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Ordlista

Ordlista
Hydraulik
Del av pumpen där hastighetsenergin omvandlas
till tryckenergi

Pump
Maskin utan drivning, komponenter eller
tillbehörsdelar

Pumpaggregat
Komplett pumpaggregat bestående av pump,
drivning, komponenter och tillbehörsdelar

Riskfrihetsförklaring
Intyget om riskfri enhet är en förklaring från
kunden vid en återsändning till tillverkaren om att
produkten har tömts enligt gällande föreskrifter
så att delar som kommit i kontakt med
pumpmedier inte längre utgör någon fara för
miljö eller människor.

Självsugningskapacitet

2127.81/10-SV

Den fyllda pumpen lämpar sig för att tömma en
sugledning, dvs att utföra självgående utsugning
vid tom sugledning.

Filtra N
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1 Allmänt

1 Allmänt
1.1 Grundsatser
Driftanvisningen gäller för de modellserier och utföranden som nämns i
försättsbladet.
I driftanvisningen beskrivs korrekt och säker användning för alla driftfaser.
Märkskylten anger storlek, viktiga driftsdata och tillverkningsnummer. Serienumret
är unikt för produkten och används för identifiering vid alla senare
affärstransaktioner.
För att garantin ska gälla måste närmaste KSB-service kontaktas omgående vid
skador.

1.2 Symboler
Tabelle 1: Använda symboler
Symbol

Betydelse

✓

Förutsättning för åtgärdsinstruktionen

⊳

Åtgärd vid säkerhetsanvisningar

⇨

Åtgärdsresultat

⇨

Hänvisningar

1.

Åtgärdsanvisning i flera steg

2.
OBS!
Beskriver rekommendationer och viktiga avvisningar för hantering
av produkten.

1.3 Varningar
Tabelle 2: Kännetecken för varningar
Symbol

Förklaring

!

FARA

FARA
Detta signalord betecknar ett farligt förhållande med hög risk, som
kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

!

VARNING

VARNING
Betecknar ett farligt förhållande med medelhög risk, som kan
orsaka dödsfall eller svåra skador.

OBS!

OBS!
Betecknar fara som kan medföra risk för maskinen och dess
funktion.

Farlig elektrisk spänning
Den här symbolen betecknar i kombination med ett signalord faror
som är förknippade med elektrisk spänning och anger information
för skydd mot elektrisk spänning.
Maskinskador
Den här symbolen betecknar i kombination med ordet OBS! faror
som gäller maskinen och dess funktion.
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Allmän fara
Den här symbolen betecknar i kombination med ett signalord faror
som kan orsaka dödsfall eller skador.

2 Säkerhet

2 Säkerhet
!

FARA

Alla anvisningar som anges i det här kapitlet beskriver ett farligt förhållande med
hög risk.
Förutom den här nämnda allmänt gällande säkerhetsinformationen måste även den i
följande kapitel nämnda åtgärdsrelaterade säkerhetsinformationen beaktas.

2.1 Allmänt
▪ Driftanvisningen innehåller grundläggande anvisningar för uppställning samt
drift och underhåll. Anvisningarna garanterar en säker hantering och bidrar till
att personskador och sakskador kan undvikas
▪ Följ säkerhetsanvisningarna i alla kapitel.
▪ Före montering och idrifttagning ska ansvarig personal/maskinägare ha läst
genom driftanvisningen och förstått innehållet.
▪ Driftanvisningens innehåll måste alltid finnas tillgängligt för fackpersonalen på
plats.
▪ Anvisningar och märkningar som är placerade direkt på produkten måste
observeras och vara i fullt läsbart skick. Detta gäller exempelvis för:
– Rotationsriktningspil
– Märkning för anslutningar
– Märkskylt
▪ Operatören ansvarar för att lokala bestämmelser följs.

2.2 Avsedd användning
▪ Pumpen/pumpaggregatet får endast användas i de användningsområden och
enligt de villkor som beskrivs i den medföljande dokumentationen.
▪ Använd pumpen/pumpaggregatet bara i tekniskt felfritt tillstånd.
▪ Använd inte pumpen/pumpaggregatet i delvis monterat tillstånd.
▪ Pumpen/pumpaggregatet får bara arbeta med de medier som beskrivs i
databladet eller i dokumentationen för det aktuella utförandet.
▪ Använd aldrig pumpen/pumpaggregatet utan pumpmedium.
▪ Observera uppgifterna för minsta tillåtna flödesmängd och maximalt tillåten
flödesmängd i databladet eller i dokumentationen (t.ex. för att undvika
överhettning, skador på mekaniska tätningar, kavitationsskador, lagerskador).
▪ Pumpen/pumpaggregatet ska alltid användas med avsedd rotationsriktning.
▪ Stryp aldrig pumpen på inloppssidan (risk för kavitationsskador).
▪ Kontrollera driftförhållanden som inte nämns i databladet eller i
dokumentationen med tillverkaren.

2.3 Personalkvalifikation och personalutbildning
Personalen måste ha relevanta kvalifikationer för transport, montering, användning,
service och underhåll.

2127.81/10-SV

Ansvarsområde, behörighet och övervakning av personal vid transport, montering,
användning, service och underhåll måste noga regleras av maskinägaren.
Om personalen saknar relevant kunskap ska detta åtgärdas genom utbildning och
undervisning som genomförs av fackpersonal. Eventuellt genomför maskinägaren
utbildningen på uppdrag av tillverkaren/leverantören.
Utbildning som rör pumpen/pumpaggregatet får endast genomföras under uppsikt
av teknisk fackpersonal.

Filtra N
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2 Säkerhet

2.4 Följder och faror då driftanvisningen ej följs
▪ Om driftanvisningen inte följs kan varken garantianspråk eller
skadeståndsanspråk göras.
▪ Om denna driftanvisning inte följs kan det t.ex. medföra följande risker:
– Risk för personskador på grund av elektrisk, termisk, mekanisk och kemisk
inverkan samt explosioner
– Bortfall av viktiga funktioner hos produkten
– Bortfall av föreskrivna metoder för skötsel och underhåll
– Fara för miljön pga läckage av farliga vätskor

2.5 Säkerhetsmedvetet arbete
Vid sidan av de säkerhetsanvisningar som anges i driftanvisningen samt den avsedda
användningen, gäller följande säkerhetsbestämmelser:
▪ Olycksfallsföreskrifter, säkerhetsbestämmelser och driftbestämmelser
▪ Explosionsskyddsföreskrifter
▪ Säkerhetsbestämmelser rörande hantering av farliga ämnen
▪ Gällande normer, direktiv och lagar

2.6 Säkerhetsanvisningar för operatören
▪ Montera lokala skyddsanordningar (t. ex. beröringsskydd) för heta, kalla och
rörliga delar och kontrollera deras funktion.
▪ Ta inte bort skyddsanordningarna (t. ex. beröringsskyddet) under drift.
▪ Ställ skyddsutrustning för personal till förfogande och använd den.
▪ Läckage (t.ex. i axeltätningen) av farliga pumpmedier (t.ex. explosiva, giftiga,
heta medier) måste åtgärdas så att det inte uppstår någon fara för människor
eller miljö. Följ gällande lagar och förordningar i samband med detta.
▪ Förhindra faror orsakade av elektricitet (för detaljer: se nationella föreskrifter
och/eller kontakta lokala energiföretag).
▪ Om en avstängning av pumpen inte leder till en ökad riskpotential, ska det vid
uppställning av pumpaggregatet monteras en nödstoppsmekanism i omedelbar
närhet av pumpen/pumpaggregatet.
▪ Personer som saknar behörighet (t. ex. barn) ska hållas borta från anläggningen.

2.7 Säkerhetsanvisningar för underhåll, service och montering
▪ Ombyggnad eller förändring av pumpen/pumpaggregatet är tillåten endast efter
godkännande från tillverkaren.
▪ Använd endast originaldelar eller delar/komponenter godkända av tillverkaren.
Användning av andra delar/komponenter kan upphäva ansvaret för de därav
uppkomna följderna.

▪ Alla arbeten på pumpen/pumpaggregatet får endast genomföras vid
stillastående pump/pumpaggregat.
▪ Utför samtliga arbeten på pumpaggregatet när detta har försatts i strömlöst
tillstånd.
▪ Pump/pumpaggregat måste ha antagit omgivningstemperatur.
▪ Pumphuset måste vara trycklöst och tömt.
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▪ Operatören ombesörjer att underhåll, inspektion och montering utförs av
auktoriserad och kvalificerad yrkespersonal som skaffat sig tillräckligt med
information genom att ingående studera bruksanvisningen.

2 Säkerhet

▪ Det tillvägagångssätt för att ta pumpaggregatet ur drift som beskrivs i
bruksanvisningen måste följas.
▪ Se till att sanera pumpar som arbetar med hälsovådliga medier.
▪ Montera resp. ta säkerhetsanordningar och skyddsanordningar i drift igen
omedelbart efter avslutade arbeten. Följ instruktionerna för idrifttagning innan
enheten tas i drift igen. (ð Kapitel 6.1, Sida 21)

2.8 Otillåtna driftsätt
Använd aldrig pumpen/pumpaggregatet om de gränsvärden som anges i databladet
resp. bruksanvisningen över- eller underskrids.

2127.81/10-SV

Driftsäkerheten för levererad pump/pumpaggregat kan bara garanteras vid avsedd
användning. (ð Kapitel 2.2, Sida 7)

Filtra N

9 från 38

3 Transport/Lagring/Avfallshantering

3 Transport/Lagring/Avfallshantering
3.1 Kontrollera leveranstillstånd
1. Kontrollera när varor överlämnas att alla förpackningar är oskadade.
2. Vid transportskador ska skadorna noggrant undersökas, dokumenteras och
omgående redovisas skriftligt till KSB eller återförsäljaren och
försäkringsbolaget.

3.2 Transportera

OBS
Felaktig transport av pumpen
Skada på pumpen!
▷ Pumpen/pumpaggregatet får aldrig lyftas i eller transporteras via den elektriska
anslutningsledningen.
▷ Stöt aldrig i eller tappa pumpen/pumpaggregatet.

3.3 Lagring/konservering

OBS
Skador till följd av frost, fukt, smuts, UV-strålning eller skadedjur under lagring
Korrosion/nedsmutsning av pumpen!
▷ Pumpen/pumpaggregat bör lagras i ett torrt, mörkt rum som är skyddat mot
solstrålar och frost med så konstant luftfuktighet som möjligt.
Förvara pumpen/pumpaggregatet i ett torrt, mörkt utrymme som är skyddat från sol
samt frostsäkert. Detta är även tillräckligt för konservering.

3.4 Återsändelse
1. Töm pumpen korrekt. (ð Kapitel 7.3, Sida 24)
2. Spola och rengör pumpen – särskilt vid skadliga, explosiva, heta och andra
farliga medier.
3. Om medier har använts, vars rester tillsammans med luftfuktighet medför
korrosionsskador eller brandrisk vid syrekontakt, måste pumpen dessutom
neutraliseras och torkas genom att vattenfri ädelgas blåses igenom.
4. Pumpen måste alltid åtföljas av en ifylld riskfrihetsförklaring.
Tillämpade säkerhetsåtgärder och saneringsåtgärder måste anges.
(ð Kapitel 12, Sida 35)

OBSERVERA

2127.81/10-SV

Vid behov kan du hämta ett intyg om riskfri enhet på internet på följande adress:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination
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3 Transport/Lagring/Avfallshantering

3.5 Avfallshantering

VARNING
Hälsofarliga medier, hjälp- och drivmedel
Fara för människor och miljö!
▷ Ta hand om och avfallshantera konserveringsmedel, spolningsvätskor samt
eventuella restvätskor.
▷ Använd skyddskläder och skyddsmask vid behov.
▷ Ta hänsyn till lagbestämmelser angående avfallshantering av hälsofarliga
medier.
1. Demontera produkten.
Samla upp fetter och smörjoljor vid demonteringen.
2. Sortera material t.ex. efter:
- metaller
- plast
- elektronikskrot
- fett och smörjoljor
3. Kassera enligt lokala föreskrifter och lagbestämmelser.
Elektriska eller elektroniska apparater som är märkta med den här symbolen får när
de är uttjänta inte slängas med vanliga hushållssopor.
Kontakta den lokala återvinningscentralen för mer information.

2127.81/10-SV

Om den elektriska eller elektroniska apparaten innehåller personrelaterade uppgifter
är driftchefen ansvarig för att de raderas innan de lämnas in för återvinning.

Filtra N
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4 Beskrivning av pumpen/pumpaggregatet

4 Beskrivning av pumpen/pumpaggregatet
4.1 Allmän beskrivning

OBS
Olämpliga pumpmedier
Skada på pumpen!
▷ Arbeta aldrig med korrosiva, brännbara eller explosionsfarliga vätskor.
▷ Mata aldrig avloppsvatten eller slipande medier.
▷ Använd aldrig inom livsmedelssektorn.
▪ Cirkulationspump för filteranläggningar i simhallar
▪ Enhjulig
▪ Självsugande
▪ Med inbyggd filterkorg för omrörning och förfiltrering
Pump för matning av klart, klorerat eller behandlat vatten, så som havsvatten och
bräckvatten.

4.2 Produktinformation enligt direktiv nummer 1907/2006 (REACH)
Information om den europeiska kemikalieförordningen (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
se https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/ .

4.3 Benämning
Exempel: Filtra N 6 E
Tabelle 3: Förklaring till beteckning
Uppgift

Betydelse

Filtra N

Pumpserie

6

Modellstorlek; flöde [m3/h]
6, 8, 12, 14, 18, 22, 24, 30

E

Motor
D

Trefas växelströmsmotor

E

Enfas växelströmsmotor

4.4 Typskylt
KSB SAS
F-59 320 Sequedin

Filtra N 22 E
230 V~
50 Hz
C = 25µF / 450 V
Classe F
IP 44

S-1101

7.0 A
1500 W
H. max = 18.5 m

Made in France

L WA
2011

dB
39300055

7
8
9
10
11

Bild 1: Märkskylt (exempel)
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1

Modellserie, pumpstorlek

2

Märkfrekvens

3

Märkspänning

4

Kondensatorkapacitet

5

Temperaturklass

6

Skyddsklass

7

Serienummer

8

Märkström

Filtra N

2127.81/10-SV

1
2
3
4
5
6

4 Beskrivning av pumpen/pumpaggregatet

9

Märkeffekt

11

Bullernivå

10

Maximal matarhöjd

Nyckel för serienummer
S = Serie, 11 = tillverkningsår 2011, 01 = vecka 1

4.5 Konstruktion påbyggnad
Modell
▪ Centrifugalpump
▪ Enstegs
▪ självsugande
▪ Horisontaluppställning
▪ Integrerat förfilter bestående av en filterkorg med mellanrör som kan öppnas i
mitten och därmed är lättare att rengöra
Motor
▪ Ytligt kyld
▪ Skyddsklass IP 44
▪ Temperaturklass F
Enfas växelströmsmotor:
▪ 230 V
▪ Temperaturbrytare med automatisk återinkoppling
Trefas växelströmsmotor:
▪ 230/400 V
Axeltätning
▪ Mekanisk tätning
Lager

2127.81/10-SV

▪ Motorlager med fettsmorda rullager

Filtra N
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4 Beskrivning av pumpen/pumpaggregatet

4.6 Konstruktion och funktion
2

1

3

4

5

Bild 2: Sprängskiss
1

tryckstuts

2

sugstuts

3

axel

4

axeltätning

5

pumphjul

Utförande Pumpen är försedd med en horisontell flödesingång och en vertikal flödesutgång.
Hydrauliken finns i en gemensam lagring och är ansluten till motorn via en axel.
Funktion Pumpmediet kommer in i pumpen via sugstutsen (2) och slungas utåt i en ström av
det roterande pumphjulet (5). I pumphusets flödesform omvandlas mediets
hastighetsenergi till tryckenergi och mediet leds via tryckstutsen (1) ut ur pumpen.
Hydrauliken begränsas på pumphjulets baksida av en pumphusvägg, som axeln (3)
löper genom. Axelgenomföringen genom locket tätas med en axeltätning (4). Axeln
är försedd med ett rullager.
Tätning Pumpen tätas med en glidringspackning med roterande medbringarstift.

4.7 Beräknade ljudnivåvärden
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Modellstorlek

Beräknat ljudvärde
[dB]

6E

69

8E

70

12 E

75

14 E

72

18 E

74

22 E

78

24 E

80

6 D- 8 D

69

12 D

75

14 D

71

18 D

77

22 D

78

24 D

79

30 D

80

2127.81/10-SV

Tabelle 4: Mätytljudstrycksnivå LwA

4 Beskrivning av pumpen/pumpaggregatet

4.8 Leveransomfattning
Beroende på utförandet ingår följande positioner i leveransomfattningen:
▪ Pumpaggregat
Tillbehör

2127.81/10-SV

Övriga nödvändiga delar kan erhållas från återförsäljaren.

Filtra N
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5 Uppställning/montering

5 Uppställning/montering
5.1 säkerhetsbestämmelser

FARA
Otillräcklig elektrisk anläggning
Livsfara!
▷ Den elektriska anläggningen måste motsvara installationsbestämmelserna VDE
100 (d.v.s. eluttag med jordningsuttag).
▷ Elnätet måste ha en jordfelsbrytare med max. 30 mA.
▷ Låt endast en elektriker utföra den elektriska anslutningen.

FARA
Användning utomhus
Livsfara på grund av strömstöt!
▷ Installera pumpen i enlighet med IEC 364-7-702 / NFC 15 100 avsnitt 702, på en
överslagssäker plats utanför det 3 m breda skyddsområdet som sträcker sig från
kärlets kant, eller i ett angränsande rum med åtkomst via dörr eller golvlucka.
▷ Utför anslutningen mellan pump och simbassäng med ledningar av isolerande
material som t.ex. PVC, eller med rörledningar av metall, som är
sammankopplade med simbassängens gemensamma jordning.
▷ Kontrollera att anslutningsboxens tätning är korrekt monterad.

FARA
Skadade anslutningsledningar och kontakter
Livsfara på grund av strömstöt!
▷ Kontrollera om kablar och anslutningsledningar är skadade innan de ansluts.
▷ Anslut aldrig skadade anslutningsledningar eller kontakter.

FARA
Skadad anslutningsbox
Livsfara på grund av strömstöt!
▷ Starta aldrig en pump vars anslutningsbox har skadats.

5.2 Kontroll innan uppställningen påbörjas
Innan du ställer upp maskinen ska du kontrollera följande punkter:
▪ Byggkonstruktionen kontrolleras och förbereds enligt dimensionerna på
måttskissen.

▪ Det pumpmedium som ska matas är ett tillåtet pumpmedium.

5.3 Ställa upp pumpaggregatet

OBS
Motoröverhettning orsakad av otillräcklig ventilation
Skada på pumpen/pumpaggregatet!
▷ Pumpen/pumpaggregatet måste stå på minst 30 mm avstånd från väggen.
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▪ Pumpaggregatet är enligt uppgifterna på märkskylten avsett för
strömförsörjningsnätet.

5 Uppställning/montering

B

HS

A

Bild 3: Ställa upp pumpaggregatet
A

Sugdrift

HS

Sughöjd

B

Inloppsdrift

OBSERVERA
Om pumpaggregatet ska arbeta i sugdrift, så ska sughöjden inte överstiga maximalt
3 meter.
Pumpaggregatet ska ställas upp horisontellt i ett översvämningssäkert, tillräckligt
ventilerat rum.
Pumpaggregatet ska ställas på ett brandsäkert tunt elastiskt underlag och fästas i
golvet.
Se till att pumpaggregatet är lättillgängligt för underhållsarbeten och
reparationsarbeten.
Nödvändigt arbetsutrymme Följande arbetsutrymme rekommenderas:

B

A

2127.81/10-SV

Bild 4: Nödvändigt arbetsutrymme
A

80 mm (optimal 100 mm) för demontering och montering av motorn

B

300 mm för utbyte av filtret

Filtra N
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5.4 Ansluta rörledning

FARA
Överskridelse av den tillåtna belastningen på pumpstutsen
Livsfara på grund av läckande, heta medier vid otäta ställen!
▷ Använd inte pumpen som fast punkt för rörledningarna.
▷ Rörledningarna ska stöttas direkt framför pumpen och anslutas korrekt utan
spänning.
▷ Följ reglerna för tillåtna krafter och moment på pumpstutsen.
▷ Kompensera utvidgningen av rörledningarna vid temperaturhöjning med
lämpliga åtgärder.

Bild 5: Ansluta rörledning
ü Motsvarande anslutningsvariant väljs.
ü Sugledningens diameter motsvarar sugstutsen.
ü Sugledningen dras helt tätt och så rakt och kort som möjligt.
1. Rengör behållare, rörledningar och anslutningar grundligt, spola och blås
igenom dem (framför allt vid nya anläggningar).
2. Täta rörledningsanslutningarna med lämpligt material (t.ex. teflonband).
Därvid måste den första gängringen vara fri så att anslutningarnas skruvförband
sitter korrekt.
3. Dra inte fast rörledningen mer än måttligt hårt, med maximalt vridmoment på
50 Nm.

5.5 Elektrisk anslutning

FARA
Arbeten på elektrisk anslutning av obehörig personal
Livsfara på grund av elektrisk stöt!
▷ Låt endast en kvalificerad elektriker genomföra den elektriska anslutningen.

2127.81/10-SV

▷ Följ föreskrifterna i IEC 60364.
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VARNING
Felaktig nätanslutning
Skada i elnätet; kortslutning!
▷ Följ de tekniska anslutningsvillkoren från den lokala elleverantören.
1. Kontrollera att aktuell nätspänning stämmer överens med uppgifterna på
märkskylten.
2. Välj lämplig koppling.
3. Anslut pumpaggregatet i enlighet med elanslutningsschemat.
(ð Kapitel 9.2, Sida 32)

OBSERVERA
Om trefaspumpar används rekommenderar vi att ett termiskt motorskydd
monteras.

5.6 Fylla på pumpen och lufta

OBS
Förhöjt slitage på grund av torrgång
Skada på pumpaggregatet!
▷ Kör aldrig pumpaggregatet i tomt tillstånd.
1. Skruva av det genomskinliga filterlocket.
2. Fyll pumpaggregatet med pumpmedium.
3. Lägg en tätningsring på det genomskinliga filterlocket.
4. Skruva på filterlocket till stopp på huset.
5. Öppna alla anslutningar helt.
6. Koppla på pumpen.
ð Efter några minuter måste pumpen ha börjat suga och matningen ha kommit
igång. Annars ska pumpen fyllas på nytt.

5.7 Kontrollera rotationsriktning

VARNING
Temperaturhöjning orsakad av roterande delar
Personskador, skada på pumpaggregatet!
▷ Kontrollera aldrig rotationsriktningen vid torr pump.

OBS
Rotationsriktning på styrdon och pumpaggregat
2127.81/10-SV

Skador på pumpen (mekanisk tätning, motorlager)!
▷ Beakta rotationsriktningspilen på pumpaggregatet.
▷ Kontrollera rotationsriktningen och vid behov, kontrollera den elektriska
anslutningen och korrigera rotationsriktningen.
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Den korrekta rotationsriktningen för motorn och pumpen är medurs (sett från
motorsidan).
1. Genom att starta motorn och genast stänga av den igen kan motorns
rotationsriktning kontrolleras.
2. Kontrollera rotationsriktningen.
Motorns rotationsriktning ska stämma överens med rotationsriktningspilen på
pumpen.

2127.81/10-SV

3. Vid felaktig rotationsriktning ska den elektriska anslutningen till motorn och vid
behov manövercentralen kontrolleras.
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6 Ta i drift/ta ur drift
6.1 Idrifttagning
6.1.1 Förutsättning för idrifttagande
Innan pumpaggregatet tas i drift måste följande punkter säkerställas:
▪ Pumpaggregatet är korrekt uppställt.
▪ Pumpaggregatet är elektriskt anslutet enligt gällande föreskrifter.
▪ Driftsdata och rotationsriktning har kontrollerats.
▪ Skyddsanordningarna är anslutna och funktionsdugliga.
▪ Ventilen går att vrida för hand.
▪ Pumpaggregatet är påfyllt.
6.1.2 Start

OBS
Filterkorg saknas
Pumpen/pumpaggregatet slits hårt!
▷ Använd aldrig pumpen/pumpaggregat utan filterkorg.
▷ Se till att filterkorgen sitter rätt.

OBS
Förhöjt slitage på grund av torrgång
Skada på pumpaggregatet!
▷ Kör aldrig pumpaggregatet i tomt tillstånd.
ü Pumpaggregatet är korrekt påfylld.
1. Starta pumpaggregatet.

6.2 Driftsgränser

VARNING
Överskridande av systemgränser avseende tryck och temperatur
Skaderisk på grund av läckande pumpmedium!
▷ Se till att arbeta inom driftområdet som anges i dokumentationen.
▷ Undvik längre drift mot stängd avstängningsventil.
▷ Pumpen får inte drivas vid högre temperaturer än angivet i databladet resp. på
märkskylten om inte skriftligt tillstånd från tillverkaren föreligger.

2127.81/10-SV

Tabelle 5: Driftgränser
Parameter

värde

Maximalt arbetstryck

2,5 bar

Pumpmediumtemperatur

0 till +35 °C

Omgivningstemperatur

0 till +60 °C

Spänning/frekvens växelström

230 V/50 Hz

Spänning/frekvens trefas

230 V / 400 V / 50 Hz

maximal sughöjd

3m

Skyddstyp

IP 44
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6.3 Ta ur drift/konservera/lagra

FARA
Arbeten på elektrisk anslutning av obehörig personal
Livsfara på grund av elektrisk stöt!
▷ Låt endast en kvalificerad elektriker genomföra den elektriska anslutningen.
▷ Följ föreskrifterna i IEC 60364.

FARA
Strömförsörjningen inte bruten
Livsfara!
▷ Dra ut nätkabeln eller lossa elledningarna. Säkra dem mot oavsiktlig
påslagning.
Pump/pumpaggregat förblir monterat
ü Tillräcklig vätsketillförsel finns för pumpens funktionskörning.
1. Vid en längre stilleståndstid ska pumpaggregatet regelbundet slås på och gå i ca
5 minuter varje månad till en gång i kvartalet.
ð Därigenom undviker man att det bildas avlagringar i pumpens inre och
direkt i pumpens tilloppsområde.
Pumpen/pumpaggregatet demonteras och lagras
ü Pumpen har tömts enligt föreskrifterna. (ð Kapitel 7.3, Sida 24)
ü Säkerhetsbestämmelserna för demontering av pumpen har följts.
ü Lagringen av pumpen sker enligt den tillåtna omgivningstemperaturen.
1. Spreja konserveringsmedel på pumphusets insida, speciellt vid
pumphjulsspalten.
2. Spreja konserveringsmedel genom sugstutsen och tryckstutsen.
Vi rekommenderar att stutsarna försluts (till exempel med plastkåpor).
3. Som skydd mot korrosion ska alla blanka pumpkomponenter och -ytor oljas eller
fettas in (silikonfri olja och fett, vid behov livsmedelsanpassat).
Följ ytterligare instruktioner för konservering.
Vid mellanlagring ska endast komponenter av låglegerat material som kommer i
kontakt med pumpmediet konserveras. Använd konventionella konserveringsmedel
som följer livsmedelslagstiftningen. Följ tillverkarens anvisningar vid applicering och
borttagning.
Följ tillkommande anvisningar och uppgifter. (ð Kapitel 3, Sida 10)

6.4 Återidrifttagning
För återidrifttagning ska punkterna för idrifttagning och gränserna för driftområdet
följas. (ð Kapitel 6.1, Sida 21) (ð Kapitel 6.2, Sida 21)

VARNING
Saknade skyddsutrustningar
Skaderisk på grund av rörliga delar eller läckande pumpmedium!
▷ Omedelbart efter det att arbetena avslutats måste alla säkerhetsanordningar
och skyddsanordningar sättas på plats igen och åter sättas i funktion.
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Innan pumpen/pumpaggregatet åter tas i drift ska dessutom åtgärderna för service
och underhåll genomföras. (ð Kapitel 7, Sida 24)

6 Ta i drift/ta ur drift

OBSERVERA

2127.81/10-SV

Om pumpen/pumpaggregatet varit ur drift längre tid än 1 år ska elastomerna bytas.
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7 Service/underhåll
7.1 Säkerhetsbestämmelser

FARA
Strömförsörjningen inte bruten
Livsfara!
▷ Dra ut stickkontakten och säkra pumpen mot oavsiktlig inkoppling.

FARA
Arbeten på pumpen av obehörig personal
Livsfara på grund av elektrisk stöt!
▷ Ombyggnad och demontering av pumpdelar för endast utföras av behörig
personal

VARNING
Pumpen står inte stadigt
Risk för klämskador på händer och fötter!
▷ Vid montering/demontering ska pumpen/pumpaggregatet/pumpdelar säkras
mot vältning och fall.

7.2 Underhåll/inspektion

VARNING
Varm yta
Risk för personskador!
▷ Låt pumpaggregatet svalna till omgivningstemperaturen.

7.3 Tömma/Rengöra
Skruva ut skruvarna 912 för att tömma pumpen. (ð Kapitel 9.1, Sida 31)

7.4 Montera pumpaggregat
7.4.1 Montera glidringspackning
Observera följande vid montering av glidringspackning:
▪ Håll arbetsplatsen ren och var noggrann.
▪ Ta inte bort glidytornas berörningsskydd förrän strax före monteringen.

2127.81/10-SV

▪ Undvik skador på tätningsytor och O-ringar.
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173
412.04
433

Bild 6: Montera glidringspackning
ü Alla demonterade delar ska rengöras och slitagekontrolleras.
ü Byt skadade eller slitna delar mot nya originalreservdelar.
ü Rengör tätningsytorna.
1. Fukta gummiytorna på glidringspackningen 433 med tvålvatten så blir det
lättare att montera.
2. Sätt in glidringspackningen 433.
3. Montera styrhjulskåpan 173.
4. Sätt in O-ringen 412.04 i styrhjulskåpan 173 och se till att den sitter ordentligt.
7.4.2 Montera pumphjulet

230
171

Bild 7: Montera pumphjulet

2127.81/10-SV

ü Glidringspackningen har monterats korrekt. (ð Kapitel 7.4.1, Sida 24)
1. Montera pumphjulet 230 och se till att glidringspackningens medbringare sitter
i pumphjulets urtagningar.
2. Montera pumphjulet 171.

Filtra N

25 från 38

7 Service/underhåll

7.4.3 Montera motorn

VARNING
Tippning av motorn
Risk för klämskador på händer och fötter!
▷ Säkra motorn genom binda eller stötta upp den.

563

563
Bild 8: Montera motorn
ü Pumphjulet är korrekt monterat. (ð Kapitel 7.4.2, Sida 25)
1. För motorn och pumphydrauliken i läge.
2. Sätt fast bulten 563.
3. Fäst motorn.

7.5 Demontera pumpaggregatet
7.5.1 Allmänna anvisningar/säkerhetsbestämmelser

VARNING
Arbeten på pumpen/pumpaggregatet av obehörig personal.
Risk för personskador!
▷ Låt reparations- och underhållsarbeten genomföras endast av särskilt utbildad
personal.

VARNING
Varm yta
Risk för personskador!
▷ Låt pumpaggregatet svalna till omgivningstemperaturen.

Icke-fackmannamässig lyftning/förflyttning av tunga moduler eller komponenter
Personskador och materiella skador!
▷ När tunga moduler eller komponenter förflyttas ska lämpliga transportmedel,
lyftanordningar och lyftmedel användas.
Följ grundläggande säkerhetsföreskrifter och anvisningar.
Vid demontering och montering ska sprängskisserna och den fullständiga ritningen
följas. (ð Kapitel 9.1, Sida 31)
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VARNING

7 Service/underhåll

OBSERVERA
För samtliga underhållsarbeten, reparationsarbeten och monteringsarbeten står
KSB-Service och auktoriserade verkstäder till förfogande. För kontaktadresser, se
bifogat adresshäfte "Adresser" eller på Internet "www.ksb.com/contact".

7.5.2 Montera av motorn

VARNING
Tippning av motorn
Risk för klämskador på händer och fötter!
▷ Säkra motorn genom binda eller stötta upp den.

563

563
Bild 9: Montera av motorn
1. Koppla från motorn.
2. Lossa bulten 563.
3. Lyft av motorn tillsammans med pumphydrauliken.
7.5.3 Montera ur pumphjulet

230

2127.81/10-SV

171

Bild 10: Montera ur pumphjulet
ü Motorn är demonterad. (ð Kapitel 7.5.2, Sida 27)
1. Dra av styrhjulet 171.
2. Dra av pumphjulet 230.
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7.5.4 Avlägsna glidringspackningen

173
412.04
433

Bild 11: Avlägsna glidringspackningen
ü Pumphjulet är demonterat. (ð Kapitel 7.5.3, Sida 27)
1. Dra av glidringspackningen 433.
2. Ta bort O-ringen 412.04 från styrhjulskåpan 173.

7.6 Reservdelshållning
7.6.1 Reservdelsbeställning
För reservdelsbeställningar behövs följande uppgifter:
▪ Modellserie
▪ Modellstorlek
Hämta alla uppgifter från märkskylten.
Ytterligare nödvändiga data är:
▪ Stycketal reservdelar
▪ Del-nr och beteckning
▪ Leveransadress
▪ Leveranssätt (fraktgods, post, expressgods, luftfrakt)
7.6.2 Rekommenderad reservdelshållning för tvåårsdrift enligt DIN 24296
Tabelle 6: Stycketal reservdelar för den rekommenderade reservdelshållningen
Del nr.

Artikelnamn

Antal pumpar (inkl. reservpumpar)
2

3

4

5

6

8

10 och
mer

Rullager

1

1

1

2

2

2

20 %

433

Glidringspackning

1

1

1

2

2

2

20 %
2127.81/10-SV

321
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7.7 Servicearbeten
7.7.1 Rengöra filterkorgen

Bild 12: Filterkorg
Filterkorgen måste rengöras regelbundet.

OBS
Filterkorg saknas
Pumpen/pumpaggregatet slits hårt!
▷ Använd aldrig pumpen/pumpaggregat utan filterkorg.
▷ Se till att filterkorgen sitter rätt.
1. Skruva av det genomskinliga locket.
2. Lyft ut filterkorgen.
3. Öppna filterkorgen i mitten.
4. Lyft bort mellanröret om det behövs.
5. Rengör delarna.
6. Montera in mellanröret i ena halvan av filterkorgen igen.
7. Stäng filterkorgen.
8. Sätt in filterkorgen i pumphuset.
Se till att inbyggnadspositionen blir rätt. (Markering)
9. Tryck in filterkorgen ordentligt i huset.
10. Om det behövs ska du fylla på vatten i pumphuset.
11. Kontrollera lockpackningens status och byt vid behov ut den.

2127.81/10-SV

12. Lägg lockpackningen på locket och skruva på locket tills det tar stopp.
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8 Störningar: Orsaker och åtgärder
VARNING
Åtgärdande av felaktigt utförda arbeten
Risk för personskador!
▷ Vid alla arbeten för åtgärdande av fel måste alla anvisningar i
användaranvisningen och/eller dokumentationen från tillverkaren av
tillbehören beaktas.
Om problem inträffar, vilka inte beskrivs i följande tabell, måste KSB-service
kontaktas.
Tabelle 7: Felsökning
Problem

Möjliga orsaker

Åtgärder1)

Motorn startar inte

Motorskyddsbrytaren är defekt eller
felkalibrerad

Kontrollera

Nätspänningen är korrekt, men
spänningen vid motorkopplingarna är
för svag

Byt ut aggregatets strömkabel och se till
att ledarna har tillräcklig kabelarea

Motorn är felaktigt ansluten

Följ kopplingsschemat

Sughöjden för hög

Sänk sughöjden

Pumphuset och sugledningen är inte
helt fyllda

Fyll helt

Luft läcker in vid det genomskinliga
locket

Kontrollera om tätningsringen sitter rätt
och tätar ordentligt

Luft läcker in vid sugledningen

Kontrollera om sugledningen är tät och
ligger stadigt fallande (så att luftfickor
inte bildas)

Pumpen börjar inte suga

Felaktig rotationsriktning (trefasmotor) kontrollera den elektriska anslutningen
Avstängningsventiler på tryck- och
sugsidan är helt eller delvis stängda
Matardata uppnås inte

Avstängningsventiler är helt öppna

Felaktig rotationsriktning (trefasmotor) kontrollera den elektriska anslutningen
Sammanlagd pumphöjd är lägre än
förutsett

Använd aggregat med högre matardata
eller minska tryckförlusterna

Filtret är helt eller delvis igensatt

Rengöra filterkorgen

Luft läcker in på sugsidan

Kontrollera sugledningens täthet

Läckage vid den mekaniska
tätningen

Mekaniska tätningen är skadad

Kontrollera och byt ut alla delar av den
mekaniska tätningen

Motorskyddet har lösts ut

Pumpen är igensatt

Kontrollera om det går att vrida runt
pumpen för hand

Pumpen går inte

kontrollera om utrymmet är tillräckligt
ventilerat

Går på 2 faser (trefasmotor)

kontrollera den elektriska anslutningen

Felaktig rotationsriktning (trefasmotor) kontrollera den elektriska anslutningen
Otillåtet spänningsfall

1

Höj spänningen eller öka ledarnas
kabelarea

Pumpen ska kopplas trycklös när tryckförande komponenter ska åtgärdas. Koppla bort pumpen från
strömförsörjningen och låt den svalna.
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för stora tryckförluster i rörledningarna Reducera tryckförlusterna (använd
ledningar med större diameter, reducera
antalet böjar)
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9.1 Sprängskiss med detaljförteckning
5x(900.1)
(81-59)
833

(81-22)

(81-93)
(837)

(837)
(833)

81-59

4x(900)

837

(331)
(525)
833

(525)

4x(900.01)

(832)
(831)

(81-22)

831

(833)

173
1x(412.04)

160

F iltra N 22; 24; 30

(160)

837

1x(412.01)

230

1x412.01

745

833

(837)

4x(900.02)

173

433
(832)

(230)
(831)

171

(745)

831

4x(900.02)

171

(745.01)

1x(412.03)

Filtra N 6; 8; 12; 14; 18
(331)

(81.59)

(420)

(81.93)
(837)

81-59

4x(900)
(331)
4X(563)

101

(101)

(81-23)
4x(563)

2x(412.02)

4x(563)

(818)

818

(89-12)
(81-23)

(931)

(321)

1x(412.04)

2x(912.01)

833

(932)

321

(321)
(931)

99.9.01

99.9.02

1x(412.01) 2x(412.02) 1x(412.03) 1x(412.04) 2x(912.1)

5x(412.01)

Bild 13: Sprängskiss
Tabelle 8: artikelförteckning
Komponentbeteckning

Detaljnummer

Komponentbeteckning

101

Pumphus

81-23

Stödfot

160

Lock

81-59

Stator

171

Ledskena

81-93

Motorskydd

173

Ledskenehus

818

Rotor

230

Pumphjul

831

Fläkt

321

Radialkullager

833

Anslutningsbox

412.01

Lockpackning

837

Kondensator

433

Mekanisk axeltätning

99-9

Packningar och skruvar

745

Filterkorg

2127.81/10-SV

Detaljnummer
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9.2 Elkopplingsschema
Pumpstorlekar 6 E, 8 E,
12 E, 14 E och 18 E

3~

Red (V1)

Purple (W1)

L1

L2

L3

L1

L2

L3

U2-V2-W2

White (U1)

N

Purple (W1) Blue (V2)

L

400 V

Red (V1) Black (U2)

230 V

230 V
White (U1) Green (W2)

1~

Bild 14: Elektriskt anslutningsschema (pumpstorlekar 6 E, 8 E, 12 E, 14 E och 18 E)
Pumpstorlekar 22 E och 24 E

2127.81/10-SV

Bild 15: Elektriskt anslutningsschema pumpstorlekar 22 E och 24 E
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10 EU-försäkran om överensstämmelse
Leverantör:

KSB S.A.S.
128, rue Carnot,
59320 Sequedin (Frankrike)

Härmed förklarar tillverkaren att produkten:

Filtra N (E, 1~)
Serienummerintervall: 2021w01 till 2022w52
▪ överensstämmer med alla bestämmelser i följande direktiv/förordning i deras aktuella version:
– 2006/42/EG: maskindirektiv
– Elektriska komponenter2): 2011/65/EU: Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter (RoHS)
Vidare förklarar leverantören att:
▪ följande harmoniserade internationella standarder har tillämpats:
– ISO 12100
– EN 809
– EN 60034-1, EN 60034-5/A1
– EN 60335-1/A1, EN 60335-2-41
Ansvarig för sammanställning av de tekniska underlagen:
Dr Frank Obermair
Teknisk projektledare Produktutveckling pumpsystem och styrdon
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Tyskland)
EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats:
Frankenthal, 2021-01-01

Jochen Schaab
Chef Produktutveckling pumpsystem och styrdon
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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11 EU-försäkran om överensstämmelse

11 EU-försäkran om överensstämmelse
Leverantör:

KSB S.A.S.
128, rue Carnot,
59320 Sequedin (Frankrike)

Härmed förklarar tillverkaren att produkten:

Filtra N (D, 3~)
Serienummerintervall: 2021w01 till 2022w52
▪ överensstämmer med alla bestämmelser i följande direktiv/förordning i deras aktuella version:
– 2006/42/EG: maskindirektiv
– Elektriska komponenter3): 2011/65/EU: Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter (RoHS)
Vidare förklarar leverantören att:
▪ följande harmoniserade internationella standarder har tillämpats:
– ISO 12100
– EN 809
– EN 60034-1, EN 60034-5/A1
Ansvarig för sammanställning av de tekniska underlagen:
Dr Frank Obermair
Teknisk projektledare Produktutveckling pumpsystem och styrdon
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Tyskland)
EU-försäkran om överensstämmelse har upprättats:
Frankenthal, 2021-01-01

Jochen Schaab
Chef Produktutveckling pumpsystem och styrdon
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
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12 Riskfrihetsförklaring
Typ:

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

Uppdragsnummer/
Positionsnummer4):

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

Leveransdatum:

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

Tillämpningsområden:

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

4)

Pumpmedium :

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

Kryssa i tillämpligt alternativ4):

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

frätande

brandfarligt

lättantändligt

explosivt

hälsofarligt

R
⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

hälsovådligt

giftigt

radioaktivt

miljöfarligt

ofarligt

Orsak till återsändelse4):

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

Anmärkningar:

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

Produkten/tillbehöret har före leverans/iordningsställande noggrant tömts samt rengjorts in- och utvändigt.
Härmed försäkrar vi att denna produkt är fri från farliga kemikalier, biologiska och radioaktiva ämnen.
På magnetkopplade pumpar har innerrotorenheten (pumphjul, pumphuslock, lagerringshållare, glidlager, innerrotor) tagits
ut ur pumpen och rengjorts. Vid otäthet i spaltkåpan rengjordes även yttre rotor, lagerhållarlanterna, läckagebarriär och
lagerkonsol resp. mellanstycke.
På spaltrörsmotorpumpar har rotor och glidlager tagits ut ur pumpen för rengöring. Vid otäthet hos statorns spaltrör har
statorrummet kontrollerats med avseende på inträngande pumpmedium och vid behov avlägsnats.
⃞

Särskilda säkerhetsåtgärder behövs inte för den fortsatta hanteringen.

⃞

Följande säkerhetsåtgärder avseende spolningsvätskor, restvätskor och avfallshantering krävs:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Vi försäkrar att de angivna uppgifterna är korrekta och fullständiga, och att försändelsen sker enligt gällande lagbestämmelser.

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

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

Plats, datum och underskrift

Adress

Företagsstämpel

2127.81/10-SV

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

4
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