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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.
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1 Algemeen

1 Algemeen
1.1 Basisprincipes
Dit bedrijfs-/montagevoorschrift is van toepassing op de series en uitvoeringen die op
de titelpagina worden genoemd In het bedrijfs-/montagevoorschrift wordt de
correcte en veilige montage beschreven.
Op het typeplaatje staan de serie en de grootte, de belangrijkste bedrijfsgegevens,
het opdrachtnummer en het opdrachtpositienummer. Opdrachtnummer en
opdrachtpositienummer beschrijven het op te stellen apparaat/het toebehoren
eenduidig en dienen ter identificatie bij alle verdere bedrijfsprocessen.
Ten behoeve van de handhaving van de garantieclaims moet, in geval van schade,
onmiddellijk de dichtstbijzijnde KSB-serviceafdeling worden ingelicht.

1.2 Doelgroep
Doelgroep van dit bedrijfsvoorschrift is technisch geschoold vakpersoneel.

1.3 Bijbehorende documentatie
Tabel 1: Overzicht van bijbehorende documentatie
Document

Inhoud

Gegevensblad

Beschrijving van de technische gegevens

Opstellingstekening/
maattekening

Beschrijving van aansluit- en opstellingsmaten

Overzichtstekening1)

Beschrijving in de doorsnedetekening

1.4 Symbolen
Tabel 2: Gebruikte symbolen
Symbool

Betekenis

✓

Voorwaarde voor de gebruiksaanwijzing

⊳

Noodzakelijke handeling bij veiligheidsvoorschriften

⇨

Resultaat van de handeling

⇨

Kruisverwijzingen

1.

Gebruiksaanwijzing met meerdere stappen

2.
Aanwijzing
doet aanbevelingen en geeft belangrijke aanwijzingen voor de
omgang met het product.

1)

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

2.2 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 moeten in acht worden genomen.
Het bedrijfsvoorschrift moet vóór montage en inbedrijfname door de
verantwoordelijke vakkundige medewerkers / het vakkundige personeel / de
gebruiker worden gelezen en moet zijn begrepen.
De inhoud van het bedrijfsvoorschrift moet ter plaatse continu beschikbaar zijn voor
de vakkundige medewerkers.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de plaatselijke
voorschriften waarmee in dit bedrijfsvoorschrift geen rekening is gehouden.
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2.3 Correct gebruik
▪ De standaard voor de dompelroerder mag alleen in die toepassingsgebieden
worden gebruikt, die in de bijbehorende documenten zijn beschreven.
▪ De standaard voor de dompelroerder alleen in technisch onberispelijke toestand
gebruiken.
▪ De standaard voor de dompelroerder mag alleen gebruikt worden in het
medium dat in het gegevensblad of in de documentatie is beschreven.
▪ Andere toepassingen, voor zover niet in het gegevensblad of in de documentatie
genoemd, met de fabrikant overleggen.
▪ Nooit de in het gegevensblad of in de documentatie vermelde toegestane
toepassingsgebieden en toepassingsgrenzen met betrekking tot temperatuur,
etc. overschrijden.
▪ Alle veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen in dit bedrijfsvoorschrift
opvolgen.

2.4 Kwalificatie en opleiding personeel
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 transport, 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 fabrikant/leverancier door de gebruiker plaatsvinden.
Scholing alleen onder toezicht van technisch vakpersoneel uitvoeren.

2.5 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

2.6 Veiligheidsbewust werken
Naast de veiligheidsvoorschriften die in dit bedrijfsvoorschrift vermeld staan, alsmede
het gebruik 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

2.7 Ontoelaatbare bedrijfsvoering
De standaard voor de dompelroerder nooit gebruiken buiten de grenswaarden die
op het gegevensblad en in de gebruikshandleiding/het montagevoorschrift zijn
aangegeven.
De bedrijfsveiligheid van de geleverde standaard voor de dompelroerder is alleen
gegarandeerd bij een correct gebruik.
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3 Transport / tijdelijke opslag / afvoer
3.1 Transport

GEVAAR
Verkeerd transport
Levensgevaar door afvallende of kantelende onderdelen!
Beschadiging van de standaard voor de dompelroerder!
▷ Voor het vastmaken van de haak van een hijsinrichting alleen de aanwezige
oogbout gebruiken.
▷ Nooit kettingen of hijskabels uit de leveringsomvang als algemeen dragend
onderdeel van een hijsinrichting gebruiken.
▷ Hijskabels of kettingen veilig aan de oogbout en aan de kraan vastmaken.
▷ De standaard voor de dompelroerder bij het transporteren met en zonder
pallet alleen op een stevige, vlakke ondergrond plaatsen.
Transport De standaard voor de dompelroerder liggend in de originele verpakking (standaard
voor de dompelroerder op pallet vastgesnoerd), zoals afgebeeld transporteren.
De standaard voor de dompelroerder met een vorkheftruck of pallettruck met
voldoende draagvermogen transporteren. (Zie de gewichtsgegevens op het
typeplaatje)

Afb. 1: Standaard voor de dompelroerder transporteren
Overeind zetten De standaard voor de dompelroerder met behulp van een kraan met voldoende
draagvermogen overeind zetten. (Zie de gewichtsgegevens op het typeplaatje)

GEVAAR
Pendelbeweging tijdens het overeind zetten
Levensgevaar door afvallende of kantelende onderdelen
▷ De standaard voor de dompelroerder alleen op een stevige, vlakke ondergrond
plaatsen.
▷ De haak van de hijsinrichting aan de standaard bevestigd laten.

AmaRoc
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1

Afb. 2: De standaard voor de dompelroerder overeind zetten
1. Hijskabel of ketting aan oogbout 1 en aan de kraan vastmaken.
2. De hijskabel of ketting strak gespannen houden.
3. De standaard voor de dompelroerder overeind zetten.

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

LET OP
Beschadiging door vocht, vuil of ongedierte tijdens de opslag
Verontreiniging van de standaard voor de dompelroerder!
▷ Bij opslag buiten de standaard voor de dompelroerder met toebehoren
waterdicht afdekken.
▪ De standaard voor de dompelroerder droog, schokvrij en zo mogelijk in originele
verpakking opslaan.
▪ Binnendringen van regenwater en vuil voorkomen.
▪ Vorstvrij bewaren.
▪ Niet in de volle zon opslaan.
(Achteruitgang van de materiaaleigenschappen)
Tabel 4: Omgevingsvoorwaarden opslag
Omgevingsvoorwaarde

Waarde

Relatieve vochtigheid

5 % tot 85 %
(geen condensatie)

Omgevingstemperatuur

- 10 °C tot + 50 °C

3.3 Retourzending
1. De standaard voor de dompelroerder altijd doorspoelen en reinigen, met name
bij schadelijke, explosieve, hete of andere risicovolle verpompte media.
2. Als de standaard voor de dompelroerder 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
standaard voor de dompelroerder bovendien worden geneutraliseerd en om te
drogen met een watervrij inert gas worden behandeld.
3. Bij de standaard voor de dompelroerder moet altijd een volledig ingevulde
decontaminatieverklaring worden bijgevoegd.
Toegepaste veiligheids- en ontsmettingsmaatregelen altijd vermelden.
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AANWIJZING
Desgewenst kan via internet een decontaminatieverklaring op het volgende adres
worden gedownload: www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.4 Afvoer

WAARSCHUWING
Media die gevaar opleveren voor de gezondheid
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Standaards voor dompelroerders die gebruikt zijn in media die gevaar
opleveren voor de gezondheid, moeten ontsmet worden.
▷ Spoelvloeistof 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. De standaard voor de dompelroerder demonteren.
Vetten en smeermiddelen bij de demontage opvangen.
2. Materialen scheiden, bijv. op:
- metaal
- kunststof
- minerale bestanddelen
De standaard kan verschroot worden en de minerale bestanddelen kunnen
worden afgevoerd als bouwafval.
3. Volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren of inleveren bij een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.

AmaRoc
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4 Beschrijving
4.1 Algemene beschrijving
▪ Standaard voor de dompelroerder
Dompelroerders worden in zuiveringsinstallaties gebruikt voor het behandelen van
gemeentelijk of industrieel afvalwater en slib. De dompelroerder wordt daartoe in het
bassin vlak boven de bodem gemonteerd op de standaard voor de dompelroerder.
Opstellingstypen

Afb. 3: Opstellingstypen
1.

Vrijstaand, zonder bevestiging aan de bovenzijde (bij vierkante geleidebuis
< 7 m)

2.

Met bevestiging van de bovenzijde aan de bassinwand of brug (bij vierkante
geleidebuis ≥ 7 m in het algemeen vereist; optioneel bij vierkante geleidebuis
< 7 m lengte van de geleidebuis)

4.2 Type-aanduiding
De standaard voor de dompelroerder wordt eenduidig geïdentificeerd door het op
het typeplaatje vermelde KSB-materieelnummer.

4.3 Typeplaatje

1
S/N 109 / 145 / 0002

2

X

400 kg

3

Mat.Nr. 01185967
Ident-No. 01 040 978

ZN 3101 - F 400

Afb. 4: Typeplaatje (voorbeeld) en plaats van het typeplaatje (X)
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1

Serienummer van de fabrikant

3

KSB-materieelnummer

AmaRoc

2

Gewichtsgegevens

4 Beschrijving

4.4 Constructie
Bouwwijze
▪ Monolithisch gegoten standaard voor de dompelroerder van NoriRoc
▪ Geïntegreerde metalen inzetbussen (voor bevestiging aan de bassinbodem) en
elastische opnamebussen (voor geleidebuis)
Bevestiging
▪ Bevestiging van de standaard voor de dompelroerder met chemische ankers op
de bassinbodem
Geleidebuis
▪ Doorsnede 100 × 100 mm
▪ Wanddikte:
– 3 mm (bij een lengte van de geleidebuis < 9 m)
– 5 mm (bij een lengte van de geleidebuis ≥ 9 m)
▪ Materiaal 1.4301 of 1.4571

AmaRoc
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4.5 Constructie en werking
1
2
3

4
5

6

7

Afb. 5: Tekening AmaRoc
1

insteekhuls (bij vrijstaande
opstelling)

2

Bovenste houder

3

Elastisch vormstuk

4

Verlengstuk voor vierkante
geleidebuis
(indien nodig)

5

Vierkante geleidebuis

6

Standaard voor de dompelroerder

7

Chemische ankers

Uitvoering AmaRoc is een monolithisch massief gegoten standaard voor de dompelroerder van
het materiaal NoriRoc met uitstekende dempingseigenschappen, voorzien van
geïntegreerde metalen inzetbussen ter plaatse van de bevestiging aan de bodem en
van elastische opnamebussen voor de vierkante geleidebuis (doorsnede 100 x 100
mm).
Werking De standaard voor de dompelroerder kan alle krachten en momenten die optreden
tijdens het bedrijf van de dompelroerder opnemen en naar het fundament afvoeren.

4.6 Leveringsomvang
Afhankelijk van de uitvoering behoren de volgende posities tot de leveringsomvang:
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▪ Standaard voor de dompelroerder

▪ Vierkante geleidebuis / eventueel verlengstuk voor vierkante geleidebuis

▪ Chemisch anker (6 stuks)

▪ Montagetoebehoren

▪ Borgpen voor vierkante geleidebuis

▪ 1 × bout M16 × 30 en 1 × ring

▪ 5 × egalisatiemassa UPAT

Optioneel:
▪ insteekhuls

▪ bovenste houder

AmaRoc
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4.7 Afmetingen en gewichten
Gegevens over afmetingen en gewichten zijn vermeld in het opstellingsschema/
maatblad en gegevensblad van de dompelroerder.
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5 Opstelling/Inbouw
5.1 Veiligheidsvoorschriften

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

5.2 Voorwaarden
Voor de montage van de standaard voor de dompelroerder zijn nodig:
▪ ten minste twee monteurs
▪ een geschikt hijswerktuig met voldoende draagvermogen en met toegestane
aanslagmiddelen
▪ kitspuit voor commerciële patronen
▪ boormachine met hardmetaalboor (bij voorkeur kerngatboor)
– Ø 18 mm, boorgatdiepte 125 mm - voor bevestiging van de standaard aan de
bodem
– Ø 14 mm, boorgatdiepte 110 mm - voor bovenste houder van de vierkante
geleidebuis
▪ metaalboor
– Ø 10 mm - voor bevestiging van de vierkante geleidebuis
▪ perslucht voor het schoonblazen van de boorgaten
▪ steek- of ringsleutel voor zeskantbout M12 (SW19), M16 (SW 24)
▪ momentsleutel
▪ doorslijpmachine voor het inkorten van de vierkante geleidebuis
▪ lasapparaat voor het aanlassen van een verlengstuk voor de vierkante
geleidebuis (indien nodig)

5.3 Controle voor het begin van de opstelling
5.3.1 De opstellingsplaats voorbereiden

WAARSCHUWING
Opstelling op onverharde en niet-dragende fundamenten
Persoonlijk letsel en materiële schade!
▷ Voldoende sterkte van het beton (min. klasse C20/25) van het betonfundament
conform DIN 1045 in acht nemen.
▷ De standaard voor de dompelroerder alleen op volledig uitgehard
betonfundament plaatsen.
▷ Gewichtsgegevens op het gegevensblad/typeplaatje in acht nemen.
1. Controleer de uitvoering van het fundament.
Het fundament moet voorbereid zijn volgens de afmetingen op de
maattekening/opstellingstekening.
2. Betonoppervlak schoonmaken, indien nodig met een bezem schoonvegen en
eventueel losse stukken verwijderen.

AmaRoc
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5.4 De standaard voor de dompelroerder monteren

AANWIJZING
Bij een vrijstaande opstelling moet als eerste stap de vierkante geleidebuis aan de
standaard voor de dompelroerder worden gemonteerd.
(ð Hoofdstuk 5.4.3, Pagina 20)

5.4.1 Het fundament voorbereiden
1. De opstellingspositie in het bassin conform de installatietekening markeren. De
omtrek van de standaard voor de dompelroerder en de bevestigingspunten
markeren.
Eventueel een sjabloon gebruiken.
Bij opstelling met bevestiging aan de bovenzijde: de positie van de vierkante
geleidebuis ten opzichte van de betonnen wand of de brug in acht nemen.

2. De stromingsrichting markeren.
3. Voor een optimaal contact van de standaard voor de dompelroerder met de
betonnen bodem, egalisatiemortel met een commerciële kitspuit aanbrengen
zoals afgebeeld.
In verband met de hardingstijd van de egalisatiemortel, snel werken!
Verwerkingsvoorschriften van de fabrikant in acht nemen!

5.4.2 De standaard voor de dompelroerder opstellen
ü De standaard voor de dompelroerder is van de pallet afgenomen, overeind gezet
en rust, door een hijskraan (met strakstaande hijskabel) gefixeerd, dicht bij de
montageplaats op een stevige ondergrond.
1. De standaard voor de dompelroerder op het gemarkeerde oppervlak met de
nog zachte egalisatiemortel plaatsen.
2. Gaten boren.
Diameter: 18 mm, diepte: 125 mm vanaf de bovenkant van het beton
(De geïntegreerde inzetbussen ter plaatse van de bevestigingspunten dienen als
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boorsjabloon.)

3. Het boorstof volledig verwijderen uit de gaten.
4. Mortelpatronen in de boorgaten steken.
5. Mortelpatronen in de boorgaten met draadstang openbreken.
In verband met de hardingstijd van de egalisatiemortel snel werken!
Verwerkingsvoorschriften van de fabrikant in acht nemen!
6. Draadstangen met boormachine en dop inschroeven.
Verwerkingstijd van de tweecomponentenhars in acht nemen! Zie ook de
gebruiksaanwijzing op de verpakking van de mortelpatronen.

7. Chemische ankers vastdraaien. (ð Hoofdstuk 7.3, Pagina 31)
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8. Contramoeren aanbrengen en vastdraaien.

LET OP
Oogbout (bevestigingspunt voor transport) niet verwijderd
Contact tussen de oogbout en de dompelroerder
Onjuiste werkstand van de dompelroerder!
▷ Oogbout vervangen door een zeskantbout.
9. Bij vrijstaande uitvoering: oogbout verwijderen en vervangen door een
zeskantbout M16x30 met ring.
5.4.3 De vierkante geleidebuis monteren
1. Vierkante geleidebuis op maat snijden en afbramen.
Lengte bij vrijstaande opstelling: buisuiteinde max. 0,5 m boven de waterspiegel
Lengte bij opstelling met bovenste houder: bevestigingspunten van de bovenste
houder min. 120 mm onder de rand van het beton
2. Eventueel vierkante geleidebuis en verlengstuk voor de vierkante geleidebuis
aan elkaar lassen.
3. De vierkante geleidebuis zoals afgebeeld in de opening in de standaard voor de
dompelroerder schuiven.

4. De oogbout verwijderen.
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5. De vierkante geleidebuis tegen uittrekken borgen. Daartoe de standaard voor
de dompelroerder en de vierkante geleidebuis doorboren met een metaalboor
Ø 10 mm. Voor de positie van het boorgat de markering op de standaard voor
de dompelroerder in acht nemen.

6. Pen voor het borgen van de vierkante geleidebuis insteken en vastzetten
Bij vrijstaande opstelling: tijdelijk een oogbout en ring gebruiken om de pen te
fixeren (a)
Bij opstelling met bevestiging aan de bovenzijde: een zeskantbout M16x30 en
ring gebruiken om de pen te fixeren (b).
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7. Bij vrijstaande opstelling: insteekhuls in de vierkante geleidebuis plaatsen.

8. Bij opstelling met bevestiging aan de bovenzijde: bovenste houder in de
vierkante geleidebuis plaatsen.

9. De bovenste houder aan de bassinwand vastschroeven.
Bij betonnen wand:
gaten boren. Diameter: 14 mm, diepte: 110 mm voor chemische ankers M12 x
160
Aanhaalmoment: (ð Hoofdstuk 7.3, Pagina 31)
Bij stalen wanden of bruggen:
bevestiging van de bovenste houder met bouten M12 op de bouwplaats,
afhankelijk van de constructie-uitvoering. Aanhaalmoment:
(ð Hoofdstuk 7.3, Pagina 31)
10. Bouten M16 (voor verstelbare bovenste houder) aanhalen.
(ð Hoofdstuk 7.3, Pagina 31)
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5.5 De dompelroerder op de standaard voor de dompelroerder monteren
5.5.1 Beugel monteren

901.04
550.02
920

571

732

901.03

476

Afb. 6: 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.
5.5.2 Transporteren van de dompelroerder

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.
▷ 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 dompelroerder zoals afgebeeld transporteren.
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Afb. 7: De dompelroerder transporteren
5.5.3 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 1200 - 2500

Afb. 8: 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.
5. Het aggregaat opnieuw ophangen.
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ð Als de hellingshoek ca. 5° bedraagt, is het juiste zwaartepunt gevonden.
5.5.4 Vanghaak

AANWIJZING
Een vanghaak kan alleen in dunvloeibare substraten worden gebruikt.

250

Ø 40

Afb. 9: 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.
5.5.5 Hijskabel
Voor het heffen/neerlaten met een hefwerktuig kan de hijskabel ook direct in het
ophangpunt worden bevestigd en daar tijdens het bedrijf blijven.
5.5.6 Kabelbeschermslang aan de dompelroerder bevestigen

Afb. 10: Kabelbeschermslang bevestigen
1. Ter bescherming van de elektrische aansluitkabel een beschermslang over het
kabeleinde aanbrengen en doorschuiven totdat de beschermslang 719 tegen de
kabelaansluiting aanligt.
2. Beschermslang met kabelbinders 81-7 op de beugel 571 bevestigen.
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5.5.7 De dompelroerder op de standaard voor de dompelroerder bevestigen
ü De vangbeugel is aan de dompelroerder gemonteerd.
ü De zwaartepuntligging is ingesteld.
1. De dompelroerder ophangen en over de vierkante geleidebuis positioneren.
2. De dompelroerder vanaf de bovenzijde op de vierkante geleidebuis
positioneren.
De piramidevormige insteekhuls (alleen bij vrijstaande opstelling) aan het
boveneinde van de vierkante geleidebuis vergemakkelijkt het positioneren van
de dompelroerder.

3. De dompelroerder langs de vierkante geleidebuis in het bassin laten zakken tot
de elastische rubberlaag op het motorhuis op de kom in de lagerstoel rust.
Eerst worden de kunststofplaten van de houder op de bovenkant van de
lagerstoel geplaatst en helt het aggregaat over naar de horizontale
montagepositie.
Nu is merkbaar dat de kabelspanning afneemt.

4. Bij gebruik van een vanghaak de hijskabel nog iets verder laten zakken tot de
vanghaak uit de vangbeugel (571) kan worden genomen en de hijskabel kan
worden ingetrokken.

AANWIJZING
Om de positie van de dompelroerder gemakkelijker te kunnen terugvinden, moet
de hijskabel ter hoogte van de leuning gemarkeerd worden.
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5.5.8 Elektrische aansluitkabel bevestigen en spannen

GEVAAR
Elektrische aansluitkabel verkeerd gelegd
Letselgevaar! Gevaar van vallen!
▷ Elektrische aansluitkabel zo leggen, dat er geen personen kunnen worden
meegetrokken wanneer het pompaggregaat valt of wordt neergelaten.

LET OP
Los gelegde elektrische aansluitkabel
Beschadiging van de elektrische aansluitkabel door de propellerbladen!
▷ Elektrische aansluitkabel strak aan de rand van het bassin bevestigen.

1

2

Afb. 11: Elektrische aansluitkabel bevestigen en spannen
1

Bevestigingskarabijnhaak

2

Kabelklem

De elektrische aansluitkabel moet, voor zover mogelijk, ca. 0,8 m naast de
geleidebuis aan de rand van het bassin worden bevestigd, om schuren tegen de
geleidebuis en daardoor beschadiging van de elektrische aansluitkabel te
voorkomen.
1. De kabelklem aan de rand van het bassin aan de elektrische aansluitkabel
bevestigen en met de bevestigingskarabijnhaak aan een geschikt punt (bijv. de
borstwering) of een oogbout bevestigen.
2. Voor het aanhalen van de bouten van de kabelklemmen, de elektrische
aansluitkabel strak naar de rand van het bassin leiden.
Schuurplaatsen op de elektrische aansluitkabel vermijden (indien nodig een
steunvlak op de rand van het bassin aanbrengen).
5.5.9 De hijskabel bevestigen

LET OP
Los hangende hijskabels
Beschadiging van de hijskabels door de propellerbladen!
▷ Bij vaste kranen op de montageplaats moet de hijskabel tijdens het bedrijf van
de dompelroerder strak gehouden worden, met een minimale doorhang naar
de kabellier toe.

5.5.10 De hijsinrichting (kraan) monteren/hanteren
Indien een kraan tot de leveringsomvang behoort, moeten voor de montage en het
gebruik van de kraan de bijgevoegde gebruiksvoorschriften van de kraanfabrikant
verplicht worden aangehouden.
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Tabel 5: Relatie tussen benaming van KSB en van kraanfabrikant
Benaming van KSB

Benaming van de kraanfabrikant

KRAAN 4.2

Type 4551.0,25-0002 en
Type 4571.0,25-0002

KRAAN 4.4

Type 4551.0,25-0001 en
Type 4571.0,25-0001

KRAAN 4.6

Type 4551.0, 36 en
Type 4571.0,36

5.5.11 De kabelspanner/bolder monteren

Afb. 12: De kabelspanner/bolder (SP) monteren
Bij verplaatsbare kranen wordt na het neerlaten van de dompelroerder in het bassin
de hijskabel uit de kabellier van het hefwerktuig verwijderd, met behulp van de
kabelspanner/-bolder vastgezet en opgerold.

LET OP
Losse of los hangende hijskabel
Beschadiging van de hijskabel!
▷ De hijskabel in de werkstand wel ontlasten, maar niet te ver laten doorhangen.
▷ De hijskabel stevig bevestigen. Eventueel een kabelspanner/bolder of een
geschikte kabelbevestiging gebruiken.
1. De kabelspanner/-bolder aan de rand van het bassin (bijv. onder de leuning)
plaatsen en met chemische ankers M10 × 130 of bouten M10 bevestigen.
2. De hijskabel met het vrije uiteinde door een beugelschroef van de kabelspanner
leiden en volledig doortrekken.
3. De hijskabel met de beugelschroef M5 vastzetten.
Let op de boutaanhaalmomenten! (ð Hoofdstuk 7.3, Pagina 31)
4. De hijskabel om de beide plaatstalen beugels wikkelen.
5. De hijskabel met de tweede beugelschroef M5 borgen tegen onbedoeld
afwikkelen van de bolder.
Let op de boutaanhaalmomenten! (ð Hoofdstuk 7.3, Pagina 31)
Als alternatief kan de kabelspanner/bolder ook aan de leuning bevestigd worden.
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6 Inbedrijfname/buitenbedrijfstelling
6.1 Inbedrijfname
Voor de inbedrijfname moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
▪ De standaard voor de dompelroerder moet volgens de voorschriften opgesteld
zijn.
▪ Alle schroefverbindingen zijn volgens de voorschriften vastgedraaid.
▪ Alle punten van de gebruikshandleiding van de dompelroerder zijn
gecontroleerd.

6.2 Buitenbedrijfstelling

WAARSCHUWING
Media die gevaar opleveren voor de gezondheid
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Standaards voor dompelroerders die gebruikt zijn in media die gevaar
opleveren voor de gezondheid, moeten ontsmet worden.
▷ 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.
De standaard voor de dompelroerder wordt uit bedrijf genomen
ü De veiligheidsvoorschriften worden in acht genomen.
1. De standaard voor de dompelroerder reinigen.
2. Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

AmaRoc

29 van 40

7 Service/onderhoud

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.
▷ Beschermingsmaatregelen nemen voor personen en milieu.
▷ 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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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
Visuele controle Visuele controle van de standaard voor de dompelroerder en van de bevestiging aan
de bodem (chemische ankers).
Bij gevuld bassin/reservoir:
▪ Controle van de bovenbeugel
▪ Controle van het elastische vormdeel (indien aanwezig)
Bij leeg bassin/reservoir:
▪ Visuele controle van de standaard voor de dompelroerder
▪ Visuele controle van de bevestiging van de hijskabel
▪ Visuele controle van de elektrische aansluitkabel
▪ Controle van alle schroefverbindingen en chemische ankers
▪ Controle van de bevestiging aan de bodem met chemische ankers en
contramoeren
▪ Controle van de toestand van de geleidebuis en van de oplegvlakken van het
aggregaat
Controle van de Alle schroefverbindingen moeten gecontroleerd worden conform de aangegeven
boutaanhaalmomenten boutaanhaalmomenten.

7.3 Aanhaalmomenten
Tabel 6: Aanhaalmomenten chemische ankers
Schroefdraad

[Nm]

M12

35

M16

60

Tabel 7: Aanhaalmomenten metrische bouten
Schroefdraad

[Nm]

M12

60

M16

150
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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 in de volgende tabel niet staan beschreven, is overleg
met de KSB-klantenservice noodzakelijk.
A Mixer veroorzaakt geen stroming
B Stroming te gering
C Stroomopname/opgenomen vermogen te groot
D Dompelroerder loopt onrustig en is rumoerig
Tabel 8: Storingshulp
A B C D Mogelijke oorzaak

Oplossing

-

✘

-

✘ Bij vrije opstelling dompelroerder 180°
Montage controleren - In de juiste stromingsrichting
gedraaid gemonteerd; de dompelroerder rust monteren
niet in het steunvlak van de standaard voor
de dompelroerder

-

-

-

✘ Bij vrije opstelling sterke schommelingen van Controle + correctie, leegmaken van het bassin
de vrije geleidebuis door onjuiste bevestiging noodzakelijk
aan de bodem

-

-

-

✘ Onjuiste bevestiging aan de bodem
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9 Bijbehorende documentatie
9.1 Overzichtstekening met benaming van onderdelen
bovenste klauw van vierkante geleidebuis
start 90° of instelbaar 45°, 60°, 75°
bij vierkante geleidebuislengte > 7 m
insteekhuls van polypropyleen (PP)
bij vierkante geleidebuislengte < 7 m

verlengstuk voor vierkante geleidebuis
diameter 100 x 100 x 3 resp. 100 x 100 x 5
(verkort weergegeven)

vierkante geleidebuis
diameter 100 x 100 x 3 resp. 100 x 100 x 5
(verkort weergegeven)

standaard voor de dompelroerder

chemische ankers M16 x 250
met mortelpatronen

betonnen bodem
ten minste 160 mm dik

boorgatdiameter 18 mm
boorgatdiepte 125 mm

Afb. 13: Overzichtstekening
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9.2 Opstellingstekening
Standaarduitvoering - Ashoogte 1450 mm
Maten S en L zie bedrijfsvoorschrift van de dompelroerder
L*
S*
550

100×100×3
100×100×5

1636

1450

450

80

M16×250/A4

800

60

340

Afb. 14: Opstelhoogte 1450 mm
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9.3 Opstellingstekening - speciale uitvoeringen
Speciale uitvoeringen - Ashoogten 1100 mm en 1800 mm
Maten S en L zie bedrijfsvoorschrift van de dompelroerder

L*
S*

L*
S*

1286

1100

1800

1986

100×100×3

M16×250/A4
80

M16×250/A4

800

837

248 170

60

340

730

650

520

440

248 152

340
78

340

340

Afb. 15: Opstelhoogten 1100 mm en 1800 mm
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10 Decontaminatieverklaring
Type:

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

Opdrachtnummer/
Opdrachtpositienummer2):

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

Leverdatum:

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

Toepassingsgebied:

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

Te verpompen medium :

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

2)

Aanvinken wat van toepassing is2):

⃞

⃞

⃞

⃞

radioactief

explosief

corrosief

giftig

⃞

⃞

⃞

⃞

schadelijk voor de gezondheid

biologisch gevaarlijk

licht ontvlambaar

niet schadelijk

Reden van de retourzending2):

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

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:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

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

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

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

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

Plaats, datum en handtekening

Adres

Firmastempel

2)

Verplichte velden
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