Mixer met dompelmotor

Amaprop

Bedrijfs-/Montagevoorschrift

Materiaalnummer: 01070293

Impressum
Bedrijfs-/Montagevoorschrift Amaprop
Origineel bedrijfsvoorschrift
Alle rechten voorbehouden. De inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant niet
worden verspreid, verveelvuldigd, bewerkt noch aan derden worden doorgegeven.
In het algemeen geldt: Technische wijzigingen voorbehouden.
© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 16-3-2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Woordenlijst ........................................................................................................................................... 5
1

Algemeen................................................................................................................................................ 6
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

Leveringstoestand controleren......................................................................................................................
Beugel monteren............................................................................................................................................
Hijskabel..........................................................................................................................................................
Vanghaak ........................................................................................................................................................
Ophangpunt instellen ....................................................................................................................................
Transport.........................................................................................................................................................
Opslag/conservering .......................................................................................................................................
Retourzending ................................................................................................................................................
Afvoeren .........................................................................................................................................................

11
11
11
11
12
13
14
15
15

Beschrijving .......................................................................................................................................... 16
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

5

Algemeen.......................................................................................................................................................... 8
Correct gebruik................................................................................................................................................. 8
Kwalificatie en opleiding personeel................................................................................................................ 8
Gevolgen en gevaren bij het niet-opvolgen van de voorschriften ............................................................... 9
Veiligheidsbewust werken............................................................................................................................... 9
Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker/het bedieningspersoneel......................................................... 9
Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud, inspectie en montage.............................................................. 10
Ontoelaatbare bedrijfssituaties ..................................................................................................................... 10
Aanwijzingen voor explosiebeveiliging ........................................................................................................ 10
2.9.1 Reparatie ............................................................................................................................................ 10

Transport/opslag/afvoer ..................................................................................................................... 11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4

6
6
6
6
6
7

Veiligheid................................................................................................................................................ 8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

3

Basisprincipes ....................................................................................................................................................
Inbouw van incomplete machines...................................................................................................................
Doelgroep .........................................................................................................................................................
Bijbehorende documentatie ............................................................................................................................
Symbolen...........................................................................................................................................................
Aanduiding van waarschuwingsinstructies.....................................................................................................

Algemene beschrijving...................................................................................................................................
Productinformatie ..........................................................................................................................................
4.2.1 Productinformatie conform verordening nr. 1907/2006 (REACH) ..................................................
Aanduiding .....................................................................................................................................................
Typeplaatje .....................................................................................................................................................
Constructie ......................................................................................................................................................
Constructie en werking ..................................................................................................................................
Leveringsomvang............................................................................................................................................
Afmetingen en gewichten .............................................................................................................................

16
16
16
16
17
17
18
18
19

Opstelling/Inbouw ............................................................................................................................... 20
5.1
5.2

5.3
5.4

5.5

Veiligheidsvoorschriften ................................................................................................................................
Controle voor het begin van de opstelling...................................................................................................
5.2.1 Bedrijfsgegevens controleren ...........................................................................................................
5.2.2 De opstellingsplaats voorbereiden ...................................................................................................
5.2.3 Smeervloeistofpeil controleren.........................................................................................................
Mixer monteren..............................................................................................................................................
Elektrisch systeem...........................................................................................................................................
5.4.1 Instructies voor de uitvoering van de schakelinstallatie .................................................................
5.4.2 Elektrisch aansluiten ..........................................................................................................................
Draairichting controleren ..............................................................................................................................

Amaprop

20
20
20
20
21
22
22
22
26
28

3 van 68

Inhoudsopgave

6

Inbedrijfname/buitenbedrijfstelling ................................................................................................... 30
6.1

6.2

6.3
6.4

7

Inbedrijfname .................................................................................................................................................
6.1.1 Voorwaarde voor de inbedrijfname .................................................................................................
6.1.2 Inschakelen.........................................................................................................................................
Grenzen van het bedrijfsgebied ....................................................................................................................
6.2.1 Schakelfrequentie ..............................................................................................................................
6.2.2 Eigenschappen van het medium.......................................................................................................
6.2.3 Bedrijfsspanning ................................................................................................................................
6.2.4 Frequentieomvormerbedrijf..............................................................................................................
Uit bedrijf nemen / conserveren / opslaan ....................................................................................................
6.3.1 Maatregelen voor buitenbedrijfstelling...........................................................................................
Opnieuw in bedrijf nemen.............................................................................................................................

30
30
30
30
31
31
33
34
34
34
35

Service/onderhoud............................................................................................................................... 36
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5

7.6
7.7

Veiligheidsvoorschriften ................................................................................................................................
Onderhoud/inspectie......................................................................................................................................
7.2.1 Inspectiewerkzaamheden..................................................................................................................
Aftappen/reinigen ..........................................................................................................................................
Mixer demonteren..........................................................................................................................................
7.4.1 Algemene aanwijzingen/veiligheidsvoorschriften...........................................................................
7.4.2 Propeller demonteren .......................................................................................................................
7.4.3 Mechanische asafdichting verwijderen ............................................................................................
7.4.4 Motorgedeelte demonteren .............................................................................................................
Mixer monteren..............................................................................................................................................
7.5.1 Algemene aanwijzingen/veiligheidsvoorschriften...........................................................................
7.5.2 Motorgedeelte monteren .................................................................................................................
7.5.3 Mechanische asafdichting aanbrengen............................................................................................
7.5.4 Dichtheidscontrole uitvoeren............................................................................................................
7.5.5 Propeller monteren............................................................................................................................
Aanhaalmomenten.........................................................................................................................................
Onderdelenvoorraad......................................................................................................................................
7.7.1 Reserveonderdelen bestellen ............................................................................................................
7.7.2 Aanbevolen onderdelenvoorraad voor tweejarig bedrijf conform DIN 24296 .............................

36
37
37
45
45
45
46
47
47
48
48
48
49
49
50
51
52
52
52

8

Storingen: Oorzaken en opheffen ...................................................................................................... 53

9

Bijbehorende documentatie................................................................................................................ 54
9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

Overzichtstekening met stuklijst ...................................................................................................................
9.1.1 Amaprop V 1000 ................................................................................................................................
9.1.2 Amaprop V 1200 - 2500 .....................................................................................................................
Ex-spleetvlakken bij explosieveilige motoren...............................................................................................
9.2.1 Amaprop motortype DKM161 en MA16 ..........................................................................................
9.2.2 Amaprop motortype DKM 90 / 112 en MA09 / 11 ...........................................................................
Elektrische aansluitschema's ..........................................................................................................................
9.3.1 Elektrisch aansluitschema voor een elektrische aansluitkabel 8G1,5 .............................................
9.3.2 Elektrisch aansluitschema voor een elektrische aansluitkabel 12G1,5 of 12G2,5..........................
9.3.3 Elektrisch aansluitschema voor een aansluitkabel 7x6 + 5×1,5 ......................................................
Afdrukbout .....................................................................................................................................................
Montagebout..................................................................................................................................................

54
54
55
56
56
57
57
58
59
60
61
62

10

EU-conformiteitsverklaring ................................................................................................................. 63

11

Decontaminatieverklaring................................................................................................................... 64
Trefwoordenindex ............................................................................................................................... 65

4 van 68

Amaprop

Woordenlijst

Woordenlijst
Decontaminatieverklaring
Een decontaminatieverklaring is een verklaring
van de klant in geval van een retourzending dat
het product volgens de voorschriften is afgetapt
zodat de onderdelen die in contact zijn gekomen
met verpompte media geen gevaar meer vormen
voor het milieu en de gezondheid.

Dompelroerder
Dompelroerders zijn roerders met een open, axiale
propellerhydrauliek en een drooglopende
dompelmotor.

Stoffen

1592.89/14-NL

Overeenkomstig het gebruiksdoel van de
dompelroerder geeft het medium (ook te
verpompen medium genoemd) de vloeistof aan
die de mixer omgeeft. In de regel betreft het
afvalwater en slib afkomstig van gemeentelijke
rioleringen en industrie. Een nauwkeuriger
beschrijving van het medium omvat gegevens over
het gehalte aan gassen en vaste stoffen, het
gehalte en de lengte van aanwezige vezels en
over de chemische samenstelling en temperatuur.

Amaprop
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1 Algemeen

1 Algemeen
1.1 Basisprincipes
Dit bedrijfsvoorschrift is van toepassing op de series en uitvoeringen die op de
titelpagina worden genoemd.
Het bedrijfsvoorschrift beschrijft het correcte en veilige gebruik in alle bedrijfsfasen.
Op het typeplaatje staan de serie en de grootte, de belangrijkste bedrijfsgegevens,
het opdrachtnummer en het opdrachtpositienummer. Het opdrachtnummer en
opdrachtpositienummer beschrijven de mixer met dompelmotor eenduidig en dienen
ter identificatie bij alle verdere bedrijfsprocessen.
Ten behoeve van het behoud van de garantieclaims moet, in geval van schade,
onmiddellijk de dichtstbijzijnde KSB-service worden ingelicht.

1.2 Inbouw van incomplete machines
Voor de inbouw van incomplete machines die door KSB worden geleverd, moeten de
paragrafen van service/onderhoud in acht worden genomen.

1.3 Doelgroep
Doelgroep van dit bedrijfsvoorschrift is technisch geschoold vakpersoneel.

1.4 Bijbehorende documentatie
Tabel 1: Overzicht van bijbehorende documentatie
Document

Inhoud

Gegevensblad

Beschrijving van de technische gegevens

Opstellingsschema/maattekening Beschrijving van aansluit- en opstellingsmaten
Overzichtstekening1)
Leveringsdocumentatie

Beschrijving in de doorsnedetekening
1)

Bedrijfsvoorschriften en overige documentatie
voor toebehoren en geïntegreerde
machineonderdelen

Reserveonderdelenlijsten1)

Beschrijving van de reserveonderdelen

Stuklijst1)

Beschrijving van de onderdelen

1.5 Symbolen
Tabel 2: Gebruikte symbolen
Symbool

Betekenis

✓

Voorwaarde voor gebruiksaanwijzing

⊳

Noodzakelijke handeling bij veiligheidsvoorschriften

⇨

Resultaat van de handeling

⇨

Kruisverwijzingen

1.

Gebruiksaanwijzing met meerdere stappen
Aanwijzing
doet aanbevelingen en geeft belangrijke aanwijzingen voor de
omgang met het product.

1

Voor zover in de leveringsomvang inbegrepen

6 van 68

Amaprop

1592.89/14-NL

2.

1 Algemeen

1.6 Aanduiding van waarschuwingsinstructies
Tabel 3: Kenmerken van waarschuwingsinstructies
Symbool
!

!

GEVAAR

WAARSCHUWING

LET OP

Verklaring
GEVAAR
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan met een hoog risiconiveau,
dat - indien dit niet wordt vermeden - ernstig of zelfs dodelijk
letsel tot gevolg zal hebben.
WAARSCHUWING
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan met een gemiddeld
risiconiveau, dat - indien dit niet wordt vermeden - ernstig of zelfs
dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.
LET OP
Dit signaalwoord duidt een gevaar aan, waarvan het niet opvolgen
tot gevaar voor de machine en het functioneren daarvan kan
leiden.
Explosiebeveiliging
Dit symbool geeft informatie ter bescherming tegen het ontstaan
van explosies in explosiegevaarlijke omgevingen volgens de EUrichtlijn 2014/34/EU (ATEX).
Algemeen gevaarpunt
Dit symbool duidt in combinatie met een signaalwoord gevaren
aan in verband met (dodelijk) letsel.
Gevaarlijke elektrische spanning
Dit symbool duidt in combinatie met een signaalwoord gevaren
aan in verband met elektrische spanning en geeft informatie ter
bescherming tegen elektrische spanning.

1592.89/14-NL

Schade aan de machine
Dit symbool duidt in combinatie met het signaalwoord LET OP
gevaren aan voor de machine en de werking ervan.

Amaprop
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2 Veiligheid

2 Veiligheid
!

GEVAAR

Alle in dit hoofdstuk vermelde aanwijzingen duiden op een gevaar met een hoge
risicograad.
Naast de hier beschreven algemeen geldende veiligheidsinformatie moet ook de in
de volgende hoofdstukken beschreven handelingsspecifieke veiligheidsinformatie in
acht worden genomen.

2.1 Algemeen
▪ Het bedrijfsvoorschrift bevat belangrijke aanwijzingen voor opstelling, bedrijf en
onderhoud, waarvan de inachtneming een veilige omgang met het apparaat
garandeert, alsmede persoonlijk letsel en materiële schade vermijdt.
▪ De veiligheidsvoorschriften van alle hoofdstukken in acht nemen.
▪ Het bedrijfsvoorschrift moet vóór montage en inbedrijfname door de
verantwoordelijke vakkundige medewerkers / het vakkundige personeel / de
gebruiker worden gelezen en begrepen.
▪ De inhoud van het bedrijfsvoorschrift moet ter plaatse continu beschikbaar zijn
voor de vakkundige medewerkers.
▪ Instructies en aanduidingen die direct op het product zijn aangebracht, moeten
in acht worden genomen en moeten altijd volledig leesbaar zijn. Dat geldt
bijvoorbeeld voor:
– Draairichtingspijl
– Aanduidingen voor aansluitingen
– Typeplaatje
▪ De gebruiker is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de plaatselijke
voorschriften waarmee in dit bedrijfsvoorschrift geen rekening is gehouden.

2.2 Correct gebruik
▪ De mixer met dompelmotor mag uitsluitend in toepassingsgebieden worden
gebruikt die in de bijbehorende documenten zijn beschreven.
▪ De mixer met dompelmotor alleen in technisch onberispelijke toestand
gebruiken.
▪ De mixer met dompelmotor niet in gedeeltelijk gemonteerde toestand
gebruiken.
▪ De mixer met dompelmotor mag alleen gebruikt worden in de media die in het
gegevensblad of in de documentatie zijn beschreven.
▪ De mixer met dompelmotor nooit zonder te verpompen medium laten draaien.
▪ De gegevens over het minimumniveau van het medium in het gegevensblad of in
de documentatie in acht nemen (voorkoming van schade door oververhitting,
lagerschade, cavitatieschade, ...).
▪ Andere bedrijfsmodi, voor zover niet in het gegevensblad of in de documentatie
genoemd, met de fabrikant overleggen.

Het personeel moet voor montage, bediening, onderhoud en inspectie over de
betreffende vakbekwaamheid beschikken.
De gebruiker moet verantwoordelijkheid, bevoegdheid en toezicht van het personeel
strikt geregeld hebben bij montage, bediening, onderhoud en inspectie.
Gebrek aan kennis bij het personeel moet door scholing en instructie door voldoende
opgeleid vakpersoneel worden verholpen. Indien noodzakelijk kan de scholing in
opdracht van de gebruiker door de fabrikant/leverancier plaatsvinden.
Scholing bij de mixer alleen onder toezicht van technisch vakpersoneel uitvoeren.
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2.3 Kwalificatie en opleiding personeel

2 Veiligheid

2.4 Gevolgen en gevaren bij het niet-opvolgen van de voorschriften
▪ Het niet-opvolgen van deze gebruikshandleiding leidt tot verlies van
garantieclaims en schadevergoedingsclaims.
▪ Het niet-opvolgen kan bijv. de volgende gevaren tot gevolg hebben:
– Gevaren voor personen door elektrische, thermische, mechanische en
chemische invloeden, alsmede explosies
– Het niet-functioneren van belangrijke functies van het product
– Het niet-opvolgen van de voorgeschreven methodes voor service en
onderhoud
– Het in gevaar brengen van het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen

2.5 Veiligheidsbewust werken
Naast de veiligheidsvoorschriften die in dit bedrijfsvoorschrift vermeld staan, alsmede
de toepassing conform de voorschriften gelden nog de volgende
veiligheidsvoorschriften:
▪ Arbeids-, veiligheids- en bedrijfsvoorschriften
▪ Explosieveiligheidsvoorschriften
▪ Veiligheidsvoorschriften voor de omgang met gevaarlijke stoffen
▪ Geldende normen, richtlijnen en wetten

2.6 Veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker/het bedieningspersoneel
▪ Beschermende uitrusting voor personeel ter beschikking stellen en gebruiken.
▪ Lekkages (bijv. van de asafdichting) van gevaarlijke te verpompen media (bijv.
explosief, giftig, heet) zodanig afvoeren dat er geen gevaar voor personen en
het milieu ontstaat. De hiervoor geldende wettelijke bepalingen in acht nemen.
▪ Gevaar door elektrische spanning uitsluiten (voor bijzonderheden kunnen de
specifieke voorschriften voor het land en/of van de plaatselijke energiebedrijven
worden geraadpleegd).
▪ Het moet gewaarborgd zijn dat er geen mensen in het propellergedeelte kunnen
terechtkomen wanneer de mixer met dompelmotor in bedrijf is.

1592.89/14-NL

▪ Wanneer de mixer met dompelmotor in bedrijf is, is het voor personen streng
verboden zich in het bassin te bevinden.

Amaprop
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2 Veiligheid

2.7 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud, inspectie en montage
▪ Ombouwwerkzaamheden of wijzigingen aan de mixer met dompelmotor zijn
alleen na toestemming van de fabrikant toegestaan.
▪ Uitsluitend originele onderdelen of door de fabrikant goedgekeurde onderdelen
gebruiken. Door het gebruik van andere onderdelen kan de aansprakelijkheid
voor de daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.
▪ De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle onderhouds-, inspectie- en
montagewerkzaamheden worden uitgevoerd door geautoriseerd en
gekwalificeerd vakpersoneel, dat zich door uitvoerige bestudering van het
bedrijfsvoorschrift voldoende heeft geïnformeerd.
▪ Werkzaamheden aan de mixer met dompelmotor alleen tijdens stilstand
uitvoeren.
▪ De mixer met dompelmotor moet op omgevingstemperatuur zijn.
▪ De handelwijze voor het buiten bedrijf stellen van de mixer die beschreven staat
in de gebruikshandleiding absoluut in acht nemen.
▪ Mixers met dompelmotor die gebruikt worden in media die gevaar opleveren
voor de gezondheid, ontsmetten.
▪ Direct na beëindiging van de werkzaamheden moeten alle beveiligings- en
beschermingsvoorzieningen weer aangebracht resp. functioneel worden
gemaakt. Vóór het opnieuw in bedrijf nemen moeten de punten die vermeld
staan voor de inbedrijfname in acht worden genomen.

2.8 Ontoelaatbare bedrijfssituaties
De mixer nooit laten werken buiten de grenswaarden die op het gegevensblad en in
de gebruikshandleiding zijn aangegeven.
De bedrijfsveiligheid van de geleverde mixer is alleen gegarandeerd bij een correct
gebruik.

2.9 Aanwijzingen voor explosiebeveiliging
!

GEVAAR

De in dit hoofdstuk vermelde aanwijzingen voor explosiebeveiliging moeten bij
bedrijf in explosiegevaarlijke omgevingen absoluut in acht worden genomen.
De met nevenstaand symbool gekenmerkte paragrafen in deze gebruikshandleiding
zijn ook van toepassing op tijdelijk bedrijf van explosieveilige mixers met
dompelmotor buiten explosiegevaarlijke omgevingen.
Er mogen alleen mixers met dompelmotor in explosiegevaarlijke omgevingen
worden gebruikt, die van een desbetreffende aanduiding zijn voorzien en volgens
het gegevensblad daarvoor geschikt zijn bevonden.

2.9.1 Reparatie
Voor de reparatie van explosieveilige mixers gelden speciale voorschriften. Ombouw
van of wijzigingen aan de mixer kunnen de explosiebeveiliging schaden en zijn
daarom alleen in overleg met de fabrikant toegestaan.
Reparaties aan de explosiedoorslagvaste spleten mogen uitsluitend overeenkomst de
constructiespecificaties van de fabrikant worden uitgevoerd. Reparaties
overeenkomstig de waarden in de tabellen 1 en 2 van EN 60079-1 zijn niet
toegestaan.
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Voor het gebruik van explosieveilige mixers met dompelmotor volgens de EU-richtlijn
2014/34/EU (ATEX) gelden bijzondere voorwaarden.
Hierbij vooral op de met nevenstaand symbool gekenmerkte paragrafen in dit
bedrijfsvoorschrift letten.
De explosiebeveiliging is alleen gegarandeerd bij een juiste toepassing.
Nooit de op het gegevensblad en op het typeplaatje vermelde grenswaarden
overschrijden of onderschrijden.
Ontoelaatbare bedrijfssituaties absoluut vermijden.
Een goed werkende bewaking van de wikkelingstemperatuur is absoluut
noodzakelijk.

3 Transport/opslag/afvoer

3 Transport/opslag/afvoer
3.1 Leveringstoestand controleren
1. Bij de goederenoverdracht elke verpakkingseenheid op beschadiging
controleren.
2. In geval van transportschade de omvang van de schade nauwkeurig bepalen,
documenteren en onmiddellijk schriftelijk aan KSB of de leverende dealer en de
verzekeringsmaatschappij rapporteren.

3.2 Beugel monteren

901.04
550.02
920

571

732

901.03

476

Afb. 1: Beugel monteren
De beugel 571 is in de regel al in de fabriek ter plaatse van het zwaartepunt aan het
aggregaat gemonteerd.
1. De mixer met dompelmotor zoals afgebeeld opstellen.
2. De beugel met zeskantbouten 901.03 aan de klauw 732 bevestigen.
3. De beugel met zeskantbout 901.04, ring 550.02 en moeren 920 aan de kraag
476 bevestigen.

3.3 Hijskabel
Voor het heffen/neerlaten met een hefwerktuig kan de hijskabel ook direct in het
ophangpunt worden bevestigd en daar tijdens het bedrijf blijven.

3.4 Vanghaak

AANWIJZING
1592.89/14-NL

Een vanghaak kan alleen in dunvloeibare substraten worden gebruikt.

Amaprop
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3 Transport/opslag/afvoer

250

Ø 40

Afb. 2: Vanghaak
De vanghaak heeft een maximaal draagvermogen van 500 kg.
Voor het heffen/neerlaten met een vanghaak is deze met een harpsluiting aan de
hijskabel van de hefinrichting (van de kraan) bevestigd.

3.5 Ophangpunt instellen
Voor een bedrijfszekere installatie en probleemloos hijsen/neerlaten van de mixer
met dompelmotor op de standaard dient het juiste ophangpunt ingesteld te worden.
Amaprop 1000

1
2
3

Afb. 3: Ophangpunt instellen Amaprop 1000
1

Ophangpunt

3

Draagbeugel

2

Steunplaat

Voor probleemloos optillen en neerlaten moet bij het ophangen van de steunplaat
een kleine hoek worden ingesteld (axaiale waaier naar beneden). Is de hellingshoek
anders, dan moet het ophangpunt gecorrigeerd worden.
De draagbeugel is in de fabriek gemonteerd zoals afgebeeld. Zijn positie mag niet
worden gewijzigd!
Het juiste ophangpunt wordt ingesteld door het juiste gat in de draagbeugel te
kiezen (eerste gat in de draagbeugel, gezien vanaf de geleidebuis).
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Het ophangpunt corrigeren:

3 Transport/opslag/afvoer

Amaprop 1200 - 2500

Afb. 4: Hellingshoek ca. 5°
Voor het probleemloos hijsen/neerlaten moet het aggregaat bij het ophangen aan
de vangbeugel ca. 5° hellen (met de propeller boven). Is de hellingshoek anders, dan
moet het ophangpunt gecorrigeerd worden.
Het ophangpunt corrigeren:
1. De bouten 901.03 op de beugel 732 en de bouten 901.04 op de tegenringstoel
476 iets losdraaien.
2. De bovenste schroefverbinding op de vangbeugel losdraaien.
3. Afhankelijk van de actuele hellingshoek een van de gaten uit de reeks gaten
kiezen.

LET OP
Losse of te losse boutverbindingen
Beschadiging van de opgestelde delen tijdens bedrijf!
▷ Boutaanhaalmomenten in acht nemen.
4. Alle bouten weer vastdraaien. (ð Hoofdstuk 7.6, Pagina 51)
5. Het aggregaat opnieuw ophangen.
ð Als de hellingshoek ca. 5° bedraagt, is het juiste zwaartepunt gevonden.

3.6 Transport

GEVAAR
Ondeskundig transport
Levensgevaar door vallende onderdelen!
Beschadiging van de mixer met dompelmotor!
▷ Voor het vastmaken van de haak van de hijsinrichting alleen het aanwezige
ophangpunt op de vangbeugel gebruiken.
▷ Nooit de mixer met dompelmotor aan de elektrische aansluitkabel ophangen.

1592.89/14-NL

▷ Nooit kettingen resp. hijskabels uit de leveringsomvang als algemeen dragend
onderdeel van een hijsinrichting gebruiken.
▷ Hijskabels of kettingen goed aan de mixer met dompelmotor en aan de kraan
vastmaken.
De mixer zoals afgebeeld transporteren.
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Afb. 5: De dompelroerder transporteren

3.7 Opslag/conservering
Als de inbedrijfname langere tijd na de levering moet plaatsvinden, adviseren wij de
volgende maatregelen:

LET OP
Ondeskundige opslag
Beschadiging van de elektrische aansluitleiding!
▷ Elektrische aansluitkabel bij de kabeldoorvoer ondersteunen om blijvende
vervorming te voorkomen.
▷ Beschermkappen op de elektrische aansluitkabel pas tijdens de montage
verwijderen.

LET OP
Beschadiging door vocht, vuil of ongedierte tijdens de opslag
▷ Bij buitenopslag de mixer of verpakte mixers met toebehoren waterdicht
afdekken.
▪ Mixer met dompelmotor droog, trillingsvrij en zo mogelijk in originele
verpakking opslaan.
Tabel 4: Omgevingsvoorwaarden voor opslag
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Omgevingsvoorwaarde

Waarde

Relatieve vochtigheid

5 % tot 85 % (geen condensatie)

Omgevingstemperatuur

-20 °C tot +70 °C

Amaprop
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Corrosie/verontreiniging van de mixer!

3 Transport/opslag/afvoer

3.8 Retourzending
1. De mixer met dompelmotor altijd doorspoelen en reinigen, met name bij
schadelijke, explosieve, hete of andere risicovolle media.
2. Als de mixer met dompelmotor in media is gebruikt waarvan de restanten bij
het in aanraking komen met de luchtvochtigheid tot corrosieschade leiden of bij
contact met zuurstof ontvlammen, moet de mixer bovendien worden
geneutraliseerd en om te drogen met een watervrij inert gas worden
behandeld.
3. Bij de mixer met dompelmotor moet altijd een volledig ingevulde
decontaminatieverklaring worden bijgevoegd.
Toegepaste veiligheids- en ontsmettingsmaatregelen altijd vermelden.

AANWIJZING
Desgewenst kan via internet een decontaminatieverklaring op het volgende adres
worden gedownload: www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.9 Afvoeren

WAARSCHUWING
Media die gevaar opleveren voor de gezondheid
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Mixers die gebruikt zijn in media die gevaar opleveren voor de gezondheid,
moeten ontsmet worden.
▷ Spoelvloeistof alsmede eventuele restvloeistoffen opvangen en afvoeren.
▷ Indien nodig beschermende kleding en beschermmasker dragen.
▷ Wettelijke bepalingen met betrekking tot de afvoer van stoffen die een gevaar
voor de gezondheid opleveren, in acht nemen.
1. Mixer met dompelmotor demonteren.
Vetten en smeermiddelen bij de demontage opvangen.
2. Materialen scheiden, bijv. op:
- metalenl
- kunststoffen
- elektronisch afval
- vetten en smeervloeistoffen
3. Volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren of inleveren bij een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.
Elektrische of elektronische apparaten die van het hiernaast afgebeelde symbool zijn
voorzien, mogen aan het einde van de levensduur niet via het huisvuil worden
afgevoerd.
Neem voor teruggave contact op met de betreffende plaatselijke
verwijderingspartner.
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Als het oude elektrische of elektronische apparaat persoonsgegevens bevat, is de
gebruiker zelf verantwoordelijk voor het wissen van die gegevens voordat de
apparaten worden teruggegeven.

Amaprop
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4 Beschrijving
4.1 Algemene beschrijving
▪ Dompelroerder
Mixer met dompelmotor met zelfreinigende propeller voor het behandelen van
gemeentelijk of industrieel afvalwater en slib en voor gebruik in biogasinstallaties.

4.2 Productinformatie
4.2.1 Productinformatie conform verordening nr. 1907/2006 (REACH)
Informatie conform Europese chemicaliënverordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH),
zie https://www.ksb.com/ksb-de/konzern/Unternehmerische_Verantwortung/reach/ .

4.3 Aanduiding
Voorbeeld: Amaprop V 042 2500 / 5 4 UPG IE3
Tabel 5: Toelichting bij aanduiding
Specificatie

Betekenis

Amaprop

Serie

V

Materiaal axiale propeller
V

Composietmateriaal

42

Nominaal toerental van de axiale propeller [min-1]

2500

Grootte/nominale diameter van de axiale propeller [mm]:
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 1801, 2000, 2200, 2500

5

Motorgrootte
11, 15, 22

Amaprop 1000

1, 2, 3, 4, 5, 7

Amaprop 1200 tot 2500

4

Aantal polen van motor

UP

Motorvariant

G

UP

Zonder explosiebeveiliging, voor media met temperaturen van
maximaal 40 °C

YP

Explosiebeveiliging II2G Ex db h IIB T4 Gb, voor media met
temperaturen van maximaal 40 °C

Materiaal huis
G

Gietijzer

Rendementsclassificatie motor2)
3)

Zonder rendementsclassificatie

IE3

Premium Efficiency
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IE3

2

IEC 60034-30 voor mixer met dompelmotor niet bindend voorgeschreven. Berekening/bepaling van het
rendement op dezelfde wijze als bij de in IEC 60034-2 beschreven meetmethode. De aanduiding wordt voor
mixers met dompelmotoren toegepast, met rendementen die vergelijkbaar zijn met die van normmotoren
conform IEC 60034-30.

3

Zonder opgave
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4.4 Typeplaatje

b)

a)
KSB SE & Co. KGaA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Deutschland

Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Deutschland

TYPE AMAPROP V 46 - 2500 / 54 URG
9971xxxx00/00031000
No.
2016
H
Q
TEMP. MAX. 40 °C 231 kg
IP 68 SUBM. MAX. 30 m CLASS F
Motor
DKM 112 M4
3~ M.-No. 242823
400/690 V
P2 6,5
kW
50 Hz cos φ 0,87
1445 min -1 12,7 / 7,4 A IA /IN 6,0
S1
WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN
WANING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION

TYPE AMAPROP V 46 - 2500 / 54 YRG
No. 9971xxxx00/00031000
II2G Ex db h IIB T4 Gb
2016
H
Q
TEMP. MAX. 40 °C 231 kg
IP 68 SUBM. MAX. 30 m
Motor
CLASS F
DKM 112 M4
3~ M.-No. 242823
400/690 V
P2 6,5
kW
50 Hz cos φ 0,87
1445 min -1 12,7 / 7,4 A IA /IN 6,0
S1

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

0035

20

II2G Ex db IIB T4 Gb IBExU14ATEX1263X

WARNUNG - NICHT UNTER SPANNUNG ÖFFNEN
WANING - DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED
AVERTISSEMENT - NE PAS OUVRIR SOUS TENSION

Afb. 6: Typeplaatje (voorbeeld) a) standaard mixer met dompelmotor, b) explosieveilige mixer met dompelmotor
1

Aanduiding

2

KSB-opdrachtnummer,KSBopdrachtpositienummer en doorlopend nummer

3

Maximale mediumtemperatuur en
omgevingstemperatuur

4

Beschermingsklasse

5

Motortype

6

Nominaal vermogen

7

Nominaal toerental waaier

8

Nominale spanning

9

Nominale stroom

10

Bouwjaar

11

Totaalgewicht

12

Maximale dompeldiepte

13

Isolatieklasse van de wikkelingsisolatie

14

Motornummer

15

Vermogensfactor in het nominale bedrijfspunt

16

Nominale frequentie

17

Bedrijfsmodus

18

Aanloopstroomverhouding

19

ATEX-aanduiding voor de dompelmotor

20

Aanduiding voor een mixer met dompelmotor met
explosiebeveiliging

4.5 Constructie
Bouwwijze
▪ Volledig overstroombare mixer met dompelmotor
▪ Horizontale opstelling
Axiale propeller
▪ Zelfreinigende ECB-propeller
Aandrijving
▪ Asynchrone draaistroommotor met kortsluitanker
▪ Bij een explosieveilige mixer met dompelmotor voldoet de geïntegreerde motor
aan explosieveiligheidsklasse Ex db IIB Gb.
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Asafdichting
▪ 2 achter elkaar geplaatste draairichtingsonafhankelijke mechanische
asafdichtingen met vloeistofreservoir
▪ Extra lekkagekamer tussen tegenringstoel en tandwielkast
Lager
▪ Permanent met vet gesmeerde wentellagers in de motor
▪ Oliegesmeerde wentellagers in de tandwielkast

Amaprop
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4.6 Constructie en werking

1

5

2

6

3

4

7

8

Afb. 7: Doorsnedetekening
1

Aandrijfas

2

Behuizing

3

Stator

4

Kabeldoorvoer

5

Propeller

6

Mechanische asafdichting

7

Wentellager

8

Rotor

Uitvoering Mixer met tandwielkast en zelfreinigende propeller (5) voor het mengen en
suspenderen van gemeentelijk of industrieel afvalwater en slib.
Werking De propeller (5) wordt door de motor aangedreven en produceert stuwkracht.
Met deze stuwkracht wordt de beoogde beweging van het medium tot stand
gebracht.
Afdichting De aandrijfas (1) van de mixer is uitgevoerd met twee achter elkaar geplaatste,
draairichtingsonafhankelijke mechanische asafdichtingen (6). Een
smeervloeistofkamer tussen de mechanische asafdichtingen dient voor koeling en
smering.
De kabeldoorvoer (4) voor de elektrische aansluiting is langswaterdicht aangegoten.

Afhankelijk van de uitvoering behoren de volgende posities tot de leveringsomvang:
▪ Mixer met dompelmotor compleet met vangbeugel of steunplaat en elektrische
aansluitkabel
▪ Kabelklemmen voor het vakkundig leggen van elektrische aansluitkabels
▪ Twee schakels (voor aanslagmiddelen en kabelklemmen)
▪ Los typeplaatje
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4.7 Leveringsomvang

4 Beschrijving

AANWIJZING
In de leveringsomvang bevindt zich een los typeplaatje.
Dit plaatje goed zichtbaar buiten de plaats van opstelling aanbrengen, bijv. op de
schakelkast of de console.
Toebehoren

▪ Standaard voor de dompelroerder
▪ Kabelklemmen voor het vakkundig leggen van elektrische aansluitkabels
▪ Afdrukbout
▪ Montagebout
▪ Overig toebehoren op aanvraag

4.8 Afmetingen en gewichten
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Gegevens over afmetingen en gewichten zijn vermeld in het opstellingsschema/
maatblad en gegevensblad van de dompelroerder.

Amaprop
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5 Opstelling/Inbouw
5.1 Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR
Onjuiste opstelling in explosiegevaarlijke omgevingen
Explosiegevaar!
Beschadiging van de mixer!
▷ Plaatselijke explosiebeveiligingsvoorschriften in acht nemen.
▷ Informatie op het gegevensblad en het typeplaatje in acht nemen.

GEVAAR
Verblijf van personen in het bassin
Elektrische schok!
▷ Start de mixer nooit wanneer zich personen in het bassin bevinden.
▷ Voor het betreden van het bassin de mixer loskoppelen of elektrisch
vergrendelen.

WAARSCHUWING
Geen handen, andere lichaamsdelen of vreemde voorwerpen in de propeller of het
toestroomgedeelte steken
Letselgevaar! Beschadiging van de mixer!
▷ Houd nooit handen, andere lichaamsdelen of voorwerpen in de propeller of in
het toestroomgedeelte.

5.2 Controle voor het begin van de opstelling
5.2.1 Bedrijfsgegevens controleren
Voordat de mixer wordt opgesteld, controleren of de gegevens op het typeplaatje
overeenkomen met de bestel- en installatiegegevens.
5.2.2 De opstellingsplaats voorbereiden

WAARSCHUWING
Opstelling op een onverharde en niet-dragende ondergrond
Letsel en materiële schade!
▷ Voldoende druksterkte conform klasse C25/30 van het beton in
blootstellingsklasse XC1 conform EN 206-1 in acht nemen.
▷ De ondergrond moet uitgehard, vlak en horizontaal zijn.

1. Bouwplaatsopstelling controleren.
De bouwplaatsopstelling moet voorbereid zijn volgens de afmetingen op de
maattekening/het opstellingsschema.
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▷ Gewichtsgegevens in acht nemen.

5 Opstelling/Inbouw

5.2.3 Smeervloeistofpeil controleren

A

B
903.01
411.01

Afb. 8: Smeermiddel controleren, afbeelding zonder axiale waaier
A Controleplug voor smeermiddel (tandwielkast)
B Vulplug voor smeermiddel (tandwielkast)
De smeervloeistofkamers zijn in de fabriek met een milieuvriendelijke, niet-toxische
smeervloeistof gevuld.
Smeermiddelniveau
mechanische asafdichting

1. De mixer met dompelmotor zoals afgebeeld opstellen.
2. Afsluitplug 903.01 en afdichtring 411.01 eruit draaien.
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ð Het smeermiddelniveau moet tot aan de vulopening reiken.
3. Bij een lager smeermiddelniveau de smeermiddelkamer via de vulopening
bijvullen totdat het smeermiddel overloopt.
4. Afsluitplug 903.01 en afdichtring 411.01 erin draaien.
Smeermiddelniveau
tandwielkast

1. Controleplug voor smeermiddel tandwielkast eruit draaien.

Amaprop
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ð Het smeermiddelniveau moet tot aan de vulopening reiken.
2. Bij een lager smeermiddelniveau de vulplug van de tandwielkast eruit draaien
en de smeermiddelkamer via de vulopening vullen, totdat er smeermiddel uit de
controleopening stroomt.
3. Controleplug voor smeermiddel tandwielkast en eventueel de vulplug voor
smeermiddel erin draaien.

5.3 Mixer monteren

LET OP
Onjuiste positionering van de mixer
Schade door overbelasting!
▷ Gegevens op de opstellingstekening in acht nemen.
▷ Bij afwijkende opstellingen is overleg met KSB noodzakelijk.
De mixer met dompelmotor op de bijbehorende standaard bevestigen, zoals in het
aparte bedrijfs- / montagevoorschrift "Standaard voor de mixer met dompelmotor"
beschreven.

5.4 Elektrisch systeem
5.4.1 Instructies voor de uitvoering van de schakelinstallatie
Voor de elektrische aansluiting van de mixer met dompelmotor moeten de
"elektrische aansluitschema's" worden aangehouden.
De mixer met dompelmotor wordt met een elektrische aansluitkabel geleverd en is
bedoeld voor direct starten. Een ster-driehoek-start is mogelijk bij motorvermogens
groter dan 4 kW.

AANWIJZING
Bij het leggen van een kabel tussen de schakelinstallatie en het aansluitpunt van de
mixer moet worden gelet op een voldoende aantal aders voor de sensoren. De
doorsnede moet minimaal 1,5 mm² bedragen.
De motoren kunnen op laagspanningsnetten met een nominale spanning en
spanningstoleranties conform IEC 60038 worden aangesloten. Er moet rekening
worden gehouden met de toelaatbare toleranties.
5.4.1.1 Overbelastingsbeveiliging
1. De mixer met een thermisch vertraagde overbelastingsbeveiliging volgens IEC
947 en de regionaal geldende voorschriften tegen overbelasting beveiligen.
2. De overbelastingsbeveiliging instellen op de ontwerpstroom die op het
typeplaatje is gespecificeerd. (ð Hoofdstuk 4.4, Pagina 17)

GEVAAR
Drooglopen van de mixer
Explosiegevaar!
▷ Nooit een explosieveilige mixer laten drooglopen.
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LET OP
Onvolledig ondergedompelde propeller
Beschadiging van de mixer!
▷ De mixer nooit tijdens bedrijf boven het vloeistofniveau laten komen (ook niet
gedurende korte tijd).
Voor automatisch bedrijf van de mixer met dompelmotor in een bekken is een
niveauregeling vereist.
Het gespecificeerde minimumniveau van het medium in acht nemen.
(ð Hoofdstuk 6.2.2.1, Pagina 31)
5.4.1.3 Frequentieomvormerbedrijf
De aandrijving van de mixer met dompelmotor is een voor vast toerental uitgeruste
inductiemachine conform IEC 60034-12. De mixer met dompelmotor is
overeenkomstig paragraaf 18 van IEC 60034-25 geschikt voor
frequentieregelaarbedrijf.

AANWIJZING
Bij gebruik in biogasinstallaties kan een Amaprop 1000 met 50 Hz via netspanning
worden gebruikt. Bij gebruik van een Amaprop 2500 in biogasinstallaties is
frequentieomvormerbedrijf noodzakelijk.

GEVAAR
Bedrijf buiten het toegestane frequentiebereik
Explosiegevaar!
▷ Een explosieveilige mixer met dompelmotor nooit buiten het gespecificeerde
bereik laten werken.

GEVAAR
Onjuist gekozen en ingestelde frequentieregelaar
Explosiegevaar!
▷ De hieronder weergegeven aanwijzingen met betrekking tot de keuze en
instelling van de frequentieregelaar in acht nemen.
Keuze Bij de keuze van een frequentieregelaar de volgende gegevens aanhouden:
▪ Gegevens van de fabrikant
▪ Elektrische gegevens van de mixer met dompelmotor, met name de nominale
stroom
▪ Alleen geschikt voor frequentieomvormers met spanningstussenkring (VSI) met
pulsbreedtemodulatie (PWM) en taktfrequenties tussen 1 en 16 kHz.
Instelling Voor het instellen van de frequentieregelaar de volgende gegevens in acht nemen:
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▪ Stroombegrenzing niet hoger instellen dan 1,2 maal de nomimale stroom. De
nominale stroom wordt vermeld op het typeplaatje.
Starten Voor het starten van de frequentieregelaar de volgende gegevens in acht nemen:
▪ Let op korte opstartcurven (maximaal 5 sec)
▪ Pas na ten minste 2 minuten het toerental voor de regeling vrijgeven.
Opstarten met lange opstartcurven en een lage frequentie kan leiden tot
verstoppingen.
Bedrijf Bij frequentieregelaarbedrijf de volgende grenzen in acht nemen:
▪ Het op het typeplaatje opgegeven nominale vermogen P2 slechts voor 95%
gebruiken
▪ Frequentiebereik 25 tot 50 Hz

Amaprop
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Elektromagnetische Bij bedrijf met de frequentieregelaar treden, afhankelijk van de uitvoering van de
compatibiliteit regelaar (type, ontstoringsmaatregelen, fabrikant), storingsemissies met verschillende
sterkten op. Om overschrijding van de vermelde grenswaarden bij het
aandrijfsysteem, bestaande uit dompelmotor en frequentieregelaar, te vermijden,
dient beslist rekening te worden gehouden met de EMC-voorschriften van de
fabrikant van de regelaar. Indien de fabrikant een afgeschermde
machinevoedingskabel aanbeveelt, moet een mixer met dompelmotor met
afgeschermde elektrische aansluitkabels worden gebruikt.
Interferentiebestendigheid De mixer met dompelmotor zelf is in principe voldoende interferentiebestendig.
Voor de bewaking van de ingebouwde sensoren moet de gebruiker zelf voor
voldoende interferentiebestendigheid zorgen, bijv. door geschikte kabels te kiezen
en te leggen. De aansluitkabel van de mixer met dompelmotor zelf mag niet
veranderd worden.
Geschikte analyseapparatuur kiezen. Voor de bewaking van de lekkagesensor in de
binnenruimte van de motor wordt aanbevolen een speciaal relais te gebruiken
(verkrijgbaar bij KSB, maar niet meegeleverd).
5.4.1.4 Sensoren

GEVAAR
Bedrijf van een onvolledig aangesloten mixer met dompelmotor
Explosiegevaar!
Beschadiging van de mixer met dompelmotor!
▷ Een mixer met dompelmotor nooit met een onvolledig aangesloten elektrische
aansluitkabel of met niet goed werkende bewakingsvoorzieningen starten.
De mixer met dompelmotor is met sensoren uitgevoerd. Deze sensoren voorkomen
risico's en schade aan de mixer met dompelmotor.
Voor het analyseren van de sensorsignalen zijn meetomvormers vereist. Geschikte
apparaten voor 230 V~ kunnen door KSB worden geleverd.

AANWIJZING
Een veilig bedrijf van de mixer met dompelmotor en handhaving van onze garantie
zijn alleen mogelijk wanneer de sensorsignalen overeenkomstig dit
gebruiksvoorschrift worden geanalyseerd.
Alle sensoren bevinden zich binnen in de mixer met dompelmotor en zijn op de
elektrische aansluitkabel aangesloten.
Voor de schakeling en draadmarkering zie "Elektrische aansluitschema's".
Instructies voor de afzonderlijke sensoren en de in te stellen grenswaarden vindt u in
de volgende paragrafen.
5.4.1.4.1 Motortemperatuur

GEVAAR
Onvoldoende koelomstandigheden
Schade aan de wikkeling!
▷ Een mixer met dompelmotor nooit zonder goed werkende
temperatuurbewaking gebruiken.
▷ Bij een explosieveilige mixer met dompelmotor een thermistoruitschakelapparaat met blokkering tegen herinschakeling en ATEX-certificaat
voor temperatuurbewaking van explosieveilige motoren van
explosieveiligheidsklasse "Drukvaste inkapseling" Ex d gebruiken.
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LET OP
Onvoldoende koelomstandigheden
Beschadiging van de mixer!
▷ Een mixer nooit zonder goed werkende temperatuurbewaking gebruiken.
De motor wordt door drie in serie geschakelde thermistoren (PTC) met de
aansluitingen nr. 10 en 11 bewaakt. Deze moeten op een thermistoruitschakelapparaat met blokkering tegen herinschakeling worden aangesloten.
Activering moet leiden tot uitschakeling van de mixer met dompelmotor.
Bij een explosieveilige mixer met dompelmotor moet het thermistoruitschakelapparaat zijn voorzien van een ATEX-certificaat voor
temperatuurbewaking van explosieveilige motoren van explosieveiligheidsklasse
"Drukvaste inkapseling" Ex d.
5.4.1.4.2 Lekkage in de motor

GEVAAR
Verkeerde lekkagebewaking elektroden
Explosiegevaar!
Levensgevaar door elektrische schokken!
▷ Alleen spanning < 30 V AC en uitschakelstroom < 0,5 mA gebruiken.

b)

a)

K1

9

PE

B2

B2

Afb. 9: a) Elektroderelais aansluiten en b) positie van de elektrode in het huis
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Binnen in de motor bevindt zich een elektrode (B2) voor lekkagebewaking van de
wikkelings- en aansluitruimte. De elektrode is voor aansluiting op een elektroderelais
bedoeld (adermarkering 9). Uitschakeling van het elektroderelais moet leiden tot
uitschakeling van de mixer met dompelmotor.
Het elektroderelais (K1) moet schakelen bij een weerstand tussen 3 en 60 kΩ.
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5.4.1.4.3 Lekkage van de mechanische asafdichting (optioneel)

GEVAAR
Verkeerde aansluiting
Explosiegevaar!
▷ Nooit een in een bassin opgestelde, explosieveilige mixer met dompelmotor
naderhand met een dergelijke bewaking van de lekkagekamer uitrusten.
b)

a)

K1
6

7

bl

br

B5

B2

Afb. 10: a) Elektroderelais aansluiten en b) Positie van de lekkagebewaking
De mixers met dompelmotor zijn voorzien van een lekkagekamer tussen oliekamer
en tandwielkast. Deze kan worden uitgerust met lekkagebewaking. Een
lekkagesensor registreert wanneer de lekkagekamer als gevolg van defecte
mechanische asafdichtingen gevuld is. De lekkagesensor heeft een aparte elektrische
kabel en is bestemd voor aansluiting op een elektrodenrelais. Uitschakeling van het
elektroderelais moet leiden tot uitschakeling van de mixer met dompelmotor.
Het elektroderelais (K1) moet aan de volgende eisen voldoen:
▪ Sensorcircuit 10 tot 30 V AC
▪ Uitschakelstroom 0,5 tot 3 mA
(komt overeen met een uitschakelweerstand van 3 tot 60 kΩ)
5.4.2 Elektrisch aansluiten

GEVAAR
Werkzaamheden aan de elektrische aansluiting door ongekwalificeerd personeel
Levensgevaar door elektrische schok!
▷ Het elektrisch aansluiten mag uitsluitend door een elektrotechnicus worden
uitgevoerd.
▷ Voorschriften IEC 60364 en bij explosiebeveiliging EN 60079 in acht nemen.

WAARSCHUWING
Beschadiging van het lichtnet, kortsluiting!
▷ Technische aansluitvoorwaarden van het plaatselijke energiebedrijf in acht
nemen.
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LET OP
Onjuist gelegde elektrische kabel
Beschadiging van de elektrische aansluitkabel!
▷ De mixer met dompelmotor nooit aan de elektrische aansluitkabel optillen.
▷ De elektrische aansluitkabel nooit bij temperaturen onder -25 °C bewegen.
▷ De elektrische aansluitkabel zodanig leggen dat deze niet kan schuren of
ingeklemd kan raken, zelfs niet bij het heffen en neerlaten van de mixer met
dompelmotor.
▷ De elektrische aansluitkabel nooit knikken of pletten.

LET OP
Overbelasting van de motor
Beschadiging van de motor!
▷ De motor met een thermisch vertraagde overbelastingsbeveiliging volgens IEC
60947 en de regionaal geldende voorschriften tegen overbelasting beveiligen.
Voor de elektrische aansluiting de elektrische aansluitschema's en de instructies voor
de uitvoering van de schakelinstallatie in acht nemen. (ð Hoofdstuk 5.4.1, Pagina 22)
De mixer met dompelmotor wordt met aansluitkabel geleverd. Altijd alle
gemarkeerde aders aansluiten.

GEVAAR
Bedrijf van een onvolledig aangesloten mixer met dompelmotor
Explosiegevaar!
Beschadiging van de mixer met dompelmotor!
▷ Een mixer met dompelmotor nooit met een onvolledig aangesloten elektrische
aansluitkabel of met niet goed werkende bewakingsvoorzieningen starten.

GEVAAR
Verkeerde aansluiting
Explosiegevaar!
▷ Het aansluitpunt van de kabeluiteinden moet zich buiten de explosiegevaarlijke
omgeving of in een voor apparaatcategorie II2G goedgekeurd elektrisch
bedrijfsmiddel bevinden.

LET OP
Aanzuigdruk en drijfsliblaag in biogasinstallaties
Beschadiging van de elektrische aansluitkabel!

1592.89/14-NL

▷ Elektrische aansluitkabel indien mogelijk recht omhoog voeren en indien nodig
ondersteunen.

AANWIJZING
Voor een vakkundige bevestiging van de elektrische aansluitkabel aan de rand van
het bassin adviseren wij kabelklemmen die als toebehoren leverbaar zijn.
1. Elektrische aansluitkabel recht omhoog leiden en bevestigen.
2. Beschermkappen op de elektrische aansluitkabel direct vóór het aansluiten
verwijderen.
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3. Indien nodig, de lengte van de elektrische aansluitkabel aan de plaatselijke
omstandigheden aanpassen.
4. Na het inkorten van de kabel de markeringen die zijn aangebracht op de
afzonderlijke aders aan het uiteinde van de kabel, weer aanbrengen.
Potentiaalvereffening De mixer met dompelmotor heeft geen externe aansluiting voor
potentiaalvereffening (corrosiegevaar).

GEVAAR
Verkeerde aansluiting
Explosiegevaar!
▷ Nooit een in een bassin opgestelde, explosieveilige mixer achteraf voorzien van
een externe aansluiting voor potentiaalvereffening.

GEVAAR
Aanraken van de mixer tijdens bedrijf
Elektrische schok!
▷ Zorg ervoor dat de mixer tijdens bedrijf niet vanaf de buitenkant kan worden
aangeraakt.

5.5 Draairichting controleren

WAARSCHUWING
Geen handen, andere lichaamsdelen of vreemde voorwerpen in de propeller of het
toestroomgedeelte steken
Letselgevaar! Beschadiging van de mixer!
▷ Houd nooit handen, andere lichaamsdelen of voorwerpen in de propeller of in
het toestroomgedeelte.

LET OP
Verkeerde draairichting
Beschadiging van de mixer met dompelmotor en standaard voor de mixer met
dompelmotor!
▷ Draairichting controleren.
▷ Let op de draairichtingspijl.

1592.89/14-NL

▷ De mixer met dompelmotor bij controle van de draairichting zo kort mogelijk
laten draaien (Maximaal één minuut)
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LET OP
Onvolledig ondergedompelde propeller
Beschadiging van de mixer!
▷ De mixer nooit onderdompelen tijdens de draairichtingcontrole.
ü De mixer met dompelmotor is aan de standaard voor de mixer met dompelmotor
bevestigd en bevindt zich geheel buiten het medium.
ü De mixer met dompelmotor is elektrisch aangesloten.
1. Door in- en onmiddellijk uitschakelen de mixer met dompelmotor even laten
lopen en daarbij op de draairichting letten.
2. Draairichting controleren.
De propeller moet rechtsom draaien
(zie draairichtingspijl op huis).

Afb. 11: Draairichting
controleren

Afb. 12: Een draairichtingspijl
3. Bij verkeerde draairichting de elektrische aansluiting van de mixer met
dompelmotor en eventueel de schakelinstallatie controleren.

1592.89/14-NL

4. De mixer met dompelmotor naar de bedrijfspositie laten zakken.
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6 Inbedrijfname/buitenbedrijfstelling
6.1 Inbedrijfname
6.1.1 Voorwaarde voor de inbedrijfname
Vóór de inbedrijfname moet aan de volgende punten zijn voldaan:
▪ De mixer met dompelmotor is correct aan de standaard voor de mixer met
dompelmotor gemonteerd.
▪ De mixer met dompelmotor is volgens de voorschriften elektrisch met alle
beschermingsvoorzieningen aangesloten.
▪ Bedrijfsgegevens, smeervloeistofniveau en draairichting zijn gecontroleerd.
6.1.2 Inschakelen

GEVAAR
Te hoge temperaturen door drooglopen of te heet medium
Explosiegevaar!
▷ De mixer nooit buiten het medium laten werken.
▷ Op het minimumniveau van het medium letten.
▷ Een explosieveilige mixer nooit bij hogere dan de in het gegevensblad en op
het typeplaatje vermelde omgevings- en mediumtemperaturen gebruiken.
▷ De mixer alleen binnen het toegestane bedrijfsgebied gebruiken.

LET OP
Te hoge temperaturen door drooglopen of te heet medium
Beschadiging van de mixer!
▷ De mixer nooit buiten het medium laten werken.
▷ Op het minimumniveau van het medium letten.
▷ De mixer alleen binnen het toegestane bedrijfsgebied gebruiken.

LET OP
Inschakelen bij uitlopende motor
Beschadiging van de mixer!
▷ Schakel de mixer pas weer in nadat hij tot stilstand is gekomen.
▷ Schakel nooit een achteruitdraaiende mixer in.
1. Mixer inschakelen.

6.2 Grenzen van het bedrijfsgebied

Overschrijden van de gebruiksgrenzen
Beschadiging van de mixer!
▷ De bedrijfsgegevens die in het gegevensblad staan vermeld, in acht nemen.
▷ Een explosieveilige mixer nooit bij hogere dan de in het gegevensblad en op
het typeplaatje vermelde omgevings- en mediumtemperaturen gebruiken.
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6.2.1 Schakelfrequentie

LET OP
Te hoge schakelfrequentie
Beschadiging van de motor!
▷ Nooit de vermelde schakelfrequentie overschrijden.
Om een sterke temperatuurstijging in de motor en overmatige belasting van motor,
afdichtingen en lagers te vermijden, mag het volgende aantal schakelingen per uur
niet worden overschreden.
Tabel 6: Schakelfrequentie
Tijdsinterval

Maximumaantal schakelcycli
[schakelingen]

Per uur

10

Deze waarden zijn van toepassing op inschakeling via netspanning (direct of met
ster-driehoekbeveiliging, starttransformator, soft starter). Bij bedrijf met een
frequentieregelaar is deze begrenzing niet van toepassing.
6.2.2 Eigenschappen van het medium

LET OP
Drijfsliblaag in biogasinstallaties
Beschadiging van de mixer!
▷ Gebruik de mixer Amaprop 2500 nooit voor het mechanisch verwijderen van
drijfsliblagen in biogasinstallaties.

AANWIJZING
Door aanklevend materiaal op het huisoppervlak bestaat het gevaar van
gebrekkige koeling van de mixer. Wij adviseren het huisoppervlak regelmatig te
controleren en bij sterke vervuiling te reinigen.

6.2.2.1 Minimumniveau van het medium

GEVAAR
Te hoge temperaturen door drooglopen
Explosiegevaar!
▷ De mixer inclusief propeller altijd volledig ondergedompeld gebruiken.
▷ Op het minimumniveau van het medium letten.

LET OP

1592.89/14-NL

Onvolledig ondergedompelde propeller
Beschadiging van de mixer!
▷ De mixer nooit tijdens bedrijf boven het vloeistofniveau laten komen (ook niet
gedurende korte tijd).
De mixer met dompelmotor is gereed voor bedrijf wanneer het vloeistofpeil niet
lager is dan maat WT. Dit minimumniveau van het medium moet ook bij automatisch
bedrijf worden aangehouden.
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Afb. 13: Minimumniveau van het medium
Tabel 7: Minimumniveau van het medium
ØD

h14)

[mm]

[m]

alle

0,205)

Formule voor het h2 = (nMixer met dompelmotor / nmax)² × h2*
berekenen van het h bij reinigingsinstasllaties / water = 1,00 m resp. 0,75 m bij Amaprop 1000
2*
minimumniveau van het
medium Wt = Ø D + h1 + h2
Rekenvoorbeeld Gegeven:
▪ Amaprop V 40-2500/44
▪ nMixer met dompelmotor = 40 omwentelingen/minuut
▪ nax = 46 omwentelingen/minuut
Oplossing:
h2 (40 / 46)² × 0,50 m = 0,38 m
Wt = 2,50 m + 0,30 m + 0,38 m = 3,18 m
6.2.2.2 Temperatuur van het medium

Temperatuur van het medium
Explosiegevaar!
▷ De mixer met dompelmotor nooit gebruiken bij mediumtemperaturen hoger
dan aangegeven in het gegevensblad resp. op het typeplaatje.

4

Minimumwaarde

5

Bij biogastoepassingen 0,30 m
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LET OP
Temperatuur van het medium
Bevriezingsgevaar!
▷ De mixer met dompelmotor is ontworpen voor gebruik in vloeistoffen. Bij
bevriezingsgevaar functioneert de mixer met dompelmotor niet en mag hij niet
gebruikt worden.

6.2.2.3 Soortelijke massa van het medium
Het opgenomen vermogen van de mixer stijgt evenredig met de soortelijke massa
van het medium.

LET OP
Overschrijding van de toegestane soortelijke massa van het medium
Overbelasting van de motor!
▷ Gegevens over soortelijke massa in het gegevensblad in acht nemen.
▷ Zorg voor voldoende vermogensreserve van de motor.

6.2.2.4 Abrasieve media
Een hoger gehalte aan vaste stoffen dan aangegeven in het gegevensblad is niet
toegestaan.
Bij het verwerken van te verpompen media met abrasieve bestanddelen is een
verhoogde slijtage aan de propeller en de asafdichting te verwachten. De inspectieintervallen moeten ten opzichte van de gebruikelijke periodes worden gehalveerd.
6.2.2.5 Stroomgedrag van het medium

LET OP
Overschrijding van de toegestane dwarsstroming
Beschadiging van de mixer met dompelmotor en/of van de opgestelde delen!
▷ Het toerental van de mixer met dompelmotor en/of het aantal mixers met
domplemotor dat in gebruik is, aanpassen aan de voornamelijk geringe
viscositeit van het medium.

6.2.3 Bedrijfsspanning

GEVAAR
Overschrijding van de toegestane toleranties voor de bedrijfsspanning
Explosiegevaar!

1592.89/14-NL

▷ Een explosieveilige mixer met dompelmotor nooit buiten het gespecificeerde
bereik laten werken.
De hoogst toegestane afwijking van de bedrijfsspanning bedraagt ±10%, bij een
explosieveilige mixer ±5% van de ontwerpspanning. Het spanningsverschil tussen de
afzonderlijke fasen mag maximaal 1% bedragen.
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6.2.4 Frequentieomvormerbedrijf

GEVAAR
Bedrijf buiten het toegestane frequentiebereik
Explosiegevaar!
▷ Een explosieveilige mixer met dompelmotor nooit buiten het gespecificeerde
bereik laten werken.
Frequentieregelaarbedrijf van de mixer is toegestaan in het frequentiebereik van 25
tot 50 Hz. Bij biogastoepassingen is het toelaatbare regelbereik van 30 tot 50 Hz.

6.3 Uit bedrijf nemen / conserveren / opslaan
6.3.1 Maatregelen voor buitenbedrijfstelling

WAARSCHUWING
Media, hulp- of bedrijfsstoffen die een gevaar voor de gezondheid opleveren
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Mixers met dompelmotor die gebruikt zijn in media die gevaar opleveren voor
de gezondheid, moeten ontsmet worden.
▷ Indien nodig beschermende kleding en veiligheidsmasker dragen.
▷ Wettelijke bepalingen met betrekking tot het afvoeren van media die een
gevaar voor de gezondheid opleveren, in acht nemen.

WAARSCHUWING
Onbedoeld inschakelen van de dompelroerder
Gevaar voor letsel door bewegende onderdelen!
▷ Werkzaamheden aan de dompelroerder alleen uitvoeren met losgekoppelde
elektrische aansluitingen.
▷ Dompelroerder beveiligen tegen ongewild inschakelen.
Mixer met dompelmotor blijft ingebouwd

GEVAAR
Verblijf van personen in het bassin
Elektrische schok!
▷ Start de mixer nooit wanneer zich personen in het bassin bevinden.
▷ Voor het betreden van het bassin de mixer loskoppelen of elektrisch
vergrendelen.

Geen handen, andere lichaamsdelen of vreemde voorwerpen in de propeller of het
toestroomgedeelte steken
Letselgevaar! Beschadiging van de mixer!
▷ Houd nooit handen, andere lichaamsdelen of voorwerpen in de propeller of in
het toestroomgedeelte.
▪ Bij langdurige stilstand de mixer met dompelmotor maandelijks of elk kwartaal
inschakelen en circa een minuut lang laten draaien.
Hierdoor wordt de vorming van afzettingen op het oppervlak van de mixer met
dompelmotor voorkomen.
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Mixer met dompelmotor wordt gedemonteerd en opgeslagen
ü De veiligheidsvoorschriften worden in acht genomen.
1. Mixer met dompelmotor reinigen.
2. Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
Onderhoudsvoorschriften in acht nemen. (ð Hoofdstuk 7.1, Pagina 36)

6.4 Opnieuw in bedrijf nemen
Voor het opnieuw in bedrijf nemen de punten voor inbedrijfname en de grenzen van
de bedrijfsvoering in acht nemen (ð Hoofdstuk 6.2, Pagina 30) en uitvoeren.
Vóór het opnieuw in gebruik nemen na opslag bovendien de onderhouds-/
inspectiepunten in acht nemen.

AANWIJZING

1592.89/14-NL

Bij mixers die ouder dan 5 jaar zijn, wordt aanbevolen alle elastomeren te
vervangen.
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7 Service/onderhoud
7.1 Veiligheidsvoorschriften
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle onderhouds-, inspectie- en
montagewerkzaamheden worden uitgevoerd door geautoriseerd en gekwalificeerd
vakpersoneel dat zich door uitvoerige bestudering van het bedrijfsvoorschrift
voldoende heeft geïnformeerd.

GEVAAR
Vonkvorming bij onderhoudswerkzaamheden
Explosiegevaar!
▷ Onderhoudswerkzaamheden aan explosieveilige dompelroerders altijd buiten
de explosiegevaarlijke omgeving uitvoeren.

GEVAAR
Ondeskundig transport
Levensgevaar door vallende onderdelen!
Beschadiging van de mixer!
▷ Voor het vastmaken van de haak van de hijsinrichting alleen het aanwezige
ophangpunt (lastoog of beugel) gebruiken.
▷ Nooit de mixer aan de elektrische aansluitkabel ophangen.
▷ Nooit hijskabels uit de leveringsomvang als algemeen dragend onderdeel van
een hijsinrichting gebruiken.
▷ Hijskabels goed aan de mixer en aan de kraan vastmaken.
▷ De elektrische aansluitkabel tegen beschadiging beschermen.
▷ Bij het ophijsen voldoende veiligheidsafstand in acht nemen.

WAARSCHUWING
Onbedoeld inschakelen van de dompelroerder
Gevaar voor letsel door bewegende onderdelen!
▷ Werkzaamheden aan de dompelroerder alleen uitvoeren met losgekoppelde
elektrische aansluitingen.
▷ Dompelroerder beveiligen tegen ongewild inschakelen.

WAARSCHUWING
Media, hulp- of bedrijfsstoffen die heet zijn of een gevaar voor de gezondheid
opleveren
Letselgevaar!
▷ Wettelijke voorschriften aanhouden.
▷ Dompelroerders die gebruikt worden in media die gevaar opleveren voor de
gezondheid, ontsmetten.

AANWIJZING
Voor de reparatie van explosieveilige dompelroerders gelden speciale voorschriften.
Ombouw van of wijzigingen aan dompelroerders kunnen de explosiebeveiliging
schaden. Deze zijn dan ook uitsluitend na overleg met de fabrikant toegestaan.
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▷ Beschermingsmaatregelen nemen voor personen en milieu.
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AANWIJZING
Door het opstellen van een onderhoudsschema kunnen met een minimum aan
onderhoudskosten kostbare reparaties worden vermeden en kan een storingsvrij en
betrouwbaar bedrijf worden bereikt.

AANWIJZING
Voor alle onderhouds-, service- en montagewerkzaamheden staat de KSB-service of
een erkende werkplaats tot uw dienst. Voor contactadressen zie bijgevoegd
adressenboekje "Adresses" of op internet via "www.ksb.com/contact".
Elke vorm van geweld bij het demonteren of monteren van de dompelroerder moet
worden vermeden.

7.2 Onderhoud/inspectie
KSB adviseert regelmatig onderhoud uit te voeren volgens onderstaand schema:
Tabel 8: Overzicht onderhoudsmaatregelen
Onderhoudsinterval

Onderhoudsmaatregelen
6)

Na 8000 bedrijfsuren

Isolatieweerstandsmeting (ð Hoofdstuk 7.2.1.1, Pagina 37)
Controle van de elektrische aansluitkabel (ð Hoofdstuk 7.2.1.2, Pagina 38)
Visuele controle van harpsluiting/hijskabel (ð Hoofdstuk 7.2.1.3, Pagina 38)

Na 16000 bedrijfsuren7)

Controle van sensoren (ð Hoofdstuk 7.2.1.4, Pagina 38)
Verversen van smeervloeistof (ð Hoofdstuk 7.2.1.5, Pagina 39)

Om de vijf jaar

Groot onderhoud
7.2.1 Inspectiewerkzaamheden
7.2.1.1 Isolatieweerstand meten
ü De mixer met dompelmotor is in de schakelkast losgekoppeld.
ü Controle met een isolatieweerstandsmeter uitvoeren.
ü De meetspanning bedraagt maximaal 1000 V.
1. Wikkeling aan massa meten.
Hiervoor alle uiteinden van de wikkeling onderling verbinden.
2. Wikkelingstemperatuursensor aan massa meten.
Hiervoor alle aderuiteinden van de wikkelingstemperatuursensor onderling
verbinden en alle uiteinden van de wikkeling aan massa leggen.
ð De isolatieweerstand van de aderuiteinden aan massa mag niet lager zijn dan
1 MΩ.
Bij een lagere waarde moeten afzonderlijke metingen worden uitgevoerd voor
de motor en elektrische aansluitkabel. Voor deze meting de elektrische
aansluitkabel van de motor loskoppelen.

AANWIJZING
1592.89/14-NL

Als de isolatieweerstand van de elektrische aansluitkabel lager is dan 1 MΩ, is er
sprake van beschadiging en moet de kabel worden vervangen.

6

Minimaal één keer per jaar

7

Minimaal om de 3 jaar
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AANWIJZING
Bij te lage isolatiewaarden van de motor is de wikkelingisolatie defect. De mixer in
dat geval niet opnieuw in bedrijf nemen.

7.2.1.2 Elektrische aansluitkabel controleren
Visuele controle

1. De elektrische aansluitkabel op uitwendige beschadiging controleren.
2. Defecte onderdelen vervangen door originele onderdelen.

Controle van
veiligheidsgeleider

1. Weerstand tussen veiligheidsgeleider en massa meten.
De weerstand moet kleiner zijn dan 1 Ω.
2. Defecte onderdelen vervangen door originele onderdelen.

GEVAAR
Defecte veiligheidsgeleider
Elektrische schok!
▷ Nooit een pompaggregaat met defecte veiligheidsgeleider in bedrijf nemen.

7.2.1.3 Schakels/hijskabel controleren
Visuele controle

ü De mixer is uit het medium getrokken en gereinigd.
1. Schakels/hijskabel inclusief bevestigingen op uitwendige beschadiging
controleren.
2. Defecte onderdelen vervangen door originele reserveonderdelen.
7.2.1.4 Sensoren controleren

LET OP
Te hoge testspanning
Beschadiging van de sensoren!
▷ Een in de handel verkrijgbare weerstandsmeter (ohmmeter) gebruiken.
De hieronder beschreven controles zijn weerstandsmetingen aan de uiteinden van de
elektrische aansluitkabel. De feitelijke werking van de sensoren wordt daarbij niet
getest.
Temperatuursensoren in de Tabel 9: Weerstandsmeting temperatuursensoren in de wikkeling van de motor
wikkeling van de motor Meting tussen de aansluitingen ...
Weerstandswaarde
[Ω]
10 en 11

100 tot 1000

Lekkagesensor in de motor Tabel 10: Weerstandsmeting lekkagesensor in de motor
Meting tussen de aansluitingen...

Weerstandswaarde
[kΩ]

9 en aardingskabel (PE)

> 60

Lagere waarden duiden op het binnendringen van water in de motor. In dit geval
moet het motorgedeelte worden geopend en onderhouden.
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Als de opgegeven toleranties worden overschreden, moet de elektrische
aansluitkabel van de mixer worden losgekoppeld en een nieuwe controle binnen in
de motor worden uitgevoerd.
Als er ook hier toleranties worden overschreden, moet de wikkeling worden
vervangen.
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Lekkagesensor mechanische Tabel 11: Weerstandsmeting lekkagesensor mechanische asafdichting
asafdichting (optioneel) Meting tussen de aansluitingen ...
Weerstandswaarde
6 en 7

> 60 kΩ

Lagere waarden duiden op een volle lekkagekamer. In dit geval moet de
lekkagekamer gecontroleerd worden. (ð Hoofdstuk 7.2.1.5.3, Pagina 40)
7.2.1.5 Smering en smeermiddelen verversen
7.2.1.5.1 Kwaliteit van de smeervloeistof
Aanbevolen kwaliteit van
het smeermiddel
Alternatief

▪ Milieuvriendelijke, niet-toxische paraffineolie van medicinale kwaliteit
▪ Dunvloeibare paraffineolie, niet-toxisch
▪ Water-propyleenglycolmengsel met corrosie-inhibitoren voor een
vorstbestendigheid van max. -20 °C

Aanbevolen kwaliteit van
het smeermiddel voor de
tandwielkast

▪ Smeermiddel volgens ISO VG 320 (viscositeit 320) bij mediumtemperaturen ≤ 45
°C
▪ volledig synthetische tandwielolie CLP 320 PAO (op basis van polyalphaolefinen)
bij mediumtemperaturen tussen 45 °C en 60 °C

WAARSCHUWING
Verontreiniging van het medium door de smeervloeistof
Gevaren voor mens en milieu!
▷ Vulling met machineolie is alleen toegestaan wanneer verantwoorde afvoer
gewaarborgd is.

7.2.1.5.2 Hoeveelheid smeervloeistof
Mechanische asafdichting Tabel 12: Hoeveelheid smeermiddel mechanische asafdichting
Grootte

Hoeveelheid smeermiddel
[l]

alle

1,9

Tandwielkast Tabel 13: Hoeveelheid smeermiddel tandwielkast
Tandwielkast

Harthoogte

Hoeveelheid smeermiddel

[mm]

[l]

158

1,9

SP 190/SP 190 X

192

2,6 8)

1592.89/14-NL

SP 189

8

Bij Amaprop 1000 met hellingadapter (15° of 30° naar boven) = 4,3 liter

Amaprop
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Afb. 14: Harthoogte - tandwielkast
A

Harthoogte

7.2.1.5.3 Lekkagekamer controleren

WAARSCHUWING
Media die gevaar opleveren voor de gezondheid
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Spoelvloeistof alsmede eventuele restvloeistoffen opvangen en afvoeren.
▷ Indien nodig beschermende kleding en beschermmasker dragen.
▷ Wettelijke bepalingen met betrekking tot de afvoer van stoffen die een gevaar
voor de gezondheid opleveren, in acht nemen.

1592.89/14-NL

De controle van de lekkagekamer dient ter beoordeling van de werking van de
mechanische asafdichting aan de aandrijfzijde.
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903.03
411.03

903.04
411.04

Afb. 15: Lekkagekamer controleren
ü Geschikte opvangbak voor de lekkagevloeistof klaarzetten.
ü Mixer staat horizontaal op een vlakke ondergrond.
1. De opvangbak onder de aftapplug 903.04 plaatsen.
2. Aftappluggen 903.03/04 met afdichtringen 411.03/04 verwijderen.
ð Wanneer er geen vloeistof naar buiten lekt, of na meerdere jaren bedrijf
slechts een geringe hoeveelheid (minder dan 0,2 liter), zijn de mechanische
asafdichtingen intact. Een hoeveelheid lekkagevloeistof van meer dan 0,2
liter duidt erop dat de mechanische asafdichtingen defect zijn en moeten
worden vervangen.
3. Aftappluggen 903.03/04 met afdichtringen 411.03/04 weer aanbrengen.
7.2.1.5.4 Smeervloeistof aftappen

WAARSCHUWING
Smeermiddelen die heet zijn en/of een gevaar voor de gezondheid opleveren
Gevaarlijk voor mens en milieu!
▷ Bij het aftappen van het smeermiddel beschermende maatregelen nemen voor
personen en milieu.
▷ Indien nodig beschermende kleding en veiligheidsmasker dragen.
▷ Smeerniddelen opvangen en afvoeren.
▷ Wettelijke bepalingen met betrekking tot het afvoeren van vloeistoffen die een
gevaar voor de gezondheid opleveren, in acht nemen.

WAARSCHUWING

1592.89/14-NL

Overdruk in de smeermiddelkamer
Wegspuitende vloeistof bij het openen van de smeermiddelkamer in bedrijfswarme
toestand!
▷ Afsluitplug van de smeermiddelkamer voorzichtig openen.

Amaprop
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A

903.02
411.02

Afb. 16: Smeermiddel aftappen - afbeelding zonder propeller
A Aftapplug voor smeermiddel
1. De dompelroerder zoals afgebeeld opstellen.
2. Geschikte opvangbak onder de afsluitpluggen plaatsen.
3. Aftapplug voor smeermiddel tandwielkast eruit draaien en smeermiddel
aftappen.
5. Afsluitplug 903.02 met afdichtring 411.02 eruit draaien en smeermiddel
aftappen.
6. Afsluitplug 903.02 met nieuwe afdichtring 411.02 erin draaien.
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4. Aftapplug voor smeermiddel tandwielkast erin draaien.
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7.2.1.5.5 Smeervloeistof bijvullen

WAARSCHUWING
Smeervloeistoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid
Gevaarlijk voor milieu en personen!
▷ Bij het vullen met smeervloeistof beschermingsmaatregelen nemen voor
personen en milieu.

LET OP
Te hoog smeervloeistofniveau
De werking van de mechanische asafdichting wordt nadelig beïnvloed!

1592.89/14-NL

▷ De mixer moet bij het vullen met smeervloeistof horizontaal opgesteld zijn,
zoals afgebeeld.
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A

B
903.01
411.01

Afb. 17: Smeermiddel bijvullen - afbeelding zonder propeller
A Controleplug voor smeermiddel (tandwielkast)
B Vulplug voor smeermiddel (tandwielkast)
ü De dompelroerder is zoals afgebeeld opgesteld.
1. Afsluitplug 903.01 en afdichtring 411.01 losschroeven.
2. De smeermiddelkamer is via de vulopening bijgevuld totdat het smeermiddel
overloopt.
4. Controleplug voor smeermiddel tandwielkast eruit draaien.
5. Vulplug voor smeermiddel tandwielkast eruit draaien.
6. De smeermiddelkamer via de vulopening voor smeermiddel bijvullen totdat het
smeermiddel uit de controleopening voor smeermiddel stroomt.
7. Vulplug voor smeermiddel tandwielkast erin draaien.
8. Controleplug voor smeermiddel tandwielkast erin draaien.
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3. Afsluitplug 903.01 met nieuwe afdichtring 411.01 erin draaien.
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7.3 Aftappen/reinigen

WAARSCHUWING
Media die gevaar opleveren voor de gezondheid
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Mixers die gebruikt zijn in media die gevaar opleveren voor de gezondheid,
moeten ontsmet worden.
▷ Spoelvloeistof alsmede eventuele restvloeistoffen opvangen en afvoeren.
▷ Indien nodig beschermende kleding en beschermmasker dragen.
▷ Wettelijke bepalingen met betrekking tot de afvoer van stoffen die een gevaar
voor de gezondheid opleveren, in acht nemen.
1. Bij het verpompen van schadelijke, explosieve, hete of andere risicovolle media
de mixer doorspoelen.
2. Vóór het transport naar de werkplaats de mixer altijd spoelen en reinigen.
De mixer bovendien voorzien van een decontaminatieverklaring.

7.4 Mixer demonteren
7.4.1 Algemene aanwijzingen/veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
Werkzaamheden aan de mixer door ongekwalificeerd personeel
Letselgevaar!
▷ Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden alleen door speciaal geschoold
personeel laten uitvoeren.

WAARSCHUWING
Onbedoeld inschakelen van de dompelroerder
Gevaar voor letsel door bewegende onderdelen!
▷ Werkzaamheden aan de dompelroerder alleen uitvoeren met losgekoppelde
elektrische aansluitingen.
▷ Dompelroerder beveiligen tegen ongewild inschakelen.

WAARSCHUWING
Heet oppervlak
Letselgevaar!
▷ Mixer tot omgevingstemperatuur laten afkoelen.

WAARSCHUWING
1592.89/14-NL

Ondeskundig tillen/verplaatsen van zware modules of onderdelen
Letsel over materiële schade!
▷ Bij het verplaatsen van zware modules of onderdelen geschikte
transportmiddelen, hijswerktuigen en aanslagmiddelen gebruiken.

Amaprop
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WAARSCHUWING
Media, hulp- of bedrijfsstoffen die een gevaar voor de gezondheid opleveren
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Mixers met dompelmotor die gebruikt zijn in media die gevaar opleveren voor
de gezondheid, moeten ontsmet worden.
▷ Indien nodig beschermende kleding en veiligheidsmasker dragen.
▷ Wettelijke bepalingen met betrekking tot het afvoeren van media die een
gevaar voor de gezondheid opleveren, in acht nemen.

WAARSCHUWING
Scherpe onderdelen
Letselgevaar door snijden of afschuiven!
▷ Montage- en demontagewerkzaamheden altijd zorgvuldig en voorzichtig
uitvoeren.
▷ Werkhandschoenen dragen.
Bij demontage en montage de overzichtstekening aanhouden.
(ð Hoofdstuk 9.1, Pagina 54)

AANWIJZING
Voor alle onderhouds-, service- en montagewerkzaamheden staat de KSB-service of
een erkende werkplaats tot uw dienst. Voor contactadressen zie bijgevoegd
adressenboekje "Adresses" of op internet via "www.ksb.com/contact".

7.4.2 Propeller demonteren

23-9

550.01
914.06

ü De mixer is volgens de voorschriften gedemonteerd, gereinigd en staat buiten
het bassin.
1. Propellerbout 914.06 en ring 550.01 losdraaien.
2. Afdrukbout in propeller 23-9 schroeven en propeller verwijderen.
(ð Hoofdstuk 9.4, Pagina 61)
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Afb. 18: Propeller demonteren
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7.4.3 Mechanische asafdichting verwijderen

LET OP
Onvakkundige demontage van de mechanische asafdichting
Beschadiging van de as!
▷ De mechanische asafdichting voorzichtig losdraaien en demonteren.

932.03
471
932.04

932.05
433.01
433.02

Afb. 19: Mechanische asafdichting verwijderen
ü Propeller is gedemonteerd.
1. Borgring 932.05 losdraaien.
2. Mechanische asafdichting 433.02 verwijderen.
3. Borgring 932.03 losdraaien.
4. Afdichtingsdeksel 471 verwijderen.
5. Borgring 932.04 losdraaien.
6. Mechanische asafdichting 433.01 verwijderen.
7.4.4 Motorgedeelte demonteren

AANWIJZING
Voor de reparatie van explosieveilige dompelroerders gelden speciale voorschriften.
Ombouw van of wijzigingen aan dompelroerders kunnen de explosiebeveiliging
schaden. Deze zijn dan ook uitsluitend na overleg met de fabrikant toegestaan.

1592.89/14-NL

AANWIJZING
De motoren van explosieveilige mixers zijn in explosieveiligheidsklasse "Drukvaste
inkapseling" uitgevoerd. Voor alle werkzaamheden aan het motorgedeelte die van
invloed zijn op de explosiebeveiliging, zoals het opnieuw wikkelen of onderhoud
met mechanische bewerking, is afname door een erkende deskundige vereist of
deze werkzaamheden moeten door de fabrikant worden uitgevoerd. De constructie
in de motorruimte mag niet worden gewijzigd. Reparaties aan de
explosiedoorslagvaste spleten mogen uitsluitend overeenkomst de
constructiespecificaties van de fabrikant worden uitgevoerd. Reparaties
overeenkomstig de waarden in de tabellen 1 en 2 van de EN 60079-1 zijn niet
toegestaan.
Bij de montage van het motorgedeelte en van de elektrische aansluitkabel ervoor
zorgen dat de ader- en klemaanduiding voor latere hermontage eenduidig is
aangebracht.

Amaprop
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7.5 Mixer monteren
7.5.1 Algemene aanwijzingen/veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
Ondeskundig tillen/verplaatsen van zware modules of onderdelen
Letsel over materiële schade!
▷ Bij het verplaatsen van zware modules of onderdelen geschikte
transportmiddelen, hijswerktuigen en aanslagmiddelen gebruiken.

LET OP
Onvakkundige montage
Beschadiging van de mixer!
▷ Mixer met inachtneming van de in de werktuigbouwkunde geldende regels
samenbouwen.
▷ Altijd originele onderdelen gebruiken.

AANWIJZING
Vóór hermontage van het motorgedeelte controleren of alle voor de
explosiebeveiliging relevante spleetvlakken onbeschadigd zijn. Onderdelen met
beschadigde spleetvlakken vervangen. De positie van de ex-spleetvlakken kunt u
vinden in de bijlage "Ex-spleten".
Volgorde De montage van de dompelroerder alleen aan de hand van de bijbehorende
overzichtstekening uitvoeren.
Afdichtingen

▪ O-ringen
– O-ringen controleren op beschadigingen en zo nodig vervangen door
nieuwe O-ringen.
– Gebruik nooit uit strengen materiaal aaneengeplakte O-ringen.
▪ Montagehulpmiddelen
– Zo min mogelijk gebruikmaken van montagehulpmiddelen.

Aanhaalmomenten Alle bouten tijdens de montage volgens de voorschriften aanhalen.
(ð Hoofdstuk 7.6, Pagina 51)
Op alle boutverbindingen waarmee de drukvast ingekapselde ruimte wordt
afgesloten, bovendien een borgmiddel (Loctite 243) aanbrengen.
7.5.2 Motorgedeelte monteren

GEVAAR
Gebruik van verkeerde bouten
Explosiegevaar!

▷ Bouten met andere afmetingen of van een lagere klasse mogen nooit worden
gebruikt.
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▷ Voor de montage van een explosieveilige mixer met dompelmotor mogen
uitsluitend de originele bouten worden gebruikt.
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AANWIJZING
Vóór hermontage van het motorgedeelte moet worden gecontroleerd of alle voor
de explosiebeveiliging relevante spleetvlakken onbeschadigd zijn. Onderdelen met
beschadigde spleetvlakken moeten worden vervangen. Voor explosieveilige mixers
zijn uitsluitend originele KSB-onderdelen toegestaan. De positie van de exspleetvlakken kunt u vinden in de desbetreffende afbeeldingen.
(ð Hoofdstuk 9.2.2, Pagina 57)
Op alle boutverbindingen waarmee de drukvast ingekapselde ruimte wordt
afgesloten, moet bovendien een borgmiddel (Loctite 243) worden aangebracht.

7.5.3 Mechanische asafdichting aanbrengen
Bij de montage van de mechanische asafdichting moet altijd op het volgende gelet
worden:
▪ Onder schone omstandigheden en met grote zorgvuldigheid werken.
▪ Beschermfolie van de glijvlakken pas vlak voor de montage verwijderen.
▪ Beschadigingen van de afdichtingsvlakken of O-ringen vermijden.

932.03
471
932.04

932.05
433.01
433.02

Afb. 20: Mechanische asafdichting aanbrengen
ü De onderdelen bevinden zich op een schone en vlakke montageplaats.
ü Alle gedemonteerde onderdelen zijn gereinigd en gecontroleerd op slijtage.
ü Beschadigde of versleten onderdelen zijn vervangen door originele onderdelen.
ü Afdichtingsvlakken zijn gereinigd.
1. As reinigen. Indien nodig, groeven of krassen met polijstlinnen nabehandelen.
Indien er daarna nog groeven en krassen zichtbaar zijn, tandwielkast en as
vervangen.
2. Mechanische asafdichting 433.01 aanbrengen.
3. Borgring 932.04 aanbrengen.

1592.89/14-NL

4. Afdichtingsdeksel 471 aanbrengen.
5. Borgring 932.03 aanbrengen.
6. Mechanische asafdichting 433.02 aanbrengen.
7. Borgring 932.05 aanbrengen.
7.5.4 Dichtheidscontrole uitvoeren
Na de montage moet het mechanische-asafdichtingsgedeelte/smeermiddelkamer op
dichtheid worden gecontroleerd. Voor de controle op afdichting wordt de
vulopening voor smeermiddel gebruikt.

Amaprop
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Bij de controle op afdichting de volgende waarden aanhouden:
▪ Testmedium: perslucht
▪ Testdruk: maximaal 0,5 bar
▪ Testduur: 2 minuten

A

903.01
411.01

Afb. 21: Testdrukaansluiting
A Testdrukaansluiting
1. Afsluitplug 903.01 en afdichtring 411.01 eruit draaien.
2. Testgereedschap luchtdicht in de vulopening voor smeermiddel draaien.
3. Controle op afdichting met de hierboven aangegeven waarden uitvoeren.

AANWIJZING
Tijdens de testduur mag de druk niet dalen.
4. Testgereedschap eruit schroeven.
5. Afsluitplug 903.01 en afdichtring 411.01 erin draaien.
7.5.5 Propeller monteren

23-9

940

Afb. 22: Propeller monteren
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AANWIJZING
Vanwege het hogere gewicht van propellers van gietijzer is het raadzaam om het
aggregaat verticaal met een strop op te hangen en in de liggende propeller te
steken.

WAARSCHUWING
Ondeskundig tillen/verplaatsen van zware modules of onderdelen
Letsel over materiële schade!
▷ Bij het verplaatsen van zware modules of onderdelen geschikte
transportmiddelen, hijswerktuigen en aanslagmiddelen gebruiken.
ü De mixer met dompelmotor is veilig opgesteld en beveiligd tegen kantelen.
ü De aandrijfas van de tandwielkast is vrij toegankelijk.
ü De beschermkappen van de as en de mechanische asafdichting aan propellerzijde
zijn losgemaakt.
1. Propeller en met name de naaf van de propeller grondig reinigen.
2. Montagebout in het schroefdraad van de aandrijfas draaien.
(ð Hoofdstuk 9.5, Pagina 62)
3. Aandrijfas zo draaien, dat spie 940 naar boven wijst.
4. Propeller 23-9 zo op de montagebout plaatsen dat de naafgroef in de richting
van spie 940 wijst.
5. Vulplaat en moer op de montagebout draaien om de propeller er op die manier
tot aan de aanslag erop te schuiven.
ð Propeller is tot de aanslag op de as geschoven.
6. Twee contramoeren op de draadstang schroeven.
(Geen roestvast stalen moeren gebruiken!)
7. Montagebout met behulp van de contramoeren van de aandrijfas losschroeven.
8. Schroefdraad van bout 914.06 en aanligvlak van ring 550.01 op de propeller
insmeren met boutborgmiddel.
9. Bout 914.06 en ring 550.01 erin draaien. (ð Hoofdstuk 7.6, Pagina 51)

7.6 Aanhaalmomenten
Tabel 14: Aanhaalmomenten [Nm]
afhankelijk van schroefdraad, materiaal en sterkteklasse
Schroefdraad

Materiaal
A4-70
Sterkteklasse Rp 0,2 N/mm²

1592.89/14-NL

450

Amaprop

M5

4

M6

7

M8

17

M10

35

M12

60

M16

150
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7.7 Onderdelenvoorraad
7.7.1 Reserveonderdelen bestellen
Voor het bestellen van onderdelen zijn de volgende gegevens nodig:
▪ Opdrachtnummer
▪ Opdrachtpositienummer
▪ Serie
▪ Pompgrootte
▪ Bouwjaar
▪ Motornummer
Alle gegevens staan op het typeplaatje.
Overige noodzakelijke gegevens zijn:
▪ Onderdeelnr. en aanduiding (ð Hoofdstuk 9.1, Pagina 54)
▪ Aantal onderdelen
▪ Afleveradres
▪ Verzendwijze (vrachtgoed, post, expresgoed, luchtvracht)
7.7.2 Aanbevolen onderdelenvoorraad voor tweejarig bedrijf conform DIN 24296
Tabel 15: Aantal onderdelen voor de aanbevolen onderdelenvoorraad
Aantal (inclusief reserve-mixers met dompelmotor)
2

3

4

5

6

8

10 en meer

Type9)

80-1

Motorgedeelte (motorhuis 811, stator 81-59)

-

-

-

1

1

2

3

E

834

Kabelinvoer

1

1

2

2

2

3

40%

R

818

Rotor met insteekrondsel10)

-

-

-

1

1

2

3

E

99-2

Inbouwset voor tandwielkast11)

-

-

-

1

1

2

3

E

23-9

Axiale waaier

1

1

1

2

2

3

30%

V

433.01

Mechanische asafdichting aandrijfzijde

2

3

4

5

6

7

90%

V

433.02

Mechanische asafdichting aan propellerzijde

2

3

4

5

6

7

90%

V

321.01

Wentellagers aandrijfzijde

1

1

2

2

3

4

50%

R

321.02

Wentellager aan motorzijde

1

1

2

2

3

4

50%

R

322

Radiaalrollager

1

1

2

2

3

4

50%

R

Set afdichtingen

4

6

8

8

9

10

100%

V

9

E = onderdeel, R = voorraadonderdeel, V = slijtdeel; er wordt geadviseerd slijt- en voorraadonderdelen op
voorraad te houden

10

Uit inbouwset (alleen bij Amaprop 1200 tot 2500)

11

Meestal alleen in combinatie met rotor (behalve bij Amaprop 1000 met opsteekrondsel, bij Amaprop 1200 2500 rondsel in de fabriek ingeperst)

52 van 68

Amaprop

1592.89/14-NL

Onderde Aanduiding
elnr.

8 Storingen: Oorzaken en opheffen

8 Storingen: Oorzaken en opheffen
WAARSCHUWING
Ondeskundig werken tijdens het verhelpen van storingen
Letselgevaar!
▷ Bij alle werkzaamheden tijdens het verhelpen van storingen de desbetreffende
voorschriften van dit bedrijfsvoorschrift en/of de documentatie van de
fabrikant van het toebehoren in acht nemen.
Als er problemen optreden die niet in de volgende tabel staan beschreven, is overleg
met de KSB-servicedienst noodzakelijk.
A Mixer veroorzaakt geen stroming
B Stroming te gering
C Stroomopname/opgenomen vermogen te groot
D Dompelroerder loopt onrustig en is rumoerig
Tabel 16: Storingshulp
A B C D Mogelijke oorzaak

Oplossing

-

✘

-

Inbouw controleren – weerstanden in het
stromingsgebied opheffen

-

-

✘ ✘ Propeller door vaste stoffen belast, vloeistof
met te hoge soortelijke massa

Propeller reinigen, vermogensgegevens controleren,
draairichting controleren

-

✘

-

Propeller vervangen

-

✘ ✘ ✘ Verkeerde draairichting

Bij verkeerde draairichting de elektrische aansluiting
van de mixer en eventueel de schakelinstallatie
controleren.

-

-

✘

- Verkeerde bedrijfsspanning

Netspanning controleren, kabelaansluitingen
controleren

✘

-

-

- Motor loopt niet, geen voedingsspanning
aanwezig

Elektrische installatie controleren, installatiebedrijf
informeren

✘

-

-

- Motorwikkeling of elektrische aansluitkabel
defect

Door nieuwe originele onderdelen van KSB
vervangen, of overleg plegen

-

-

-

✘ Wentellagers defect

Overleg noodzakelijk

-

✘ ✘

- Ongunstige inbouw van de mixer met
dompelmotor

✘ Propeller beschadigd

Bij ster-driehoekschakeling:
motor loopt alleen in ster-stand

Ster-driehoekbeveiliging controleren

✘

-

✘ Te laag niveau in bassin

Niveauregeling controleren

-

-

- Temperatuurbewaking voor
wikkelingcontrole heeft de motor wegens te
hoge wikkelingstemperatuur uitgeschakeld

Oorzaak door geschoold personeel laten vaststellen
en opheffen

✘

-

-

- Lekkagebewaking van de motor is
geactiveerd

Oorzaak door geschoold personeel laten vaststellen
en opheffen

✘

-

-

- Bewaking van mechanische asafdichting is
geactiveerd

Oorzaak door geschoold personeel laten vaststellen
en opheffen

1592.89/14-NL

✘
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9 Bijbehorende documentatie
9.1 Overzichtstekening met stuklijst
9.1.1 Amaprop V 1000

Afb. 23: Overzichtstekening Amaprop V 1000
Tabel 17: Toelichting op symbolen
Symbool

Verklaring

L
2701

Gemarkeerde boutverbindingen altijd met Loctite 2701 beveiligen
tegen losdraaien.

L
5900

Gemarkeerde boutverbindingen altijd met Loctite 5900 beveiligen
tegen losdraaien.

Onderdeelnr.

Aanduiding

Onderdeelnr.

Aanduiding

23-9

Axiale propeller

68-3

Afdekplaat

321.01

Radiaalkogellager

69-14

Lekkagesensor

322

Radiaalrollager

732

Houder

411.02/.04/.05

Afdichtring

81-51

Klemdeel

412.01/.02/.03/
.04/.05/.06/.07

O-ring

81-59

Stator

421.02/.03/.04

Radiale asafdichtingsring

811

Motorhuis

433.01

Mechanische asafdichting (aan
aandrijfzijde)

812

Motorhuisdeksel

433.02

Mechanische asafdichting (aan
propellerzijde)

818

Rotor

443

Inzetstuk afdichting

834

Kabeldoorvoer

471

Afdichtingsdeksel

870

Tandwielkast

476

Tegenringstoel

903.02/.04

Afsluitplug

500

Ring

914.05/.06

Inbusbout

529

Lagerhuls

916

Plug
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Onderdeelnr.

Aanduiding

Onderdeelnr.

Aanduiding

550.01/.03

Ring

932.01/.02/.03/
.04/.05/.07/.08

Borgring

575

Steunplaat

970.02

Plaatje

59-17

Harpsluiting

99-7

Inbouwset

9.1.2 Amaprop V 1200 - 2500

Afb. 24: Overzichtstekening Amaprop V 1200 - 2500
Tabel 19: Toelichting op symbolen
Symbool

Verklaring

L
2701

Gemarkeerde boutverbindingen altijd met Loctite 2701 beveiligen
tegen losdraaien.

L
5900

Gemarkeerde boutverbindingen altijd met Loctite 5900 beveiligen
tegen losdraaien.

*

Montage op locatie

1592.89/14-NL

Tabel 20: Stuklijst
Onderdeelnr.

Aanduiding

Onderdeelnr.

Aanduiding

23-9

Axiale propeller

719.02

Slang

321.01/.02

Radiaalkogellager

720

Vormstuk

322

Radiaalrollager

732

Houder

411.02/.03/.05

Afdichtring

81-51

Klemdeel

412.01/.02/.03/
.04/.05/.06/.07

O-ring

81-59

Stator

421.02/.03/.04

Radiale asafdichtingsring

81-73

Kabelbinder

433.01

Mechanische asafdichting (aan
aandrijfzijde)

811

Motorhuis

433.02

Mechanische asafdichting (aan
propellerzijde)

812

Motorhuisdeksel

441

Huis voor afdichting

818

Rotor

443

Inzetstuk afdichting

834

Kabeldoorvoer

Amaprop
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Onderdeelnr.

Aanduiding

Onderdeelnr.

Aanduiding

471

Afdichtingsdeksel

870

Tandwielkast

476

Tegenringstoel

901.03/.04

Zeskantbout

500

Ring

903.02/.03

Afsluitplug

540.04

Bus

914.05/.06

Inbusbout

550.01/.03/.04

Ring

920.04

Moer

571

Vangbeugel

932.01/.02/.03/
.04/.05/.07/.08

Borgring

69-14

Lekkagesensor

970.02

Plaatje

9.2 Ex-spleetvlakken bij explosieveilige motoren
9.2.1 Amaprop motortype DKM161 en MA16
Motoren DKM: 11 4, 16 4, 23 4
Motoren MA: 5 4, 7 4, 11 4, 15 4, 22 4

1

2
3

1592.89/14-NL

Afb. 25: Ex-spleetvlakken bij explosiebeveiligde motoren - motortype DKM161 /
MA16
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9.2.2 Amaprop motortype DKM 90 / 112 en MA09 / 11
Motoren DKM: 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4
Motoren MA: 1 4, 2 4, 3 4, 4 4

1

2

3

Afb. 26: Ex-spleetvlakken bij explosiebeveiligde motoren - motortype DKM90 / 112 en
MA09 / 11

9.3 Elektrische aansluitschema's

LET OP
Onjuiste elektrische aansluiting
Schade aan wikkeling!

1592.89/14-NL

▷ Elektrisch aansluitschema en draairichting in acht nemen.
(ð Hoofdstuk 5.5, Pagina 28)

Amaprop
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9.3.1 Elektrisch aansluitschema voor een elektrische aansluitkabel 8G1,5

Afb. 27: Elektrisch aansluitschema voor een elektrische aansluitkabel 8G1,5
Optioneel afgeschermde kabel

Ⓐ

Motortemperatuur (PTC)

Ⓕ

Lekkage in de motor

1592.89/14-NL

*
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9.3.2 Elektrisch aansluitschema voor een elektrische aansluitkabel 12G1,5 of 12G2,5

Afb. 28: Elektrisch aansluitschema voor een elektrische aansluitkabel 12G1,5 of
12G2,5
Optioneel afgeschermde kabel

Ⓐ

Motortemperatuur (PTC)

Ⓕ

Lekkage in de motor

1592.89/14-NL

*
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9.3.3 Elektrisch aansluitschema voor een aansluitkabel 7x6 + 5×1,5

Afb. 29: Elektrisch aansluitschema voor een aansluitkabel 7x6 + 5×1,5
Motortemperatuur (PTC)

Ⓕ

Lekkage in de motor

1592.89/14-NL

Ⓐ
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9.4 Afdrukbout
1

2

Afdrukbout

Ingeschroefde afdrukbout
1

Moer

2

Tapbout

De afdrukbout vereenvoudigt de demontage en het verwijderen van de propeller
van de as van de mixer met dompelmotor. De inbusbout met ring wordt eruit
geschroefd en de tapbout (2) wordt met behulp van de moer (1) in het
afdrukschroefdraad van de propeller tot de aanslag aangebracht. De propeller kan
daardoor zonder problemen van de as worden getrokken.
325

Contramoer M20

118°

R2

Ø 12

M20

(315)

1 x 45°
(230)

85

240

Afb. 30: Afdrukbout M20 × 325
425

Contramoer M20

118°

R2

Ø 12

M20

(415)

1 x 45°
(255)

160

Afb. 31: Afdrukbout M20 × 425
Tabel 21: Afdrukbouten voor de axiale waaier
2000

2200

2500

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

-

-

- A4-70

✘

-

✘ ✘ ✘ A4-70

-

1801

-

M20 × 425

-

1800

M20 × 325

Afdrukbout

-

1600

Materiaal

Afdrukbout

Amaprop

1400

Amaprop
1200

Aanduiding
1000

1592.89/14-NL

265

-
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9.5 Montagebout
1

2

3

Montagebout

Propeller met montagebout
1

Moer

2

Ring

3

Tapbout

De montagebout vereenvoudigt de montage van de propeller op de as van de mixer
met dompelmotor. De tapbout (3) wordt in de as geschroefd en zowel de propeller
als de ring (2) worden op de as geplaatst. De moer (1) wordt tot de aanslag
aangedraaid, zodat de propeller op de as wordt getrokken.

M16

Ø 17

M20

Ø 80

500

8

Afb. 32: Montagebout M16 × 500
Tabel 22: Montagebout voor de axiale waaier

M16 × 500

2500

2200

2000

1801

1800

1600

1400

Materiaal

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ A4-70

1592.89/14-NL

Montagebout

1200

Amaprop
1000

Aanduiding
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Fabrikant:

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Duitsland)

Hierbij verklaart de fabrikant, dat het product:

Amamix, Amaprop
KSB-opdrachtnummer: ...................................................................................................

▪ voldoet aan alle bepalingen van de volgende richtlijnen in hun betreffende geldige versie:
– Dompelroerder: Richtlijn 2006/42/EG "Machines"
Verder verklaart de fabrikant dat:
▪ de volgende geharmoniseerde internationale normen zijn gehanteerd:
– ISO 12100,
– EN 809,
– EN 60034-1, EN 60034-5/A1
Gemachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie:
Naam
Functie
Adres (firma)
Adres (straat, nr.)
Adres (postcode, plaats) (land)
De EU-verklaring van overeenstemming is uitgegeven:
Plaats, datum

..............................12).............................
Naam
Functie

1592.89/14-NL

Bedrijfsadres

12

De ondertekende en daarmee rechtsgeldige EU-verklaring van overeenstemming wordt met het product
meegeleverd.

Amaprop
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Type:

................................................................................................................................

Opdrachtnummer/
Opdrachtpositienummer13):

................................................................................................................................

Leverdatum:

................................................................................................................................

Toepassingsgebied:

................................................................................................................................

Te verpompen medium :

................................................................................................................................

13)

Aanvinken wat van toepassing is13):

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

corrosief

brandbevorderend

ontvlambaar

explosief

schadelijk voor de
gezondheid

R
⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

schadelijk voor de
gezondheid

giftig

radioactief

gevaarlijk voor het
milieu

niet schadelijk

Reden van de retourzending:13):

................................................................................................................................

Opmerkingen:

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Het product/toebehoren is vóór verzending/beschikbaarstelling zorgvuldig afgetapt en van buiten en van binnen gereinigd.
Hierbij verklaren wij dat dit product vrij is van gevaarlijke chemicaliën, biologische en radioactieve stoffen.
Bij magneetgekoppelde pompen is de binnenrotoreenheid (waaier, huisdeksel, lagerringdrager, glijlager, binnenrotor) uit de
pomp verwijderd en gereinigd. Bij lekkage van de spleetbus worden de buitenrotor, het lantaarnstuk, de lekkagebarrière en
lagerstoel resp. het tussenstuk eveneens gereinigd.
Bij pompen met buismotoren is de rotor en het glijlager uit de pomp verwijderd, om te worden gereinigd. Bij lekkage van de
statorspleetbuis is de statorruimte op het binnendringen van het te verpompen medium gecontroleerd en is dit, indien nodig,
verwijderd.
⃞

Bij de verdere behandeling zijn geen speciale veiligheidsmaatregelen vereist.

⃞

De volgende veiligheidsmaatregelen met betrekking tot spoelmedia, restvloeistoffen en het afvoeren zijn vereist:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

..................................................................

.......................................................

.......................................................

Plaats, datum en handtekening

Adres

Firmastempel

13

Verplicht veld
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Wij verklaren dat de bovengenoemde gegevens juist en volledig zijn en dat de verzending plaatsvindt volgens de wettelijke
voorschriften.
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