Er is te veel motorvermogen. De geleiding van het systeem is lager dan

de hoeveelheid en pompt te veel vloeistof.
Controleer de draaiende onderdelen op
hindernissen en slijtage. De vloeistof  is
zwaarder dan verwacht.
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Problemen met uitlijnen oplossen
Symptoom Oorzaak Oplossing
Horizontale uitlijning (zij aan zij) is niet
mogelijk (hoekuitlijning of  parellelle
uitlijning).

De voeten van de aandrijving zijn met
bouten vastgezet.

Draai de ankerbouten van de pomp los en
schuif  de pomp en aandrijving totdat er
horizontale uitlijning is.

De grondplaat staat niet waterpas en is
waarschijnlijk verdraaid.

1. Bepaal welke hoeken van de
grondplaat te hoog of  laag zijn.

2. Plaats meer of  minder pasringen bij
de toepasselijke hoeken.

3. Lijn de pomp en aandrijving opnieuw
uit.

Verticale uitlijning (van boven tot
beneden) is niet mogelijk (hoekuitlijning
of  parallelle uitlijning).

De grondplaat staat niet waterpas en is
waarschijnlijk verbogen.

1. Stel vast of  het midden van de
grondplaat omhoog of  omlaag moet
worden gebracht.

2. Stel de schroeven in het midden van
de grondplaat gelijk.

3. Lijn de pomp en aandrijving opnieuw
uit.
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Onderdelenlijsten en
dwarsdoorsnedetekeningen
Kortgekoppelde S-groep (alle) en M-groep (alleen 2 x 3 - 8) -
roestvrij staal
Dwarsdoorsnedetekening

371 492A 503 791D 178X 122A 108 370V 791E 222E
100

199

178

412A

304

101

351X

540N351444370849740B351X360W740A

750

382

380

222L

Onderdelenlijst
Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
100 1 Behuizing Roestvrij staal ( 1,4408)
101 1 Waaier Roestvrij staal ( 1,4408)
108 1 Frameadapter Smeedijzer
122A* 1 Gedreven as Duplex SS (1,4462)
178 1 Waaierspie 303SS
178X* 1 Gedreven houdersleutel Roestvrij staal ( 1,4571)
199 1 Afstandsluitring Roestvrij staal ( 1,4571)

Onderdelenlijsten en dwarsdoorsnedetekeningen
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Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
222E 3 Stelschroef  adapter naar achterplaat

(pompen van 6 inch)
Staal

222L 2 Stelschroef  verlengas naar motor Staal
304 1 Waaiermoer Duplex SS (1.4517)
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

351X 2 Tussenliggend ringafstandsstuk Optioneel afstandsstukmateriaal:
• TFM1600 (PTFE) (standaard)
• Viton B (optioneel)

360W 1 Frame-adapterpakking Aramidevezel/EPDM
370 8 voor 6 in. pompen,

12 voor 8 in.
pompen

Zeskantmoerbout adapter naar behuizing Staal

370B 4 Zeskantmoerbout frame naar adapter (niet
afgebeeld)

Staal

370 V 2 Zeskantmoerbout adapter naar achterplaat
(8 in. pompen)

Staal

371 4 Zeskantmoerbout motor naar adapter Staal
380 1 Verlengas Staal
382 1 Intern getande sluitring Staal
412A 1 O-ring waaiermoer Teflon
444 1 Achterplaat Roestvrij staal ( 1,4408)
492A 1 Frameplug, stelschroeftoegang Staal
503 1 Kortgekoppelde adapter Gietijzer
540N 1 Afsluitdoppakking Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

740A 1 Gedreven houderinstallatie Duplex SS/NdFeB (1,4517)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/NdFeB (0,7043)
750 1 Afsluitdop Hastelloy-C (2,4610)
791D 1 Cilinderkopschroef  aandrijving naar as Staal
791E 3 Zeskantmoerbout patroon naar

achterplaat
Roestvrij staal

849 1 Lagerpatrooninstallatie Duplex SS/SSiC
Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

Optionele onderdelen voor hoge temperaturen
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Grafoil
540N 1 Afsluitdoppakking Grafoil
740A 1 Gedreven houderinstallatie Duplex SS/SmCo (1,4517)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/SmCo (0,7043)
849 1 Lagerpatrooninstallatie voor hoge

temperaturen
Duplex SS/SSiC

Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

*Geleverd bij 740 A gedreven houderinstallatie.
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Kortgekoppelde S-groep (alle) en M-groep (alleen 2 x 3 - 8) -
Hastelloy-C
Dwarsdoorsnedetekening

371 492A 503 791D 178X 122A 108 370V 791E 222E
100

199

178

412A

304
222L

101

351X

540N351444370849740B351X360W740A

750

382

380

Onderdelenlijst
Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
100 1 Behuizing Hastelloy-C (2,4686)
101 1 Waaier Hastelloy-C (2,4686)
108 1 Frameadapter Smeedijzer
122A* 1 Gedreven as Hastelloy-C (2,4610)
178 1 Waaierspie Hastelloy-C
178X* 1 Gedreven houdersleutel Hastelloy-C (2,4610)
199 1 Afstandsluitring Hastelloy-C (2,4610)
222E 3 Stelschroef  adapter naar achterplaat

(pompen van 6 inch)
Staal

222L 2 Stelschroef  verlengas naar motor Staal
304 1 Waaiermoer Hastelloy-C (2,4610)

Onderdelenlijsten en dwarsdoorsnedetekeningen
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Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

351X 2 Tussenliggend ringafstandsstuk Optioneel afstandsstukmateriaal:
• TFM1600 (PTFE) (standaard)
• Viton B (optioneel)

360W 1 Frame-adapterpakking Aramidevezel/EPDM
370 8 voor 6 in. pompen,

12 voor 8 in.
pompen

Zeskantmoerbout adapter naar behuizing Staal

370B 4 Zeskantmoerbout frame naar adapter (niet
afgebeeld)

Staal

370 V 2 Zeskantmoerbout adapter naar achterplaat
(8 in. pompen)

Staal

371 4 Zeskantmoerbout motor naar adapter Staal
380 1 Verlengas Staal
382 1 Intern getande sluitring Roestvrij staal
412A 1 O-ring waaiermoer Teflon
444 1 Achterplaat Hastelloy-C (2,4686)
492A 1 Frameplug, stelschroeftoegang Staal
503 1 Kortgekoppelde adapter Gietijzer
540N 1 Afsluitdoppakking Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

740A 1 Gedreven houderinstallatie Hastelloy-C/NdFeB (2,4686)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/NdFeB (0,7043)
750 1 Afsluitdop Hastelloy-C (2,4610)
791D 1 Cilinderkopschroef  aandrijving naar as Staal
791E 3 Zeskantmoerbout patroon naar

achterplaat
Hastelloy-C

849 1 Lagerpatrooninstallatie Hastelloy-C/SSiC
Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

Optionele onderdelen voor hoge temperaturen
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Grafoil
540N 1 Afsluitdoppakking Grafoil
740A 1 Gedreven houderinstallatie Hastelloy-C/SmCo (2,4686)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/SmCo (0,7043)
849 1 Lagerpatrooninstallatie voor hoge

temperaturen
Hastelloy-C/SSiC

Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

*Geleverd bij 740 A gedreven houderinstallatie.
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S-groep met lagerframe - roestvrij staal
Dwarsdoorsnedetekening

113A 333D 382 370B 791D
178X 122A

740B 108 370V 791E 222E 351 540N

100

199

178

412A

304

101

351X

444370849351X740A360W750408A

319
112

360A

529

370C

400

122B

332A

109A

228

Onderdelenlijst
Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
100 1 Behuizing Roestvrij staal ( 1,4408)
101 1 Waaier Roestvrij staal ( 1,4408)
108 1 Frameadapter Smeedijzer
109A 1 Frame-eindstuk Smeedijzer
112 2 Kogellager Staal
113A 1 Vulplug Staal
122A* 1 Gedreven as Duplex SS (1,4462)
122B 1 Aandrijfas Staal 4140
178 1 Waaierspie 303SS
178* 1 Gedreven houdersleutel Roestvrij staal ( 1,4571)
199 1 Afstandsluitring Roestvrij staal ( 1,4571)
222E 3 Stelschroef  adapter naar achterplaat

(pompen van 6 inch)
Staal

228 1 Lagerframe Gietijzer

Onderdelenlijsten en dwarsdoorsnedetekeningen
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Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
304 1 Waaiermoer Duplex SS (1.4517)
319 1 Kijkglaasje Staal/glas
332A 1 Labyrinth olieafdichting (koppelingeinde) Brons/SS
333D 1 Labyrinth olieafdichting (radiaal einde) Teflon met koolstofvulling
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

351X 2 Tussenliggend ringafstandsstuk Optioneel afstandsstukmateriaal:
• TFM1600 (PTFE) (standaard)
• Viton B (optioneel)

360A 1 Pakking van de eindafscherming Vellumiod
360W 1 Frame-adapterpakking Aramidevezel/EPDM
370 8 voor 6 in. pompen,

12 voor 8 in.
pompen

Zeskantmoerbout adapter naar behuizing Staal

370B 4 Zeskant frame naar adapter Staal
370C 1 Zeskantmoerbout eindafscherming Staal
370 V 2 Zeskantmoerbout adapter naar achterplaat

(8 in. pompen)
Staal

382 1 Intern getande sluitring Roestvrij staal
370C 4 Zeskantmoerbout eindafscherming Staal
400 1 Koppelingsspie Staal
408A 1 Afvoerplug Staal
412A 1 O-ring waaiermoer Teflon
444 1 Achterplaat Roestvrij staal ( 1,4408)
529 1 Gegolfde sluitring Staal
540N 1 Afsluitdoppakking Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

740A 1 Gedreven houderinstallatie Duplex SS/NdFeB (1,4517)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/NdFeB (0,7043)
750 1 Afsluitdop Hastelloy-C (2,4610)
791D 1 Cilinderkopschroef  aandrijving naar as Staal
791E 3 Zeskantmoerbout patroon naar

achterplaat
Roestvrij staal

849 1 Lagerpatrooninstallatie Duplex SS/SSiC
Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

Optionele onderdelen voor hoge temperaturen
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Grafoil
540N 1 Afsluitdoppakking Grafoil
740A 1 Gedreven houderinstallatie Duplex SS/SmCo (1,4517)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/SmCo (0,7043)
849 1 Lagerpatrooninstallatie voor hoge

temperaturen
Duplex SS/SSiC

Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

*Geleverd bij 740 A gedreven houderinstallatie.
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S-groep met lagerframe - Hastelloy-C
Dwarsdoorsnedetekening

113A 333D 382 370B 791D
178X 122A

740B 108 370V 791E 222E 351 540N

100

199

178

412A

304

101

351X

444370849351X740A360W750408A

319
112

360A

529

370C

400

122B

332A

109A

228

Onderdelenlijst
Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
100 1 Behuizing Hastelloy-C (2,4686)
101 1 Waaier Hastelloy-C (2,4686)
108 1 Frameadapter Smeedijzer
109A 1 Frame-eindstuk Smeedijzer
112 2 Kogellager Staal
113A 1 Vulplug Staal
122A* 1 Gedreven as Hastelloy-C (2,4610)
122B 1 Aandrijfas Staal 4140
178 1 Waaierspie Hastelloy-C
178* 1 Gedreven houdersleutel Hastelloy-C (2,4610)
199 1 Afstandsluitring Hastelloy-C (2,4610)
222E 3 Stelschroef  adapter naar achterplaat

(pompen van 6 inch)
Staal

228 1 Lagerframe Gietijzer
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Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
304 1 Waaiermoer Hastelloy-C (2,4610)
319 1 Kijkglaasje Staal/glas
332A 1 Labyrinth olieafdichting (koppelingeinde) Brons/SS
333D 1 Labyrinth olieafdichting (radiaal einde) Teflon met koolstofvulling
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

351X 2 Tussenliggend ringafstandsstuk Optioneel afstandsstukmateriaal:
• TFM1600 (PTFE) (standaard)
• Viton B (optioneel)

360A 1 Pakking van de eindafscherming Vellumiod
360W 1 Frame-adapterpakking Aramidevezel/EPDM
370 8 voor 6 in. pompen,

12 voor 8 in.
pompen

Zeskantmoerbout adapter naar behuizing Staal

370B 4 Zeskantmoerbout frame naar adapter Staal
370C 4 Zeskantmoerbout eindafscherming Staal
370 V 2 Zeskantmoerbout adapter naar achterplaat

(8 in. pompen)
Staal

382 1 Intern getande sluitring Roestvrij staal
400 1 Koppelingsspie Staal
408A 1 Afvoerplug Staal
412A 1 O-ring waaiermoer Teflon
444 1 Achterplaat Hastelloy-C (2,4686)
529 1 Gegolfde sluitring Staal
540N 1 Afsluitdoppakking Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

740A 1 Gedreven houderinstallatie Hastelloy/NdFeB (1,4517)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/NdFeB (0,7043)
750 1 Afsluitdop Hastelloy-C (2,4610)
791D 1 Cilinderkopschroef  aandrijving naar as Staal
791E 3 Zeskantmoerbout patroon naar

achterplaat
Hastelloy-C

849 1 Lagerpatrooninstallatie Hastelloy-C/SSiC
Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

Optionele onderdelen voor hoge temperaturen
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Grafoil
540N 1 Afsluitdoppakking Grafoil
740A 1 Gedreven houderinstallatie Hastelloy-C/SmCo (2,4686)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/SmCo (0,7043)
849 1 Lagerpatrooninstallatie voor hoge

temperaturen
Hastelloy-C/SSiC

Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

*Geleverd bij 740 A gedreven houderinstallatie.
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Opties framekoeling
Dwarsdoorsnedetekening

555C

555B

551D 494 551D

555B

555C

Onderdelenlijst
Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
494 2 Koelbuis Roestvrij staal
555B 2 Fittingbuis thermokoppel Roestvrij staal
555C 2 Buisfitting Messing
551D 1 Zeskantige bus IJzer
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M-groep met lagerframe - roestvrij staal
Dwarsdoorsnedetekening

113A 333D 382 791D 178X 122A740B 108 370V

791E

222E540N 100

199
178

412A

304

101

351X

444370849351X740A
360W

750408A

319

112
360A

529

370C

400

122B

332A

109A

228

370F 241 351

Onderdelenlijst
Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
100 1 Behuizing Roestvrij staal ( 1,4408)
101 1 Waaier Roestvrij staal ( 1,4408)
108 1 Frameadapter Smeedijzer
109A 1 Frame-eindstuk Smeedijzer
112 2 Kogellager Staal
113A 1 Vulplug Staal
122A* 1 Gedreven as Duplex SS (1,4462)
122B 1 Aandrijfas Staal 4140
178 1 Waaierspie 303SS
178X* 1 Gedreven houdersleutel Roestvrij staal ( 1,4571)
199 1 Afstandsluitring Roestvrij staal ( 1,4571)
222E** 3 Stelschroef  adapter naar achterplaat Staal
228 1 Lagerframe Gietijzer
241 1 Framevoet Gietijzer
304 1 Waaiermoer Duplex SS (1.4517)
319 1 Kijkglaasje Staal/glas
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Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
332A 1 Labyrinth olieafdichting (koppelingeinde) Brons/SS
333D 1 Labyrinth olieafdichting (radiaal einde) Brons/SS
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

351X 2 Tussenliggend ringafstandsstuk Optioneel afstandsstukmateriaal:
• TFM1600 (PTFE) (standaard)
• Viton B (optioneel)

360A 1 Pakking van de eindafscherming Vellumoid
360W 1 Frame-adapterpakking Aramidevezel/EPDM
370 8 voor 6 in. pompen,

12 voor 8 in.
pompen

Zeskantmoerbout adapter naar behuizing Staal

370B 4 Zeskantmoerbout frame naar adapter Staal
370C 4 Zeskantmoerbout eindafscherming Staal
370F 2 Zeskantmoerbout voet naar frame Staal
370 V 2 Zeskantmoerbout adapter naar achterplaat

(8 in. pompen)
Staal

382 1 Intern getande sluitring Roestvrij staal
400 1 Koppelingsspie Staal
408A 1 Afvoerplug Staal
412A 1 O-ring waaiermoer Teflon
444 1 Achterplaat Roestvrij staal ( 1,4408)
529 1 Gegolfde sluitring Staal
540N 1 Afsluitdoppakking Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

740A 1 Gedreven houderinstallatie Duplex SS/NdFeB (1,4517)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/NdFeB (0,7043)
750 1 Afsluitdop Hastelloy C (2,4610)
791D 1 Cilinderkopschroef  aandrijving naar as Staal
791E 3 Zeskantmoerbout patroon naar

achterplaat
Roestvrij staal

849 1 Lagerpatrooninstallatie Duplex SS/SSiC
Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

Optionele onderdelen voor hoge temperaturen
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Grafoil
540N 1 Afsluitdoppakking Grafoil
740A 1 Gedreven houderinstallatie Duplex SS/SmCo (1,4517)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/SmCo (0,7043)
849 1 Lagerpatrooninstallatie voor hoge

temperaturen
Duplex SS/SSiC

Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

*Geleverd bij 740 A gedreven houderinstallatie.
**Alleen gebruikt op de pompen 3x4-7 en 3x4-8G.
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M-groep met lagerframe - Hastelloy-C
Dwarsdoorsnedetekening

113A 333D 382 791D 178X 122A740B 108 370V

791E

222E540N 100

199
178

412A

304

101

351X

444370849351X740A
360W

750408A

319

112
360A

529

370C

400

122B

332A

109A

228

370F 241 351

Onderdelenlijst
Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
100 1 Behuizing Hastelloy-C (2,4686)
101 1 Waaier Hastelloy-C (2,4686)
108 1 Frameadapter Smeedijzer
109A 1 Frame-eindstuk Smeedijzer
112 2 Kogellager Staal
113A 1 Vulplug Staal
122A* 1 Gedreven as Hastelloy-C (2,4610)
122B 1 Aandrijfas Staal 4140
178 1 Waaierspie Hastelloy-C
178X* 1 Gedreven houdersleutel Hastelloy-C (2,4610)
199 1 Afstandsluitring Hastelloy-C (2,4610)
222E 3 Stelschroef  adapter naar achterplaat

(pompen van 6 inch)
Staal

228 1 Lagerframe Gietijzer
241 1 Framevoet Gietijzer
304 1 Waaiermoer Hastelloy-C (2,4610)
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Item Aantal Naam van onderdeel Materiaal
319 1 Kijkglaasje Staal/glas
332A 1 Labyrinth olieafdichting (koppelingeinde) Brons/SS
333D 1 Labyrinth olieafdichting (radiaal einde) Brons/SS
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

351X 2 Tussenliggend ringafstandsstuk Optioneel afstandsstukmateriaal:
• TFM1600 (PTFE) (standaard)
• Viton B (optioneel)

360A 1 Pakking van de eindafscherming Vellumiod
360W 1 Frame-adapterpakking Aramidevezel/EPDM
370 8 voor 6 in. pompen,

12 voor 8 in.
pompen

Zeskantmoerbout adapter naar behuizing Staal

370B 4 Zeskantmoerbout frame naar adapter Staal
370C 4 Zeskantmoerbout eindafscherming Staal
370F 2 Zeskantmoerbout voet naar frame Staal
370 V 2 Zeskantmoerbout adapter naar achterplaat

(behalve op 3x4-7 en 3x4-8G)
Staal

382 1 Intern getande sluitring Roestvrij staal
400 1 Koppelingsspie Staal
408A 1 Afvoerplug Staal
412A 1 O-ring waaiermoer Teflon
444 1 Achterplaat Hastelloy-C (2,4686)
529 1 Gegolfde sluitring Staal
540N 1 Afsluitdoppakking Optioneel pakkingsmateriaal:

• Aramidevezel/EPDM (standaard)
• Wit gylon (optioneel)
• Geelbruin gylon (optioneel)

740A 1 Gedreven houderinstallatie Hastelloy-C/NdFeB (2,4686)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/NdFeB (0,7043)
750 1 Afsluitdop Hastelloy-C (2,4610)
791D 1 Cilinderkopschroef  aandrijving naar as Staal
791E 3 Zeskantmoerbout patroon naar

achterplaat
Hastelloy-C

849 1 Lagerpatrooninstallatie Hastelloy-C/SSiC
Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

Optionele onderdelen voor hoge temperaturen
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Grafoil
540N 1 Afsluitdoppakking Grafoil
740A 1 Gedreven houderinstallatie Hastelloy-C/SmCo (2,4686)
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/SmCo (0,7043)
849 1 Lagerpatrooninstallatie voor hoge

temperaturen
Hastelloy-C/SSiC

Siliciumcarbide (standaard)
Dryguard-siliciumcarbide (optioneel)

*Geleverd bij 740 A gedreven houderinstallatie.
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Reserve- en vervangende onderdelen
Aanbevolen reserveonderdelen

Item Aantal Deel Materiaal
351 1 Pakking achterplaat naar behuizing Aramidevezel met EPDM-rubber
112 2 Kogellager Staal
351X 2 Tussenliggend ringafstandsstuk Grafoil
360A 1 Pakking eindafscherming Vellumoid
360W 1 Frame-adapterpakking Aramidevezel met EPDM-rubber
740A 1 Gedreven houderinstallatie Duplex SS/NdFeB
740B 1 Aandrijfhouder Nodulair ijzer/NdFeB
750 1 Afsluitdop Hastelloy-C
849 1 Lagerpatrooninstallatie Duplex SS/SSiC

Vervangende onderdelen
• Waaier (101)
• Waaiermoer en O-ring (304 en 412A)
• Waaierspie (178)
• Aangedreven magneetinstallatie (740A)
• Magneetaandrijving (740B)
• Afsluitdop (750)
• Gedreven as (122B)
• Labyrinth olieafdichtingen (332A en 333D)
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Uitwisselbaarheidstekeningen

Afbeelding 14: Op frame gemonteerde 3296 EZMAG
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Afbeelding 15: Kortgekoppelde 3296 EZMAG

Onderdelenlijst uitwisselbaarheidstekeningen

1. Afmeting 6. Frameadapter 11. Lagerframe
2. Behuizing 7. Gedreven magneet 12. Verlengas
3. Waaier 8. Dop 13. Motoradapter
4. Achterplaat 9. Magneetaandrijving 14. Adapterplaat
5. Lagerpatroon 10. Aandrijfas —
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Andere relevante documentatie of
handleidingen
Gecondenseerde vermogensmonitor
Beschrijving

ITT biedt verschillende apparaten voor het controleren van het vermogen voor specifieke pompformaten,
snelheden en waaierdiameters. Apparaten voor controle van vermogen zijn ontworpen om pompen te
beschermen tegen:

• Drooglopen
• Uitvoering met een gesloten afvoerklep
• Uitvoering buiten de aanbevolen bedrijfsregio

Vermogensmonitors zijn ontworpen voor de detectie van vermogen in relatie tot belasting, wat een lineaire
functie is, in tegenstelling tot het meten van stroomsterkte in relatie tot belasting, wat een parabolische
functie is. De lineaire eigenschappen van het meten van vermogen versus belasting zorgen voor verhoogde
gevoeligheid bij omstandigheden met laag vermogen wanneer verhogingen in vermogen essentieel zijn. In
deze afbeelding wordt een vergelijking weergegeven van vermogensmetingen t.o.v. stroomsterktemetingen.
Een goed afgestelde en geïnstalleerde vermogensmonitor is een verzekeringspolis voor een verlengde
levensduur van de pomp.

i P

Voeding

Stroomsterkte

Vermogen

Afbeelding 16: Meten van vermogen versus stroomsterkte

Aangezien de stroomcurve zo vlak is, zijn belastingswijzigingen moeilijk te detecteren wanneer alleen de
stroom in dit bereik wordt gemeten. Als deze wijzigingen verkeerd worden gelezen, kan dat resulteren in
hinderuitschakeling of  een drooglopende pomp. Als het vermogen ook wordt gemeten, wordt dit
probleem vermeden.

Meten van vermogensverbruik
Vermogensmonitors kunnen strategisch worden gekalibreerd om uw pomp te beschermen door het
vermogensverbruik te meten van de volgende omstandigheden:

• Drooglopen
• Gesloten afvoerklep
• Geen voeding
• Onvoldoende suctieomstandigheden/verstopte suctie
• Cavitatie
• Luchtbel
• Ontkoppelde magneten
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• Gestolde, verstopte of  bevroren afvoerleiding
• Fluctuerende viscositeit, precipitatie of  stremming
• Gebroken of  beschadigde as
• Gebroken of  beschadigde koppeling
• Geblokkeerde waaier
• Slechte lagers
• Snel draaien

Het vermogensverbruik bij elke van deze omstandigheden kan worden gesimuleerd in een proefopstelling
of  worden geschat via berekeningen van interpolaties van de pompprestatiecurve. Door deze gevaarlijke
vermogensfluctuaties te definiëren, worden vermijdbare pompstoringen voorkomen door de juiste
kalibrering van de vermogensmonitor. Deze figuur toont een typische vermogensevaluatie die is vastgelegd
van een gewone elektromotor van een centrifugaalpomp.

20 20

0 0

0 0

1 2 3 4

1. De pomp is in bedrijf.
2. De klep wordt gesloten.
3. De klep wordt geopend.
4. Er wordt geen vloeistof gepompt.
Afbeelding 17: Typische vermogensevaluatie

Neem contact op met uw ITT-vertegenwoordiger voor ondersteuning en een vermogensanalyse van uw
specifieke systeem. Voor meer informatie en evaluatie van vermogensmonitors, is een uitgebreide
gebruikershandleiding voor vermogensmonitors beschikbaar bij ITT.

Kalibreringstips
Gebruik deze tips om u te helpen bij de selectie en kalibrering van vermogensmonitors:

• Lees de installatie-instructies van uw vermogensmonitor en het bedradingsschema voordat u het
apparaat probeert te kalibreren.

• Zorg dat u bekend bent met de aanbevolen bedrijfsenveloppe van uw pomp die wordt geleverd door
ITT.

• Zorg dat u bekend bent met de vereisten en beperkingen van uw systeem.
• Zorg dat u bekend bent met het volledige bereik van uw bedrijfsverplichtingen, inclusief

vermogensvereisten bij het nominale minium en maximale stroomvoorwaarden.
• Identificeer potentiële fouten die karakteristiek zijn voor uw specifieke proces en pomptype.
• Zorg dat u bekend bent met het vermogen en aanhaalmoment van de geselecteerde elektromotor.
• Definieer indien mogelijk uw bedrijfsbereik om zo dicht bij het maximum rendement te draaien als

praktisch mogelijk is.
• Selecteer een enkelvoudige of  tweevoudige uitschakeleenheid zoals praktisch is voor uw specifieke

systeem. Een tweevoudige uitschakeleenheid wordt aanbevolen voor de 3296 EZMAG. Gebruik altijd
een lage instelling ter bescherming tegen drooglopen. Met een hoge instelling wordt gedetecteerd of
een plotselinge verandering is opgetreden. Dit resuteert in schade aan de lagers.

• Stel een laag punt voor vermogensuitschakeling in bij het vereiste vermogensverbruik wanneer
gewerkt wordt met de minimale stroom van de fabrikant of  hoger, maar lager dan het normale
bedrijfspunt.

• Stel een hoog punt voor vermogensuitschakeling is bij het vereiste vermogensverbruik wanneer
gewerkt wordt met de maximale stroom van de fabrikant of  lager, of  bij het stroomniveau dat cavitatie
voorkomt.
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• Bij het gebruik van vermogensmonitors met tweevoudige uitschakeling, selecteert u hoge en lage
uitschakelpunten om uw specifieke systeem te beschermen binnen de aanbevolen pompbedrijfsregio
zoals gedefinieerd door ITT. Deze methode creëert grenzen voor een veilige pompbedrijfsenveloppe.

• Stel de hinderuitschakelfunctie in voor iedere vermogensuitschakeling. Stel het apparaat voor
hinderuitschakeling in op een interval waarmee het systeem tijdelijke fluctuaties in vermogensverbruik
kan ervaren. Stel het in op een toepasselijk periode waarmee gevaarlijke bedrijfsomstandigheden
worden voorkomen en dat de pomp buitengewoon heet wordt.

• Stel de vertraging in voor opstartomstandigheden waarmee het systeem het normale bedrijfsvermogen
kan bereiken binnen een periode die de bescherming van uw pomp maximaliseert.

• Voor werking met variabele snelheden raadpleegt u ITT of  de fabrikant van de vermogensmonitor
voor de juiste hulpapparaten die ontworpen zijn voor werking bij meerdere snelheden of  fluctuerende
frequenties.

• Kies een elektrische behuizing die geschikt is voor de bedrijfsomgeving, of  installeer de eenheid in een
toepasselijke schakelkast.

• Gebruik de mogelijkheid op de vermogensmonitor voor handmatig negeren niet totdat de oorzaak
van het probleem grondig is onderzocht en gecorrigeerd.

• Zoek uit welke functies voor vermogensmonitors het meest geschikt zijn voor uw toepassing en de
veiligheid van uw installatie.
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Plaatselijke contactpersonen van ITT
Regionale kantoren
Regio Adres Telefoon Fax
Noord-Amerika
(Hoofdkantoor)

ITT - Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA

+1–315–568–2811 +1–315–568–2418

Pacifisch Azië ITT Industrial Process
10 Jalan Kilang #06-01
Singapore 159410

+65–627–63693 +65– 627–63685

Europa ITT - Goulds Pumps
Millwey Rise Industrial Estate
Axminster, Devon, Engeland
EX13 5HU

+44–1297–630250 +44–1297–630256

Latijns-Amerika ITT - Goulds Pumps
Camino La Colina # 1448
Condominio Industrial El Rosal
Huechuraba – Santiago
8580000
Chili

+562–544–7000 +562–544–7001

Midden-Oosten en Afrika ITT - Goulds Pumps
Achileos Kyrou 4
Neo Psychiko 115 25 Athene
Griekenland

+30–210–677–0770 +30–210–677–5642
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Model 3296 EZMAG Handleiding voor installatie, bediening en onderhoud 91





 



Bezoek onze website voor de nieuwste versie van dit document en voor meer informatie
http://www.gouldspumps.com

ITT - Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA
Tel. 1–800–446–8537
Fax (315) 568–2418

© 2010 ITT Corporation. De originele instructies zijn in het Engels. Alle niet-Engelstalige instructies zijn vertalingen van de
originele instructies. nl-NL.2010-07.IOM.3296EZMag
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