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

UPAchrom
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1 Algemeen
1.1 Basisprincipes
Dit bedrijfsvoorschrift maakt onderdeel uit van de series en uitvoeringen die op de
titelpagina worden genoemd. Het bedrijfsvoorschrift beschrijft het correcte en
veilige gebruik in alle bedrijfsfasen.
Op het typeplaatje staan de serie en de grootte, de belangrijkste bedrijfsgegevens,
het opdrachtnummer en het opdrachtpositienummer. Het opdrachtnummer en
opdrachtpositienummer beschrijven het pompaggregaat eenduidig en dienen ter
identificatie bij alle verdere bedrijfsprocessen.
Ten behoeve van de handhaving van de garantieclaims in geval van schade moet
onmiddellijk de dichtstbijzijnde KSB-serviceafdeling worden geïnformeerd.

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

1.3 Doelgroep
Doelgroep van dit bedrijfsvoorschrift is technisch geschoold vakpersoneel.
(ð Hoofdstuk 2.4, Pagina 9)

1.4 Bijbehorende documentatie
Tabel 1: Overzicht van bijbehorende documentatie
Document

Inhoudsopgave

Gegevensblad

Beschrijving van de technische gegevens van de
pomp/het pompaggregaat

Opstellingsschema/maattekening Beschrijving van aansluit- en opstellingsmaten
voor de pomp/het pompaggregaat, gewichten
Aansluitschema

Beschrijving van extra aansluitingen

Hydraulische grafiek

Grafieken van opvoerhoogte, NPSH benodigd,
rendement en benodigd vermogen

Complete tekening1)

Beschrijving van de pomp in de
doorsnedetekening

Leveringsdocumentatie1)

Bedrijfsvoorschriften en overige documentatie
voor toebehoren en geïntegreerde
machineonderdelen

Onderdelenlijsten1)

Beschrijving van de onderdelen

1)

Leidingschema

Beschrijving van de hulpleidingen

Stuklijst1)

Beschrijving van alle pomponderdelen

Montagetekening

1)

Montage van de asafdichting in de
doorsnedetekening

Voor toebehoren en/of geïntegreerde machineonderdelen de bijbehorende
documenten van de desbetreffende fabrikant in acht nemen.

1.5 Symbolen
Tabel 2: Gebruikte symbolen
Symbool

1)

Voorwaarde voor de gebruiksaanwijzing

⊳

Noodzakelijke handeling bij veiligheidsvoorschriften

⇨

Resultaat van de handeling

⇨

Kruisverwijzingen

voor zover in de leveringsomvang inbegrepen
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1 Algemeen

Symbool
1.

Betekenis
Gebruiksaanwijzing met meerdere stappen

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

UPAchrom
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2 Veiligheid

2 Veiligheid
!

GEVAAR

Alle in dit hoofdstuk vermelde aanwijzingen duiden op een gevaar met een hoog
risiconiveau.

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

!

GEVAAR

WAARSCHUWING

LET OP

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

2.2 Algemeen
Het bedrijfsvoorschrift bevat belangrijke aanwijzingen voor opstelling, bedrijf en
onderhoud, waarvan de inachtneming een veilige omgang met het apparaat
garandeert, alsmede persoonlijk letsel en materiële schade vermijdt.
De veiligheidsvoorschriften van alle hoofdstukken moeten in acht worden genomen.
Het bedrijfsvoorschrift moet vóór montage en inbedrijfname door de
verantwoordelijke vakkundige medewerkers / het vakkundige personeel / de
gebruiker worden gelezen en moet zijn begrepen.
De inhoud van het bedrijfsvoorschrift moet ter plaatse continu beschikbaar zijn voor
de vakkundige medewerkers.
Instructies die direct op het product zijn aangebracht, moeten in acht worden
genomen en moeten altijd volledig leesbaar zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor:
▪ Draairichtingspijl
▪ Aanduidingen voor aansluitingen
▪ Typeplaatje
De gebruiker is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de plaatselijke
voorschriften waarmee in dit bedrijfsvoorschrift geen rekening is gehouden.
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2.3 Correct gebruik
▪ De pomp/het pompaggregaat mag alleen worden gebruikt in de
toepassingsgebieden die in de bijbehorende documenten worden beschreven.
(ð Hoofdstuk 1.4, Pagina 6)
▪ De pomp/het pompaggregaat alleen in technisch onberispelijke toestand
gebruiken.
▪ De pomp/het pompaggregaat niet in gedeeltelijk gemonteerde toestand
gebruiken.
▪ De pomp mag uitsluitend de media verpompen die op het gegevensblad of in de
documentatie van de desbetreffende uitvoering zijn beschreven.
▪ De pomp nooit zonder te verpompen medium laten draaien.
▪ De gegevens over minimumcapaciteiten in het gegevensblad of in de
documentatie in acht nemen (voorkoming van schade door oververhitting,
lagerschade, ...).
▪ De gegevens over maximumcapaciteiten in het gegevensblad of in de
documentatie in acht nemen (voorkoming van schade door oververhitting,
schade aan de mechanische asafdichting, cavitatieschade, lagerschade,...).
▪ De pomp niet aan zuigzijde smoren (voorkoming van cavitatieschade).
▪ Andere bedrijfsmodi, voor zover niet in het gegevensblad of in de documentatie
genoemd, met de fabrikant overleggen.
Voorkoming van voorzienbaar verkeerd gebruik
▪ Nooit afsluiters aan perszijde tot boven het toegestane bereik openen.
– Overschrijding van de in het gegevensblad of in de documentatie vermelde
maximumcapaciteiten
– Mogelijke cavitatieschade
▪ Nooit de in het gegevensblad of in de documentatie vermelde toegestane
toepassingsgrenzen met betrekking tot druk, temperatuur, etc. overschrijden.
▪ Alle veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen in dit bedrijfsvoorschrift
opvolgen.

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

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

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

2.7 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker/het bedieningspersoneel
▪ Op de locatie aanwezige bescherming tegen aanraken van hete, koude en
bewegende onderdelen zelf aanbrengen en de werking ervan controleren.
▪ De bescherming tegen aanraken niet verwijderen tijdens bedrijf.
▪ Beschermende uitrusting voor personeel ter beschikking stellen en gebruiken.
▪ Lekkages (bijv. van de asafdichting) van gevaarlijke te verpompen media (bijv.
explosief, giftig, heet) zodanig afvoeren dat er geen gevaar voor personen en
het milieu ontstaat. De hiervoor geldende wettelijke bepalingen in acht nemen.
▪ Gevaar door elektrische spanning uitsluiten (voor bijzonderheden kunnen de
specifieke voorschriften voor het land en/of van de plaatselijke energiebedrijven
worden geraadpleegd).
▪ Wanneer door uitschakeling van de pomp geen groter potentieel gevaar dreigt,
moet bij de opstelling van het pompaggregaat een NOODSTOP-schakelaar in de
directe nabijheid van de pomp/het pompaggregaat worden geplaatst.

2.8 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud, inspectie en montage
▪ Ombouwwerkzaamheden of wijzigingen aan de pomp zijn alleen na
toestemming van de fabrikant toegestaan.
▪ Uitsluitend originele onderdelen of door de fabrikant goedgekeurde onderdelen
gebruiken. Door het gebruik van andere onderdelen kan de aansprakelijkheid
voor de daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.
▪ De gebruiker dient ervoor te zorgen dat alle onderhouds-, inspectie- en
montagewerkzaamheden worden uitgevoerd door geautoriseerd en
gekwalificeerd vakpersoneel, dat zich door uitvoerige bestudering van het
bedrijfsvoorschrift voldoende heeft geïnformeerd.
▪ Werkzaamheden aan de pomp/het pompaggregaat alleen bij stilstaande pomp
uitvoeren.
▪ Het pomphuis moet de omgevingstemperatuur hebben aangenomen.
▪ De maximale lengte van de stijgleiding bedraagt 2 m, om het toegestane
buigmoment niet te overschrijden.
▪ Stijgleiding bovendien borgen om te voorkomen dat deze losraakt.
▪ Het pomphuis moet drukloos en afgetapt zijn.
▪ De handelwijze voor de buitenbedrijfstelling van het pompaggregaat die
beschreven staat in het bedrijfsvoorschrift absoluut in acht nemen.
▪ Pompen die vloeistoffen verpompen die schadelijk zijn voor de gezondheid,
moeten worden ontsmet.
▪ Direct na beëindiging van de werkzaamheden moeten alle beveiligings- en
beschermingsvoorzieningen weer aangebracht en in werking worden gesteld.
Vóór het opnieuw in bedrijf nemen moeten de punten die vermeld staan voor de
inbedrijfname in acht worden genomen. (ð Hoofdstuk 6.1, Pagina 30)

2.9 Ontoelaatbare bedrijfssituaties
De pomp/het pompaggregaat nooit laten werken buiten de grenswaarden die op het
gegevensblad en in het bedrijfsvoorschrift zijn aangegeven.
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De bedrijfsveiligheid van de geleverde pomp/het pompaggregaat is alleen
gegarandeerd bij gebruik conform de voorschriften. (ð Hoofdstuk 2.3, Pagina 9)
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3 Transport / tijdelijke opslag / afvoer
3.1 Leveringstoestand controleren
1. Bij de goederenoverdracht elke verpakkingseenheid op beschadiging
controleren.
2. In geval van transportschade de omvang van de schade nauwkeurig bepalen,
documenteren en onmiddellijk schriftelijk aan KSB of de leverende dealer en de
verzekeringsmaatschappij rapporteren.

AANWIJZING
Het pompaggregaat wordt geleverd in een verpakking die doorbuigen of
andersoortige beschadigingen bij het transport en/of de opslag uitsluit.

3.2 Transport

LET OP
Omvallen of glijden van het pompaggregaat
Persoonlijk letsel en materiële schade!
▷ Rechtop staand pompaggregaat altijd borgen tegen omvallen.

AANWIJZING
Let op de ongelijkmatige gewichtsverdeling van pomp en aandrijving!
Gebruik hijsmiddelen die geschikt zijn voor het gewicht van het pompaggregaat.
Let er bij het transporteren op dat de elektrische aansluitkabel niet wordt geknikt of
beschadigd raakt.

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

WAARSCHUWING
Kantelen of wegrollen van het pompaggregaat
Letselgevaar!
▷ Een verticaal opgesteld pompaggregaat altijd tegen omvallen beveiligen.
▷ Een horizontaal geplaatst pompaggregaat altijd tegen wegrollen beveiligen.

WAARSCHUWING
Leggen van de elektrische leiding bij temperaturen onder nul
Beschadiging van de elektrische leiding!
▷ De laagste toegestane temperatuur aan het leidingsoppervlak van -25°C voor
bewegende leiding niet onderschrijden.
▷ De laagste toegestane temperatuur aan het leidingsoppervlak van -40°C voor
niet -bewegende leiding niet onderschrijden.

LET OP
Opslag van de pomp bij verkeerde temperatuur
Beschadiging van de pomp!
▷ De toegestane opslagtemperatuur voor de pomp is -20 °C tot +60 °C.
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LET OP
Onderschrijding van de omgevingstemperaturen
Vorstgevaar!
▷ Het pompaggregaat nooit blootstellen aan omgevingstemperaturen die lager
zijn dan het mengsel van drinkwater en antivries in de fabriek toestaat (zie
hoofdstuk Mengsel drinkwater-antivries / opdrachtdocumentatie)

LET OP
Onjuiste opslag
Beschadiging van de elektrische aansluitkabels!
▷ Elektrische aansluitkabels bij de kabeldoorvoeren ondersteunen om blijvende
vervorming te voorkomen. Minimale buigingsradius2) van de kabels mag niet
onderschreden worden!
▷ Beschermkappen op de elektrische aansluitkabels pas tijdens de montage
verwijderen.
Onderwaterpompen als volgt tijdelijk opslaan:
1.

In originele verpakking horizontaal

2.

Zonder verpakking verticaal (motor onder)

3.

Droge omgeving

4.

Beschermd tegen zonlicht en warmte

5.

Beschermd tegen vuil en stof

6.

Beschermd tegen vorst

7.

Beschermd tegen ongedierte

3.4 Retourzending
1. De pomp op de juiste wijze aftappen.
2. De pomp altijd doorspoelen en reinigen, met name bij schadelijke, explosieve,
hete of andere risicovolle te verpompen media.
3. Wanneer er te verpompen media zijn verpompt waarvan de restanten in
combinatie met de luchtvochtigheid tot corrosieschade leiden of bij contact met
zuurstof ontvlammen, moet het pompaggregaat bovendien worden
geneutraliseerd en voor het drogen met een watervrij, inert gas worden
doorgeblazen.
4. Bij de pomp/het pompaggregaat moet altijd een volledig ingevulde
decontaminatieverklaring worden bijgevoegd.
Toegepaste veiligheids- en decontaminatiemaatregelen altijd vermelden.
(ð Hoofdstuk 11, Pagina 42)

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

2)

Voor gegevens zie de documentatie van de kabelfabrikant resp. in DIN VDE 0298-3

UPAchrom
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3.5 Afvoer

WAARSCHUWING
Te verpompen media en hulpstoffen of bedrijfsstoffen die heet zijn en/of een
gevaar voor de gezondheid opleveren
Gevaarlijk voor personen en milieu!
▷ Spoelmedium en eventueel restmedium opvangen en afvoeren.
▷ Indien nodig beschermende kleding en veiligheidsmasker dragen.
▷ Wettelijke bepalingen met betrekking tot het afvoeren van media die
schadelijk voor de gezondheid zijn, in acht nemen.
1. Pomp/pompaggregaat demonteren.
Vetten en smeermiddelen bij de demontage opvangen.
2. Pompmaterialen en -producten scheiden, bijv. op:
- metaal
- kunststof
- elektronisch afval
- vetten en smeermiddelen
3. Volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren of inleveren bij een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.
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4 Beschrijving pomp/pompaggregaat
4.1 Algemene beschrijving
Pomp voor het verpompen van schoon of licht verontreinigd water.
Bestanddelen te verpompen medium met gegevensblad vergelijken.
Niet toegestaan voor het verpompen van explosieve media of voor inbouw in
explosiebeveiligde installaties!

4.2 Productinformatie volgens verordening 547/2012 (voor 4″- en 6″waterpompen) voor de richtlijn 2009/125/EG "Ecodesign-richtlijn"
▪ Minimale efficiëntie-index: zie typeplaatje, legenda bij het typeplaatje
▪ De benchmark MEI voor waterpompen met het beste rendement is ≥ 0,70
▪ Bouwjaar: zie typeplaatje, legenda bij het typeplaatje
▪ Naam van de fabrikant of handelsmerk, officieel registratienummer en
productieplaats: zie gegevensblad resp. opdrachtdocumentatie
▪ Gegevens over de aard en grootte van het product: zie typeplaatje, legenda bij
het typeplaatje
▪ Hydraulisch rendement van de pomp (%) bij gecorrigeerde waaierdiameter: zie
gegevensblad
▪ Vermogensgrafieken voor de pomp, met inbegrip van de efficiëntieeigenschappen: zie gedocumenteerde grafiek
▪ Het rendement van een pomp met een gecorrigeerde waaier is doorgaans lager
dan een pomp met volledige waaierdiameter. Door de correctie van de waaier
wordt de pomp op een bepaald bedrijfspunt aangepast, waardoor het
energieverbruik lager wordt. De minimale efficiëntie-index (MEI) heeft
betrekking op de volledige waaierdiameter.
▪ Het bedrijf van deze waterpomp bij verschillende bedrijfspunten kan efficiënter
en economischer zijn, wanneer deze bijv. door middel van een variabele
toerentalregeling wordt geregeld die het pompbedrijf aan het systeem aanpast.
▪ Informatie voor het demonteren, recyclen of het afvoeren na de definitieve
buitenbedrijfstelling: (ð Hoofdstuk 3.5, Pagina 14)
▪ Informatie over de efficiëntiebenchmark of efficiëntiebenchmarkgrafiek voor
MEI = 0,70 (0,40) voor de pomp op basis van het in de afbeelding getoonde
model zijn op te vragen onder: http://www.europump.org/efficiencycharts

4.3 Aanduiding
Voorbeeld: UPAchrom 100-12/8 CC - DN100-3,0, 1~230 V, 50 Hz
Tabel 4: Toelichting bij aanduiding
Specificatie

Betekenis

UPAchrom

Pompserie DN 100

100

Putdiameter [mm]

12

Optimale capaciteit [m³/h]

8

Aantal trappen

C

Materiaal huis AISI 304

C

C

Materiaal waaier AISI 304

N

Materiaal waaier Noryl

DN100

4"-motor, met watervulling

3,0

3,0 kW

1~230 V

Elektrische spanning

50 Hz

Netfrequentie

UPAchrom
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4.4 Typeplaatje
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal
Deutschland

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Serialnr. 99720202635-000100-01
2012
Mat.-Nr. __________
η --,- %
MEI ≥ 0,4
Pumpe
UPAchrom CC - 1/9
Qmin
Qmax
Q

0,16 M3/H
2,5 M3/H
1,69 M3/H

Hmax
Hmin
H

43,00 M
16,00 M
29,71 M

Motor
3~ DN 100 0,37
0,37 KW
50 HZ
400 V
1,1 A
0,74 COS
Gewicht 12 kg
Temp.
max. 20 °C
2.870 1/MIN
Strömung am Motor min. C = 0,2 m/s
IP 68
EN 60034-1

12
13
14

Mat-No.: 01 000 854

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

ZN 3823 - D 88

Afb. 1: Typeplaatje
1

Opdrachtnummer

2

Minimale efficiëntie-index

3

Aanduiding pomp

4

Rendement (zie gegevensblad)

5

Minimale capaciteit

6

Maximale capaciteit

7

Capaciteit in het bedrijfspunt

8

Aanduiding motor

9

Nominaal vermogen

10

Elektrische spanning

11

Frequentie

12

Gewicht

13

Maximale temperatuur van het te
verpompen medium

14

Minimaal aanwezige omstroming
van de motor

15

Bouwjaar

16

Materiaalnummer

17

Maximale opvoerhoogte

18

Minimale opvoerhoogte

19

Opvoerhoogte in het bedrijfspunt

20

Vermogensfactor

21

Stroomsterkte

22

Toerental

23

EN-norm

24

Beschermingsklasse motor

4.5 Constructie
Bouwwijze
▪ Centrifugaalpomp
▪ Onderwatermotor in kortsluitankeruitvoering
▪ Starre verbinding tussen pomp en motor
▪ Mantelconstructie
Waaiervorm
▪ Radiale of halfaxiale uitvoering
Lager
▪ Met motorvloeistof gesmeerde radiaal- en axiaallagers
Asafdichting
▪ In de motor
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4.6 Constructie en werking

Afb. 2: Doorsnedetekening in voorbeeld: UPAchrom
Uitvoering Pomp en motor zijn door een starre koppeling met elkaar verbonden. De
trappenhuizen worden door een pompmantel of met bandankers resp. tapeinden op
hun plaats gehouden. Een zuigzeef bij het aanzuighuis beschermt de pomp tegen
grove verontreinigingen. De aansluiting op de leiding vindt plaats via een
terugslagklep of een aansluitmof, naar keuze met inwendige schroefdraad of
flensaansluiting.
Werking Het te verpompen medium stroomt langs de motor en komt via de zuigzeef (1) in het
aanzuighuis (2). Het wordt door de zuigwaaier (3) naar buiten versneld. In de
stromingscontour van het trappenhuis (4) wordt de kinetische energie van het te
verpompen medium omgezet in drukenergie en naar de volgende waaier (5)
gevoerd. Deze procedure herhaalt zich in alle fasen tot de laatste waaier (5) en
wordt door de geïntegreerde terugslagklep (6) in de aansluitmof (7) geleid, waar het
uit de pomp treedt. De geïntegreerde terugslagklep voorkomt ongecontroleerd
terugstromen van het te verpompen medium.

4.7 Leveringsomvang
Afhankelijk van de uitvoering behoren de volgende posities tot de leveringsomvang:
▪ Pompaggregaat met korte, elektrische kabel
▪ Elektrische verlengkabel
optioneel: verlengd of meegeleverd
▪ Reserve-typeplaatje
Optioneel toebehoren:
▪ Kabelverbinder
▪ Kabelklemmen
▪ Koelmantel
▪ Lagerbokken
▪ Elektrische beveiligingsvoorzieningen
▪ Schakelautomaten

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

4.8 Afmetingen en gewichten
Gegevens over afmetingen en gewichten worden vermeld op het gegevensblad van
de pomp/het pompaggregaat.
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5 Opstelling/Inbouw
5.1 Controle vóór de inbouw
5.1.1 Motorvulling controleren
Het pompaggregaat kan zonder verdere voorbereiding direct verticaal of
horizontaal3) worden ingebouwd. De motoren zijn af fabriek met water +
antivriesmiddel gevuld. Het verlies van enkele druppels vulvloeistof heeft geen
invloed op de werking van de motor, omdat de motor, nadat de installatie is
uitgevoerd, zelf schoon water kan bijvullen. Bij verdenking van een grotere lekkage
is overleg met de fabrikant nodig!
5.1.2 Inbouwpositie controleren

WAARSCHUWING
Niet-toegestane inbouwpositie
Machineschade, lagerschade!
▷ Bij schuine inbouw altijd pompaggregaat naar de perszijde toe stijgend
inbouwen.
Het pompaggregaat kan verticaal of, afhankelijk van het aantal trappen. ook schuin
of horizontaal ingebouwd worden.
De pomp mag niet het laagste punt van het pompaggregaat vormen.

A

B
Afb. 3: Inbouwpositie
A

Toegestaan

B

Niet toegestaan

Details horizontale inbouw
Bij de horizontale inbouw van een pompaggregaat op de volgende criteria
controleren:
▪ Is het pompaggregaat besteld voor horizontale inbouwpositie?
▪ Is er een voldoende gedimensioneerde koelmantel of motorkap beschikbaar?
De horizontale inbouw van een pompaggregaat dat oorspronkelijk voor verticale
inbouw is ontworpen, is niet toegestaan.
De horizontale inbouw van een pompaggregaat is alleen toestaand met een
koelmantel.

3)

alleen met koelmantel

UPAchrom
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5.1.3 Elektrische kabels aansluiten

GEVAAR
Verlengen door ongekwalificeerd personeel
Bij inbouw in put - gevaar van elektrische schok
▷ Het aansluiten van de elektrische verlengleiding moet door een
elektrotechnicus worden uitgevoerd.
▷ Verbindingsdelen moeten droog en schoon zijn.

GEVAAR
Aardingsleiding niet volgens voorschrift aangesloten
Levensgevaar door elektrische schok!
▷ Motor nooit zonder aardingsleiding gebruiken.
▷ Het aansluiten van de aardingsleiding moet door een elektrotechnicus worden
uitgevoerd.

AANWIJZING
De korte motorkabel is ontworpen voor het onderwaterbedrijf, waarbij ook de
kabelverbinder zich geheel in het te verpompen medium moet bevinden.
Voor ander gebruik zie opdrachtdocumentatie!
Voor pompaggregaten in VdS-sprinklerinstallaties altijd de geldige VdSvoorschriften opvolgen. Hierbij moet de kabel volgens VdS 2025 met kortsluit- en
aardingsbeveiliging zijn gelegd.

AANWIJZING
Vóór de inbouw van een dompelkabel naar de motor erop letten dat de
kabelinvoer schoon en droog is. Om de montage van de kabels te
vergemakkelijken, de rubberelementen van de kabelstekker insmeren met nietgeleidende siliconenpasta.
Onderwatermotoren zijn voorzien van een korte, elektrische kabel. Deze is
overeenkomstig de inbouwverhoudingen door een bijpassend gedimensioneerde
verlenging aangevuld tot de benodigde totale lengte. De korte motorkabel is, tenzij
anders benoemd, uitsluitend ontworpen voor bedrijf onder water. Voor het
waarborgen van deze inbouwvoorwaarde moet ook de kabelverbinder zich geheel in
het water bevinden.
Verlengen door KSB
Indien dit met KSB overeengekomen is, wordt de verbindingskabel al in de fabriek
met de bijbehorende waterdichte kabelverbinder aan de korte motorkabel
aangesloten.
▪ Verbindingskabels van KSB zijn, tenzij ze afwijken van de
opdrachtdocumentatie, ontworpen voor:
– Een installatiewijze "in de open lucht en rakend aan oppervlakken"
– Een spanningsdaling op de kabel vanᅀU ≦3 %
Bij een andere installatiewijze, bijv. in kabelgoten enz. gegevens
betreffende de maximale stroombelasting overeenkomstig de geldige
richtlijnen in acht nemen.
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Verlengen door de gebruiker
Als het verlengen van de meegeleverde elektrische kabel pas ter plaatse wordt
uitgevoerd, de volgende punten in acht nemen:
1.

Montagevoorschrift van de betreffende kabelverbinder in acht nemen!

2.

Wanneer het verlengen onder verantwoordelijkheid van de gebruiker
plaatsvindt, moet bij de keuze en dimensionering van de verbindingskabel een
maximale spanningsdaling van ≦3% in acht worden genomen. De
verbindingskabel moet voor de betreffende toepassingsvoorwaarden zijn
toegestaan.

3.

Bij een 4-aderige kabel is de aardingskabel onderdeel van de elektrische kabel en
moet bij het verlengen ook in de kabelverbinder aangesloten worden.

4.

Bij de 3-aderige korte kabel, dus zonder aardingskabel in de elektrische kabel,
bestaat een afzonderlijke aardingskabel, die buiten op de motor is aangesloten.
Deze kan ook afzonderlijk verder worden aangesloten.
Wanneer er geen aardingskabel is, moet onder verantwoordelijkheid van de
gebruiker de motor apart geaard worden. (Aderdoorsnede overeenkomstig
buitenkabel; maar minimaal 4 mm2)

5.

Bij afgeschermde verbindingskabels de afscherming op de aardingskabel leggen.
Bij een 3-aderige korte motorkabel, zoals beschreven onder punt 4, ook buiten
aarden en op de afscherming van de verbindingskabel leggen.

6.

Aansluitaanduiding van de korte kabel op de verbindingskabel overnemen. Let
bij het aansluiten op dezelfde kleuren van de kabels.
Afhankelijk van de schakelwijze van de motor wordt onderscheid gemaakt
tussen:

Tabel 5: Aansluitaanduidingen
Motoren voor directe inschakeling met 1 kabel
U

V

W

Motoren voor sterdriehoek-inschakeling met 2 kabels
U1

V1

W1

U2

V2

W2

V1 - 2

W1 - 2

Motoren voor directe inschakeling met 2 parallelle kabels
U1 - 1

V1 - 1

W1 - 1

U1 - 2

5.1.4 Isolatieweerstand meten

GEVAAR
Gevaarlijke spanning tijdens en na de meting
Levensgevaar door elektrische schok!
▷ De contactplaatsen tijdens en meteen na de meting niet aanraken.
▷ De isolatiewaardemeting mag alleen door een elektrotechnicus uitgevoerd
worden.
Voor inbouw en voor de elektrische aansluiting de isolatieweerstand meten.
De isolatiewaardemeting mag alleen door een elektrotechnicus uitgevoerd worden.

UPAchrom
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Het bedrijfsvoorschrift van het isolatiewaardemeetapparaat vóór de meting
bestuderen.
ü Isolatiewaardemeetapparaat, met een meetgelijkspanning van 1000 VDC, is
aanwezig.
ü Contactplaatsen zijn schoon en droog.
1. Meetduur: 1 minuut4)
2. Advies: isolatiewaarde bij 20 °C - 30 °C: > 200 MOhm 5)
Risol
(MΩ)

U

V

Risol
(MΩ)

W

M 3~

1 toevoerleiding

U1

V1 W1
U2 V2 W2

M 3~

2 toevoerleidingen (open)

Risol
(MΩ)

U1-1

V1-1 W1-1

U1-2

V1-2 W1-2

M 3~

2 toevoerleidingen
(parallel)

5.2 Pompaggregaat verticaal inbouwen

GEVAAR
Gebruik van beschadigde elektrische leidingen in put
Elektrische schok!
▷ Elektrische leiding niet knikken resp. de minimale buigingsradius6) van de
leiding niet onderschrijden of over scherpe randen trekken.
▷ Elektrische leiding en indien aanwezig meet- en stuurleiding om de drie meter
aan de stijgleiding resp. de leidingen bevestigen met geschikte
bevestigingsmiddelen, bijv. leidingklemmen.
▷ Geen scherpe gereedschappen, hulpmiddelen of toebehoren, bijv. scherpe
leidingmoffen, voor inbouw gebruiken.

WAARSCHUWING
Vallen in niet beveiligde put/bassin/reservoir
Letselgevaar!
▷ Open put/bassin/reservoir tijdens de gehele inbouwprocedure beveiligen tegen
erin vallen.
▷ Voor deugdelijke afzettingen zorgen.

4)
5)
6)

De tijd die de meetwaarde moet aanhouden, moet gegeven zijn; langere meetduur vanwege hogere leidingscapaciteiten
mogelijk.
Isolatieweerstand is afhankelijk van het soort kabel en de lengte van de kabel
Voor gegevens zie de documentatie van de kabelfabrikant resp. in DIN VDE 0298-3
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LET OP
Val van het pompaggregaat in put/reservoir/bassin
Beschadiging van het pompaggregaat
▷ Pompaggregaat tijdens de gehele inbouwprocedure borgen.
▷ Beveiligingen (draagbeugels, steunen ...) zo dimensioneren dat ze tijdens het
inbouwen alle gewichten kunnen dragen.

4

3

2

5
6

1

Afb. 4: Voorbeeld voor verticale inbouw
1

Pompaggregaat

2

Elektrische aansluitkabel

3

Netaansluiting

4

Schakelkast

5

Bovenzijde van de put

6

Stijgleiding

Inbouwaanwijzingen
▪ Het pompaggregaat zodanig inbouwen dat het niet in aanraking komt met de
bodem van de put.
▪ Het pompaggregaat zodanig inbouwen dat er in het bereik van de motor geen
verzanding/verslibbing kan plaatsvinden.
▪ Het pompaggregaat zodanig inbouwen dat de zuigzeef zich boven de
filterleiding bevindt.
▪ Voor de montage van de pomp aan een leiding met een schroefdraadaansluiting
wordt aanbevolen om hennep en henneppasta te gebruiken.
▪ Het is raadzaam om de bron op maatvastheid te controleren. Bijvoorbeeld door
het inbrengen van een leiding die overeenkomt met de buitendiameter van het
pompaggregaat. De leiding dient voor de inbouw weer te worden verwijderd.
▪ Altijd de voorschriften van de fabrikant van de leiding in acht nemen!
Indien het pompaggregaat met kunststof stijgbuizen gemonteerd moet worden,
bestaat de mogelijkheid om het pompaggregaat te laten zakken en vast te
houden met behulp van twee voldoende dikke roestvaste kabels, die aan het
terugslagklephuis worden bevestigd.

UPAchrom
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Laten zakken van het pompaggregaat
ü Elektrische aansluitkabel is verlengd.
ü Hijswerktuig in overeenstemming met het gewicht van het pompaggregaat is
beschikbaar.
1. Montagehandleiding van de fabrikant van de leiding in acht nemen.
2. Pompaggregaat in de put laten zakken.
3. Telkens na drie meter de elektrische aansluitkabel en, indien aanwezig, meeten stuurleidingen, met daarvoor geschikte bevestigingsmiddelen (bijv.
kabelklemmen) aan de stijgbuisleiding bevestigen.
1
2
3
4

Afb. 5: Kabelklem
1

Vlakke kabel

2

Stijgbuis

3

Kunststof knop

4

Rubber band

5.3 Pompaggregaat horizontaal inbouwen

WAARSCHUWING
Vallen in niet beveiligde put/bassin/reservoir
Letselgevaar!
▷ Open put/bassin/reservoir tijdens de gehele inbouwprocedure beveiligen tegen
erin vallen.
▷ Voor deugdelijke afzettingen zorgen.

WAARSCHUWING
Opstelling op een onverharde en niet-dragende ondergrond
Persoonlijk letsel en materiële schade!
▷ Voldoende druksterkte conform klasse C12/15 van het beton in
blootstellingsklasse XC1 conform EN 206-1 in acht nemen.
▷ De ondergrond moet uitgehard, vlak en horizontaal zijn.
▷ Gewichtsgegevens in acht nemen.

LET OP
Temperatuur- en drukverhoging van de motorvulvloeistof
Motorschade!
▷ Niet gevulde pompaggregaten altijd beschermen tegen zonlicht.
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4 5 6
1

2

7

3

Afb. 6: Voorbeeld voor horizontale inbouw
1

Koelmantel

2

Pompaggregaat

3

Verloopstuk

4

Terugslagklep7)

5

Uitbouwstuk

6

Afsluiter

7

Toevoer

Inbouwaanwijzingen
▪ Bij horizontale inbouw is een hulpstuk vereist voor de geleiding en stroming
langs de motor, bijv. een koelmantel, een kap, etc. ...)
▪ Bij horizontale inbouw dient het pompaggregaat zodanig te worden
ingebouwd, dat de ontluchting schuin naar boven is gericht.
▪ De aangesloten leiding dient zodanig te worden gelegd dat er geen
leidingkrachten (gewicht, vervormingen, trillingen etc.) op het pompaggregaat
kunnen werken. Het is raadzaam om tussen het pompaggregaat en de leiding
een voor de installatie op maat gemaakt, elastisch compensatie-element in te
bouwen.
Pompaggregaat inbouwen
ü Het bassin resp. de put is conform de voorschriften voorbereid.
ü De betonbodem is voldoende stevig.
ü De elektrische aansluitkabel is verlengd tot de voorgeschreven lengte.
1. Lagerblokken volgens het opstellingsschema plaatsen en met ankerbouten,
ankers etc. die op de bouwplaats beschikbaar gesteld dienen te worden, op het
fundament bevestigen.
2. Pompaggregaat (incl. koelmantel) op de lagerblokken plaatsen en bevestigen.
3. Verloopstuk aanbrengen, indien aanwezig.
4. Leiding volgens het leidingschema monteren. Montagevoorschrift van de
fabrikant van de leiding in acht nemen!
5. Telkens na drie meter de elektrische aansluitleiding en, indien aanwezig, meeten stuurleidingen, met daarvoor geschikte bevestigingsmiddelen (bijv.
kabelklemmen) aan de leiding bevestigen.

7)

alleen als het pompaggregaat geen terugslagklep heeft

UPAchrom
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1
2
3
4

Afb. 7: Kabelklem
1

Vlakke kabel

2

Stijgbuis

3

Kunststof knop

4

Rubber band

5.4 Aanwijzingen voor de elektrische aansluiting
Asynchroonmotoren Onderwatermotorpompen < 1000 V met asynchroonmotoren van KSB zijn bedoeld
voor directe inschakeling. Bij het inschakelen en tijdens de acceleratie mag de
spanning een waarde kleiner dan in de opdrachtdocumentatie wordt aangegeven,
niet onderschrijden. Als deze wijze van inschakeling niet is toegestaan voor het net,
moeten startinrichtingen worden aangebracht om de startstroom te verminderen
(bijv. ster-driehoekbeveiligingen (Y-Δ), starttransformatoren, startweerstanden,
softstarters etc.).
Synchroonmotoren Onderwaterpompen < 1000V met synchrone motoren zijn uitsluitend bedoeld voor
bedrijf met frequentieregelaar. Bedrijf direct aan het net is niet toegestaan.
Algemene aanwijzingen voor de motor
Motorbeveiliging
Als motorbeveiliging een temperatuurgecompenseerd overstroomrelais klasse 10 of
10A aanbrengen. Wordt een aardlekrelais aangesloten, dan moet dit in het
motorstroomcircuit worden ingebouwd.
Nominaal vermogen
De op het typeplaatje en in de opdrachtbevestiging opgegeven waarden voor het
nominale vermogen gelden voor continubedrijf S1 conform DIN EN 60034-1.
5.4.1 Bedrijf met ster-driehoekbeveiliging, starttransformatoren en
startweerstanden
Ster-driehoekbeveiliging De looptijd in de Y-fase of bij deelspanning mag niet meer dan 4 s bedragen. De
omschakelpauze van Y naar Δ mag niet groter zijn dan 60 ms. Meer tijdvertragingen
zijn niet toegestaan!
Startinrichtingen De startinrichtingen automatisch instellen d.w.z. de omschakeling van deel- naar
bedrijfsspanning moet automatisch gebeuren.
De looptijd bij deelspanning mag niet meer dan 4s bedragen. Bij bedrijf met
starttransformator of startweerstand een onderbrekingsvrije omschakeling selecteren
(bijv. Korndorfer schakeling).
5.4.2 Bedrijf met softstarter
Onderwatermotoren zijn vanwege hun slanke bouwwijze (kleine
traagheidsmomenten), vermogensdichtheid, glijlagering en wikkelingsuitvoering,
afwijkend van normale asynchroonnormmotoren.
De volgende richtwaarden komen overeen met onze ervaringen met het veilige
bedrijf van onderwaterpompen. Maar de gebruiker moet bij de fabrikant van de
softstarter controleren of rekening is gehouden met de bijzondere aspecten van
onderwaterpompen. Afhankelijk van de fabrikant kunnen deze waarden hoger zijn
dan de door ons aangegeven richtwaarden.
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Tabel 6: Richtwaarden voor softstarters
Parameter/functie

Instelling

Minimale startspanning

40% van de nominale spanning van de
motor

Hellingtijd/acceleratietijd

tH < 4 seconden

Stroombegrenzing

IA / IN ca. 3,5

Uitlooptijd/uitloophelling

tA < 4 seconden

Alle speciale functies, bijv.

AUS

▪ startvertraging,
▪ stroomregeling,
▪ toerentalverstelling
▪ Kickstart-/boost-functie
1. Softstarter moet na acceleratie met een beveiliging overbrugd worden.
2. Bedrijfsvoorschrift van de fabrikant absoluut in acht nemen.
3. Softstarters voor tweefasenaansluiting zijn alleen toegestaan als het apparaat
een besturingsinrichting heeft die de fysisch vereiste gelijkstroomcomponenten
elimineert!
4. Als de softstarter motorbeschermingsfuncties overneemt, zoals bijv.
overstroombeveiliging (klasse 10 of 10A), faseuitval enz., moeten deze functies
ook na een bypass werken.

AANWIJZING
Opvallende geluiden of trillingen bij acceleratie en uitlopen zijn een teken van
verkeerde instelparameters bij de softstarter. Hiertoe behoren bijv. te lange
hellingtijden, verkeerde bedrijfsmodus (regeling), geactiveerde speciale functie enz.

5.4.3 Frequentieregelaarbedrijf
Als onderwaterpompen van KSB met een frequentieregelaar worden gebruikt,
moeten vanwege de bijzondere constructie (gering traagheidsmoment, hoge
vermogensdichtheid, etc.) de volgende aanwijzingen in acht worden genomen.
Vermogensreserve
Als bij KSB het gebruik met de frequentieregelaar bekend is, zie gegevensblad, dan is
rekening gehouden met een vermogensreserve van 5% in de motor. Indien op de
onderwatermotorpomp achteraf een frequentieregelaar wordt toegepast, dan moet
rekening worden gehouden met een elektrisch verlies van 5%. Om te controleren of
naderhand toepassen van een frequentieregelaar is toegestaan, eerst overleg plegen
met de fabrikant van de pomp!
Maximaal toegestane acceleratietijd en uitlooptijd
De acceleratieprocedure, van stilstand tot de minimale frequentie fmin, mag 2
seconden niet overschrijden. De uitloopprocedure mag eveneens niet langer dan 2
seconden duren.
Minimale frequentie
De minimale frequentie van 30 Hz niet onderschrijden.
Maximale bedrijfsfrequentie
De maximale bedrijfsfrequentie van 50 Hz resp. 60 Hz niet overschrijden.
Maximaal toegestane oplopende spanningssnelheid en spanningspieken
De volgende grenswaarden aanhouden:
▪ Maximale snelheid van de spanningstijging: du/dt ≤ 500 V/μs
▪ Maximale spanningspieken tegen aarde: J1-isolatie ≤ 600 V

AANWIJZING
Deze grenswaarden worden in de regel bereikt met behulp van een sinusfilter of du/
dt - filter.

UPAchrom
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Regel- en stuurprincipe van de frequentieregelaar
Het regel- en stuurproces moet overeenkomen met een lineaire U/f-grafiekbesturing.
Bij andere stuurprincipes, zoals bijv. veldgeoriënteerde omvormers, omvormers met
DTC resp. NOF, moet de fabrikant van de frequentieregelaar garanderen dat de
toegepaste regel- en stuurprocedures rekening houden met de bijzondere
kenmerken (zeer klein traagheidsmoment, elektrische gegevens) van
onderwatermotoren.

5.5 Elektrisch aansluiten

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

WAARSCHUWING
Onjuiste netaansluiting
Beschadiging van het lichtnet, kortsluiting!
▷ Technische aansluitvoorwaarden van het plaatselijke energiebedrijf in acht
nemen.
1. De aanwezige netspanning met de gegevens op het typeplaatje vergelijken.
2. Geschikte schakeling kiezen en de bijzonderheden in acht nemen.

AANWIJZING
Afgeschermde motoraansluitkabels zo kort mogelijk en met een zo groot mogelijk
contactvlak aansluiten. Onderbrekingen van het scherm EMC8)-vakkundig
uitvoeren. EMC-aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
Aansluiten van de 1~ motoren
Voor dit motortype is een startapparaat noodzakelijk. Startapparaat wordt
meegeleverd.
L

N

5
4

L

N

BK/SW BU/BL BN/BR

3

PE

a

c

b

2
1

8)

Schakelschema: 1~ motoren met een
kabel voor directe inschakeling

Aanduidingen in het startapparaat

1 = motor
2 = motorkabel
3 = startapparaat
4 = schakelapparaat
5 = zekering

L = buitenkabel
N = nulleider
PE = aardingskabel; draadmarkering:
groen/geel

Elektromagnetische compatibiliteit
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a = draadmarkering: zwart
b = draadmarkering bruin
c = draadmarkering: grijs (blauw)
Aansluiten van de 3~ motoren
De 3 stroomgeleidende aders worden aangeduid met U, V, W, de aardingskabel
wordt aangeduid met PE.

L2

L1

5

L3

4

U

W

V

W
3

PE
PE

V
U

2

1

3~

Afb. 8: Schakelschema: 3~ motoren met een kabel voor directe inschakeling
1

Motor

2

Motorkabel

3

Draadmarkering

4

Schakelapparaat

5

Buitenkabel

PE

Aardingskabel
draadmarkering: (groen / geel)
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6 Inbedrijfname/buitenbedrijfstelling
6.1 Inbedrijfname
6.1.1 Inschakelen

GEVAAR
Inbedrijfname met defecte aardingsleiding
Lichamelijk letsel door elektrische schok!
▷ Nooit het pompaggregaat zonder aardingsleiding resp. met defecte
aardingsleiding in bedrijf nemen.

LET OP
Starten van het pompaggregaat met een lege leiding
Geluiden!
Trillingen van het pompaggregaat en de aangesloten leiding!
▷ Bij het starten ervoor zorgen dat de aanwezige lucht kan ontsnappen.

LET OP
Pompaggregaat in niet ondergedompelde toestand inschakelen.
Pompschade en motorschade!
▷ Pompaggregaten alleen met gevulde motor en in volledig ondergedompelde of
gevulde toestand inschakelen.

LET OP
Bedrijf bij gesloten afsluiter
Motor- en lagerschade!
▷ Pompaggregaten niet langer dan max. vijf minuten tegen gesloten afsluiter
laten lopen.

LET OP
Continubedrijf met gesmoorde afsluiter
Pomp- en motorschade!
▷ In continubedrijf met gesmoorde afsluiter de capaciteit Qmin, overeenkomstig de
gegevens op het typeplaatje, niet onderschrijden.
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AANWIJZING
Een vertraging bij in het inschakelen van een afsluiter met motoraandrijving is niet
noodzakelijk omdat de acceleratietijd van de pomp minder is dan de dode tijd van
de afsluiter.
ü Pompaggregaat is volgens de voorschriften gemonteerd.
ü Pompaggregaat is volgens de voorschriften ingebouwd.
ü Elektrische kabels incl. stuurkabels en meetkabels zijn bevestigd en in het
schakelapparaat aangesloten.
ü Schakelapparaat en beveiligingsvoorzieningen zijn vakkundig gemonteerd en
ingesteld.
ü Pompaggregaat is geheel ondergedompeld of gevuld.
1. Afsluiter aan perszijde enigszins openen.
2. Pompaggregaat inschakelen.
3. Afsluiter langzaam openen, tot het bedrijfspunt bereikt is.
6.1.2 Draairichting controleren

LET OP
Verkeerde draairichting
Motorschade!
▷ Draairichtingcontrole niet langer dan vijf minuten uitvoeren!

LET OP
Ongecontroleerd terugstromen van het te verpompen medium vanuit de
stijgleiding
Beschadiging van het pompaggregaat!
▷ Passende maatregelen treffen, waarmee ongecontroleerd terugstromen van
het te verpompen medium wordt voorkomen.
▷ Het te verpompen medium gecontroleerd laten terugstromen, bijv. door het
smoren van de schuifafsluiter in de persleiding.
Bij eenfase-wisselstroomaggregaten staat de draairichting vast en kan niet achteraf
worden veranderd.
Bij draaistroomaggregaten vindt de draairichtingscontrole plaats zoals hieronder
beschreven:
ü Reservetypeplaatje is op de inbouwplaats van de onderwatermotorpomp
bevestigd.
ü Pompaggregaat is geheel ingebouwd en voldoende bedekt met het te
verpompen medium. (ð Hoofdstuk 6.2.6.1, Pagina 32)
ü Elektrische kabel en, indien aanwezig, stuur- en meetleidingen zijn in de
schakelkast aangesloten.
ü Afsluiter in de persleiding is gesloten.
1. Motor in de schakelkast inschakelen.
2. Druk aflezen van de manometer.
3. Motor uitschakelen en in de schakelkast twee fasen van de aansluitkabel
verwisselen.
4. Motor inschakelen en de druk aflezen van de manometer.
5. Motor uitschakelen.
ð De hogere druk op de manometer geeft de juiste draairichting aan.

UPAchrom
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ð Bij een vrije uitloop is de juiste draairichting ook aan de hand van de
waterhoeveelheid vast te stellen, bij fonteinen aan de hand van de hoogte
van de stralen.
6. Afhankelijk van het resultaat de juiste schakeling selecteren.

6.2 Grenzen van het bedrijfsgebied
6.2.1 Schakelfrequentie
Om sterke verwarming van de motor te voorkomen moeten de volgende maximale
startfrequenties resp. minimale stilstandtijden aangehouden worden.
▪ 20 schakelingen per uur
▪ Minimale stilstandtijden van drie minuten
6.2.2 Bedrijfsspanning
Toegelaten spannings-/ en frequentieschommelingen conform DIN EN 60034-1 bereik
A; UN ± 5%, fN ± 2% aanhouden. Opdrachtspecifiek kunnen de grenswaarden
afwijken, zie hiervoor de opdrachtbevestiging.
Verlaagd sterpunt
Bij bedrijf met verlaagd sterpunt, mag de waarde U0 > 0.2 x UN en die bedrijfsduur
van 1h niet worden overschreden.
6.2.3 Spanningsgrenzen
De volgende grenswaarden zijn van toepassing:
▪ Maximale oplopende spanningssnelheid:- du/dt < 500 V/µs.
▪ Maximale spanningspieken - J1 isolatie < 600 V.
6.2.4 Frequentieregelaarbedrijf
Het toegestane frequentiebereik van 30 tot 50 Hz / 60 Hz niet onder- of
overschrijden.
6.2.5 Verlaagd sterpunt
De motoren zijn ontworpen voor kortdurend bedrijf met een verlaagd sterpunt(t <
1h). Bij langdurig bedrijf en U0 > 0,2 x UN is overleg met de fabrikant nodig.
6.2.6 Te verpompen medium
6.2.6.1 Minimaal vloeistofniveau
Het minimale vloeistofniveau van 0,5 meter niet onderschrijden.

AANWIJZING
De waterstand in de put wordt normaal gesproken met een lichtsignaal bepaald.
Verticale Bij verticale inbouw wordt als volgt gemeten:
inbouw bovenkant pomp tot laagste waterspiegel.
He - Ht ≥ 0,5 meter!
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D
Afb. 9: Minimaal vloeistofniveau bij verticale inbouw
T

Diepte van de put

Hh

Waterspiegel in rust

D

Diameter van de put

Ht

Waterspiegel gedaald

He

Inbouwdiepte van het
pompaggregaat

Hgeo

Hoogte schakelautomaat boven
waterspiegel in rust in put

0,5 m

Horizontale Bij een horizontale inbouw wordt als volgt gemeten:
inbouw bovenkant zuigzeef tot laagste waterspiegel.

Afb. 10: Minimaal vloeistofniveau bij horizontale inbouw
6.2.6.2 Zandgehalte
Maximaal zandgehalte van 50 g/m³ niet overschrijden.
6.2.6.3 Temperatuur van het te verpompen medium
De maximale temperatuur voor water T = + 30 °C niet overschrijden.

UPAchrom
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AANWIJZING
De minimale stroomsnelheid in het bereik van de motor moet 0,08 m/s bedragen.
Bij een put met een binnendiameter >150 mm moet altijd een koelmantel worden
aangebracht.

6.3 Uitschakelen

LET OP
Werkzaamheden aan de pomp met aangesloten elektrische aansluitkabels
Letselgevaar door onbedoeld starten!
▷ Werkzaamheden uitsluitend bij losgekoppelde elektrische kabels uitvoeren.

LET OP
Waterslag door abrupt uitschakelen van het pompaggregaat
Beschadiging machine tot aan het afscheuren van het pompaggregaat!
▷ Afsluiter aan perszijde langzaam sluiten.

LET OP
Ongecontroleerd terugstromen van het te verpompen medium vanuit de
stijgleiding
Beschadiging van het pompaggregaat!
▷ Passende maatregelen treffen, waarmee ongecontroleerd terugstromen van
het te verpompen medium wordt voorkomen.
▷ Het te verpompen medium gecontroleerd laten terugstromen, bijv. door het
smoren van de schuifafsluiter in de persleiding.
1. Afsluiter aan perszijde langzaam sluiten.
2. Motor onmiddellijk na sluiten van de afsluiter uitschakelen.

AANWIJZING
Om de voortdurende bedrijfsgereedheid te garanderen, het pompaggregaat bij
langere stilstandtijd om de 2 weken ca. 5 minuten in bedrijf nemen.
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7 Onderhoud/inspectie
7.1 Onderhoud/inspectie
Onderwaterpompen zijn in de regel onderhoudsvrij. Om veranderingen die schade
kunnen veroorzaken tijdig vast te kunnen stellen, moeten regelmatige controles
worden uitgevoerd.
Zulke veranderingen kunnen zijn:
▪ Temperatuurverhoging van het te verpompen medium;
▪ Toename van het zandgehalte van het te verpompen medium;
▪ Verandering van de stroomopname;
▪ Verandering van de opvoerhoogte/capaciteit;
▪ Verandering van de schakelfrequentie;
▪ Toename van geluiden en trillingen.
Uitbouwen van de onderwatermotorpomp voor regelmatige inspectie is niet
noodzakelijk.
Bij vragen, nabestellingen en met name bij het bestellen van reserveonderdelen, de
volgende gegevens van het typeplaatje vermelden:
▪ De serie / grootte van de pomp resp. van de motor
▪ De bedrijfsgegevens
▪ Het opdrachtnummer en/of materiaalnummer
Voor informatie over reparaties en reserveonderdelen raadpleegt u de
dichtstbijzijnde KSB-Service.
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8 Storingen: Oorzaken en oplossing
WAARSCHUWING
Ondeskundig werken tijdens het verhelpen van storingen
Letselgevaar!
▷ Bij alle werkzaamheden tijdens het verhelpen van storingen de desbetreffende
voorschriften van dit bedrijfsvoorschrift en/of de documentatie van de
fabrikant van het toebehoren in acht nemen.
Als er problemen optreden die in de volgende tabel niet staan beschreven, is overleg
met de KSB-klantenservice noodzakelijk.
A Pomp verplaatst geen vloeistof
B Capaciteit te klein
C Opvoerhoogte te klein
D Pomp loopt onrustig en is rumoerig
E Overstroomrelais treedt in werking
F Zekeringen geactiveerd
G Pompaggregaat kan niet worden ingeschakeld
H Pompaggregaat kan niet worden uitgeschakeld
Tabel 7: Storingshulp
A B C D E

F G H Mogelijke oorzaak

Oplossing9)

-

✘

-

-

-

-

-

- Pomp werkt tegen een te hoge druk.

Afsluiter verder openen totdat het
bedrijfspunt is ingeregeld.

-

-

✘

-

-

-

-

- Pomp werkt tegen een te lage druk.

Afsluiter verder sluiten totdat het
bedrijfspunt is ingeregeld.

-

-

✘ ✘

-

-

-

- Afzettingen in de waaiers

Afzettingen verwijderen.
Overleg noodzakelijk.

-

✘ ✘

-

-

-

-

- Verkeerde draairichting (3 ~)

2 fasen van de stroomtoevoer verwisselen.

-

✘ ✘

-

-

-

-

- Slijtage inbouwdelen

Versleten onderdelen vervangen.
Overleg noodzakelijk.

-

✘

-

-

✘

-

-

- Tweefasenbedrijf

Defecte zekering vervangen,
kabelaansluitingen controleren.

✘

-

-

-

-

-

✘

- Spanningsvoorziening niet aanwezig

Elektrische opstelling controleren,
installatiebedrijf informeren.

✘

-

-

-

✘

-

-

- Pomp verzand

Aanzuighuis, waaiers, trappenhuis en
terugslagklep reinigen.
Overleg noodzakelijk.

✘

-

-

-

✘ ✘ ✘

- Motorwikkeling of elektrische kabel defect Overleg noodzakelijk.

✘ ✘ ✘

-

-

-

-

- Beschadigde of verstopte stijgleiding
(leiding en afdichting)

Betreffende leidingen vervangen,
afdichtingen vervangen.

-

✘

-

-

-

-

-

- Te sterke daling van het waterpeil tijdens
bedrijf

Overleg noodzakelijk.

✘

-

✘ ✘

-

-

-

- Ontoelaatbare lucht- of gasconcentratie in Overleg noodzakelijk.
het te verpompen medium

-

-

-

✘

-

-

-

- Mechanisch defect aan pomp of motor.

-

-

-

✘

-

-

-

- Door de installatie veroorzaakte trillingen Overleg noodzakelijk.

-

✘

-

✘

-

-

-

- NPSH-installatie (toeloop) te gering

Pomp verder onderdompelen.

-

✘ ✘

-

-

-

-

- Te laag toerental

Elektrische spanning controleren en indien
nodig verhogen.
Overleg noodzakelijk.

-

-

-

-

✘

-

- Verkeerde zekering

Juiste zekering inbouwen.

9)

-

Overleg noodzakelijk.

Voor het opheffen van storingen van onder druk staande onderdelen moet het pompaggregaat drukloos worden gemaakt.
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A B C D E

F G H Mogelijke oorzaak

Oplossing9)

-

-

-

-

✘

-

✘ ✘ Overstroomrelais defect

Controleren, indien nodig vervangen.

-

-

-

-

✘

-

-

Pompaggregaat vervangen.
Overleg noodzakelijk.

- Motorwikkeling is niet geschikt voor de
aanwezige bedrijfsspanning

UPAchrom
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9 Bijbehorende documentatie
9.1 Overzichtstekening UPAchrom CC

Afb. 11: Doorsnedetekening van de pomp UPAchrom CC
Tabel 8: Stuklijst UPAchrom CC
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Onderdeeln Aanduiding
r.

Onderdeeln Aanduiding
r.

106

Zuighuis

52-4

Lantaarnhuls

107

Pershuis

545

Lagerbus

108

Trappenhuis

550

Ring

143

Zuigzeef

825

Kabelbescherming

171

Leiwiel

840

Koppeling

211

Pompas

917

Bandanker

230

Waaier

920

Moer

317

Contra-axiaallager

922

Waaiermoer

512

Slijtring

UPAchrom

9 Bijbehorende documentatie

9.2 Overzichtstekening UPAchrom CN

Afb. 12: Doorsnedetekening van de pomp UPAchrom CN
Tabel 9: Stuklijst UPAchrom CN
Onderdeeln Aanduiding
r.

Onderdeeln Aanduiding
r.

10-6

Pompmantel

382

Lagerhuis

106

Zuighuis

412

O-ring

107

Pershuis

529

Lagerbus

108

Trappenhuis

545

Lagerbus

143

Zuigzeef

752

Klepzitting

171

Leiwiel

759

Klepschotel

211

Pompas met koppeling

825

Kabelbescherming

230

Waaier

UPAchrom
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9.3 Overzichtstekening DN 100
271
550.51
902
540

920
411.51

421

160.51
745

81-2

412
382.51

545

389

818
81-59

550.53
545
384
387

550.52

392.51
392.52

412

382.52

900

411.52
160.53

59-12
160.52

Afb. 13: Voorbeeld van een motor DN 100; < 3,0 kW
Tabel 10: Stuklijst DN 100
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Onderdeeln Aanduiding
r.

Onderdeeln Aanduiding
r.

59-12

Membraan

412

O-ring

81-2

Stekker

421

Radiale asafdichtingsring

81-59

Stator

540

Bus

160.51/.52/. Deksel
53

545

Lagerbus

271

Zandklok

550.51/.52/. Ring
53

382.51/.52

Lagerhuis

745

Filter

384

Axiaallagerschijf

818

Rotor

387

Axiaallagersegment

900

Bout

389

Axiaaltegenlagerring

902

Tapeind

392.51/.52

Segmentsteun

920

Zeskantmoer

411.51/.52

Afdichtring
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10 EU-conformiteitsverklaring
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

Fabrikant:

67227 Frankenthal (Duitsland)
Hierbij verklaart de fabrikant, dat het product:

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

..............................10).............................
Naam
Functie
Bedrijfsadres

10)

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

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

Opdrachtnummer/
Opdrachtpositienummer11):

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

Leverdatum:

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

Toepassingsgebied:

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

Te verpompen medium :

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

11)

Aanvinken wat van toepassing is11):

⃞

⃞

⃞

⃞

radioactief

explosief

corrosief

giftig

⃞

⃞

⃞

⃞

schadelijk voor de gezondheid

biologisch gevaarlijk

licht ontvlambaar

niet schadelijk

Reden van de retourzending11):

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

Opmerkingen:

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

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

Bij de verdere behandeling zijn geen speciale veiligheidsmaatregelen vereist.

⃞

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

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

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

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

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

Plaats, datum en handtekening

Adres

Firmastempel

11)

Verplichte velden
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UPAchrom

Trefwoordenindex

Trefwoordenindex

A
Aanduiding 15
Afvoeren 14
Asafdichting 16

B
Bijbehorende documentatie 6
Bouwwijze 16

D
Decontaminatieverklaring 42

F
Frequentieregelaarbedrijf 32

G
Gebruik conform de voorschriften 9

I
Incomplete machines 6

L
Lager 16
Leveringsomvang 17

O
Opdrachtnummer 6

P
Productbeschrijving 15

R
Retourzending 13

S
Storingen
Oorzaken en oplossing 36

T
Toepassingsgebieden 9

V
Veiligheid 8
Veiligheidsbewust werken 10
Verkeerd gebruik 9

W
Waaiervorm 16

UPAchrom
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