Potopna črpalka z motorjem

Amarex
Oznaka od DN 50 do DN 150
Motorji:
2-polni: od 014 do 084
4-polni: od 012 do 077
50 Hz / 60 Hz, CE

Navodila za uporabo/
namestitev

Vizitka
Navodila za uporabo/namestitev Amarex
Izvorna navodila za uporabo
Vse pravice pridržane. Vsebine brez pisnega dovoljenja proizvajalca ni dovoljeno razširjati,
razmnoževati, spreminjati ali posredovati drugim.
Splošno velja: Tehnične spremembe so pridržane.
© KSB SE & Co. KGaA, Frankenthal 17. 02. 2021

Glosar

Glosar
Blokovna različica
Motor je na črpalko nameščen nad prirobnico ali
nosilnim nastavkom

Hidravlični sistem
Del črpalke v katerem je kinetična energija
pretvorjena v tlačno energijo

IE3
Razred energetske učinkovitosti v skladu z IEC
60034-30: 3 = Premium Efficiency (IE =
International Efficiency)

Izjava o neoporečnosti

2573.820/03-SL

Izjava o neoporečnosti je potrdilo stranke v
primeru vračila proizvajalcu, da je bil izdelek v
skladu z navodili izpraznjena, tako da deli, ki so
prišli s stik s prečrpano tekočino, niso več nevarni
za okolje in zdravje.
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1 Splošno

1 Splošno
1.1 Osnove
Navodila za uporabo so veljavna za serijo in različico, navedeno na naslovnici (za
podrobne podatke glejte naslednjo tabelo).
Tabela 1: Veljavnost navodil za uporabo
Oznaka

Oblika tekalnega
kolesa

Različica materiala
G

G1

G2

GH

50-140

F

F

F

F

F

50-220

F

F

F

F

F

65-150

F

F

F

F

F

65-170

F

F

F

F

F

65-230

F

F

F

F

F

80-140

D

D

-

D

D

80-150

F

F

F

F

F

80-170

D

D

-

D

D

80-180

F, D

F, D

F

F, D

F, D

80-220

F

F

F

F

F

80-230

F, D

F, D

F

F, D

F, D

100-140

D

D

-

D

D

100-170

D

D

-

D

D

100-180

F, D

F, D

F

F, D

F, D

100-230

F, D

F, D

F

F, D

F, D

150-180

F

F

F

F

F

150-230

F, D

F, D

F

F, D

F, D

V navodilih za uporabo je opisana ustrezna in varna uporaba v vseh fazah delovanja.
Na tipski ploščici so navedeni serija in oznaka, najpomembnejši podatki o delovanju,
številka naročila in koda postavke. Številka naročila in koda postavke natančno
določata črpalni agregat in pri vseh nadaljnjih poslovnih postopkih omogočata
njegovo identifikacijo.
Za ohranitev pravice do uveljavljanja garancije se v primeru nastale škode nemudoma
obrnite na najbližji servis podjetja KSB .

1.2 Vgradnja nepopolnih strojev
Pri vgradnji nepopolnih strojev, ki jih dobavi družba KSB, je treba upoštevati
posamezne razdelke poglavja Servis/vzdrževanje.

1.3 Ciljna skupina
Ciljna skupina teh navodil za uporabo je tehnično strokovno usposobljeno osebje.
(ð Poglavje 2.3, Stran 10)

2573.820/03-SL

1.4 Priložena dokumentacija
Tabela 2: Pregled priložene dokumentacije
Dokument

Vsebina

Podatkovni list

Opis tehničnih podatkov črpalke/črpalnega
agregata

Načrt namestitve/seznam z
merami

Mere priključkov in mere, potrebne za postavitev
in namestitev črpalke in črpalnega agregata, teže

Lastnosti hidravličnega sistema

Podatki o višini črpanja, pretoku, izkoristku in
potrebni moči

Amarex
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Dokument

Vsebina
1)

Popolni prikaz

Prečni prikaz črpalke

Seznami nadomestnih delov1)

Nadomestni deli

Dodatna navodila za uporabo1)

Npr. za dele za fiksno potopno namestitev

Upoštevajte ustrezno dokumentacijo posameznega proizvajalca za dodatno opremo
in/ali vgrajene dele stroja.

1.5 Znaki
Tabela 3: Uporabljeni znaki
Znak

Pomen
✓

Oznaka za navodila za ravnanje

⊳

Napotek ob varnostnih navodilih

⇨

Rezultat

⇨

Opomba

1.

Navodila za izvajanje ukrepov v več korakih

2.
Napotek
navedena so priporočila in pomembni napotki za delo z izdelkom

1.6 Oznake opozoril
Tabela 4: Značilnosti opozoril
Znak
!

Razlaga

NEVARNOST NEVARNOST

Beseda opozarja na visoko stopnjo nevarnosti, zaradi katere lahko
pride do težkih poškodb ali smrti, če je ne preprečite.
!

OPOZORILO OPOZORILO
Beseda opozarja na srednjo stopnjo nevarnosti, zaradi katere lahko
pride do težkih poškodb ali smrti, če je ne preprečite.

POZOR

POZOR
Beseda opozarja na nevarnost, ki lahko ob neupoštevanju povzroči
poškodbe stroja in prepreči delovanje.
Zaščita pred eksplozijo
Znak v skladu z direktivo ES 2014/34/EU (ATEX) navaja informacije o
ukrepih za preprečevanje eksplozij v potencialno eksplozivnih
okoljih.
Splošna nevarnost
Znak skupaj z besedo opozarja na nevarnost težkih poškodb ali
smrti.

Poškodbe stroja
Znak skupaj z besedo POZOR opozarja na nevarnosti za stroj in
njegovo delovanje.

1

Če je bilo tako določeno v obsegu dobave
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Nevarnost električnega toka
Znak skupaj z besedo opozarja na nevarnost električne napetosti,
poleg njega pa so navedeni napotki za zaščito pred električno
napetostjo.

2 Varnost

2 Varnost
!

NEVARNOST

Vsi napotki v tem poglavju opozarjajo na ogroženost z visoko stopnjo tveganja.
Poleg tukaj navedenih splošno veljavnih varnostnih informacij morate upoštevati tudi
varnostne informacije glede postopkov, ki so navedene v naslednjih poglavjih.

2.1 Splošno
▪ V navodilih za uporabo so navedeni glavni napotki za postavitev, uporabo in
vzdrževanje. Upoštevanje napotkov zagotavlja varno uporabo in pomaga pri
preprečevanju poškodb oseb in nastanku materialne škode.
▪ Upoštevati je treba varnostne napotke v vseh poglavjih.
▪ Navodila za uporabo mora usposobljeno osebje/upravljalec pred namestitvijo in
prvim zagonom prebrati in razumeti.
▪ Izvod navodil za uporabo mora biti vedno na voljo usposobljenemu osebju v
bližini naprave.
▪ Oznake z napotki, nameščene neposredno na izdelku, je treba upoštevati.
Oznake morajo biti vedno čitljive. To na primer velja za naslednje dele:
– puščico, ki označuje smer vrtenja
– Oznaka za priključke
– Tipska ploščica
▪ Upravljalec mora poleg določb upoštevati tudi lokalne določbe.

2.2 Predvidena uporaba
▪ Črpalni agregat je dovoljeno uporabljati samo v delovnih območjih, ki so opisana
v priloženi dokumentaciji.
▪ Črpalni agregat je dovoljeno uporabljati samo v tehnično brezhibnem stanju.
▪ Črpalnega agregata ni dovoljeno uporabljati, če namestitev ni opravljena do
konca.
▪ S črpalnim agregatom je dovoljeno prečrpavati samo tekočine, navedene na
podatkovnem listu ali v dokumentaciji določene različice.
▪ Črpalni agregat ne sme nikoli delovati prazen.
▪ Upoštevajte omejitve za dovoljeno nepretrgano delovanje, ki so navedene na
podatkovnem listu ali v dokumentaciji (Qnajm. in Qnajv.) (možna škoda: poškodba
gredi, ležajev, drsnih obročnih tesnil itd.).
▪ Pri prečrpavanju neočiščene odpadne vode morajo biti delovne vrednosti pri
nepretrganem delovanju med 0,7 in 1,2 x Qopt, saj je v tem območju tveganje
zamašitve ali blokade najmanjše.
▪ Izogibajte se nepretrganemu delovanju pri zelo majhnem številu vrtljajev in
majhnem pretoku (< 0,7 x Qopt).
▪ Upoštevajte podatke o najmanjših in največjih dovoljenih pretokih, ki so
navedeni na podatkovnem listu ali v dokumentaciji (npr. preprečevanje
pregrevanja, poškodb drsnih obročnih tesnil, kavitacije, poškodb ležajev).

2573.820/03-SL

▪ Dotoka na strani vsesavanja ni dovoljeno omejevati (preprečevanje poškodb
zaradi kavitacije).
▪ O načinih delovanja, ki niso navedeni na podatkovnem listu ali v dokumentaciji,
se je treba posvetovati s proizvajalcem.
▪ Uporaba različnih oblik tekalnega kolesa je dovoljena samo za tekočine za
prečrpavanje, navedene v nadaljevanju.
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2 Varnost

Tekalno kolo za prosti pretok
Uporaba za naslednje tekočine za prečrpavanje:
(oblika tekalnega kolesa F-najv.) Tekočine za prečrpavanje s trdimi delci in vozlatimi primesmi ter
plinskimi in zračnimi mehurčki
Odprto kolo z dvema lopaticama Uporaba za naslednje tekočine za prečrpavanje:
(oblika tekalnega kolesa D-najv.) Odpadna voda z vlažnimi robčki in sestavnimi deli z dolgimi vlakni

2.3 Kvalifikacije in šolanje osebja
Osebje mora biti ustrezno usposobljeno za transport, namestitev, upravljanje,
vzdrževanje in pregled.
Upravljalec mora osebju natančno dodeliti odgovornosti, pristojnosti in področja
nadzora za transport, namestitev, upravljanje, vzdrževanje in pregled.
Preprečite nevednost osebja zaradi pomanjkljivega usposabljanja, ki ga mora izvajati
ustrezno usposobljeno osebje. Usposabljanje lahko z ustreznim pooblastilom
proizvajalca/dobavitelja izvaja upravljalec.
Praktična usposabljanja na črpalki/črpalnem agregatu je dovoljeno izvajati samo pod
nadzorom ustrezno usposobljenega osebja.

2.4 Posledice in nevarnosti zaradi neupoštevanja navodil
▪ Neupoštevanje teh navodil za uporabo povzroči izgubo garancijskih pravic in
pravice do nadomestila za nastalo škodo.
▪ Zaradi neupoštevanja navodil lahko pride npr. do naslednjih nevarnosti:
– Ogroženost osebja zaradi električnih, termičnih, mehanskih in kemičnih
vplivov ter eksplozij
– Nedelovanje pomembnih funkcij izdelka
– Neučinkovitost predpisanih načinov servisiranja in vzdrževanja
– Ogroženost okolja zaradi izpusta nevarnih snovi

2.5 Varno delo
Poleg varnostnih napotkov, navedenih v teh navodilih za uporabo, in predvidene
uporabe veljajo tudi naslednji varnostni napotki:
▪ Predpisi za preprečevanje nezgod, varnostne in operativne določbe
▪ Predpisi za zaščito pred eksplozijami
▪ Varnostni predpisi za delo z nevarnimi snovmi
▪ Veljavni standardi, direktive in zakoni

2.6 Varnostni napotki za upravljalca
▪ Zaščitne naprave na mestu uporabe (npr. zaščita pred dotikanjem) za namestitev
vročih, hladnih in premičnih delov in preverjanje njihovega delovanja.
▪ Zaščitnih naprav (npr. zaščite pred dotikanjem) ne odstranjujte med delovanjem.

▪ Curke nevarnih tekočin (npr. eksplozivnih, strupenih, vročih) pri puščanju (npr.
tesnila gredi) preusmerite tako, da ne pride do ogrožanja osebja ali nevarnosti za
okolje. Upoštevajte veljavne zakonske določbe.
▪ Preprečite nevarnost zaradi električnega toka (podrobnosti si oglejte v državnih
predpisih in/ali pa se o njih pozanimajte pri ponudnikih električne energije).
▪ Če izklop črpalke ne predstavlja povečane nevarnosti, pri postavitvi črpalnega
agregata namestite krmilno napravo za ZASILNI IZKLOP v neposredno bližino
črpalke/črpalnega agregata.
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▪ Zaščitna oprema mora biti osebju vedno na voljo, osebje pa jo mora vedno
uporabljati.

2 Varnost

2.7 Varnostni napotki za servise, preglede in namestitve
▪ Predelave ali spremembe na črpalki/črpalnem agregatu so dovoljene samo s
privoljenjem proizvajalca.
▪ Uporabljajte samo originalne dele/komponente, ki jih je odobril proizvajalec.
Zaradi uporabe neodobrenih delov/komponent lahko propade veljavnost
garancije za nastale posledice.
▪ Upravljalec mora poskrbeti, da servise, preglede in namestitve izvaja pooblaščeno
in usposobljeno osebje, ki pred izvajanjem del natančno prouči navodila za
uporabo.
▪ Dela na črpalki/črpalnem agregatu je dovoljeno izvajati samo med mirovanjem.
▪ Dela na črpalnem agregatu je dovoljeno izvajati samo, ko ta ni priklopljen na
napajanje.
▪ Temperatura črpalke/črpalnega agregata mora biti enaka temperaturi okolice.
▪ V ohišju črpalke ne sme biti tekočine pod tlakom.
▪ Obvezno je treba upoštevati opisane postopke za dokončno zaustavitev
črpalnega agregata, ki so navedeni v navodilih za uporabo.
(ð Poglavje 6.3, Stran 41)
▪ Črpalke za prečrpavanje zdravju škodljivih sredstev je treba dekontaminirati.
▪ Varnostne in zaščitne naprave je treba znova namestiti in vklopiti takoj po
zaključku del. Pred ponovnim zagonom je treba upoštevati navedene točke za
zagon. (ð Poglavje 6.1, Stran 38)

2.8 Nedovoljeni načini delovanja
Črpalka/črpalni agregat ne sme nikoli delovati izven mejnih vrednosti, navedenih na
podatkovnem listu in v navodilih za uporabo.
Varno delovanje dobavljene črpalke/črpalnega agregata je zagotovljeno samo ob
primerni uporabi.

2.9 Napotki za zaščito pred eksplozijami
!

NEVARNOST

Pri uporabi črpalnega agregata, zaščitenega pred eksplozijo, je treba obvezno
upoštevati napotke za zaščito pred eksplozijami v tem poglavju.
Razdelki teh navodil za uporabo, označeni s sosednjim znakom, veljajo za črpalne
agregate, zaščitene pred eksplozijo, tudi v primerih, ko ti začasno delujejo izven
potencialno eksplozivnih okolij.
V potencialno eksplozivnih območjih je dovoljeno uporabljati samo črpalke/črpalne
agregate, ki so opremljeni z ustrezno oznako in so za tako uporabo tudi potrjeni, kar
je navedeno na podatkovnem listu.
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Za uporabo črpalnega agregata, zaščitenega pred eksplozijo v skladu z direktivo
2014/34/EU (ATEX), veljajo posebna pravila.
Poleg tega še zlasti upoštevajte razdelke v teh navodilih za uporabo, ki so označeni s
sosednjo oznako.
Zaščita pred eksplozijo je zagotovljena samo ob primerni uporabi.
Mejnih vrednosti, navedenih na podatkovnem listu ali na tipski ploščici, ni dovoljeno
preseči, hkrati pa mešalnik tudi ne sme delovati pod njimi.
Nedovoljenim načinom delovanja se izogibajte.
2.9.1 Popravila
Za popravila črpalk, zaščitenih pred eksplozijo, veljajo posebni predpisi. Predelave ali
spremembe črpalnega agregata lahko vplivajo na zaščito pred eksplozijo in jih je zato
dovoljeno izvajati samo po dogovoru s proizvajalcem.
Popravila rež z zaščito pred prebojem isker je dovoljeno izvajati samo v skladu s
konstrukcijskimi podatki proizvajalca. Popravila v skladu z vrednostmi v tabelah 1 in 2
standarda EN 60079-1 niso dovoljena.
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3 Transport/skladiščenje/odlaganje
3.1 Preverite dobavno stanje
1. Pri prevzemu izdelka preverite vsak paket, ali je poškodovan.
2. V primeru poškodb pri transportu natančno določite višino škode, jo zabeležite
in o tem nemudoma pisno obvestite KSB ali dobavitelja in zavarovalnico.

3.2 Transport

NEVARNOST
Neustrezen transport
Smrtna nevarnost zaradi padajočih delov!
Poškodbe črpalnega agregata!
▷ Orodje za obešanje pritrdite izključno na ročaj črpalnega agregata.
▷ Črpalnega agregata nikoli ne obešajte za električni vod.
▷ Dobavljeno dvižno verigo/vrv uporabljajte izključno za spuščanje črpalnega
agregata v jašek za črpalko ali za dviganje iz njega.
▷ Dvižno verigo/vrv varno vpnite na črpalko in dvigalo.
▷ Uporabljajte samo preskušeno, primerno označeno in odobreno orodje za
obešanje.
▷ Upoštevajte državne predpise za transport.
▷ Upoštevajte dokumentacijo proizvajalca orodja za obešanje.
▷ Nosilnost orodja za obešanje mora biti večja od teže črpalnega agregata, ki ga
želite dvigniti, navedene na tipski ploščici. Poleg tega bodite pozorni tudi na
dele naprave, ki jih je treba dvigniti.

3.3 Skladiščenje/hramba
Če boste stojalo za potopno motorno mešalo prvič uporabili dlje časa po dobavi, so
priporočljivi naslednji ukrepi:

POZOR
Neustrezno skladiščenje
Poškodbe električnih napajalnih vodov!
▷ Električne vode podprite pri pušah za kable in tako preprečite trajne
deformacije.
▷ Zaščitne pokrovčke električnih vodov odstranite šele pri vgradnji.

POZOR
Poškodbe pri skladiščenju zaradi vlage, umazanije ali škodljivcev v zraku
▷ Pri skladiščenju na prostem je treba črpalko/črpalni agregat ali črpalke/črpalne
agregate v embalaži ter opremo pokriti tako, da ne bodo izpostavljeni vodi.

POZOR
Vlažne, umazane ali poškodovane odprtine in spoji
Črpalka ni zatesnjena ali je poškodovana!
▷ Pred skladiščenjem po potrebi očistite in zaprite odprtine in spoje črpalk.
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Korozija/umazanost črpalke/črpalnega agregata!

3 Transport/skladiščenje/odlaganje

Tabela 5: Skladiščenje glede na pogoje okolice
Pogoji okolice

Vrednost

Relativna vlažnost

5 % do 85 % (brez kondenzacije)

Temperatura okolice

od –20 °C do +70 °C

▪ Črpalni agregat osušite in ga uskladiščite tako, da bo v originalni embalaži
shranjen na stabilni podlagi.
1. Notranjost ohišja črpalke naškropite s sredstvom za konzerviranje, še posebej v
območju impelerja.
2. Sredstvo za konzerviranje poškropite skozi sesalni nastavek in nastavek za tlačni
vod.
Priporočamo, da nato zamašite odprtine nastavkov (npr. s čepki iz umetnih
mas).

NAPOTEK
Pri nanašanju ali odstranjevanju sredstva za konzerviranje upoštevajte napotke
proizvajalca.

3.4 Vračilo
1. Črpalko izpraznite v skladu z navodili. (ð Poglavje 7.3, Stran 51)
2. Črpalko je treba še posebej pri škodljivih, eksplozivnih, vročih ali ostalih
tveganih tekočinah sprati in očistiti.
3. Črpalko dodatno nevtralizirajte ter spihajte s suhim inertnim plinom, da se osuši,
pri tekočinah za prečrpavanje, ki lahko z zračno vlažnostjo svojih ostankov
povzročijo korozijo ali se lahko ob stiku s kisikom vnamejo.
4. Črpalki je treba vedno priložiti tudi v celoti izpolnjeno izjavo o neoporečnosti.
Navesti je treba tudi uporabljene zaščitne ukrepe in ukrepe za dekontaminacijo.
(ð Poglavje 11, Stran 81)

NAPOTEK
Po potrebi je mogoče izjavo o neoporečnosti prenesti s tega spletnega naslova:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.5 Odstranitev

OPOZORILO
Zdravju škodljive tekočine, pomožna in pogonska sredstva
Nevarnost za ljudi in okolje.
▷ Konzervanse, čistilna sredstva in preostale tekočine prestrezite in odstranite.
▷ Po potrebi oblecite zaščitna oblačila in masko.
▷ Upoštevajte zakonske odločbe glede odstranjevanja zdravju škodljivih tekočin.

2573.820/03-SL

1. Odstranite izdelek.
Pri tem odstranite masti in tekoča maziva.
2. Materiale ločite po npr.:
- kovina
- umetni materiali
- elektronski deli
- masti in tekoča maziva
3. Odstranite v skladu z državnimi predpisi in/ali dele predajte podjetju za urejeno
odstranjevanje nevarnih odpadkov.
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Električne ali elektronske naprave, ki so označene s sosednjo oznako, je po izteku
življenjske dobe prepovedano zavreči med gospodinjske odpadke.
Za vračilo se obrnite na posamezno krajevno podjetje za odstranjevanje odpadkov.
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Če so na starih električnih ali elektronskih napravah osebnih podatki, je uporabnik
sam odgovoren za njihovo brisanje pred vračilom naprav.
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4 Opis črpalke/črpalnega agregata
4.1 Splošen opis
Transport odpadnih voda, gospodarjenje z odpadno vodo, naprave za
odvodnjavanje, čistilne naprave, transport deževnice, ponovna cirkulacija, obdelava
blata

4.2 Informacije o izdelku v skladu z uredno št. 1907/2006 (REACH)
Informacije v skladu z evropsko uredbo o kemikalijah (ES) št. 1907/2006 (REACH)
najdete na https://www.ksb.com/ksb-de/konzern/Unternehmerische_Verantwortung/
reach/ .

4.3 Ime
Tabela 6: Primer imena
Položaj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

AR X

0

0

0

0

0

X

1

0

0

D 1 0 0 - 2 3 0

/

0

6

5

F

4

U

S

G

-

2

2

0

Navedeno na tipski ploščici in podatkovnem listu

/

Navedeno samo v podatkovnem listu

Tabela 7: Pomen oznake
Položaj

Podatek

1-3

Tip črpalke
ARX

5

14-16

D-max

Odprto tekalno kolo z dvema lopaticama

F-max

Tekalno kolo za prosti pretok

Oznaka
100

Nazivni premer tlačnega priključka [mm]

230

Velikost hidravlike

Moč motorja PN [kW]
012

1,24

...

...

084

8,40

Razred energetske učinkovitosti2)

17

18

C

IE3

F

Brez

Št. polov motorja

19

2

2-polni

4

4-polni

Različica motorja

20
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Oblika tekalnega kolesa

6-12

U

Brez zaščite pred eksplozijo, standardno

Y

Z zaščito pred eksplozijo

Vrsta izdelave motorja
S

21-22

Mokra namestitev

Različica materiala
Serijska zaščita, sivo lito železo3)

G

2

3

Pomen

IEC 60034-30 za potopne motorne črpalke ni zavezujoče predpisan. Izračun/določitev stopnje učinkovitosti je
podobno predpisanemu načinu meritve v IEC 60034-2. Oznaka se uporablja za potopne motorje, ki imajo
primerljive stopnje učinkovitosti kot standardni motorji v skladu s standardom IEC 60034-30.
Glede na konfiguracijo sta tekalno kolo in sesalni pokrov za serijo D iz nodularne litine

Amarex

15 od 86

4 Opis črpalke/črpalnega agregata

Položaj

Podatek

Pomen

21-22

G1

Standardna različica sivo lito železo, tekalno kolo iz nerjavnega
jekla Duplex

G2

Standardna različica sivo lito železo, tekalno kolo iz trde litine

GH

Standardna različica sivo lito železo, tekalno kolo in tlačni pokrov
iz trde litine

24-26

Nazivni premer tekalnega kolesa [mm]

28-36

090

90

...

...

220

220

00000X100

Dodatna koda za različico

4.4 Tipska ploščica

a)

b)
KSB S.A.S.

1

KSB S.A.S.

128, rue Carnot
59320 Sequedin
France

2
3
4

TYPE ARX D100-170/045C2USG -135/12000L101
No. 99729xxxxx / 11700 /1
Q 100 M3/H
H 10 M
TEMP. MAX. 40 °C
145 kg
2019

5
6
7
8
9

MOTOR IP 68 SUBM. MAX. 25 m CLASS H
NG10LN02-170
3 ~ M.-No. 70262940
4.54kW
50 Hz cosφ 0,89
400 / 690 V
P2
IA/IN 12.4
S1
2904 min-1
10,08/5,8 A
DE
EN
FR

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

128, rue Carnot
59320 Sequedin
France

10

TYPE ARX D100-170/045C2YSG -135/12010L101
II 2G Ex db h IIB T4Gb
No. 99729xxxxx /11700 /1
Q 100 m³/h
H 10 m
TEMP. MAX. 40 °C
119 kg
2020

11
12
13
14

MOTOR IP 68 SUBM. MAX. 25 m CLASS H
NG10LN02-170
3 ~ M.-No. 70262940
P2 4.54 kW
50 Hz cosφ 0,89
400/690 V
IA/IN 12.4
2904 min-1
S1
10.05/5.8 A
II 2G Ex db IIB T4 Gb IBExU19ATEX1097 X
0081

15
16
17
18

19

DE
EN
FR

MADE IN FRANCE ZN 3826 - M 68

20

21

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

MADE IN FRANCE ZN 3826 - M 69

Sl. 1: Tipska ploščica (primer) a) standardni črpalni agregat, b) črpalni agregat z zaščito pred eksplozijo
1

Ime

2

Številka naročila podjetja KSB

3

Pretok

4

najvišja temperatura tekočine za prečrpavanje in
okolice

5

Razred zaščite

6

Nazivna moč

7

Nazivno število vrtljajev

8

Nazivna napetost

9

Nazivni tok

10

Višina črpanja

11

Skupna teža

12

Leto izdelave

13

največja potopna globina

14

Toplotni razred izolacije navitja

15

Faktor moči na točki meritve

16

Način delovanja

17

Nazivna frekvenca

18

Razmerje zagonskega toka

19

Oznaka Atex za potopni motor

20

Oznaka Atex za črpalni agregat

21

Številka motorja

4.5 Zgradba

▪ Potopna motorna črpalka z možnostjo popolnega potopa
▪ Ni samosesalna
▪ Blokovna različica
Pogon
▪ Trifazni asinhroni motor s kratkostičnim rotorjem glede na termični razred H
▪ Vrsta protieksplozijske zaščite Ex db IIB (velja samo za črpalne agregate, zaščitene
pred eksplozijo)
▪ Razred zaščite IP68 po EN 60529/IEC529
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Tesnilo gredi
▪ 2 zaporedno nameščeni drsni obročni tesnili, neodvisni od smeri vrtenja, z
vmesno komoro za tekočino
Oblika tekalnega kolesa
▪ Različne in uporabi prilagojene oblike tekalnega kolesa
Ležaj
Ležaji na strani motorja:
▪ Trajno podmazani ležaji
▪ Brez vzdrževanja
Ležaji na strani črpalke:
▪ Trajno podmazani ležaji
▪ Brez vzdrževanja
▪ Ojačani ležaj4)

4.6 Vrste namestitve
Tabela 8: Vrsta namestitve S, stacionarna potopna namestitev
Vrsta namestitve

Opis

Opomba

Vodilo ročaja

Na voljo samo za določene
oznake, glejte konfigurator
razporeditve.

P1: črpalka
P2: namestitveni deli z vodilom ročaja, globina
namestitve = 1,5 m/1,8 m/2,1 m
P5: nosilec
P7: veriga in vpenjalo

Vrvno vodilo

-

P1: črpalka
P4: namestitveni deli z vrvjo, globina namestitve =
4,5 m/9,5 m/14,5 m
P5: nosilec

2573.820/03-SL

P7: veriga in vpenjalo

4

Standardno za tekalno kolo D-najv., izbirno za tekalno kolo F-najv.
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Vrsta namestitve

Opis

Opomba

1 vodilni drog

Na voljo samo za določene
oznake, glejte konfigurator
razporeditve.

P1: črpalka
P4: namestitveni deli z 1 vodilnim drogom
P5: nosilec
P7: veriga in vpenjalo

2 vodilna droga
P1: črpalka
P4: namestitveni deli z 2 vodilnima drogovoma

Na voljo samo za določene
oznake, glejte konfigurator
razporeditve.

P5: držalo in vmesnik
P7: veriga in vpenjalo

Tabela 9: Vrsta postavitve P: premična potopna namestitev
Vrsta namestitve

Opis
P1: črpalka
P6: noga črpalke
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P7: veriga in vpenjalo
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4.7 Zgradba in način delovanja

10

1

9
2

8

3

7

4

5

6

1

Gred

2

Nosilec ležajev

3

Tlačni pokrov

4

Tlačni priključki

5

Sesalni pokrov

6

Sesalni priključki

7

Tekalno kolo

8

Tesnilo gredi

9

Ležaj na strani črpalke

10

Ležaj na strani motorja

Različica Črpalka je opremljena z aksialnim nastavkom za vhod tekočine in nastavkom za
krožni izstop tekočine. Hidravlični sistem je nameščen na podaljšani motorni gredi.
Gred je nameščena v skupnem uležajenju.
Način delovanja Tekočina v črpalko vstopi v smeri osi skozi sesalni nastavek (6), nato pa jo tekalno
kolo (7) v obliki spirale potiska proti izhodni odprtini črpalke. Oblika ohišja črpalke
omogoča pretvorbo kinetične energije tekočine v tlačno energijo. Tekočina nato
potuje do nastavka za tlačni vod (4), skozi katerega nato tudi zapusti črpalko.
Hidravlični sistem je na potisni strani tekalnega kolesa ograjen s tlačnim pokrovom
(3), skozi katerega je speljana gred (1). Prehod gredi skozi pokrov je zatesnjen s
tesnilom gredi (8). Gred je uležajena s kotalnima ležajema motorja (9 in 10), ki sta
vgrajena v nosilcu ležaja (2), povezanim z ohišjem črpalke in/ali pokrovom ohišja.
Tesnilo Črpalka je zatesnjena z dvema zaporedno nameščenima drsnima obročnima
tesniloma, neodvisnima od smeri vrtenja.
Prostor za tekoča maziva med tesnili je namenjen za hlajenje in mazanje drsnih
obročnih tesnil.
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4.8 Obseg dobave
Odvisno od različice so v obseg dobave vključeni naslednji deli:
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Fiksna potopna namestitev (vrsta namestitve S)
▪ Črpalni agregat z vsemi električnimi vodi
▪ Nosilec z materialom za tesnjenje in namestitev
▪ Konzola z materialom za namestitev
▪ Kotni podstavek z materialom za namestitev
▪ Vodilna dodatna oprema5)
Premična potopna namestitev (vrsta namestitve P)
▪ Osnovna plošča ali stojalo črpalke z materialom za namestitev
▪ Dvižna vrv/veriga6)

NAPOTEK
V obseg dobave je vključena dodatna tipska ploščica.
To ploščico je treba namestiti na vidno mesto izven mesta namestitve npr. stikalne
omare, cevovoda ali konzole.

4.9 Mere in teže
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Podatki o merah in težah so na voljo v načrtu namestitve/seznamu z merami ali
podatkovnem listu črpalnega agregata.

5
6

Vodilni drogovi niso v obsegu dobave.
Dodatna oprema
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5 Postavitev/namestitev
5.1 Varnostni napotki

NEVARNOST
Neustrezna namestitev mešalnika v eksplozijsko ogroženih območjih
Nevarnost eksplozije!
Poškodbe črpalnega agregata!
▷ Upoštevajte veljavne lokalne predpise za zaščito pred eksplozijami.
▷ Upoštevajte podatke na podatkovnem listu ali tipski ploščici črpalnega
agregata.

NEVARNOST
Nevarnost padca pri delih na velikih višinah
Smrtna nevarnost zaradi padca z višine!
▷ Pri namestitvi ali odstranitvi ne vstopajte v območje črpalke/črpalnega
agregata.
▷ Pozorni bodite na varnostne naprave, pokrove, zapore itd.
▷ Upoštevajte veljavne lokalne predpise za varstvo pri delu in preprečevanje
nesreč.

NEVARNOST
Zadrževanje oseb v bazenu med delovanjem črpalnega agregata
Nevarnost električnega udara!
Nevarnost poškodb!
Smrtna nevarnost zaradi utopitve!
▷ Če so v bazenu osebe, črpalnega agregata ni dovoljeno zagnati.

OPOZORILO
Roke, drugi telesni deli in/ali tujki v tekalnem kolesu in/ali območju dotoka
Nevarnost poškodb! Poškodbe potopne motorne črpalke!
▷ Seganje z rokami, drugimi deli telesa ali predmeti v območje delovanja
tekalnega kolesa in/ali območje dotoka ni dovoljeno.
▷ Prosto vrtenje tekalnega kolesa preverjajte samo pri odklopljenih električnih
priključkih.

OPOZORILO
Nedovoljene trdne snovi (orodje, vijaki itd.) v jašku črpalke/dovodnem bazenu ob
vklopu črpalnega agregata
2573.820/03-SL

Nevarnost poškodb osebja in nastanka materialne škode!
▷ Preden napolnite jašek črpalke/bazen preverite, ali so v njem nedovoljene trdne
snovi in jih odstranite.
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5.2 Pregled pred začetkom namestitve
5.2.1 Priprava mesta namestitve
Mesto namestitve pri fiksni postavitvi

OPOZORILO
Namestitev na prosto površino, ki ni nosilna
Nevarnost poškodb osebja in nastanka materialne škode!
▷ Upoštevajte zadostno tlačno trdnost v skladu z betonom razreda C25/30 v
eksplozivnostnem razredu XC1 po standardu EN 206-1.
▷ Površina mora biti trda, ravna in vodoravna.
▷ Upoštevajte podatke o teži.
Resonanca Na temeljih in v priklopljenem cevovodu se izogibajte resonancam z običajnimi
sprožilnimi frekvencami (1-kratna in 2-kratna vrtilna frekvenca, zvok vrtenja lopatic),
saj lahko takšne frekvence povzročijo velika nihanja.
1. Preverite oblikovanje objekta.
Objekt mora biti zasnovan tako, da ustreza meram na seznamu z merami/načrtu
namestitve.
Mesto namestitve pri premični postavitvi

OPOZORILO
Napačna postavitev/napačno odlaganje
Telesne poškodbe in materialna škoda!
▷ Črpalni agregat namestite navpično z motorjem zgoraj.
▷ Črpalni agregat z ustreznimi sredstvi zavarujte, da se ne prekucne ali prevrne.
▷ Pri tem je treba upoštevati podatke o teži na podatkovnem listu/tipski ploščici.
▷ Prilagodite poravnavo ročaja. (ð Poglavje 5.3.1.6, Stran 30)
Resonanca Na temeljih in v priklopljenem cevovodu se izogibajte resonancam z običajnimi
sprožilnimi frekvencami (1-kratna in 2-kratna vrtilna frekvenca, zvok vrtenja lopatic),
saj lahko takšne frekvence povzročijo velika nihanja.
1. Preverite oblikovanje objekta.
Objekt mora biti zasnovan tako, da ustreza meram na seznamu z merami/načrtu
namestitve.
5.2.2 Preverjanje nivoja tekočih maziv
Komore s tekočimi mazivi so tovarniško napolnjene s okolju prijaznimi netoksičnimi
tekočimi mazivi.

2573.820/03-SL

1. Črpalni agregat postavite, kot je prikazano na sliki.
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Sl. 2: Nivo tekočega maziva
M

Optimalen nivo tekočega maziva

2. Sprostite zaporni vijak 903.03 in tesnilni obroč 411.03.
ð Nivo tekočega maziva mora biti 38 mm pod polnilno odprtino.
3. Če je nivo tekočega maziva nižji, skozi polnilno odprtino napolnite prostor za
tekočo mazivo do določene mere M.
4. Privijte zaporni vijak 903.03 in okroglo tesnilo 411.03. Upoštevajte zatezne
momente.
5.2.3 Preverjanje smeri vrtenja

NEVARNOST
Suhi tek črpalnega agregata
Nevarnost eksplozije.
▷ Smer vrtenja črpalnega agregata, zaščitenega pred eksplozijo, preverite izven
potencialno eksplozivnega območja.

OPOZORILO
Roke in/ali tujki v ohišju črpalke
Telesne poškodbe in poškodbe črpalke!
▷ V črpalko nikoli ne segajte z rokami in vanjo ne vstavljajte predmetov.
▷ Pred priklopom preverite, ali so v notranjosti črpalke tujki.
▷ Pri preverjanju smeri vrtenja črpalnega agregata nikoli ne držite v roki.

POZOR
Suhi tek črpalnega agregata
Povečana nihanja!
Poškodbe drsnih obročnih tesnil in ležajev!

2573.820/03-SL

▷ Črpalni agregat nikoli ne sme biti brez tekočine za prečrpavanje vklopljen dlje
od 60 sekund.
ü Črpalni agregat mora biti priklopljen na električno omrežje.
1. Črpalni agregat vklopite in ga hitro izklopite ter pri tem opazujte smer vrtenja
motorja.
2. Preverite smer vrtenja.
Pri preverjanju vrtenja skozi odprtino črpalnega agregata se mora tekalno kolo
vrteti v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev (smer vrtenja je na ohišju črpalke
označena s puščico).
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Sl. 3: Preverjanje smeri vrtenja
3. Če je smer vrtenja napačna, preverite priključitev črpalnega agregata in po
potrebi še stikalne omare.
4. Črpalni agregat odklopite z električnega omrežja in preprečite neželen vklop.

5.3 Namestitev črpalnega agregata
Pri namestitvi črpalnega agregata je treba upoštevati načrt namestitve/seznam z
merami.
5.3.1 Fiksna potopna namestitev
5.3.1.1 Pritrditev kotnega podstavka
Pritrditev kotnega podstavka s pritrdilnimi sidri
Kotni podstavek s prirobnico glede na oznako serije pritrdite s pritrdilnimi sidri.

72-1
904.38
90-3.38

Sl. 4: Pritrditev kotnega podstavka
1. Kotni podstavek 72-1 položite na tla.
2. Namestite pritrdilno sidro 90-3.38.

2573.820/03-SL

3. Kotni podstavek 72-1 privijte v tla s pritrdilnimi sidri 90-3.38.

24 od 86

Amarex

5 Postavitev/namestitev

Mere veznih sider

SW2
SW1

t2

l1

t1

d1

d2

Sl. 5: Mere
Tabela 10: Mere veznih sider
Velikost

d2

t1

t2

SW17) SW27)

Md1

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

(d1 × l1)

[Nm]

M10 × 130

12

22

90

17

6

20

M16 × 190

18

35

125

24

12

80

Tabela 11: Čas strjevanja pritrdilnega vložka za malto
Temperatura tal

Najkrajši čas strjevanja
Suhi beton

[°C]

Mokri beton
[najm.]

≥ +35

10

20

≥ +30

10

20

≥ +20

20

40

≥ +10

60

120

≥ +5

60

120

≥0

300

600

≥ -5

300

600

5.3.1.2 Namestitev cevi

NEVARNOST
Prekoračitev dovoljenih obremenitev na prirobnici kotnega podstavka
Smrtna nevarnost zaradi morebitnega puščanja vročih, toksičnih, jedkih ali
vnetljivih tekočin na mestih, ki ne tesnijo.
▷ Črpalke ni dovoljeno uporabiti za obešanje cevi.
▷ Cevi morajo biti pritrjene neposredno pred črpalko in ne smejo biti napete.
▷ Upoštevajte dovoljene obremenitve za prirobnico.
2573.820/03-SL

▷ Z ustreznimi ukrepi preprečite raztezanje cevi zaradi dviga temperature.

NAPOTEK
Pri odvajanju vode iz nizko ležečih objektov v tlačni vod vgradite protipovratno
loputo, da preprečite zastajanje vode v kanalu.

7

SW = dimenzija ključa
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POZOR
Kritično število vrtljajev pri vzvratnem delovanju
Povečana nihanja!
Poškodbe drsnih obročnih tesnil in ležajev!
▷ Pri daljših vzponih napeljave vgradite protipovratno loputo, da po izklopu
preprečite povečano vzvratno vrtenje.
Pri postavitvi protipovratne lopute upoštevajte odzračevanje.
▷ Upoštevajte največje dovoljeno število vrtljajev (odvisno od drsnega obročnega
tesnila in ležaja) pri vzvratnem delovanju.

Fz
Fy

My

Mz

Fx
Mx

Sl. 6: Dovoljene obremenitve prirobnice
Tabela 12: Dovoljene obremenitve prirobnice
Nazivni premer
prirobnice

Sile

Momenti

[N]

[Nm]

Fy

Fz

Fx

∑F

My

Mz

Mx

∑M

50

1350

1650

1500

2600

1000

1150

1400

2050

65

1700

2100

1850

3300

1100

1200

1500

2200

80

2050

2500

2250

3950

1150

1300

1600

2350

100

2700

3350

3000

5250

1250

1450

1750

2600

150

4050

5000

4500

7850

1750

2050

2500

3650

5.3.1.3 Namestitev vodila vrvi
Črpalni agregat je z dvojnim vodilom vrvi speljan na dve vzporedno napeti vrvi iz
nerjavnega jekla in je nameščen v jašku ali posodi ter se samodejno pritrdi v kotni
podstavek, ki je nameščen na tleh.

NAPOTEK

2573.820/03-SL

Če gradbene razmere/cevovod ali podobno zahtevajo poševno napeljavo vodilne
vrvi, ne prekoračite kota 5 °, da bo črpalka varno obešena.
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Pritrditev konzole
894
90-3.37
920.36
59-18.01

59-24.01

904

920.36
572
920.37

571

Sl. 7: Namestitev konzole
1. Konzolo 894 z mozniki 90-3.37 pritrdite na rob odprtine jaška in jo privijte z
zateznim momentom 10 Nm.
2. Ročaj 571 potisnite skozi izvrtine v vpenjalni objemki 572 in ju privijte z
maticama 920.37.
3. Navojno palico 904 s predhodno nameščenim prijemalom namestite na konzolo
z matico 920.36.
Matice 920.36 privijte, da bo za kasnejše napenjanje vodilne vrvi ostalo dovolj
vpenjalne poti.
Vstavljanje vodilne vrvi

90-3.37
894

920.37

72-1

Sl. 8: Vstavljanje vodilne vrvi
1. Dvignite prižemni konzoli 571 in vstavite konec vrvi.
2. Vrv 59-24.01 najprej ovijte okoli kotnega podstavka 72-1, nato jo speljite nazaj v
vpenjalno objemko 572 in jo vstavite v prižemni konzoli 571.
3. Vrv 59-24.01 napnite z roko in jo pripnite s šestrobo matico 920.37.
4. Vrv napnite z vrtenjem ene ali več šestrobih matic 920.36, ki so nameščene na
konzoli. (ð Tabela 13)

2573.820/03-SL

5. Hkrati jo pritrdite še z drugo šestrobo matico.
6. Prosti konec vrvi v vpenjalni objemki 572 lahko zvijete v kolut ali ga odrežete.
Če vrv odrežete, morate konec oviti, da se ne bo razcepila.
7. V konzolo 894 obesite kavlje 59-18,01 za poznejšo pritrditev dvižne verige ali
vrvi.
Tabela 13: Prožnost vodilne vrvi
Oznaka

Zatezni moment

Prožnost vrvi

M A [Nm]

P [N]

50 - ...

9

6000

65 - ...

9

6000
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Oznaka

Zatezni moment

Prožnost vrvi

M A [Nm]

P [N]

80 - ...

14

6000

100 - ...

14

6000

150 - ...

14

6000

5.3.1.4 Namestitev vodila droga
Črpalni agregat se po eni ali dveh navpično postavljenih ceveh spusti v jašek ali
posodo, kjer se samodejno pritrdi v kotni podstavek, ki je nameščen na tleh.

NAPOTEK
Vodilne cevi niso priložene dobavi.
Različico materiala vodilne cevi izberite glede na tekočino za prečrpavanje ali po
določilih upravljavca.
Tabela 14: Mere vodilne cevi
Velikost hidravlike

Zunanji premer

Debelina stene [mm]8)

[mm]

Najmanj

Največ

DN 50

33,7

2

5

DN 65

33,7

2

5

DN 80

60,3

2

5

DN 100

60,3

2

5

DN 1509)

60,3

2

5

Pritrditev konzole
90-3.37

894

Sl. 9: Pritrditev konzole

2573.820/03-SL

1. Konzolo 894 pritrdite na rob odprtine jaška z jeklenimi vložki 90-3.37 in jih
privijte z zateznim momentom 10 Nm.
Upoštevajte sliko odprtine za vložke. (glejte seznam z merami)

8
9

V skladu s standardom DIN 2440/2442/2462 ali enakovrednimi standardi
Samo z 2 vodilnima drogoma
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Namestitev vodilnih cevi (vodila z 2 cevema)

POZOR
Neustrezna namestitev vodilnih cevi
Poškodbe vodil!
▷ Vodilne cevi vedno namestite navpično.
894

1. Vmesnik 82.5 namestite na kotni podstavek 72.1 in ga pritrdite z vijaki 914.02,
podložkami 550.02 in maticami 920.02.

920.01
81.51

2. Cevi 710 namestite na stožčast utor vmesnika 82.5 in ju postavite navpično.
550.01

3. Označite dolžino cevi 710 (do spodnjega roba konzole) in pri tem upoštevajte
prestavljivo območje podolgovatih odprtin konzole 894.

710

914.01
82.5

914.02

550.02
920.02

4. Cevi 710 odrežite pravokotno na os in ju zbrusite na zunanji in notranji strani.
5. Konzolo 894 s sponkami 81.51 potisnite v vodilni cevi 710, da bo konzola
nameščena na koncih cevi.
6. Privijte matici 920.01.
Tako se sponke razširijo in zategnejo ob notranji premer cevi.
7. Matico 920.01 zategnite še z eno matico.

Sl. 10: Namestitev 2 vodilnih
cevi

894

Namestitev vodilnih cevi (vodila z 1 cevema)
1. Cev 710 (pri DN 50 - DN 65) namestite na nastavek kotnega podstavka 72.1 ali
(pri DN 80 - DN 100) na stožčast utor in jo postavite navpično.

710

60.3

2. Označite dolžino cevi 710 (do spodnjega roba konzole) in pri tem upoštevajte
prestavljivo območje podolgovatih odprtin konzole 894.
3. Cev 710 odrežite pravokotno na os in jo zbrusite na zunanji in notranji strani.

33.7

4. Konzolo 894 potisnite v vodilno cev 710, da bo konzola nameščena na koncu
cevi.
5.3.1.5 Namestitev vodila z locnom (samo za DN 50 in DN 65)

UG1273704

Sl. 11: Namestitev 1 vodilne
cevi
1. Konca vodilnega locna 571 vstavite v nastavka na kotnem podstavku 72.1.
2. Kotni podstavek pritrdite na dno jaška z 2 vložkoma 90-3.38.

571

2573.820/03-SL

72.1

UG1274642

90-3.38

Sl. 12: Namestitev vodila z
locnom
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5.3.1.6 Priprava črpalnega agregata
Namestitev nosilca pri vodilu z 2 vodilnima drogovoma

732.35
M16: 70 Nm

902.35
550.35

UG1803370

920.35

Sl. 13: Namestitev nosilca pri vodilu z 2 vodilnima drogovoma
1. Nosilec 732 pritrdite na tlačno prirobnico z vijaki 914, maticami 920 in
podložkami 550 z zateznim momentom 70 Nm.
2. V odprtino nosilca 732 vstavite tesnilo s profilom 410.
Tesnilo pri vgradnji zatesni kotni podstavek.
Namestitev dvižne verige/vrvi

UG1803370

Fiksna potopna namestitev

Sl. 14: Namestitev dvižne verige/vrvi pri fiksni potopni namestitvi
1.

Dvižno verigo z vpenjalom oz. dvižno vrv pritrdite na ročaj črpalnega agregata;
tako se doseže poševni položaj, ki je nagnjen proti tlačnim vodom in omogoča
obešanje na kotni podstavek.

Sl. 15: Namestitev dvižne verige/vrvi pri premični potopni namestitvi
1. Odvijte vijake 914.26 na ročaju.
2. Obrnite smer ročaja.
3. Pritrdite ročaj z vijakom 914.26 s sredstvom proti odvijalom (Loctite tip 243).
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Premična potopna namestitev
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4. Vijake zategnite z zateznim momentom 20 Nm z momentnim ključem.
5. Dvižno verigo z vpenjalom oz. dvižno vrv pritrdite na ročaj črpalnega agregata;
tako se doseže navpičen položaj črpalnega agregata.
Tabela 15: Vrste namestitve
Slika

Vrsta pritrditve
Vpenjalo z verigo na ohišju črpalke
59-17

Vpenjalo

59-18.01

Kavelj

885

Dvižna veriga/vrv

5.3.1.7 Vgradnja črpalnega agregata

NAPOTEK
Črpalni agregat z nosilcem vstavite nekoliko nad konzolo in vodilni cevi ter ga
spustite. Po potrebi pri namestitvi popravite položaj žerjava.
1. Črpalni agregat vodite od zgoraj prek vpenjalne objemke/konzole in ga počasi
spustite ob vodilni vrvi/cevi.
Črpalni agregat se bo samodejno pritrdil na kotni podstavek 72-1.
2. Dvižno verigo/vrv obesite na kavlje 59-18,01 na konzoli.
5.3.2 Premična potopna namestitev

2573.820/03-SL

Pred namestitvijo črpalnega agregata po potrebi postavite 3 noge črpalke in osnovno
ploščo.
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Namestitev nog črpalke
1. Odvijte vijake 914.03.
2. Noge črpalke 182 vstavite v odprtine sesalnega pokrova.
3. Ponovno privijte vijake 914.03 in pri tem upoštevajte zatezne momente.
(ð Poglavje 7.6, Stran 57)
Namestitev osnovne plošče
1. Osnovno ploščo z vijaki, podložkami in maticami pritrdite na vse tri noge črpalke
in pri tem upoštevajte zatezne momente. (ð Poglavje 7.6, Stran 57)
Namestitev dvižne verige/vrvi
1. Dvižno verigo/ vrv obesite v vpenjalo na strani črpalnega agregata, na kateri je
nastavek za tlačni vod (glejte sliko na strani in tabelo z vrstami namestitve).
Priklop cevi
Na priključek DIN lahko namestite toge ali upogljive cevovode.

Sl. 16: Pritrditev dvižne
verige/vrvi

Sl. 17: Vrste priklopov

5.4 Elektrika
5.4.1 Napotki za načrtovanje stikalne naprave
Za električni priklop črpalnega agregata si oglejte "električno shemo".
(ð Poglavje 9.3, Stran 71)

NAPOTEK
Pri namestitvi električnega voda med stikalno napravo in priključno točko črpalnega
agregata je treba upoštevati ustrezno število žil za tipala. Prerez kabla mora biti
najmanj 1 mm².
Motorje je mogoče priklopiti na nizkonapetostna omrežja z nazivno napetostjo in
tolerančnim območjem v skladu s standardom IEC 60038. Upoštevati je treba
dovoljene tolerance. (ð Poglavje 6.2.2, Stran 39)
5.4.1.1 Način zagona
Zagon zvezda-trikot je tehnično mogoč. Razen za črpalne agregate z električnim
priključnim vodom 4G1,5+2x1 ali 7G1,5 (ð Poglavje 9.3, Stran 71)
Če želite zmanjšati zagonski tok, lahko namestite zagonske transformatorje ali
napravo za mehki zagon. Pri izbiri ustreznih naprav upoštevajte nazivni tok motorja.
(ð Poglavje 4.4, Stran 16)
Za varen zagon je najmanj 3-kratnik nazivnega toka obvezen. Zagonski čas ne sme
biti daljši od 4 sekund.
Po zagonu črpalke je treba napravo za mehki zagon vedno premostiti z obvodom.
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Črpalni agregat je predviden za neposredni zagon.
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5.4.1.2 Nastavitev zaščite pred preobremenitvijo
1. Črpalni agregat je treba pred preobremenitvijo zaščititi s preobremenitveno
zaščito s toplotno zakasnitvijo, ki ustreza standardu IEC 60947 in veljavnim
lokalnim predpisom.
2. Zaščito pred preobremenitvijo nastavite na nazivni tok, ki je naveden na tipski
ploščici.
5.4.1.3 Nivojno krmiljenje

NEVARNOST
Suhi tek črpalnega agregata
Nevarnost eksplozije!
▷ Črpalni agregat, zaščiten pred eksplozijo, ne sme nikoli delovati brez tekočin.

POZOR
Nivo tekočine za prečrpavanje je pod najnižjim dovoljenim nivojem
Poškodbe črpalnega agregata zaradi kavitacije!
▷ Nivo tekočine ne sme biti nikoli pod najnižjim dovoljenim nivojem.
Za samodejno delovanje je treba črpalni agregat v bazenu opremiti z nivojnim
krmiljenjem.
Upoštevajte naveden najnižji dovoljeni nivo tekočine za prečrpavanje.
5.4.1.4 Delovanje frekvenčnega pretvornika
Pogon črpalnega agregata je indukcijski stroj, dimenzioniran za fiksno število
vrtljajev in skladen z IEC 60034-12. Črpalni agregat je glede na IEC 60034-25, odsek
18, primeren za delovanje s frekvenčnim pretvornikom.
Izbira Pri izbiri frekvenčnega pretvornika je treba upoštevati naslednje:
▪ Podatke proizvajalca
▪ Električne podatke o črpalnem agregatu, še posebej nazivni tok
▪ Primerni so vmesni napetostni pretvornik (VSI) s pulznoširinsko modulacijo
(PWM) in frekvenco takta med 1 in 16 kHz.
Nastavitev Pri nastavitvi frekvenčnega pretvornika je treba upoštevati naslednje:
▪ Tokovno omejitev nastavite največ na 1,2-kratno vrednost nazivnega toka.
Nazivni tok je naveden na tipski ploščici.
Zagon Pri zagonu frekvenčnega pretvornika je treba upoštevati naslednje:
▪ Pazite na kratke zagonske rampe (največ 5 s)
▪ Šele po najmanj 2 minutah naj regulacijo števila vrtljajev prevzame krmiljenje.
Zagon z daljšimi zagonskimi rampami in nižjo frekvenco lahko povzroči
zamašitve.
Uporaba Pri uporabi s frekvenčnim pretvornikom upoštevajte naslednje omejitve:
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▪ Na tipski ploščici navedeno nazivno moč motorja P2 je dovoljeno izrabiti do
največ 95 %
▪ Frekvenčno območje od 30 do 50 Hz (različica YS)
▪ Frekvenčno območje od 30 do 60 Hz (različica US)
Elektromagnetna Pri delovanju frekvenčnega pretvornika nastajajo glede na različico pretvornika (tip,
združljivost ukrepi za odpravljanje motenj, izdelovalec) različno močne motnje. Za preprečitev
prekoračitve navedenih mejnih vrednosti pri pogonskem sistemu, ki je sestavljen iz
potopnega motorja in frekvenčnega pretvornika, morate upoštevati navodila
proizvajalca za elektromagnetno združljivost. Če priporoča namazan dovod motorja,
morate uporabljati potopno motorno črpalko z namazanimi električnimi vodi.
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Odpornost na motnje Potopna motorna črpalka je običajno že sama po sebi dovolj odporna na motnje. Pri
nadzoru vgrajenih tipal mora upravljalec z ustrezno izbiro in namestitvijo električne
napeljave v napravi sam poskrbeti za ustrezno odpornost na motnje. Električna
priključna napeljava ali krmilni vodi potopne motorne črpalke ni treba spreminjati.
Izberite ustrezne naprave za vrednotenje. V tem primeru je za nadzor tipala puščanja
v notranjosti motorja priporočena uporaba posebnega releja, ki ga dobavi podjetje
KSB.
5.4.1.5 Tipala

NEVARNOST
Uporaba delno priklopljenega črpalnega agregata
Nevarnost eksplozije!
Poškodbe črpalnega agregata!
▷ Črpalni agregat ne sme nikoli delovati, če niso priklopljeni vsi električni kabli,
ali nadzorni sistem ne deluje brez napak.

POZOR
Napačen priklop
Poškodbe senzorjev!
▷ Za priklop senzorjev upoštevajte omejitve, ki so zapisane v naslednjih poglavjih.
Črpalni agregat je opremljen s senzorji. Senzorji preprečujejo nevarnosti in poškodbe
črpalnega agregata.
Za prepoznavanje signalov senzorjev so potrebni pretvorniki meritev. Primerne
naprave za omrežja z napetostjo 230 V (izmenični tok) lahko dobavi podjetje KSB.

NAPOTEK
Varno delovanje črpalke in veljavnost garancije sta mogoča samo, če pretvarjanje
signalov senzorjev ustreza opisu v teh navodilih za uporabo.
Vsa senzorji so nameščeni na notranji strani črpalnega agregata in so priključeni na
priključni vod.
Za vklop in oznake žil si oglejte poglavje "Električna priključna shema".
Napotki o posameznih senzorjih in mejnih vrednostih, ki jih je treba nastaviti, so
navedeni v nadaljevanju.
5.4.1.6 Temperatura motorja

NEVARNOST
Nezadostni pogoji za hlajenje
Nevarnost eksplozije!
Poškodbe navitja!

Standardni črpalni agregat (različica US):
1 tokokrog z 2 v vrsti priključenima bimetalnima stikaloma deluje kot tipalo
temperature s priključki št. 20 in 21 (najv. 250V~/2A), ki se odprejo pri višji
temperaturi navitja.
Sproženje termistorja mora povzročiti izklop črpalnega agregata. Samodejni ponovni
vklop je dovoljen.
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▷ Črpalni agregat, ki je zavarovan pred eksplozijami, ne sme nikoli delovati, če
sistem za nadzor temperature ne deluje pravilno.

5 Postavitev/namestitev

Črpalni agregati, zaščiteni pred eksplozijo (različica YS):
1 tokokrog z 2 v vrsti priključenima bimetalnima stikaloma deluje kot tipalo
temperature s priključki št. 20 in 21 (najv. 250V~/2A), ki se odprejo pri višji
temperaturi navitja.
Sproženje termistorja mora povzročiti izklop črpalnega agregata. Samodejni ponovni
vklop ni dovoljen.
5.4.1.7 Puščanje v motorju

NEVARNOST
Napačen nadzor elektrod za zaznavanje prebijanja
Nevarnost eksplozije.
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara.
▷ Uporabljajte samo napetosti nižje od 30 V (izmenični tok ) in sprožilni tok, nižji
od 0,5 mA.

a)

b)
PE

K1

69-14.02
914.28

9

930.28

81-39.28

Sl. 18: Priklop releja za elektrode: a) Priključna shema, b) Namestitev elektrode v
ohišju motorja
V notranjosti motorja je nameščena elektroda, ki nadzoruje puščanje v prostoru z
navitjem (B2)10). Elektrodo je treba priklopiti na rele za elektrode (oznaka žile 9).
Sproženje elektrodnega releja mora povzročiti izklop črpalnega agregata.
Po vsaki sprožitvi releja je treba pregledati črpalni agregat in hkrati tudi opraviti
meritev izolacijske upornosti.
Rele elektrod (K1) se mora sprožiti pri uporu med 3 in 60 kΩ.
Vzorčna naprava

▪ Télémécanique RM4-LG01
5.4.2 Električni priklop

NEVARNOST
Dela na napajalnem kablu in neusposobljeno osebje
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
▷ Električni priklop naprave lahko opravi samo usposobljen elektrikar.
2573.820/03-SL

▷ Upoštevajte standard IEC 60364 in pri zaščiti pred eksplozijami EN 60079.

OPOZORILO
Pomanjkljiv priklop na električno omrežje
Poškodbe električnega omrežja, kratki stik!
▷ Upoštevati je treba tehnične pogoje za priklop lokalnih ponudnikov električne
energije.

10

Dodatna oprema
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POZOR
Neustrezna napeljava
Poškodbe električnih napajalnih vodov!
▷ Pri temperaturah pod –25 °C električnega napajalnega kabla ni dovoljeno
premikati.
▷ Električnega napajalnega kabla ni dovoljeno prelomiti ali priščipniti.
▷ Črpalnega agregata nikoli ne dvigujte za električni napajalni kabel.
▷ Dolžino električnih napajalnih vodov prilagodite razmeram na kraju delovanja.

POZOR
Preobremenitev motorja
Poškodbe motorja!
▷ Potopni motorni mešalnik je treba pred preobremenitvijo zaščititi s
preobremenitveno zaščito s toplotno zakasnitvijo, ki ustreza standardu IEC
60947 in veljavnim lokalnim predpisom.
Pri priklopu upoštevajte električne priključne sheme (ð Poglavje 9.3, Stran 71)
(ð Poglavje 9.3.1, Stran 71) in napotke za načrtovanje stikalne naprave .
Črpalni agregat je dostavljen z električnim priključnim vodom. Vedno morate
priklopiti vse označene žile.

NEVARNOST
Napačen priklop
Nevarnost eksplozije.
▷ Priključna točka koncev vodov mora biti izven potencialno eksplozivnega okolja
ali znotraj električnih delov, skladnih s razredom naprav II2G.

NEVARNOST
Uporaba delno priklopljenega črpalnega agregata
Nevarnost eksplozije!
Poškodbe črpalnega agregata!
▷ Črpalni agregat ne sme nikoli delovati, če niso priklopljeni vsi električni kabli,
ali nadzorni sistem ne deluje brez napak.

NEVARNOST
Električni priklop poškodovanih električnih napajalnih vodov
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
▷ Pred priklopom preverite, ali so električni priključni vodi poškodovani.
▷ Nikoli ne priključite poškodovanega električnega priključnega voda.

POZOR
Vrtinčenje
Poškodbe električnih vodov!
▷ Električni napajalni vodi morajo biti iztegnjeni navzgor.
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▷ Zamenjajte poškodovane električne priključne vode.

5 Postavitev/namestitev

1

2
Sl. 19: Pritrditev električnih vodov
1. Električni vodi morajo biti iztegnjeni, speljani navzgor in pritrjeni.
2. Zaščitne pokrovčke električnih vodov odstranite tik pred priklopom.
3. Po potrebi lahko dolžine kablov prilagodite glede na razmere na kraju
delovanja.
4. Po skrajšanju kablov je treba oznake posameznih žil znova pravilno namestiti pri
koncu voda.
Izenačitev potenciala Črpalni agregat ni opremljen z zunanjim priključkom za izenačevanje potenciala
(nevarnost korozije).

NEVARNOST
Napačen priklop
Nevarnost eksplozije!
▷ Črpalnega agregata, zaščitenega pred eksplozijo, pri namestitvi v bazen ni
dovoljeno opremiti z zunanjim priključkom za izenačevanje potenciala.

NEVARNOST
Dotikanje črpalnega agregata med delovanjem
Nevarnost električnega udara!
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▷ Poskrbite, da se črpalnega agregata med delovanjem ne bo mogoče dotikati.
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6 Zagon/konec delovanja
6.1 Zagon
6.1.1 Pogoji za prvi zagon

NEVARNOST
Prenizek nivo tekočine za prečrpavanje
Nevarnost eksplozije!
Poškodbe črpalnega agregata!
▷ Črpalni agregat popolnoma napolnite s tekočino za prečrpavanje in tako
odstranite možnost za potencialno eksplozijo.
▷ Črpalni agregat uporabljajte samo tako, da v ohišje ne more priti zrak.
▷ Nivo tekočine ne sme biti nikoli pod najnižjim dovoljenim nivojem.
▷ Za neprekinjeno delovanje (S1) mora biti črpalni agregat popolnoma potopljen.
Pri motorjih IE3 upoštevajte najmanjšo razdaljo tekočine za prečrpavanje R3 ali
R4.
▷ Za občasno prekinitveno delovanje (S3, 25 %, 10 min) ohranjajte najmanjšo
razdaljo tekočine za prečrpavanje R1 ali R2.
Pred zagonom črpalnega agregata morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
▪ Črpalni agregat je pravilno električno priklopljen na vse zaščitne naprave.
▪ Črpalka je napolnjena s tekočino za prečrpavanje in odzračena.
▪ Smer vrtenja je pravilna.
▪ Sredstev za mazanje je dovolj.
▪ Po daljšem mirovanju črpalke/črpalnega agregata so bili opravljeni ukrepi za
ponovni zagon. (ð Poglavje 6.4, Stran 42)
6.1.2 Vklop

NEVARNOST
Zadrževanje oseb v bazenu med delovanjem črpalnega agregata
Nevarnost električnega udara!
Nevarnost poškodb!
Smrtna nevarnost zaradi utopitve!
▷ Če so v bazenu osebe, črpalnega agregata ni dovoljeno zagnati.

POZOR
Vklop med zaustavljanjem motorja
Poškodbe črpalnega agregata!
▷ Črpalnega agregata nikoli ne vklopite pri vzvratnem vrtenju.
ü Zadostna količina tekočine za prečrpavanje.
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▷ Črpalni agregat ponovno vklopite, šele ko miruje.

6 Zagon/konec delovanja

POZOR
Zagon z zaprtimi zapornimi elementi
Povečana nihanja!
Poškodbe drsnih obročnih tesnil in ležajev!
▷ Črpalnega agregata nikoli ne zaganjajte z zaprtim zapornim elementom.
1. Če je zaporni element nameščen, ga v tlačnem vodu popolnoma odprite.
2. Vklopite črpalni agregat.

6.2 Meje območja delovanja

NEVARNOST
Prekoračitev mejnih vrednosti delovanja
Poškodbe črpalnega agregata!
▷ Upoštevajte podatke o delovanju, navedene na podatkovnem listu.
▷ Črpalnega agregata, zaščitenega pred eksplozijo, ni dovoljeno uporabljati, če
temperaturi tekočine za prečrpavanje in okolice presegata vrednost, navedeno
na podatkovnem listu ali tipski ploščici.
▷ Črpalnega agregata nikoli ne uporabljajte zunaj mejnih vrednosti, določenih v
nadaljevanju.

6.2.1 Pogostost vklopa

POZOR
Prepogost vklop
Poškodbe motorja!
▷ Navedene pogostosti ni dovoljeno prekoračiti.
Če želite preprečiti močno povišanje temperature in prekomerno obremenitev
motorja, tesnil in ležajev, se črpalka ne sme vklopiti večkrat na uro.
Tabela 16: Pogostost vklopa
Moč motorja

Največje število vklopov

[kW]

[Vklopi/ure]

≤ 7,5

30

> 7,5

10

Vrednosti veljajo za vklop v omrežju (neposredno, z zagonskim transformatorjem,
napravo za mehki zagon). Pri delovanju s frekvenčnim pretvornikom te omejitve ni.
6.2.2 Delovanje na električne napajalnem omrežju
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NEVARNOST
Prekoračitev dovoljene tolerance za delovanje na električno napajalnem omrežju
Nevarnost eksplozije!
▷ Črpalka ali črpalni agregat, ki sta zaščitena pred eksplozijo, ne smeta nikoli
delovati izven navedenega območja.
V nasprotju s predvidenimi vrednostmi lahko omrežna napetost in frekvenca nihata v
skladu z območjem B po standardu IEC 60034-1. Razlika v napetosti med
posameznimi fazami je lahko največ 1 %.
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6.2.3 Delovanje frekvenčnega pretvornika
Uporaba frekvenčnega pretvornika črpalnega agregata je dovoljena v naslednjem
frekvenčnem območju:
▪ 30 do 50 Hz

POZOR
Prečrpavanje tekočine s trdimi delci pri zmanjšanem številu vrtljajev
Povečana obraba in zamašitev!
▷ Hitrost pretoka v vodoravnih vodih ne sme nikoli biti manjša od 0,7 m/s, v
navpičnih pa 1,2 m/s.

6.2.4 Tekočina za prečrpavanje
6.2.4.1 Temperatura tekočine za prečrpavanje
Črpalni agregat je izdelan za prečrpavanje tekočin. Če obstaja nevarnost
zamrzovanja, črpalnega agregata ne morete več uporabljati.

POZOR
Nevarnost zamrzovanja
Poškodbe črpalnega agregata!
▷ Črpalni agregat izpraznite oz. ga zavarujte pred zamrznitvijo.
Največja dovoljena temperatura tekočine za prečrpavaje in okolice je navedena na
tipski ploščici oz. na podatkovnem listu.
6.2.4.2 Najnižji dovoljeni nivo tekočine za prečrpavanje

NEVARNOST
Suhi tek črpalnega agregata
Nevarnost eksplozije!
▷ Črpalni agregat, zaščiten pred eksplozijo, ne sme nikoli delovati brez tekočin.

POZOR
Nivo tekočine za prečrpavanje je pod najnižjim dovoljenim nivojem
Poškodbe črpalnega agregata zaradi kavitacije!
▷ Nivo tekočine ne sme biti nikoli pod najnižjim dovoljenim nivojem.

2573.820/03-SL

Črpalni agregat je pripravljen za delovanje, ko nivo tekočine za prečrpavanje doseže
vsaj mero R3, R3´, R4 oz. R4´ (glejte seznam z merami). R3 in R4 sta podatka za
motorje IE3 (razred energetske učinkovitosti C).

Sl. 20: Najnižji nivo tekočine
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Za občasno prekinitveno delovanje (S3, 25 %, 10 min) je dovoljeno delovanje do
upadanja tekočine za prečrpavanje do mere R1 ali R2 (glejte seznam z merami). Pri
tem se je treba izogibati pogostemu vklapljanju in izklapljanju.
6.2.4.3 Gostota tekočine za prečrpavanje
Poraba električne energije črpalnega agregata se spreminja glede na gostoto tekočin
za prečrpavanje.

POZOR
Prekoračitev dovoljene gostote tekočine za prečrpavanje
Preobremenitev motorja!
▷ Upoštevajte podatke o gostotah, navedene na podatkovnem listu.
▷ Predvideti je treba zadostne vire napajanja motorja.

6.3 Konec delovanja/ohranitev/skladiščenje
6.3.1 Ukrepi pred koncem delovanja

NEVARNOST
Dela na napajalnem kablu in neusposobljeno osebje
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
▷ Dela na električnem priklopu naprave lahko opravi samo usposobljen elektrikar.
▷ Upoštevajte predpis EN 60079.

OPOZORILO
Neželen vklop črpalnega agregata
Nevarnost poškodb zaradi premičnih delov in tokov udara!
▷ Preprečite morebiten neželen vklop črpalnega agregata.
▷ Dela na črpalnem agregatu je dovoljeno opravljati samo, če so vsi električni
vodi odklopljeni.

OPOZORILO
Zdravju škodljive in/ali vroče tekočine za prečrpavanje, pomožna in pogonska
sredstva
Nevarnost poškodb!
▷ Upoštevajte veljavno zakonodajo.
▷ Pri izpustu tekočin za prečrpavanje je treba izvajati ukrepe za zaščito ljudi in
okolja.
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▷ Črpalke za prečrpavanje zdravju škodljivih sredstev je treba dekontaminirati.

POZOR
Nevarnost zamrzovanja
Poškodbe črpalnega agregata!
▷ Pri nevarnosti zamrzovanja črpalni agregat odstranite iz tekočine za
prečrpavanje, ga očistite, zaščitite in skladiščite.
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Črpalni agregat ostane vgrajen
ü Za delovanje črpalnega agregata je treba zagotoviti zadostno količino tekočine.
1. Pri daljšem mirovanju črpalnega agregata, ga je treba vsak mesec ali vsaj
štirikrat na leto vklopiti za pribl. eno minuto.
Tako preprečite nabiranje oblog v notranjosti črpalke in v neposrednem
območju dovoda v črpalko.
Odstranitev in skladiščenje črpalke/črpalnega agregata
ü Upoštevati je treba varnostne napotke. (ð Poglavje 7.1, Stran 43)
1. Očistite črpalni agregat.
2. Zaščitite črpalni agregat.
3. Upoštevajte navodila za skladiščenje/shrambo (ð Poglavje 3.3, Stran 12)

6.4 Ponovni zagon
Pri ponovnem zagonu črpalnega agregata je treba upoštevati točke v poglavju o
zagonu. (ð Poglavje 6.1, Stran 38)
Upoštevajte in izvajajte meje območja delovanja. (ð Poglavje 6.2, Stran 39)
Pred ponovnim zagonom po skladiščenju črpalnega agregata je treba upoštevati
točke v poglavju Servis/pregled.

OPOZORILO
Ni zaščitnih naprav
Nevarnost poškodb zaradi premičnih delov ali puščanja tekočine!
▷ Takoj po zaključku del je treba varnostne in zaščitne naprave je znova namestiti
ali vklopiti.

NAPOTEK
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Pri črpalkah/črpalnih agregatih, starejših od 5 let, je priporočeno obnoviti
elastomere.
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7 Servis/vzdrževanje
7.1 Varnostni napotki
Upravljalec mora poskrbeti, da servise, preglede in namestitve izvaja pooblaščeno in
usposobljeno osebje, ki pred izvajanjem del natančno prouči navodila za uporabo.

NEVARNOST
Iskrenje pri servisu
Nevarnost eksplozije.
▷ Upoštevajte lokalne varnostne predpise.
▷ Črpalnega agregata pod napetostjo ni dovoljeno odpirati.
▷ Servise črpalnih agregatov, zaščitenih pred eksplozijo, je treba vedno opravljati
izven potencialno eksplozivnih območij.

NEVARNOST
Nestrokovno servisiranje črpalnega agregata
Nevarnost eksplozije.
Poškodbe črpalnega agregata!
▷ Črpalni agregat je treba redno servisirati.
▷ Sestavite načrt servisov, pri katerih posebno pozornost namenite sredstvu za
mazanje, električnemu vodu, ležajem in tesnilu gredi.

NEVARNOST
Dela na napajalnem kablu in neusposobljeno osebje
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
▷ Dela na električnem priklopu naprave lahko opravi samo usposobljen elektrikar.
▷ Upoštevajte predpis EN 60079.

NEVARNOST
Nevarnost padca pri delih na velikih višinah
Smrtna nevarnost zaradi padca z višine!
▷ Pri namestitvi ali odstranitvi ne vstopajte v območje črpalke/črpalnega
agregata.
▷ Pozorni bodite na varnostne naprave, pokrove, zapore itd.
▷ Upoštevajte veljavne lokalne predpise za varstvo pri delu in preprečevanje
nesreč.

OPOZORILO

2573.820/03-SL

Neželen vklop črpalnega agregata
Nevarnost poškodb zaradi premičnih delov in tokov udara!
▷ Preprečite morebiten neželen vklop črpalnega agregata.
▷ Dela na črpalnem agregatu je dovoljeno opravljati samo, če so vsi električni
vodi odklopljeni.
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OPOZORILO
Roke, drugi telesni deli in/ali tujki v tekalnem kolesu in/ali območju dotoka
Nevarnost poškodb! Poškodbe potopne motorne črpalke!
▷ Seganje z rokami, drugimi deli telesa ali predmeti v območje delovanja
tekalnega kolesa in/ali območje dotoka ni dovoljeno.
▷ Prosto vrtenje tekalnega kolesa preverjajte samo pri odklopljenih električnih
priključkih.

OPOZORILO
Zdravju škodljive in/ali vroče tekočine za prečrpavanje, pomožna in pogonska
sredstva
Nevarnost poškodb!
▷ Upoštevajte veljavno zakonodajo.
▷ Pri izpustu tekočin za prečrpavanje je treba izvajati ukrepe za zaščito ljudi in
okolja.
▷ Črpalke za prečrpavanje zdravju škodljivih sredstev je treba dekontaminirati.

OPOZORILO
Vroča površina
Nevarnost poškodb!
▷ Počakajte, da se črpalni agregat ohladi na temperaturo okolice.

OPOZORILO
Neustrezno dviganje/premikanje težkih sklopov in sestavnih delov
Telesne poškodbe in materialna škoda!
▷ Za premikanje težkih sklopov ali sestavnih delov uporabite primerna
transportna sredstva, dvižne naprave in omejila.

OPOZORILO
Nestabilnost
Nevarnost stiska rok in nog!
▷ Pri namestitvi/odstranitvi črpalke/črpalnega agregata/dele črpalke zaščitite pred
prevračanjem ali padanjem.

NAPOTEK

Plan rednega servisiranja je najenostavnejši način za preprečevanje dragih popravil in
omogoča zanesljivo delovanje črpalke, črpalnega agregata in delov črpalke brez
prekinitev.

NAPOTEK
Servisni oddelek podjetja KSB ali pooblaščeni izvajalci nudijo celostno ponudbo
servisov, vzdrževalnih del in namestitev. Stiki so navedeni na priloženem zapisu
"Naslovi" ali na spletnem mestu "www.ksb.com/contact".
Pri odstranjevanju in namestitvi črpalnega agregata se izogibajte uporabi sile.
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Za popravila črpalnih agregatov, zaščitenih pred eksplozijo, veljajo posebni
predpisi. Predelave ali spremembe črpalnih agregatov lahko vplivajo na zaščito pred
eksplozijo in jih je zato dovoljeno izvajati samo po posvetu s proizvajalcem.
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7.2 Servis/pregled
KSB priporoča redne servise v skladu z naslednjim načrtom:
Tabela 17: Pregled servisnih ukrepov
Interval za servis

Servisni ukrepi

Glejte ...

Po 4.000 delovnih urah, vsaj
enkrat letno

Meritev izolacijske upornosti

(ð Poglavje 7.2.1.3, Stran 45)

Preverjanje električnih priključnih
vodov

(ð Poglavje 7.2.1.2, Stran 45)

Pregled dvižne verige/vrvi

(ð Poglavje 7.2.1.1, Stran 45)

Preverjanje tipal

(ð Poglavje 7.2.1.4, Stran 46)

Zamenjava sredstva za mazanje

(ð Poglavje 7.2.2.1.4, Stran 48)

Preverjanje stanja ležajev

(ð Poglavje 7.4.4, Stran 53)

Vsakih 5 let

Generalni servis
7.2.1 Pregledi
7.2.1.1 Preverjanje dvižne verige/vrvi
ü Črpalni agregat je odstranjen iz črpalne postaje in je očiščen. (samo pri vrsti
namestitve K)
1. Preglejte, ali je dvižna veriga/vrv skupaj z namestitvijo poškodovana.
2. Poškodovane dele zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli.
7.2.1.2 Preverjanje električnih vodov
Pregled

ü Črpalni agregat je odstranjen iz črpalne postaje in je očiščen.
1. Preglejte, ali je zunanjost električnega priključnega voda poškodovana.
2. Poškodovane dele zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli.

Preverjanje ozemljitvenega
prevodnika

ü Črpalni agregat je odstranjen iz črpalne postaje in je očiščen.
1. Izmerite električno upornost med ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvijo.
Električna upornost mora biti manjša od 1 Ω.
2. Poškodovane dele zamenjajte z originalnimi nadomestnimi deli.

NEVARNOST
Poškodovan ozemljitveni prevodnik
Nevarnost električnega udara!
▷ Nikoli ne zaganjajte črpalnega agregata s poškodovanim ozemljitvenim
prevodnikom.

7.2.1.3 Merjenje izolacijske upornosti
V okviru letnih servisih ukrepov izmerite izolacijsko upornost navitja motorja.
ü Črpalni agregat je v stikalni omari odklopljen.
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ü Meritev izolacijske upornosti opravite z merilnikom.
ü Priporočena napetost je 500 V (največja dovoljena je 1000 V).
1. Izmerite ozemljitev navitja.
Vse konce navitja povežite med seboj.
2. Izmerite ozemljitev tipala temperature navitja.
Vse konce žil tipala temperature navitja povežite med seboj, hkrati pa povežite
tudi vse konce navitja z ozemljitvijo.
ð Izolacijska upornost koncev žil z ozemljitvijo ne sme biti nižja od 1 MΩ.
Če je izmerjena vrednost nižja, je treba izvesti ločeni meritvi za motor in
električne vode. Pri tej meritvi je treba električni vod odklopiti z motorja.
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NAPOTEK
Če je izolacijska upornost električnega voda manjša od 1 MΩ, je ta poškodovan in
ga je treba zamenjati.

NAPOTEK
Če je izolacijska vrednost motorja premajhna, je izolacija navitja pokvarjena.
Črpalnega agregata v tem primeru ni več dovoljeno zagnati.

7.2.1.4 Preverjanje senzorjev

POZOR
Previsoka napetost
Poškodbe senzorjev!
▷ Uporabite običajno napravo za merjenje upornosti (ohmmeter).
V nadaljevanju opisani pregledi so meritve upornosti pri koncih krmilnega voda.
Dejansko delovanje tipal je pri teh pregledih izpuščeno.
Bimetalna stikala v motorju Tabela 18: Meritve upornosti bimetalnih stikal v motorju
Meritve med priključki ...

Upornost
[Ω]

20 in 21

<1

Če je dovoljeno tolerančno območje prekoračeno, odklopite električni vod na
črpalnem agregatu in opravite ponovno preverjanje v notranjosti motorja.
Če je tudi pri tej meritvi tolerančno območje preseženo, je treba motorni prostor
odpreti in opraviti generalni servis. Tipala za temperaturo so nameščena v navitju
statorja in jih ni mogoče zamenjati.
Tipalo puščanja v motorju Tabela 19: Meritve upornosti tipala puščanja v motorju
Meritve med priključki ...

Upornost
[kΩ]

9 in ozemljitveni prevodnik (PE)

> 60

Manjše vrednosti pomenijo, da je prišlo do vdora vode v motor. V tem primeru je
treba motorni prostor odpreti in opraviti servis.
7.2.2 Podmazovanje in zamenjava sredstev za podmazovanje
7.2.2.1 Podmazovanje drsnega obročnega tesnila
Drsno obročno tesnilo se podmazuje s tekočim mazivom iz predhodnega prekata.
7.2.2.1.1 Intervali

7.2.2.1.2 Kakovost tekočih maziv

NEVARNOST
Neustrezna kakovost tekočega maziva
Nevarnost eksplozije!
▷ Pri črpalnih agregatih, zaščitenih pred eksplozijo, vedno uporabljajte tekoče
mazivo z vnetiščem nad 185 °C.
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Tekoče mazivo je treba zamenjati po 4000 delovnih urah ali vsaj enkrat na leto.
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Predhodni prekat je tovarniško napolnjen s sterilnim okolju prijaznim netoksičnim
sredstvom za podmazovanje (če stranka ne naroči drugače).
Za podmazovanje drsnih obročnih tesnil je dovoljeno uporabiti ta tekoča maziva:
Tabela 20: Kakovost olja
Opis

Lastnosti

Parafinsko olje ali belo
olje

Kinematična viskoznost pri 40 °C

<20 mm²/s

Vnetišče
ali: motorna olja
Plamenišče (po Clevelandu)
razredov od SAE 10W do
Strdišče
SAE 20W
Priporočene vrste olja:

>185 °C
+160 °C
-15 °C

▪ Merkur WOP 40 PB, podjetje SASOL
▪ Belo olje Merkur Pharma 40, podjetje DEA
▪ Redko parafinsko olje št. 7174, podjetje Merck
▪ redko parafinsko olje, podjetje HAFA, tip Clarex OM
▪ Primerljivi izdelki, primerni za uporabo v zdravstvu, nestrupeni
▪ Mešanica vode in glikola

OPOZORILO
Onesnaženje tekočine za prečrpavanje zaradi sredstva za podmazovanje
Nevarnost za ljudi in okolje!
▷ Dolivanje motornega olja je dovoljeno samo, če je poskrbljeno za odstranitev
izrabljenega olja.

7.2.2.1.3 Količina tekočega maziva
Tabela 21: Količina tekočega maziva glede na motor 50 Hz
Različica motorja

Razred energetske
učinkovitosti

Število polov

Količina tekočega
maziva

012

C

4

0,73

014

C

2

0,73

017

F

4

0,73

018

C

2

0,73

023

F

2

0,73

023

F

4

0,73

024

F

2

0,73

029

C

2

0,73

040

F

2

0,73

021

C

4

1,05

035

C

2

1,05

035

F

4

1,05

036

C

4

1,05

039/042

F

4

1,05

045

C

2

1,05

045

C

4

1,05

049/051

F

2

1,05

060

C

2

1,05

065

F

4

1,05

073

F

2

1,05

077

F

4

1,05

084

F

2

1,05
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Tabela 22: Količina tekočega maziva glede na motor 60 Hz (različica US).
Različica motorja

Razred energetske
učinkovitosti

Število polov

Količina tekočega
maziva

C

4

0,73

017

F

4

0,73

018

C

2

0,73

018

C

4

0,73

022

C

2

0,73

023

F

2

0,73

023

F

4

0,73

024

F

2

0,73

029

C

2

0,73

030/035/043

F

4

0,73

036

F

4

0,73

040

F

2

0,73

042/047/051

F

2

0,73

045

C

4

1,05

046

C

2

1,05

055

C

2

1,05

061/070/077

F

4

1,05

062/071/084

F

2

1,05

065

F

4

1,05

066/068

F

2

1,05

[l]
015

7.2.2.1.4 Zamenjava tekočega maziva

OPOZORILO
Zdravju škodljiva in/ali vroča tekoča maziva
Nevarnost za ljudi in okolje.
▷ Pri izpustu tekočih maziv je treba izvajati ukrepe za zaščito ljudi in okolja.
▷ Po potrebi oblecite zaščitna oblačila in masko.
▷ Tekoča maziva zajemite v posodo in jih primerno odstranite.

2573.820/03-SL

▷ Upoštevajte zakonske odločbe glede odstranjevanja zdravju škodljivih tekočin.
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Izpust tekočega maziva

Sl. 21: Izpust tekočega maziva
1. Črpalni agregat namestite tako, kot je prikazano na sliki.
2. Pod zaporni vijak postavite primerno posodo.

OPOZORILO
Nadtlak v posodi za tekoča maziva
Nevarnost brizganja tekočine pri odpiranju posode za tekoča maziva pri delovni
temperaturi!
▷ Previdno odprite zaporni vijak posode za tekoče mazivo.
3. Odvijte zaporni vijak 903 z okroglim tesnilom 411 ter izpustite tekoče mazivo.

NAPOTEK
Parafinsko olje je svetlo in prosojno. Če se zaradi utekanja novih drsnih obročnih
tesnil ali manjše količine puščanja tekočine za prečrpavanje nekoliko obarva, to še
ne povzroči škodljivih posledic. Če pa tekočina za prečrpavanje močno onesnaži
hladilno sredstvo, je to znak za pokvarjena drsna tesnila.

2573.820/03-SL

Dolivanje tekočega maziva

Sl. 22: Nivo tekočega maziva
M

Optimalen nivo tekočega maziva

1. Črpalni agregat namestite tako, kot je prikazano na sliki.
2. Skozi polnilno odprtino v prostor za tekoče mazivo nalijte sredstvo za
podmazanje do ustrezne višine M (glejte tabelo v nadaljevanju).
3. Privijte zaporni vijak 903 z novim okroglim tesnilom 411 in zateznim momentom
23 Nm.
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Tabela 23: Nivo tekočega maziva 50 Hz
Različica motorja

Razred energetske
učinkovitosti

Število polov

M

012

C

4

43

014

C

2

43

017

F

4

43

018

C

2

43

023

F

2

43

023

F

4

43

024

F

2

43

029

C

2

43

040

F

2

43

021

C

4

46

035

C

2

46

035

F

4

46

036

C

4

46

039/042

F

4

46

045

C

2

46

045

C

4

46

049/051

F

2

46

060

C

2

46

065

F

4

46

073

F

2

46

077

F

4

46

084

F

2

46

[mm]

Tabela 24: Nivo tekočega maziva 60 Hz
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Razred energetske
učinkovitosti

Število polov

M
[mm]

015

C

4

43

017

F

4

43

018

C

2

43

018

C

4

43

022

C

2

43

023

F

2

43

023

F

4

43

024

F

2

43

029

C

2

43

030/035/043

F

4

43

036

F

4

43

040

F

2

43

042/047/051

F

2

46

045

C

4

46

046

C

2

46

055

C

2

46

061/070/077

F

4

46

062/071/084

F

2

46

065

F

4

46

066/068

F

2

46
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7.2.2.2 Podmazovanje kotalnega ležaja
Kotalni ležaji črpalnih agregatov so zapolnjeni z mazivom, ki ga ni potrebno
vzdrževati.

7.3 Izpraznitev/čiščenje

OPOZORILO
Zdravju škodljive in/ali vroče tekočine za prečrpavanje, pomožna in pogonska
sredstva
Nevarnost za ljudi in okolje!
▷ Čistilna sredstva in po potrebi preostale tekočine zajemite v posodi in primerno
odstranite.
▷ Po potrebi oblecite zaščitna oblačila in masko.
▷ Upoštevajte zakonske odločbe glede odstranjevanja zdravju škodljivih tekočin.
1. Če črpalko uporabljate v škodljivih, eksplozivnih, vročih ali drugih tveganih
tekočinah, jo temeljito operite.
2. Pred transportom v delavnico je treba črpalko temeljito oprati in očistiti.
Črpalnemu agregatu priložite tudi izjavo o neoporečnosti.
(ð Poglavje 11, Stran 81)

7.4 Odstranitev črpalnega agregata
7.4.1 Splošni napotki/varnostna določila

OPOZORILO
Dela na črpalki/črpalnem agregatu in neusposobljeno osebje.
Nevarnost poškodb!
▷ Popravila in vzdrževalna dela lahko opravlja samo strokovno usposobljeno
osebje.

OPOZORILO
Vroča površina
Nevarnost poškodb!
▷ Počakajte, da se črpalni agregat ohladi na temperaturo okolice.

OPOZORILO
Neustrezno dviganje/premikanje težkih sklopov in sestavnih delov
Telesne poškodbe in materialna škoda!

2573.820/03-SL

▷ Za premikanje težkih sklopov ali sestavnih delov uporabite primerna
transportna sredstva, dvižne naprave in omejila.
Upoštevajte varnostne predpise in napotke.
Pri odstranitvi in namestitvi upoštevajte popolni prikaz.
V primeru poškodb se obrnite na servisno službo KSB.

Amarex

51 od 86

7 Servis/vzdrževanje

NEVARNOST
Dela na črpalki/črpalnem agregatu brez ustrezne priprave
Nevarnost poškodb!
▷ Črpalni agregat izklopite v skladu z navodili.
▷ Zaprite zaporne elemente sesalnih in tlačnih vodov.
▷ Izpraznite črpalko in poskrbite, da ne bo pod tlakom.
▷ Zaprite morebitne dodatne priključke.
▷ Počakajte, da se črpalni agregat ohladi na temperaturo okolice.

OPOZORILO
Sestavni deli z ostrimi robovi
Nevarnost ureznin in odreznin!
▷ Pri nameščanju in odstranjevanju morate biti vedno skrbni in pazljivi.
▷ Nosite zaščitne rokavice.

7.4.2 Priprava črpalnega agregata
ü Upoštevajte in izvajajte korake in napotke (ð Poglavje 7.4.1, Stran 51) .
1. Prekinite dovod električne energije in zavarujte pred ponovnim vklopom.
2. Izpust tekočega maziva.
3. Izpraznite posodo za uhajanje in jo med postopkom odstranjevanja pustite
odprto.
7.4.3 Odstranitev črpalnega dela
Črpalni del odstranite v skladu z ustreznim popolnim prikazom.
1. Odstranite sesalni pokrov 162.
2. Odvijte pritrdilni vijak tekalnega kolesa M8 in ga odstranite.
Spoj tekalnega kolesa in gredi poteka prek stožčastega sedeža.

Sl. 23: Potisni vijak

NAPOTEK
Potisni vijak ni v obsegu dobave. Na voljo je ločeno pri KSB.
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3. Pri odstranjevanju tekalnega kolesa si pomagajte z navojem z odtisom M10, ki
se nahaja na utoru tekalnega kolesa.
Potisni vijak privijte v skladu z naslednjo sliko in odvijte tekalno kolo.
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7.4.4 Odstranitev drsnega obročnega tesnila in motornega dela

NAPOTEK
Za popravila črpalnih agregatov, zaščitenih pred eksplozijo, veljajo posebni
predpisi. Predelave ali spremembe črpalnih agregatov lahko vplivajo na zaščito pred
eksplozijo. Predelave in spremembe so dovoljene samo po posvetu s proizvajalcem.

NAPOTEK
Motorji črpalnih agregatov, zaščitenih pred eksplozijami, so izdelani tako, da
spadajo v razred tlačno odpornih ohišij. Vsa dela na motornem delu, ki lahko
vplivajo na zaščito pred eksplozijo, na primer obnovitve navitja in mehanska
popravila, mora izvajati pooblaščen strokovnjak ali proizvajalec. Notranjost
motornega prostora ne sme biti spremenjena. Popravila rež z zaščito pred prebojem
isker je dovoljeno izvajati samo v skladu s konstrukcijskimi podatki proizvajalca.
Popravila v skladu z vrednostmi v tabelah 1 in 2 standarda EN 60079-1 niso
dovoljena.
ü Olje je izpuščeno. (ð Poglavje 7.2.2.1.4, Stran 48)
1. Drsni obroč 433.02 potisnite prek gredi.
2. Sprostite in odstranite vijake 914.74.
3. Odstranite tlačni pokrov 163.
4. Protipotisni obroč 433.02 odstranite iz tlačnega pokrova 163.
5. Odstranite varovalni obroč 932.03.
6. Odstranite drsni obroč 433.01.
7. Odstranite varovalni obroč 932.08.
8. Odstranite sklop ohišja ležaja 350 in rotor 818.
9. Odstranite varovalni obroč 932.04.
10. Ohišje ležaja 350 snemite z valjčnega ležaja.
11. Protipotisni obroč 433.01 odstranite iz ohišja ležaja 350.
12. Odstranite varovalni obroč 932.02.
13. Odstranite valjčni ležaj 320 (ojačana različica) ali 321.02 (standardna različica).
14. Odstranite kotalni ležaj 321.01.

7.5 Namestitev črpalnega agregata
7.5.1 Splošni napotki/varnostna določila

OPOZORILO
Neustrezno dviganje/premikanje težkih sklopov in sestavnih delov
Telesne poškodbe in materialna škoda!

2573.820/03-SL

▷ Za premikanje težkih sklopov ali sestavnih delov uporabite primerna
transportna sredstva, dvižne naprave in omejila.

POZOR
Nestrokovna namestitev
Poškodbe črpalke!
▷ Črpalko/črpalni agregat je treba namestiti v skladu z veljavnimi pravili
strojegradnje.
▷ Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele.

Amarex
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NAPOTEK
Pred ponovno namestitvijo motornega dela preverite, ali je katera od naležnih
površin, pomembnih za zaščito pred eksplozijo, poškodovana. Dele s
poškodovanimi površinami zamenjajte. Položaje naležnih površin za zaščito pred
eksplozijo si oglejte v dodatku pod naslovom Naležne površine za zaščito pred
eksplozijo.
Zaporedje Sestavljanje črpalnega agregata je dovoljeno izvesti samo v skladu s popolnim
prikazom mešalnika.
Tesnila

▪ O-tesnila
– Preverite, ali so o-tesnila poškodovana, in jih po potrebi zamenjajte z novimi.
▪ Pripomočki za namestitev
– Če je le mogoče, ne uporabljajte pripomočkov.

Zatezni momenti Pri namestitvi je treba vse vijake zategniti v skladu s podatki.
7.5.2 Nameščanje dela črpalke
7.5.2.1 Vgradnja drsnega obročnega tesnila
▪ Površina gredi mora biti popolnoma čista in nepoškodovana.
▪ Pred končno namestitvijo drsno obročnega tesnila drsne površine namažite s
kapljico olja.
▪ Za lažjo namestitev rebrastega drsnega obročnega tesnila notranjo rebrasto stran
namažite z milnico (ne uporabite olja).
▪ Da se gumijasti meh ne poškoduje, okoli prostega konca gredi ovijte tanko folijo
(pribl. 0,1–-0,3 mm).
Vrtljivo enoto potisnite na folije in jo postavite v položaj za namestitev. Nato
folijo odstranite.
ü Gred in kotalni ležaj sta pravilno nameščena v motorju.
1. Drsno obročno tesnilo na pogonski strani 433.01 potisnite na gred 210 in jo
pritrdite z varovalnim obročem 932.03.
2. O-tesnilo 412.15 vstavite v tlačni pokrov 163 in ju skupaj potisnite v ohišje 100.
Potem tlačni pokrov 163 pritrdite z vijaki 914.74.
3. Drsno obročno tesnilo na strani črpalke 433.02 namestite na gred 210.

2573.820/03-SL

Pri uporabi posebnega drsnega obročnega tesnila z zakritim vzmetenjem je treba
pred namestitvijo tekalnega kolesa na vrtljivem delu zategniti vijak inbus. Pri tem
upoštevajte mero za namestitev A.

Sl. 24: Mera za namestitev A
Tabela 25: Mera za namestitev A
Velikost črpalke

Mera za namestitev A
[mm]

vse serije
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7.5.2.2 Vgradnja tekalnega kolesa

NAPOTEK
Pri nosilcu ležajev s stožčastim sedežem pazite, da bo stožčasti sedež impelerja in
gredi pri namestitvi nepoškodovan in nemasten.
230
162
550.23

0,3 ± 0,1

X

914.10

904.15
914.16

412.16

Sl. 25: Vgradnja tekalnega kolesa, primer vrste tekalnega kolesa D-najv.
Tabela 26: Najmanjša dolžina potrebnega očesnega vijaka [mm]
Amarex

Sesalni priključki DN
80

100

150

2-polni

65

90

-

4-polni

100

90

130

1. Tekalno kolo 230 namestite na konec gredi in ga pritrdite z vijakom 914.10.
2. Znova odstranite vijak tekalnega kolesa 914.10.
3. Namesto vijaka tekalnega kolesa privijte očesni vijak M811).
ð Upoštevajte najmanjšo dolžino očesnega vijaka, primerjajte s pripadajočo
tabelo.
ð Če uporabite drugo dolžino vijaka, uporabite podložko(-ke), da vzpostavite
kontakt s tekalnim kolesom.
4. Očesni vijak privijte z najv. 30 Nm.
5. Sesalni pokrov 162 potisnite na tekalno kolo do naprave.
6. Črpalni agregat obesite na očesni vijak11).
7. Nastavitvene vijake 904.15 privijte do naprave na ohišju črpalke.
8. Črpalni agregat pazljivo ponovno snemite.
9. Odstranite sesalni pokrov.
10. Izmerite višino vijakov 904.15 do sesalnega pokrova 162 in k vsaki izmerjeni
višini vijaka dodajte 0,3 +/- 0,1 mm.
11. Ponovno namestite sesalni pokrov in ga pritrdite s pomočjo vijakov 914.16.
2573.820/03-SL

12. Ročaj črpalnega agregata ponovno obesite v dvižno napravo in z roko preverite
prosto gibanje tekalnega kolesa.
13. Sprostite11) očesni vijak.
14. Vstavite vijak tekalnega kolesa 914.16 in ga privijte s 30 Nm.

11

Ni vključeno v dobavo podjetja KSB

Amarex
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7.5.3 Namestitev motornega dela

NAPOTEK
Pred ponovno namestitvijo motornega dela preverite, ali je katera od naležnih
površin, pomembnih za zaščito pred eksplozijo, poškodovana. Dele s
poškodovanimi površinami za zaščito pred eksplozijo zamenjajte. Za črpalni
agregat, zaščiten pred eksplozijo, je dovoljeno uporabljati samo originalne dele
KSB. Položaje naležnih površin za zaščito pred eksplozijo si oglejte v dodatku pod
naslovom Naležne površine za zaščito pred eksplozijo pri motorjih. Na vse vijačne
spoje, s katerimi je zaprto tlačno odporno ohišje, je treba nanesti še sredstvo proti
odvijanju (Loctite 243).

NEVARNOST
Uporaba napačnih vijakov
Nevarnost eksplozije!
▷ Pri namestitvi črpalnega agregata, zaščitenega pred eksplozijami, uporabljajte
le originalne vijake.
▷ Nikoli ne uporabljajte vijakov z drugačnimi merami ali nižjim razredom
trdnosti.

7.5.4 Preverjanje tesnjenja
Po namestitvi je treba preveriti tesnjenje sklopa drsnega obročnega tesnila/posode za
tekoča maziva. Preverjanje tesnjenja je treba izvesti pri polnilni odprtini posode za
tekoča maziva.
Pri preverjanju tesnjenja upoštevajte te vrednosti:
▪ Sredstvo za preverjanje: stisnjen zrak
▪ Tlak preverjanja: največ 0,5 bara
▪ Trajanje preverjanja: 2 minuti

Sl. 26: Privijanje naprave za preverjanje
1. Sprostite zaporni vijak in tesnilni obroč prostora za tekoče mazivo.
3. Preverite tesnjenje z zgoraj navedenimi vrednostmi.
Med preverjanjem se tlak ne sme zmanjšati.
Če se tlak zmanjša, preverite tesnila in navojne spoje.
Nato ponovno opravite preverjanje tesnjenja.
4. Ko je preverjanje tesnjenja uspešno končano, dolijte tekoče mazivo.
7.5.5 Preverjanje motorja/električnega priklopa
Po namestitvi preverite električne priključne vode. (ð Poglavje 7.2.1, Stran 45)

56 od 86
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2. Testno napravo je treba priviti v polnilno odprtino posode za tekoča maziva.
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7.6 Zatezni momenti
Tabela 27: Zatezni momenti
Navoj

[Nm]

M8

17

M10

35

Vijak tekalnega kolesa M8

30

Zaporni vijak 903.03

23

7.7 Nadomestni deli

NAPOTEK
Za črpalne agregate, zaščitene pred eksplozijami, lahko uporabljate le originalne
nadomestne dele ali dele, ki jih je odobril proizvajalec.

7.7.1 Naročanje nadomestnih delov
Pri naročanju rezervnih in nadomestnih delov je treba navesti naslednje podatke:
▪ Številka naročila
▪ Koda postavke
▪ Serija
▪ Oznaka
▪ Leto izdelave
▪ Številka motorja
Vsi podatki so na tipski ploščici.
Ostali podatki so:
▪ Št. dela in ime (ð Poglavje 9.1, Stran 61)
▪ Število nadomestnih delov
▪ Naslov prejemnika

2573.820/03-SL

▪ Vrsta pošiljke (paket, pošta, hitra pošta, letalska pošta)

Amarex
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7.7.2 Priporočena zaloga nadomestnih delov za dvoletno delovanje v skladu s
standardom DIN 24296
Tabela 28: Število nadomestnih delov za priporočeno zalogo za 4000 delovnih ur ali 1-letno stalno delovanje
Št. delov

Ime

Število črpalk (vključno z rezervnimi črpalkami)
2

3

4

5

6 in 7

8 in 9

10 in več

300

Ležaj (komplet)

1

1

2

2

2

3

30 %

433

Drsna obročna tesnila (komplet)

1

1

2

2

2

3

30 %

412

O-tesnila (komplet)

1

1

2

2

2

3

30 %

900

Vijaki (komplet)

1

1

2

2

2

3

30 %

Tabela 29: Število nadomestnih delov za priporočeno zalogo za 5-letno stalno delovanje
Št. delov

Ime

Število črpalk (vključno z rezervnimi črpalkami)
2

3

4

5

6 in 7

8 in 9

10 in več

230

Tekalno kolo

1

1

2

2

2

3

30 %

300

Ležaj (komplet)

2

2

4

4

4

6

50 %

433

Drsna obročna tesnila (komplet)

2

2

4

4

4

6

50 %

412

O-tesnila (komplet)

2

2

4

4

4

6

50 %

834

Puša za kable

1

1

2

2

2

3

30 %

900

Vijaki (komplet)

2

2

4

4

4

6

50 %

7.7.3 Kompleti nadomestnih delov
Tabela 30: Kompleti nadomestnih delov
Številka nadomestnega dela

Št. dela

Ime delov

99-19

550.23

Podložka

592

Podloga

903.03

Zaporni vijak

904.15

Navojni zatič

914.01/.04/.10/.16/.20/.26/.74/.83

Vijak inbus

411.03

Okroglo tesnilo

412.01/.02/.07/.15/.16/.47

O-tesnilo

433.01/.02

Drsno obročno tesnilo

932.03

Varovalni obroč

320, 321.01/.02

Kotalni ležaj

932.02/.04

Varovalni obroč

900

412
433

2573.820/03-SL
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8 Napake: vzroki in odpravljanje
OPOZORILO
Nestrokovno izvedena dela za odpravljanje napak
Nevarnost poškodb.
▷ Pri vseh delih za odpravo motenj upoštevajte ustrezne napotke v teh navodilih
za uporabo in/ali dokumentacijo proizvajalca dodatne opreme.
Če pride do težav, ki niso opisane v naslednji tabeli, se posvetujte s servisno službo
podjetja KSB.
A Črpalka ne prečrpava
B Premajhen pretok črpalke pri prečrpavanju
C Premočan tok/prevelika poraba električne energije
D Prenizka višina črpanja
E Delovanje črpalke je nemirno in glasno
Tabela 31: Pomoč pri odpravljanju napak
A B C D E Morebiten vzrok

Odpravljanje

-

✘

- Črpalka prečrpava v območje s previsokim
tlakom.

Ponovna nastavitev delovnega območja.

-

Drsnik popolnoma odprite.

-

-

-

✘

-

-

- Drsnik v tlačnem vodu ni popolnoma odprt

-

✘

-

✘ Črpalka deluje v nedovoljenem območju (delna/ Preverite delovne podatke črpalke.
prekomerna obremenitev).

✘

-

-

-

- Črpalka in/ali cevovod nista povsem prezračena. Odzračite. V ta namen črpalko dvignite s
kotnega podstavka in jo ponovno namestite.

✘

-

-

-

- Dovod v črpalko je zamašen zaradi oblog

-

✘

-

✘ ✘ Dovod je zamašen ali pa se tekalno kolo ne
more vrteti

Odstranite obloge v črpalki ali v ceveh.

-

-

✘

-

Preverite, ali se tekalno kolo nemoteno vrti
in ga po potrebi očistite.

-

✘ ✘ ✘ ✘ Notranji deli so obrabljeni

✘ Umazanija/vlakna v stranskih prostorih
tekalnega kolesa; oteženo delovanje rotorja
črpalke

Zamenjajte obrabljene dele.

✘ ✘

-

✘

-

✘

-

✘ ✘ Nedovoljena vsebnost zraka ali plina v tekočini
za prečrpavanje

Obvezno se posvetujte s podjetjem

-

-

-

-

Obvezno se posvetujte s podjetjem

-

✘ ✘ ✘ ✘ Napačna smer vrtenja

Preverite električni priklop motorja in po potrebi
še stikalno omarico.

-

-

Preverite električne vode.
Preverite priključke za cevi.

✘

-

- Poškodovana navpična cev (cev in tesnilo)

Očistite dovod, dele črpalke in protipovratni
ventil.

✘ Nihanja, povezana z napravo

- Neustrezna delovna napetost

Zamenjajte poškodovane navpične cevi
in tesnila.

2573.820/03-SL

Preverite napetost v stikalni omarici.
✘

-

-

-

- Motor ne deluje, ker ni napetosti.

Preverite električno napeljavo,
obvestite podjetje za oskrbo z energijo.

✘

-

✘

-

- Pokvarjeno navitje motorja ali električni vodi

Zamenjajte z originalnimi deli KSB ali se
posvetujte s podjetjem.

-

-

-

-

✘ Pokvarjen kotalni ležaj

Obvezno se posvetujte s podjetjem

-

✘

-

-

- Premočno znižanje gladine vode med
delovanjem

Preverite nivojno krmiljenje.

✘

-

-

-

- Tipalo temperature za nadzor navitja je zaradi
previsoke temperature navitja sprožilo izklop.

Po ohladitvi se motor samodejno vklopi (različica
US).

✘

-

-

-

- Termični odklopnik (protieksplozijska zaščita) se Vzrok mora ugotoviti in odpraviti osebje,
je aktiviral zaradi prekoračitve dovoljene
usposobljeno za eksplozijsko ogrožena območja.
temperature navitja.
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A B C D E Morebiten vzrok

Odpravljanje

-

-

-

- Vklopil se je nadzor puščanja motorja
.

Vzrok mora ugotoviti in odpraviti usposobljeno
osebje.

-

✘

-

✘

- Ob zagonu zvezda-trikot: motor deluje le na
stopnji zvezda.

Preverite zaščito zvezda-trikot.

2573.820/03-SL

✘
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9 Ustrezna dokumentacija
9.1 Popolni prikazi s seznamom posameznih delov

2573.820/03-SL

9.1.1 Popolni prikaz različice US

Amarex
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Sl. 27: Popolni prikaz različice US, s tekalnim kolesom F-najv.
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9 Ustrezna dokumentacija

UG1797914

Sl. 28: Popolni prikaz različice US, s tekalnim kolesom D-najv.
Tabela 32: Seznam posameznih delov
Št. delov

Ime delov

Št. delov

Ime delov

100

Ohišje

576

Ročaj

160

Pokrov

81-2.01

Čepi

162

Sesalni pokrov

81-55

Vtičnica

163

Tlačni pokrov

81-59

Stator

230

Tekalno kolo

818

Rotor

320

Kotalni ležaj

824

Kabel

321.01/.0213)

Radialni kroglični ležaj

825.33

Varovalna letev kabla

350

Ohišje ležajev

834

Puša za kable

412.01/.02/.15/.16

O-tesnilo

904.1512)

Navojni zatič

433.01/.02

Drsno obročno tesnilo

914.01/.10/.16/.26/.74

Vijak inbus

550.23

Podložka

932.02/.03/.04/.08

Varovalni obroč

565

Kovica

970.02

Ščitnik

2573.820/03-SL

12)

12
13

Uporabljeno samo za različico s tekalnim kolesom D-najv.
Uporabljeno samo za različico s tekalnim kolesom F-najv.
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9.1.2 Popolni prikaz različice YS

UG1800009

2573.820/03-SL

Sl. 29: Popolni prikaz različice YS, tekalo kolo F-najv.
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UG1799982

Sl. 30: Popolni prikaz različice YS, tekalo kolo D-najv.
Tabela 33: Seznam posameznih delov
Št. delov

Ime delov

Št. delov

Ime delov

100

Ohišje

576

Ročaj

160

Pokrov

592

Čepi

162

Sesalni pokrov

81-2.01/.02

Vtič

163

Tlačni pokrov

81-55

Vtičnica

230

Tekalno kolo

81-59

Stator

32014)

Kotalni ležaj

818

Rotor

321.01/.02

Radialni kroglični ležaj

824

Kabel

330

Nosilec ležajev

834

2573.820/03-SL

15)

Puša za kable
14)

350

Ohišje ležajev

904.15

Navojni zatič

412.01/.02/.15/.16/.47

O-tesnilo

914.01/.10/.16/.26/.74/.83

Vijak inbus

433.01/.02

Drsno obročno tesnilo

932.02/.03/.04/.08

Varovalni obroč

550.23

Podložka

970.02

Ščitnik

565

Kovica

14
15

Uporabljeno samo za različico s tekalnim kolesom D-najv.
Uporabljeno samo za različico s tekalnim kolesom F-najv.
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9.2 Eksplozijski prikazi s seznamom sestavnih delov
9.2.1 Eksplozijski prikaz Amarex F-najv., različica US

2573.820/03-SL

Sl. 31: Eksplozijski prikaz Amarex F-najv., različica US
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9.2.2 Eksplozijski prikaz Amarex D-najv., različica US

2573.820/03-SL

Sl. 32: Eksplozijski prikaz Amarex D-najv., različica US

Amarex
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9.2.3 Eksplozijski prikaz Amarex F-najv., različica YS

UG1800384
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Sl. 33: Eksplozijski prikaz Amarex F-najv., različica YS
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9.2.4 Eksplozijski prikaz Amarex D-najv., različica YS

UG1800041
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Sl. 34: Eksplozijski prikaz Amarex D-najv., različica YS
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9.2.5 Seznam posameznih delov, eksplozijski prikaz
Tabela 34: Seznam posameznih delov
Ime delov

Št. delov

Ime delov

100

Ohišje

500

Obroč

113

Vmesni del ohišja

550

Podložka

162

Sesalni pokrov

561

Zasekan zatič

182

Noge

69-6

Tipalo temperature

210

Gred

69-16

Tipalo za vlago

23-7

Telo tekalnega kolesa

81-2.01

Vtič

230

Tekalno kolo

81-59

Stator

321.01/.02

Radialni kroglični ležaj

82-14

Komplet za predelavo
napajalnega voda

330

Nosilec ležajev

818

Rotor

355

Ohišje nosilca ležajev

821

Paket rotorja

410

Profilno tesnilo

834

Puša za kable

411

Okroglo tesnilo

99-9

Komplet tesnil

412.01/.02/.03/.04/.05

O-tesnilo

903

Zaporni vijak

433.01/.02

Drsno obročno tesnilo

904

Navojni zatič

476

Nosilec protipotisnega obroča

914.01/.02/.03/.04/.06

Vijak inbus

59-17

Vpenjalo

932.01/.02/.03/.04

Varovalni obroč

2573.820/03-SL

Št. delov
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9.3 Električna shema
9.3.1 Električni priključni vod 4G1,5 + 2×1

UG1894523

Sl. 35: Električna shema, 4G1,5 + 2×1
Temperatura motorja

2573.820/03-SL

Ⓐ

Amarex
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9.3.2 Električni priključni vod 7G1,5

UG1793940

Sl. 36: Električna shema, 7G1,5
Ⓐ

Temperatura motorja

Ⓕ

Tipalo puščanja (dodatna oprema)

2573.820/03-SL

(*)
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9.3.3 Električni priključni vod 8G1,5

UG1795353

Sl. 37: Električna shema, 8G1,5
*

Možnost z zaščitenim vodom

Ⓐ

Temperatura motorja

Ⓕ

Tipalo puščanja (dodatna oprema)

2573.820/03-SL

(*)

Amarex
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9.3.4 Električni priključni vod 7G1,5 + 3×1 ali 7G2,5 + 3×1

UG1795605

Ⓐ

Temperatura motorja

Ⓕ

Tipalo puščanja (dodatna oprema)

(*)
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Sl. 38: Električna shema, 7G1,5 + 3×1 ali 7G2,5 + 3×1
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(vert / jaune)
(green / yellow)

9.3.5 Električni priključni vod 12G1,5 ali 12G2,5

UG1795620

2573.820/03-SL

Sl. 39: Električna shema, 12G1,5 ali 12G2,5
*

Možnost z zaščitenim vodom

Ⓐ

Temperatura motorja

Ⓕ

Tipalo puščanja (dodatna oprema)

(*)

Amarex
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9.4 Naležne površine za zaščito pred eksplozijo pri motorjih, zaščitenih pred
eksplozijo
Tabela 35: Pregled naležnih površin za zaščito pred eksplozijo
Oznake

Črpalni agregat

Velikosti motorja:
NG 08
NG 09

Napeljava kablov

Pokrov

Gred

Ohišje črpalke

1

2

3

4

Dolžina naležne površine [mm]

≥ 12,5

≥ 12,5

≥ 12,5

≥ 12,5

Notranji premer (izvrtina) [mm]

32

174

30

120

Zunanji premer (gred) [mm]

32

174

29,9

120

Tolerančno območje ISO za notranji premer

H8

H7

-

H8

Št. naležne površine za zaščito pred eksplozijo

Tolerančno območje ISO za zunanji premer

-

g6

-

g6

Tolerančno območje v µm za
notranji premer po standardu DIN
ISO 286/2

največ

39

40

-

54

najmanj

0

0

-

0

Tolerančno območje v µm za
zunanji premer po standardu DIN
ISO 286/2

največ

-

-14

-

-12

najmanj

-

-39

-

-34

največ

-

-

20

-

najmanj

-

-

0

-

Tolerančno območje v µm za
zunanji premer

največ

-25

-

-60

-

najmanj

-75

-

-80

2573.820/03-SL

Tolerančno območje v µm za
notranji premer
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Tabela 36: Pregled naležnih površin za zaščito pred eksplozijo
Oznake

Črpalni agregat

Velikosti motorja:
NG 10
NG 11

Napeljava kablov
Št. naležne površine za zaščito pred eksplozijo

Pokrov

Gred

Ohišje črpalke

1

2

3

4

Dolžina naležne površine [mm]

≥ 12,5

≥ 12,5

≥ 12,5

≥ 12,5

Notranji premer (izvrtina) [mm]

32

220

30

130

Zunanji premer (gred) [mm]

32

220

29,9

130

Tolerančno območje ISO za notranji premer

H8

H7

-

H8

Tolerančno območje ISO za zunanji premer

-

g6

-

g6

Tolerančno območje v µm za
notranji premer po standardu DIN
ISO 286/2
Tolerančno območje v µm za
zunanji premer po standardu DIN
ISO 286/2
Tolerančno območje v µm za
notranji premer

39

46

-

63

0

0

-

0

največ

-

-15

-

-14

najmanj

-

-44

-

-39

največ

-

-

20

-

najmanj

-

-

0

-

največ

-25

-

-60

-

najmanj

-75

-

-80

-

2573.820/03-SL

Tolerančno območje v µm za
zunanji premer

največ
najmanj
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Tabela 37: Pregled naležnih površin za zaščito pred eksplozijo
Oznake

Črpalni agregat

Velikosti motorja:
NG 10
NG 11

Napeljava kablov
Št. naležne površine za zaščito pred eksplozijo

Pokrov

Gred

Ohišje črpalke

1

2

3

4

Dolžina naležne površine [mm]

≥ 12,5

≥ 12,5

≥ 12,5

≥ 12,5

Notranji premer (izvrtina) [mm]

52

220

30

130

Zunanji premer (gred) [mm]

52

220

29,9

130

Tolerančno območje ISO za notranji premer

H8

H7

-

H8

Tolerančno območje ISO za zunanji premer

-

g6

-

g6

Tolerančno območje v µm za
notranji premer po standardu DIN
ISO 286/2
Tolerančno območje v µm za
zunanji premer po standardu DIN
ISO 286/2
Tolerančno območje v µm za
notranji premer

46

46

-

63

0

0

-

0

največ

-

-15

-

-14

najmanj

-

-44

-

-39

največ

-

-

20

-

najmanj

-

-

0

-

največ

-25

-

-60

-

najmanj

-75

-

-80

-

2573.820/03-SL

Tolerančno območje v µm za
zunanji premer

največ
najmanj
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9.5 Namestitveni načrt za drsno obročno tesnilo
Tabela 38: Namestitveni načrt za drsno obročno tesnilo
Številka Opis
dela

Namestitveni načrt

Drsno obročno tesnilo (rebrasto drsno obročno tesnilo)
433.01

Drsno obročno tesnilo (rebrasto drsno obročno
tesnilo)

932.03

Varovalni obroč

433.02

Drsno obročno tesnilo (rebrasto drsno obročno
tesnilo)

433.01

932.03
433.02

UG1796735

Drsno obročno tesnilo s pokritimi vzmetmi
Drsno obročno tesnilo (rebrasto drsno obročno
tesnilo)

932.03

Varovalni obroč

433.02

Drsno obročno tesnilo (drsno obročno tesnilo z
zakritimi vzmetmi, HJ)

433.01

29 mm

433.01

932.03
433.02

2573.820/03-SL

UG1796735

Amarex
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10 Izjava o skladnosti ES

10 Izjava o skladnosti ES
Proizvajalec:

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

Izključno odgovoren za izdajo te izjave o skladnosti ES je proizvajalec.
Proizvajalec izjavlja, da izdelek:

Amarex
Številka naročila podjetja KSB: ...................................................................................................

▪ izpolnjuje vse določbe v nadaljevanju navedenih trenutno veljavnih direktiv/uredb:
– Črpalni agregat: direktiva o strojih 2006/42/ES
– Črpalni agregat: 2011/65/EU, omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski
opremi (RoHS)
Proizvajalec izjavlja tudi, da:
▪ so bili spoštovani naslednji usklajeni mednarodni standardi::
– ISO 12100
– EN 809
– EN 60034-1, EN 60034-5/A1
Odgovorna oseba za sestavljanje tehnične dokumentacije:
Ime
Položaj
Naslov (podjetje)
Naslov (ulica, hišna št.)
Naslov (poštna št., kraj) (država)
Izjava o skladnosti EU je bila izdana:
Kraj, datum

..............................16).............................
Ime
Funkcija
Podjetje
Naslov

16

Podpisana in s tem zakonsko veljavna izjava o skladnosti EU je dobavljena skupaj z izdelkom.
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11 Izjava o neoporečnosti

11 Izjava o neoporečnosti
Tip:

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

Številka naročila/
Koda postavke17):

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

Datum dobave:

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

Področje uporabe:

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

Tekočina za prečrpavanje :

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

17)

Označite pravilno17):

⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

jedko

oksidirajoče

vnetljivo

eksplozivno

nevarno za zdravje

R
⃞

⃞

⃞

⃞

⃞

škodljivo zdravju

strupeno

radioaktivno

nevarno za okolje

neškodljivo

Vzrok vračila17):

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

Opombe:

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

Izdelek/dodatna oprema sta bila pred pošiljanjem/pripravo temeljito izpraznjena ter notranje in zunanje očiščena.
S to izjavo potrjujemo, da izdelek ne vsebuje nevarnih kemikalij in bioloških ter radioaktivnih snovi.
Pri črpalkah z magnetnimi spoji je bila notranja rotacijska enota (tekalno kolo, pokrov ohišja, nosilec obročnega ležaja, drsno
obročno tesnilo, notranji rotor) odstranjena iz črpalke in očiščena. V primeru nezadostnega tesnjenja ločilne posode so bili
očiščeni tudi zunanji motor, nosilni nastavek nosilca ležajev, pregrada proti puščanju in nosilec ležajev ali vmesnik.
Pri črpalkah s popolnoma zaprtim motorjem sta bila rotor in drsno tesnilo odstranjena iz črpalke in očiščena. Pri
pomanjkljivem tesnjenju delilne cevi statorja je bila opravljena kontrola vdora tekočine za prečrpavanje v prostor statorja. Ta
je bil naknadno odpravljen.
⃞

Posebni varnostni ukrepi pri nadaljnjem delu niso več potrebni.

⃞

V povezavi s čistilnimi sredstvi, preostalimi tekočinami in odstranitvijo so potrebni naslednji varnostni ukrepi:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Potrjujemo, da so navedeni podatki resnični in popolni ter da je pošiljka odposlana v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

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

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

Kraj, datum in podpis

Naslov

Žig podjetja

2573.820/03-SL

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

17

Obvezno polje

Amarex
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Abecedno kazalo

Abecedno kazalo

C

N

Cevovod 26

Nadomestni del
Naročanje nadomestnih delov 57

D

Nadzor puščanja 35

Delovanje frekvenčnega pretvornika 40
Delovna območja 9
Dovoljene obremenitve prirobnice 26
Drsno obročno tesnilo 79

E

Najnižji nivo tekočine 40
Naležne površine za zaščito pred eksplozijo 76, 77, 78
Namestitev 51
Premična namestitev 31
Napake
Vzroki in odpravljanje 59
Nepopolni stroji 7

Eksplozijski prikaz
Amarex D-najv., različica US 67
Amarex D-najv., različica YS 69
Amarex F-najv., različica US 66
Amarex F-najv., različica YS 68
Električna shema
12G1,5 ali 12G2,5 75
4G1,5 + 2×1 71
7G1,5 72
7G1,5 + 3×1 ali 7G2,5 + 3×1 74
8G1,5 73

Nivojsko krmiljenje 33

O
Oblika tekalnega kolesa 17
Obseg dobave 19
Odpornost na motnje 34
Odstranitev 13, 51
Opozorila 8
Oznake opozoril 8

Električni priklop 36
Elektromagnetna združljivost 33

P
Pogon 16

G

Pogostost vklopa 39

Garancijski zahtevki 7

Ponovni zagon 42
Popolni prikaz 62

H

Poškodbe 7
Naročanje nadomestnih delov 57

Hramba 12

Priložena dokumentacija 7

I

Primerna uporaba 9

Izjava o neoporečnosti 81

S

K

Senzorji 34

Ključ izdelka 15

Servisni ukrepi 45

Kompleti nadomestnih delov 58

Seznam posameznih delov 63, 65

Konec delovanja 42

Skladiščenje 12
Smer vrtenja 23

L

Š

Ležaj 17

Številka naročila 7

M
Mazanje z oljem
Kakovost olja 47
Meritev izolacijske upornosti 45
Mesto namestitve 22

Tekoče mazivo 46
Intervali 45
Kakovost 47
Količina 47, 48
Stanje 50
Tekočina za prečrpavanje
Gostota 41
Tesnilo gredi 17
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T

Abecedno kazalo

U
Uporaba s frekvenčnim pretvornikom 33
Uskladiščenje 42

V
Varno delo 10
Varnost 9
Vklop 38
Vračilo 13
Vrsta izdelave 16
Vrste namestitve 31

Z
Zagon 38
Zaloga nadomestnih delov 58
Zaščita pred eksplozijami 11, 23, 36, 39, 43, 44, 56
Zaščita pred eksplozijo 21, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 46
Zaščita pred preobremenitvijo 33

2573.820/03-SL

Zatezni momenti 57
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