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POMEMBNO VARNOSTNO OPOZORILO 

 

Za: Naše cenjene stranke 

Varnost uporabnikov je v središču procesa oblikovanja naših izdelkov. Če boste upoštevali previdnostne 

ukrepe v tem priročniku, boste zmanjšali tveganje za poškodbe. 

Družba ITT Goulds Pumps bo ob primerni namestitvi, vzdrževanju in upravljanju zagotavljala varno in 

brezhibno delovanje izdelkov.  

Varna namestitev, upravljanje in vzdrževanje opreme družbe ITT Goulds Pumps so ključne pri 

odgovornosti za končnega uporabnika. V tem varnostnem priročniku za črpalke so opredeljena določena 

varnostna tveganja, ki jih je treba upoštevati ves čas življenjske dobe izdelka. Razumevanje in upoštevanje 

teh varnostnih opozoril je nujno za preprečevanje poškodb osebja ter škode na lastnini in/ali v okolju. 

Vendar pa zgolj upoštevanje teh opozoril ni dovolj. Pričakuje se, da bo končni uporabnik upošteval tudi 

industrijske varnostne standarde, kot tudi varnostne standarde podjetja. Prepoznavanje in odpravljanje 

nevarnih namestitev, upravljanja in vzdrževanja je odgovornost vseh posameznikov, ki sodelujejo pri 

nameščanju, upravljanju in vzdrževanju industrijske opreme. 

Prosimo, da si vzamete čas, da pregledate in z razumevanjem preberete smernice za varno namestitev, 

upravljanje in vzdrževanje v tem varnostnem priročniku za črpalke ter v priročniku z navodili za delovanje 

in vzdrževanje (NDV). Najnovejši priročniki so na voljo na spletnem mestu  

www.gouldspumps.com/literature_ioms.html oziroma zanje stopite v stik z najbližjim prodajnim 

zastopnikom družbe Goulds Pumps.  

Pred namestitvijo in zagonom morate te priročnike prebrati z razumevanjem.  

Za dodatne informacije stopite v stik z najbližjim prodajnim zastopnikom družbe Goulds Pumps ali 

obiščite spletno stran www.gouldspumps.com. 
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VARNOSTNA OPOZORILA 

Specifična tveganja za črpalno opremo so poudarjena zgoraj in so nad običajnimi previdnostnimi ukrepi. 

 OPOZORILO 

Črpalka je tlačna posoda z vrtljivimi deli, ki so lahko nevarni. Vsaka tlačna posoda lahko eksplodira, poči, ali 

iz nje izteče njena vsebina, če je tlak previsok, kar lahko povzroči smrt, telesno poškodbo, poškodbo lastnine 

in/ali škodo v okolju. Sprejeti je treba vse potrebne varnostne ukrepe, da ne pride do prevelikega tlaka. 

 OPOZORILO 

V vsakem primeru se izognite uporabi črpalnega sistema z zamašenim sesanjem in izpustom. Delovanje v teh 

pogojih, tudi le za kratek čas, lahko povzroči močno pregrevanje zaprte črpane tekočine in posledično močno 

eksplozijo. Končni uporabnik se mora z vsemi potrebnimi ukrepi izogniti tem pogojem. 

 OPOZORILO 

Črpalka lahko črpa nevarne in/ali strupene tekočine. Paziti je treba, da se vsebine črpanja prepoznajo in da se 

izloči možnost izpostavljanja, zlasti pri nevarnih in/ali strupenih snoveh. Možne nevarnosti vključujejo med 

drugim visoko temperaturo, vnetljivost, kisline, jedke snovi, eksplozivne snovi in druge. 

 OPOZORILO 

Navodila za črpalno opremo ter priročniki za uporabo in vzdrževanje jasno opredeljujejo sprejete načine 

razstavljanja črpalnih enot. Ravnati je treba skladno s temi načini. Zlasti je strogo prepovedano dovajanje 

toplote pogonskim kolesom in/ali zadrževalnim napravam pogonskih koles, da bi pripomogli k njihovi 

odstranitvi. Ujeta tekočina se lahko hitro razširi ter povzroči močno eksplozijo in telesne poškodbe. 

 

Družba ITT Goulds Pumps ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe, gmotno škodo ali zakasnitve, ki jih 

povzroča neupoštevanje navodil za namestitev, uporabo in vzdrževanje, vsebovanih v tem varnostnem priročniku 

za črpalko ali najnovejših priročnikih NDV, ki so na voljo na naslovu www.gouldspumps.com/literature. 
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VARNOST 

DEFINICIJE 

V tem priročniku se uporabljajo besede OPOZORILO, SVARILO, ELEKTRIČNO in ATEX , ki nakazujejo, 

kje je potrebna posebna pozornost upravljavca. 

Upoštevajte vsa svarila in opozorila, ki so poudarjena v tem varnostnem priročniku za črpalko ter v 

priročniku NDV, ki sta priložena opremi. 

 

 

 OPOZORILO 

nakazuje nevarno situacijo, ki lahko vodi v smrt ali resno poškodbo, če se ji ne izognete. 

Primer: Črpalke ne smete nikoli upravljati brez pravilno nameščenega varovala za spojko. 

 

 SVARILO 
nakazuje nevarno situacijo, ki lahko vodi v manjšo poškodbo, če se ji ne izognete. 

 Primer: Zaviralni tok iz sesalne strani lahko povzroči kavitacijo in poškodbe črpalke. 

 

 ELEKTRIČNA NEVARNOST 
nakazuje možnost električnega tveganja, če ne upoštevate navodil. 

 Primer: Zaklenite napajanje gonila, da preprečite električni udar, nenadzorovan zagon in telesne poškodbe. 

 

 Če je črpalka nameščena v potencialno eksplozivnem okolju, morate upoštevati navodila ob simbolu Ex.  

V primeru neupoštevanja teh navodil lahko pride do telesnih poškodb in/sli poškodb opreme. V primeru 

vprašanj glede teh zahtev oziroma v primeru potrebe po spreminjanju opreme, najprej stopite v stik s 

predstavnikom družbe ITT Goulds Pumps. 

Primer:  Neprimerna nastavitev pogonskega kolesa lahko povzroči stik med vrtljivimi in stacionarnimi  

                  deli, zaradi česar lahko nastanejo iskrice in pride do segrevanja. 
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SPLOŠNI PREVIDNOSTNI UKREPI 

 OPOZORILO 

Črpalka je tlačna posoda z vrtljivimi deli, ki so lahko nevarni. Črpalka lahko vsebuje nevarne tekočine, ki lahko 

imajo visoko temperaturo, so vnetljive, kisle, kavtistične, ekplozivne itd. Upravljavci in vzdrževalci morajo izvajati 

varnostne ukrepe. Če ne boste upoštevali postopkov, navedenih v tem priročniku, bo prišlo do telesnih poškodb. 

Družba ITT Goulds Pumps ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe, gmotno škodo ali zakasnitve, ki 

nastanejo zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku in priročniku NDV, ki sta priložena opremi. 

 

Splošni previdnostni ukrepi 

OPOZORILO  
NIKOLI NE DOVAJAJTE TOPLOTE Z NAMENOM ODSTRANITVE 

POGONSKEGA KOLESA. Zaradi ujete tekočine lahko eksplodira. 

OPOZORILO  
NIKOLI ne uporabljajte toplote za razstavljanje črpalke, saj obstaja nevarnost 

eksplozije zaradi črpane tekočine. 

OPOZORILO  Črpalke NIKOLI ne upravljajte brez pravilno nameščene zaščite za spojko. 

OPOZORILO  Črpalke NIKOLI ne uporabljajte, če je pretok nižji od priporočenega ali če je 

črpalka brez tekočine. 

OPOZORILO  Pred izvajanjem vzdrževanja črpalke VEDNO zaklenite napajanje gonila. 

OPOZORILO  Črpalke NIKOLI ne upravljajte brez nameščenih varnostnih naprav. 

OPOZORILO 
 

 
Črpalke NIKOLI ne zaženite, če je izpušni ventil zaprt. 

OPOZORILO  Črpalke NIKOLI ne zaženite, če je sesalni ventil zaprt. 

OPOZORILO 
 NE spremenite servisne aplikacije brez odobritve pooblaščenega zastopnika 

družbe ITT Goulds Pumps. 

OPOZORILO  

Zaščitna obleka. 

 Izolirane delovne rokavice pri rokovanju z vročimi ležaji ali pri uporabi 

grelnika ležajev. 

 Robustne delovne rokavice pri rokovanju z deli, ki imajo ostre robove, 

zlasti s pogonskimi kolesi. 

 Zaščitna očala (s stranskimi zaščitami) za zaščito oči. 

 Čevlji s kapico za zaščito stopal pri rokovanju z deli, težkim orodjem itd. 

 Druga osebna zaščitna oprema za zaščito pred nevarnimi/toksičnimi 

tekočinami. 

OPOZORILO  

Prejemanje: 

Sestavljene enote črpalke in njihovi deli so težki. Če opreme ne dvignete in 

podprete pravilno, lahko to povzroči resne telesne poškodbe in/ali poškodbe 

opreme. Opremo dvigujte le na za to določenih mestih oziroma kot je navedeno 

v najnovejšem priročniku NDV. Najnovejši priročniku so na voljo na spletnem 

mestu www.gouldspumps.com/literature_ioms.html oziroma pri lokalnem 

predstavniku družbe ITT Goulds Pumps. Opomba: Naprave za dvigovanje 

(očesni vijaki, jermeni, razširniki itd.) morajo biti ocenjeni, izbrani in 

uporabljeni za dvig celotnega bremena. 
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Splošni previdnostni ukrepi 

OPOZORILO 

 Poravnava: 

Sledite postopkom poravnave gredi, da preprečite katastrofalno okvaro 

komponent ali nenadzorovan stik vrtljivih delov. Upoštevajte postopke 

proizvajalca za namestitev in uporabo spojke. 

OPOZORILO  
Preden začnete postopke poravnave, poskrbite, da je napajanje gonila blokirano. 

Če ne blokirate napajanja gonila, bo prišlo do hudih telesnih poškodb. 

SVARILO 

 Cevovod: 

Cevovoda nikoli ne vlecite na mesto s potiskanjem prirobnih priključkov črpalk. 

To lahko povzroči nevarne napetosti na enoti ter povzroči nepravilno poravnavo 

med črpalko in pogonom. Napetost cevi bo negativno vplivala na delovanje 

črpalke, kar bo povzročilo telesno poškodbo in poškodbe opreme. 

OPOZORILO  
Prirobne povezave: 

Uporabljajte samo pritrdila ustrezne velikosti in iz ustreznih materialov. 

OPOZORILO  Zamenjajte vse korodirane pritrdilne elemente. 

OPOZORILO  
Poskrbite, da so vsi pritrdilni elementi ustrezno zategnjeni in da noben pritrdilni 

element ne manjka. 

OPOZORILO  Zagon in delovanje: 

 Pri namestitvi v potencialno eksplozivnem okolju zagotovite, da ima motor 

ustrezna potrdila. 

OPOZORILO 
 Upravljanje črpalke v obratni smeri vrtenja, lahko povzroči stik kovinskih 

delov, ustvarjanja toplote in preboja zaprtega sistema. 

OPOZORILO  
Zaklenite napajanje pogona, da preprečite nenadzorovan zagon in telesne 

poškodbe. 

OPOZORILO 

 Upoštevati je treba postopek nastavitve zračnosti kolesa. Nepravilna nastavitev 

razmika ali neupoštevanje pravilnih postopkov lahko povzroči iskre, 

nepričakovano ustvarjanje toplote in poškodbe opreme. 

OPOZORILO 

 Če uporabljate mehansko tesnilo kartuše, morate pred nastavitvijo razmika 

pogonskega kolesa namestiti centrirne sponke in odviti vijake. V nasprotnem 

primeru lahko začne nastajati čezmerna toplota in pride do poškodb tesnila. 

OPOZORILO 
  Spojka, ki se uporablja v okolju, razvrščenem v skladu s standardom ATEX, 

mora imeti ustrezno potrdilo in biti izdelana iz materialov, ki se ne iskrijo. 

OPOZORILO  
Črpalke NIKOLI ne upravljajte brez pravilno nameščene zaščite za spojko.  

V nasprotnem primeru lahko pride do telesne poškodbe. 

OPOZORILO 
 Poskrbite, da boste primerno namazali ležaje. V nasprotnem primeru lahko 

začnejo nastajati čezmerna toplota in iskre in/ali pride do predčasne odpovedi. 

SVARILO 

 Mehansko tesnilo, ki se uporablja v okolju, razvrščenem v skladu s standardom 

ATEX, mora imeti ustrezno potrdilo. Pred zagonom se prepričajte, da so vsa 

mesta, kjer lahko pride do uhajanja obdelane tekočine v delovno okolje, zaprta. 

SVARILO 

 Nikoli ne zaženite črpalke, ne da bi se na mehansko tesnilo dovajala tekočina. 

Delovanje mehanskega tesnila v suhem teku, tudi le za nekaj sekund, lahko 

povzroči okvaro tesnila, in se mu morate izogibati. V primeru okvare 

mehanskega tesnila lahko pride do telesne poškodbe. 

OPOZORILO  
Nikoli ne poskušajte zamenjati pakirne enote, dokler ni gonilo pravilno 

blokirano in distančnik spojke odstranjen. 



 

 S-6 

Splošni previdnostni ukrepi 

OPOZORILO  
 Dinamična tesnila niso dovoljena v okolju, razvrščenem v skladu s standardom 

ATEX. 

OPOZORILO  

Črpalke NE uporabljajte pod najnižjimi nazivnimi pretoki oziroma z zaprtim 

sesalnim in/ali izpustnim ventilom. V teh pogojih lahko pride do nevarnosti 

eksplozije zaradi izhlapevanja tekočine ter lahko hitro vodi v okvaro črpalke in 

telesne poškodbe.  

OPOZORILO  
Poskrbite, da je črpalka odklopljena od sistema in tlak sproščen, preden 

razstavite črpalko, odstranite čepe, odprete odzračevalni ali izpustne ventile ali 

odklopite cevi. 

OPOZORILO  

Ustavitev, razstavljanje in ponovno sestavljanje: 

Črpalka in njene komponente so lahko težke. Da se izognete telesnim 

poškodbam in/ali poškodbam opreme, morate uporabljati primerne metode 

dvigovanja. Ves čas morate uporabljati čevlje s kapico. 

OPOZORILO  

Črpalka lahko črpa nevarne in/ali strupene tekočine. Upoštevajte primerne 

postopke dekontaminacije. Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.  

Z ustreznimi ukrepi je treba preprečiti telesne poškodbe. S črpalko je treba 

ravnati in jo odstraniti v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi predpisi. 

OPOZORILO  
Upravljavec mora poznati črpano tekočino in varnostne ukrepe za preprečevanje 

telesnih poškodb.  

OPOZORILO  Zaklenite napajanje pogona, da preprečite nenadzorovan zagon in telesne 

poškodbe. 

SVARILO  
Pred delom počakajte, da se vsi deli sistema in črpalke ohladijo in tako 

preprečite telesne poškodbe. 

SVARILO  

Pri modelih črpalk NM3171, NM3196, 3198, 3298, V3298, SP3298, 4150, 4550 

ali 3107 je možno statično električno praznjenje iz plastičnih delov, če ti niso 

pravilno ozemljeni. Če črpana tekočina ni prevodna, izpraznite in izperite 

črpalko s prevodno tekočino v pogojih, ki ne dovoljujejo sproščanja isker v 

ozračje. 

OPOZORILO  

Nikoli ne dovajajte toplote, da odstranite pogonsko kolo. Uporaba toplote lahko 

povzroči eksplozijo zaradi ujete tekočine, posledice pa so lahko hude telesne 

poškodbe in gmotna škoda. 

SVARILO  
Pri rokovanju s pogonskimi kolesi uporabljajte robustne delovne rokavice, saj 

lahko ostri robovi povzročijo telesne poškodbe. 

SVARILO  
Pri uporabi grelnika ležajev nosite izolirane rokavice. Ležaji bodo vroči in lahko 

povzročijo telesne poškodbe. 
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OBRAVNAVA ATEX in NAMEN UPORABE 

Posebej je treba biti pazljiv v potencialno eksplozivnih okoljih, kjer morate zagotoviti primerno vzdrževanje 

opreme. To vključuje, vendar ni omejeno na: 

1. Spremljanje okvirjev črpalke in končne temperature tekočine. 

2. Vzdrževanje primerne namazanosti ležajev. 

3. Zagotavljanje, da črpalka deluje v predvidenem hidravličnem območju. 

 

Skladnost s standardom ATEX je veljavna le, če se črpalka uporablja znotraj območja predvidene uporabe. 

Uporaba, namestitev in vzdrževanje enote na kakršen koli način, ki ga priročnik NDV ne krije, lahko povzročijo 

hude telesne poškodbe ali poškodbe opreme. To vključuje vse spremembe opreme ali uporabo delov, ki jih družba 

ITT Gould Pumps ne zagotavlja. V primeru kakršnih koli vprašanj glede nameravane uporabe opreme se obrnite na 

predstavnika družbe ITT Goulds Pumps, preden nadaljujete. Najnovejši priročniku NDV so na voljo na spletnem 

mestu www.gouldspumps.com/literature_ioms.html oziroma pri najbližjem predstavniku družbe ITT Goulds 

Pumps. 

 

Vse črpalne enote (črpalka, tesnilo, spojka, motor in dodatki za črpalko), ki imajo potrdilo za uporabo v okolju 

ATEX, imajo oznako ATEX pritrjeno na črpalko ali podnožje, na katerega je črpalka nameščena. Tipična oznaka je 

videti takole: 

 

Oznaki CE in Ex nakazujeta skladnost s standardom ATEX. Koda neposredno pod tema simboloma je sledeča: 

II = Skupina 2  

2 = Kategorija 2 

G/D  = Prisotnost plina in prahu 

T4 = Temperaturni razred je lahko od T1 do T6 (glejte tabelo 1) 

 

Tabela 1: 

Koda 

Največja dovoljena 

temperatura površine 
oF   (oC) 

Največja dovoljena 

temperatura tekočine 
oF   (oC) 

T1 842  (450) 700 (372) 

T2 572  (300) 530 (277) 

T3 392  (200) 350 (177) 

T4 275  (135) 235 (113) 

T5 212  (100) Možnost ni na voljo 

T6 185    (85) Možnost ni na voljo 

Klasifikacijska koda, označena na opremi, mora biti skladna z določenim območjem, kjer bo črpalka nameščena.  

V nasprotnem primeru opreme ne uporabljajte in pred nadaljevanjem stopite v stik s prodajnim zastopnikom družbe 

ITT Goulds Pumps.
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DELI 

Uporaba originalnih delov Goulds bo zagotovila najvarnejšo in 

najzanesljivejše delovanje vaše črpalke. ISO certifikat ITT 

Goulds Pumps in postopki zagotavljanja kakovosti zagotavljajo, 

da so deli proizvedeni v skladu z najvišjo kakovostjo in ravnmi 

varnosti. 

 

Za originalne rezervne dele stopite v stik z lokalnim prodajnim 

zastopnikom družbe Goulds. 
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Nazivna ploščica črpalke

TYPE *) Vrsta in velikost črpalke
S/N *) Serijska številka
YEAR Leto izdelave
Q Nazivna kapaciteta na delovni točki
P Nazivna moč na delovni točki
H Glava (energijska glava) na delovni točki
N Hitrost
Pvse w C Maks. dovoljeni delovni tlak ohišja (= najvišji izpustni tlak pri nazivni delovni temperaturi,

do katere je mogoče uporabljati ohišje črpalke)
TEMP Nazivna delovna temperatura črpane tekočine
ŠT. ELEMEN-
TA

Številka opreme stranke

MATL Material, iz katerega je izdelek izdelan
*) Vse podrobnosti in materiali so določeni s to informacijo. Navedite jih pri vseh

poizvedbah pri proizvajalcu glede naročil nadomestnih delov



Oznaka ATEX (samo pri črpalkah v skladu z Direktivo ES 94/9/ES)

ICB Navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje4

Oznaka ATEX (samo pri črpalkah v skladu z
Direktivo ES 94/9/ES)

CE Oznaka skladnosti z Direktivo ES 94/9/ES
Ex Posebna oznaka za protieksplozijsko zaščito
II Simbol za skupino naprav
2G Simbol za kategorijo (2), eksplozivno ozračje zaradi plinov, hlapov ali megle (G)
c Oznaka za uporabljeno zaščito pred vžigom (konstrukcijska varnost »c«)
T1-T. Oznaka za razvrstitev teoretično razpoložljivega razpona temperaturnih razredov – za

podatke o razredu temperature glejte Protieksplozijska zaščita (stran 7), Mejne vrednosti
temperature; za podatke o maksimalni dovoljeni temperaturi črpane tekočine glejte nazivno
ploščico črpalke, podatkovni list in/ali potrditev naročila.

Skladnost z Direktivo ES 94/9/ES »Oprema in zaščitni sistemi za uporabo v potencialno
eksplozivni« se zagotavlja z izjavo o ES-izjavi o skladnosti in prilogo oznake ATEX na črpalki
(adapter). Oznaka ATEX je dodatno pritrjena na nazivno ploščico črpalke.
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Splošno

Splošno
Ta izdelek ustreza zahtevam Direktive 98/37/ES o strojih (prej 89/392/EGS).

OPOZORILO: Osebje, zadolženo za montažo, delovanje, preglede in vzdrževanje mora biti
zmožno dokazati, da pozna zadevne predpise za preprečevanje nesreč in da je ustrezno
usposobljeno za to delo. Če osebje nima zadevnega znanja, mu je treba zagotoviti ustrezna
navodila.

Varnost delovanja dobavljene črpalke (= črpalka z motorjem) je lahko zajamčena samo ob
namenski uporabi v skladu s priloženim podatkovnim listom in/ali potrditvijo naročila Zagon,
uporaba, zaustavitev (stran 21).
Upravljavec mora ravnati v skladu z navodili in izpolnjevati zahteve za varnost, navedene v teh
navodilih za uporabo. Tekoče delovanje črpalke ali črpalne enote je mogoče doseči samo, če
se montaža in vzdrževanje pazljivo izvedeta v skladu s splošnimi predpisi na področju
inženiringa in elektroinženiringa.
Če v teh
navodilih za montažo ni mogoče najti vseh informacij, se obrnite na nas.
Proizvajalec ni odgovoren za črpalko ali črpalno enoto, če se navodila za uporabo ne
upoštevajo.
Ta navodila za uporabo je treba hraniti na varnem mestu za prihodnjo rabo.
Če se ta črpalka ali črpalna enota izroči kateri koli drugi osebi, ji je treba obvezno izročiti tudi ta
navodila za uporabo ter delovne pogoje in mejne delovne vrednosti, navedene v potrditvi
naročila. V teh navodilih niso upoštevane vse podrobnosti in različice, niti vse možne možnosti
in dogodki, do katerih bi lahko prišlo med montažo, uporabo in vzdrževanjem.
Pridržujemo si vse avtorske pravice na teh navodilih za uporabo; namenjena so samo osebni
uporabi s strani lastnika črpalke ali črpalne enote. Navodila za uporabo vsebujejo tehnična
navodila in risbe, ki se jih ne sme v celoti ali delno razmnoževati, razširjati ali uporabljati na
kakršen koli neodobren način za namene konkurenčnosti ali izročiti drugim.

Garancija
Garancija se daje v skladu z našimi pogoji dobave in/ali potrditvijo naročila.
Popravila v garancijskem obdobju lahko izvajamo samo mi oziroma je zanje potrebno pisno
dovoljenje. V nasprotnem primeru garancija preneha veljati.
Dolgotrajnejše garancije načeloma krijejo samo pravilno ravnanje in uporabo opredeljenega
materiala. Garancija ne krije naravne obrabe in vsi deli, kot so pogonska kolesa, tesnila gredi,
gredi, stročnice gredi, ležaji, obrabljivi obroči itd. so izpostavljeni obrabi in poškodbam zaradi
transporta ali nepravilnega ravnanja.
Za uveljavljanje garancije je treba črpalko ali črpalno enoto uporabljati v skladu z delovnimi
pogoji na nazivni ploščici, potrditvijo naročila in podatkovnim listom. To velja zlasti za trpežnost
materialov ter gladko delovanje črpalke in O-obročev.
Če se eden ali več vidikov dejanskih delovnih pogojev razlikujejo, nas je treba pozvati, da v
pisni obliki potrdimo ustreznost črpalke.
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Varnostni predpisi

Varnostni predpisi
Ta navodila za uporabo vsebujejo pomembna navodila, ki jih je treba upoštevati, ko se črpalka
sestavi in izroči v uporabo ter med delovanjem in vzdrževanjem. V ta namen mora ta navodila
za uporabo prebrati izkušeno odgovorno osebje in/ali upravljavec linije, preden se le-ta namesti
in zažene; navodila mora biti stalno na voljo na mestu uporabe črpalke ali črpalne enote.
Ta navodila za uporabo ne veljajo za splošne predpise za preprečevanje nesreč in/ali predpise
za obratovanje. Upravljavec je odgovoren za zagotavljanje skladnosti s temi predpisi (po
potrebi tako, da vpokliče dodatno montažno osebje).
Prav tako navodila in varnostne naprave za obdelavo in odstranjevanje črpane tekočine in/ali
pomožnih tekočin za izpiranje, mazanje itd., zlasti če so eksplozivne, strupene, vroče itd., niso
del teh navodil za uporabo.
Za kompetentno in predpisano ravnanje je odgovoren samo upravljavec.

Oznake sklicev v navodilih za uporabo
The safety regulations contained in these Operating Instructions are specially marked with
safety signs acc. to nach DIN 4844:
Varnostni sklic!
Neupoštevanje lahko oslabi črpalko in njeno delovanje.
Oznaka »EC-Ex«
Izdelki, predvideni za uporabo v eksplozivnem okolju, morajo biti označeni.
Splošni znak nevarnosti!
Osebe so lahko ogrožene.
Opozorilo zaradi električne napetosti!
Varnostna navodila posamezne enote, pripeta neposredno na črpalko, je treba upoštevati v
vsakem primeru. Nadalje je treba vzdrževati dobro berljivost. Na enak način kot ta navodila za
uporabo črpalke je treba upoštevati in vzdrževati morebitna druga priložena navodila za
uporabo opreme (npr. motorja).

Nevarnosti neupoštevanja varnostnih navodil
Non-observance of the Safety Instructions can lead to loss of any claim for damages.
Nadalje lahko neupoštevanje vodi v naslednje nevarnosti:

• odpoved pomembnih funkcij stroja ali obrata,

• odpoved elektronskih naprav in merilnih instrumentov zaradi magnetnih polj,

• ogrožanje oseb in njihove osebne lastnine zaradi magnetnih polj,

• ogrožanje oseb zaradi električnih, mehanskih in kemičnih vplivov,

• ogrožanje okolja zaradi uhajanja nevarnih snovi.

Ob uporabi enote v eksplozijsko ogroženih območjih je treba posebno pozornost nameniti
razdelkom z oznako »Ex«.

Varnostna navodila za upravljavca/delavca
• Skladno z delovnimi razmerami bodo obraba, korozija in staranje omejili življenjsko dobo
črpalke/črpalne enote in njene opredeljene značilnosti. Upravljavec mora zagotoviti, da se
redni pregledi in vzdrževanje izvajajo tako, da se vsi deli zamenjajo v primernem času, kar
bi sicer lahko ogrozilo varno delovanje sistema. Če ugotovite neobičajno delovanje ali
kakršno koli poškodbo, je treba delovanje črpalke takoj ustaviti.

• Če bi okvara ali izpad katerega koli sistema ali enote lahko povzročila telesne poškodbe
oseb ali gmotno škodo, je treba tak sistem ali enoto opremiti z alarmnimi napravami in/ali
nadomestnimi moduli, ki jih je treba redno preverjati, da se zagotovi njihovo pravilno
delovanje.
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• Če obstaja kakršna koli nevarnost telesnih poškodb zaradi vročih ali hladnih delov stroja,
je treba te dele zaščititi tako, da uporabnik ne more priti v stik z njimi, ali pa je treba
postaviti ustrezne opozorilne znake.

• Zaščit pred stikom s premikajočimi se deli (npr. varovala spojk) se ne sme odstraniti iz
delujočih sistemov.

• Če je raven zvoka črpalke ali črpalne enote več kot 85 dB(A), morate nositi glušnike, kadar
nekaj časa stojite v bližini črpalke.

• Če nevarno sredstvo (npr. eksplozivno, strupeno, vroče) izteče (npr. iz tesnil gredi), ga je
treba usmeriti stran, da ne ogroža ljudi in okolja. Upoštevajte zakonska določila.

• Z ustreznimi ukrepi je treba izključiti vse električne nevarnosti (npr. z izpolnjevanjem
lokalnih predpisov za električno opremo). Če se delo izvaja na električnih delih pod
napetostjo, jih je treba odklopiti iz omrežnega napajanja ali izklopiti glavno stikalo in odviti
varovalko. Zagotoviti je treba stikalo za zaščito motorja.

Varnostna navodila za vzdrževanje, preglede in montažna dela
• Upravljavec mora zagotoviti, da vsa vzdrževalna dela, preglede in montažna dela opravi

pooblaščeno usposobljeno osebje, ki se mora o njih poučiti tako, da prebere navodila za
uporabo.

• Vsa dela na črpalki ali črpalni enoti je treba izvajati, ko črpalka miruje in ni pod tlakom.
Počakati je treba, da se temperatura vseh delov povrne na temperaturo okolja. Poskrbite,
da med tovrstnimi deli nihče ne more zagnati motorja. Pomembno je, da upoštevate
postopek za zaustavitev sistema, opisan v navodilih za uporabo. Črpalke ali črpalne
sisteme, s katerimi se prenašajo sredstva, ki so nevarna za zdravje, je treba pred
razstavljanjem dekontaminirati. Upoštevajte varnostne liste za različne delovne tekočine.
Takoj po zaključenem delu je treba ponovno namestiti ali ponovno zagnati vse varnostne
in zaščitne naprave.

Nepooblaščeno spreminjanje in zamenjava nadomestnih delov
Alteration or changes of the machine are permitted after agreement with the manufacturer.
Originalni nadomestni deli in dodatki, ki jih je odobril proizvajalec, so namenjeni varnosti.
Zaradi uporabe drugih delov lahko umaknemo svojo odgovornost za posledične škode.

Nedovoljena uporaba
The operating safety of the delivered machine can only be guaranteed by designated use acc.
to the following chapters of the Operating Instructions.
Mejnih vrednosti, navedenih v podatkovnem listu in/ali potrditvi naročila, se ne sme preseči v
nobenem primeru.

Protieksplozijska zaščita
On application of units in areas endangered to explosion measures and references in the
Polnjenje enote and Vzdrževanje sections, must be observed, so that explosion protection is
guaranteed.

Polnjenje enote

Med delovanjem črpalke je treba sistem sesalne in tlačne cevi in same črpalke stalno
polniti s črpano tekočino.
Tako se ne more tvoriti eksplozivno ozračje in odpravi se nevarnost suhega teka.

Če upravljavec tega ne more zagotoviti, je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za nadzor.

OBVESTILO: Enako je treba pazljivo napolniti vsa tesnilna ohišja, pomožne sisteme tesnil
gredi ter sisteme za ogrevanje in hlajenje.
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Oznaka

Oznaka črpalke se nanaša na samo črpalko. Za motor morajo biti poleg drugih dodatkov na
voljo ločena izjava o skladnosti in ustrezna oznaka.
Primer oznake na črpalki: CE Ex II 2 G c T1-T.
Oznaka prikazuje teoretično uporaben razpon temperaturnih razredov. Različne temperature,
dovoljene v skladu z zasnovo črpalke, delujejo kot je prikazano v razdelku Mejne vrednosti
temperature. Enako velja za pogon.
Za celotno enoto (črpalka, motor) z različnimi temperaturnimi razredi velja najnižja.

Nadzor vrtenja

Če med montažo obstaja tudi nevarnost eksplozije, se nadzora vrtenja ne sme izvesti s
kratkim zagonom prazne črpalke, da se prepreči nedovoljeno povečanje temperature v primeru
stika vrtečih se in stacionarnih delov.

Delovanje črpalke
Črpalko je dovoljeno zagnati samo s popolnoma napolnjeno sesalno stranjo in rahlo odprtim
ventilom na tlačni strani. Možen je zagon z zaprtim protipovratnim ventilom. Takoj po zagonu je
treba ventil na izpustni strani prilagoditi delovni točki.
Glejte tudi Vklop pogona (stran 21).
Delovanje z zaprtim ventilom sesalne in/ali izpustne cevi ni dovoljeno!

Obstaja nevarnost, da se površina ohišja črpalke zelo hitro segreje na zelo visoko
temperaturo, zaradi hitrega segrevanja tekočine v črpalki.

OPOZORILO: Hitro naraščanje tlaka v črpalki lahko povzroči preobremenitev in črpalka se
zato lahko razpoči.

V razdelku Mejne vrednosti delovanja (stran 22), Min./maks. pretok je naveden minimalni
pretok. Daljše delovne faze s temi pretoki in imenovane tekočine ne povzročajo dodatnega
povečanja temperature na površini črpalke.
Poleg tega je treba upoštevati sklice v razdelku Zagon, uporaba, zaustavitev (stran 21) v teh
navodilih za uporabo.

Pri črpalkah z mehanskimi tesnili je dovoljene mejne vrednosti temperature mogoče
preseči zaradi suhega teka. Do suhega teka lahko pride pri nezadostno napolnjenem ohišju
tesnila, vendar tudi zaradi prevelike količine zraka v mediju.
Tudi delovanje črpalke izven dovoljenega delovnega razpona lahko povzroči suhi tek.

Mejne vrednosti temperature

V običajnih delovnih pogojih je treba najvišje temperature pričakovati na površini ohišja
črpalke in v območju ležajev.
Temperatura površine na ohišju črpalke ustreza temperaturi črpane tekočine.
V območju kupole in motorja mora biti površina v prostem stiku z okoljem, da se zagotovit
pravilno hlajenje.

Med delovanjem črpalke je treba zagotoviti, da je onemogočeno čezmerno usedanje prahu
(redno čiščenje), da se prepreči segrevanje površine črpalke preko dovoljene temperature.
Upravljavec obrata mora zagotoviti, da je upoštevana določena delovna temperatura. Maks.
dovoljena temperatura črpane tekočine na vstopu je odvisna od določenega temperaturnega
razreda.
Naslednja tabela prikazuje teoretične mejne vrednosti temperature
črpane tekočine glede na temperaturne razrede v skladu s standardom EN 13463-1.

Temperature class acc.
EN 13463-1

Temperature class acc.
EN 13463-1

T4 (135 °C) 135 °C
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T3 (200 °C) 140 °C
T2 (300 °C) 140 °C
T1 (450 °C) 140 °C

Posamezna dovoljena delovna temperatura črpalke je prikazana v podatkovnem listu in/ali
potrdilu naročila ter na tipski ploščici črpalke.

Vzdrževanje

Za varno in zanesljivo delovanje je treba med rednimi pregledi zagotoviti, da se enota
kompetentno vzdržuje in ohranja v dobrem tehničnem stanju.
Primer: Delovanje ležajev. Pogoji delovanja in uporabe so odgovorni za dosegljivo življenjsko
dobo.
Z rednim preverjanjem maziva in zvokov pri delovanju se prepreči nevarnost previsokih
temperatur zaradi čezmernega segrevanja ležajev ali okvarjenih tesnil ležajev. Glejte Nadzor
(stran 23) in Čiščenje črpalke (stran 24).
Delovanje tesnila gredi je treba zagotoviti z rednim preverjanjem.
Če so vgrajeni pomožni sistemi (npr. zunanje izpiranje, hlajenje, ogrevanje), je treba preveriti,
ali so za zagotavljanje delovanja potrebne nadzorne naprave.

Električna stikala in krmilna naprava, instrumenti in dodatna oprema
Električna stikala in krmilna naprava, instrumenti in dodatna oprema

Električna stikala in krmilne naprave, instrumenti in dodatna oprema morajo ustrezati
veljavnim varnostnim zahtevam in predpisom za protieksplozijsko zaščito.

Uporabljajte v skladu s predpisi

Hitrost, tlak, temperatura

Izvedite ustrezne ukrepe v obratu, da zagotovite, da hitrost, tlak in temperatura črpalke in
tesnila gredi ne presežejo mejnih vrednosti, navedenih v podatkovnem listu in/ali potrditvi
naročila. Tudi podani sprejemni tlaki (sistemski tlaki) morajo biti dovolj visoki.
Nadalje je treba tlačne udare, do katerih lahko pride pri prehitri zaustavitvi linije, odmakniti od
črpalke (npr. z nepovratnim ventilom na tlačni strani, zračnih posodah). Izogibati se je treba
hitrim spremembam temperature. Povzročijo lahko temperaturni udar in privedejo do poškodb
ali poslabšanja delovanja posamičnih komponent.

Dovoljene obremenitve šob in navori

Sesalna in izpustna cev morata biti zasnovani tako, da na črpalko vpliva čim manj sil. Če to
ni mogoče, se v nobenem primeru ne sme preseči vrednosti, prikazanih v poglavju 3.5. To velja
za delovanje in mirovanje črpalke, zatorej za vse možne tlake in temperature enote.

NPSH

Tlak črpane tekočine mora biti najmanj NPSH na vstopu pogonskega kolesa, da se
zagotovi delovanje brez kavitacije in prepreči prekinitev pretoka črpalke. Pogoj je izpolnjen, če
vrednost NPSH sistema (NPSHA) presega vrednost NPSH črpalke (NPSHR) pri vseh delovnih
pogojih.
Posebno pozornost je treba nameniti vrednosti NPSH pri črpanju tekočin blizu tlaku
izparevanja. Če ostane vrednost NPSH nižja, lahko to povzroči vse od poškodbe materiala
zaradi kavitacije do uničenja zaradi pregrevanja.
Vrednost NPSH črpalke (NPSHR) je prikazana v krivuljah vsake posamezne vrste črpalke.

Tesnjenje, izpiranje, hlajenje
Zagotoviti je treba ustrezno opremo za regulacijo in nadzor tesnjenja, izpiranja in hlajenja.
Pri ravnanju z nevarnimi tekočinami ali visokih temperaturah je treba paziti, da se zagotovi
prekinitev delovanja črpalke v primeru napake sistema tesnjenja, izpiranja ali hlajenja.
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Sistemi za tesnjenje, izpiranje in hlajenje morajo delovati pred zagonom črpalke. Ne sme se jih
izklopiti, dokler se črpalka ne zaustavi, če narava delovanja to sploh dovoljuje.

Povratni pretok
V sistemih, v katerih črpalke delujejo v zaprtih krogih pod tlakom (plinski blažilniki, parni tlak),
se tlaka plinskega blažilnika ne sme zmanjšati prek črpalke, ker je hitrost povratnega pretoka
lahko veliko večja od delovne hitrosti, kar bi lahko uničilo enoto.
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Opis

Opis
Zasnova

Črpalke ICB so zasnovane kot enostopenjske črpalke v polžastem ohišju v blokovski zasnovi.
Hidravlična zasnova in mere so skladne s standardom ISO 2858/EN 22858, tehnična zasnova
je skladna s standardom ISO 5199/EN 25199.
Motor je skladen s standardom DIN 42677-IM B5. Motor in gred črpalke sta togo spojena.
Dovoljeni pogoji uporabe in podrobnosti o zasnovi dobavljene črpalke so prikazani v
priloženem podatkovnem listu in/ali potrditvi naročila (glejte Sistem kodiranja zasnov spodaj).
Montažni položaj: Črpalke ICB so predvidene za uporabo z vodoravno gredjo, z izpustom
zgoraj. Montažne položaje, ki od tega odstopajo, mora odobriti proizvajalec.

Sistem kodiranja zasnov
Zaradi kodiranja na podatkovnem listu in/ali potrditve naročila je mogoče vse informacije o
dobavljeni črpalki najti v teh navodilih za montažo, uporabo in vzdrževanje, npr.:
ICB 100 - 65 - 250 S1 V L 2 - 132 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Položaj (0) – Ime modela
Blokovska črpalka ICB-ISO Položaj (1) – Sesalna šoba v mm Položaj (2) – Izpustna šoba v mm
Položaj (3) – Nazivni premer pogonskega kolesa v mm
Položaj (4) – Tesnilo gredi
S1 – Enojno mehansko tesnilo v skladu s standar. DIN 24960 l1k/EN 12756, oblika U
S4 – Enojno mehansko tesnilo v skladu s standar. DIN 24960 l1k/EN 12756, oblika U
s hlajenjem (dušilno pušo) Položaj (5) – Material pogonskega kolesa
N = lito železo (0,6025)
L = duktilno železo (0,7043)
V = karbonsko jeklo (1,4408) W = dupleks (1,4517)
Položaj (6) – Material ohišja črpalke (enako kodiranje kot pri pogonskem kolesu, lito železo ni
na voljo)
Položaj (7) – Gnana gred
2 – Brez stročnice gredi (dupleks 1,4462, standardno)
Položaj (8) – Velikost motorja IEC

Tesnilo gredi
Pumps of design ICB are exclusively sealed with single mech. seals with installation
dimensions acc. to EN 12756 (DIN 24960), design "K", form "U".
Na voljo sta dve različici tesnila gredi. Na podatkovnem listu in/ali v potrditvi naročila je
navedena vrsta tesnila gredi. Navodila za montažo in uporabo meh. tesnil so v zadevnih
»Navodilih za montažo tesnila gredi«.
Za nazivno velikost (d1) meh. tesnila glejte naslednji diagram.

Vrsta naz. velikost
d1 meh. tes-

nila

Vrsta naz. velikost
d1 meh. tes-

nila
40-25-160 33 100-65-160 43
40-25-200 33 100-65-200 43
40-25-250 43 100-65-250 43
50-32-160 33 100-65-315 53
50-32-200 33 125-80-160 43
50-32-250 43 125-80-200 43
50-32-315 43 125-80-250 43
65-40-160 33 125-80-315 53
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65-40-200 33 125-100-200 43
65-40-250 43 125-100-250 53
65-40-315 43 125-100-315 53
80-50-160 33 150-125-250 53
80-50-200 33 150-125-315 53
80-50-250 43 200-150-250 53
80-50-315 43

OBVESTILO: Mehansko tesnilo, ki se uporablja v standardni zasnovi, ni odporno proti
mineralnim oljem.

OBVESTILO: Za nadaljnje podrobnosti o mehanskih tesnilih ter o nevarnostih nesreč v
povezavi z njimi glejte Nadzor (stran 23) in Mehanska tesnila (stran 24).

Ležaj
Gred se vodi s krogličnimi ležaji motorja. Ležaji so trajno namazani z mastjo, zato vzdrževanje
ni potrebno.
Raven zvočnega tlaka LpA je izmerjena na razdalji 1 m od površine črpalke v skladu s
standardom DIN 45635, 1. in 24. del. Vplivi prostora in temeljev niso upoštevani. Toleranca za
te vrednosti je ±3 dB(A).
Dodatek s 60-Hz delovanjem:
Samo črpalka: −
Črpalka z motorjem: +4 dB(A)

Približna vrednost ravni zvočnega tlaka
Nomi-
nal po-
wer
PN
v kW

Raven zvočnega tlaka LpA v dB(A)
Samo črpalka Črpalka + motor
2.950
min-1

1.450
min-1

975
min-1

2.950
min-1

1.450
min-1

975
min-1

0,55 50,5 49,5 49,0 58,0 52,0 51,5
0,75 52,0 51,0 50,5 59,0 54,0 53,0

1,1 54,0 53,0 52,5 60,0 55,5 54,5
1,5 55,5 55,0 54,5 63,5 57,0 56,0
2,2 58,0 57,0 56,5 64,5 59,0 58,5
3,0 59,5 58,5 58,0 68,5 61,0 62,0
4,0 61,0 60,0 59,5 69,0 63,0 63,0
5,5 63,0 62,0 61,5 70,0 65,0 65,0
7,5 64,5 63,5 63,0 70,5 67,0 67,0

11,0 66,5 65,5 65,0 72,0 69,0 68,5
15,0 68,0 67,0 66,5 72,5 70,0 70,5
18,5 69,0 68,5 68,0 73,0 70,5 74,0
22,0 70,5 69,5 69,0 74,5 71,0 74,0
30,0 72,0 71,0 - 75,0 72,0 -
37,0 73,0 - - 76,0 - -

Raven zvočnega tlaka LPA je izmerjena na razdalji 1 m od površine črpalke v skladu s
standardom DIN 45635, 1. in 24. del. Vplivi prostora in temeljev niso upoštevani. Toleranca za
te vrednosti je ±3 dB(A).
Dodatek s 60-Hz delovanjem:
Samo črpalka: -
Črpalka z motorjem: +4 dB(A)
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Dovoljene obremenitve šob in navori na šobah črpalke ...
... following the Europump-Recommendation for pump acc. to ISO 5199.
Podatki o silah in navorih veljajo samo za
statične obremenitve cevi.
Vse vrednosti sil in navorov veljajo za standardne materiale EN-GJS400-18LT in 1.4408.

Slika 1: Dovoljene obremenitve šob in navori na šobi črpalke

Sesalna šoba Izpustna šoba
Velikosti ÆD

N
Sile v N Navori v Nm ÆD

N
Sile v N Navori v Nm

Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M
40-25-
160

40 700 620 560 110
0

730 500 590 107
0

25 420 400 480 730 500 340 400 730

40-25-
200

40 700 620 560 110
0

730 500 590 107
0

25 420 400 480 730 500 340 400 730

40-25-
250

40 700 620 560 110
0

730 500 590 107
0

25 420 400 480 730 500 340 400 730

50-32-
160

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

50-32-
200

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

50-32-
250

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

50-32-
315

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

65-40-
160

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

65-40-
200

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

65-40-
250

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

65-40-
315

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

80-50-
160

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

80-50-
200

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

80-50-
250

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0
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80-50-
315

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

100-65-
160

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

100-65-
200

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

100-65-
250

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

100-65-
315

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

125-80-
160

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-80-
200

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-80-
250

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-80-
315

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-100-
200

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

100 168
0

152
0

188
0

295
0

980 700 810 145
0

125-100-
250

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

100 168
0

152
0

188
0

295
0

980 700 810 145
0

125-100-
315

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

100 168
0

152
0

188
0

295
0

980 700 810 145
0

150-125-
250

150 280
0

252
0

227
0

440
0

140
0

980 115
0

205
0

125 200
0

180
0

221
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

150-125-
315

150 280
0

252
0

227
0

440
0

140
0

980 115
0

205
0

125 200
0

180
0

221
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

200-150-
250

200 375
0

336
0

303
0

585
0

182
0

129
0

149
0

270
0

150 252
0

227
0

280
0

440
0

140
0

980 115
0

205
0

Dovoljeni tlaki in temperature
Basically the values, regarding pressures and temperatures, given in the data sheet and / or
the order confirmation, as well as on the name plate. Exceeding or remaining under of these
values are undue. If there are no pressures and / or temperatures mentioned in data sheet and
/ or order confirmation, the following limits are valid for suction pressure and room temperature.

Slika 2: Pri vseh vrstah črpalk, razen: 50-32-315, 65-40-315, 80-50-315, 100-65-315, 125-80-315, 125-
100-315
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Tabela 1:
Krivulja Material ohišja Opis
A 1,4408 Avstenitno jeklo
B 1,4517 Dupleks jeklo
C EN-GJS-400-18-LT

(0.7043)
Duktilno jeklo

Sesalni tlak (sistemski tlak) = tlak pri sesanju črpalke: maks. 5 barov
Temperatura okolja maks. 40 °C.
Pri uporabi črpalk je treba upoštevati tudi lokalne zakone in predpise (npr. DIN 4747 ali DIN
4752, poglavje 4.5).

Slika 3: Samo za: 50-32-315 - 65-40-315 - 80-50-315 - 100-65-315 - 125-80-315 - 125-100-315

Navedene mejne vrednosti tlaka in temperature veljajo za standardna mehanska tesnila.
Omejitve uporabe za druge materiale so na voljo na zahtevo.

Kondenzat
Pri velikih odstopanjih temperature in ekstremnih okoljskih pogojih priporočamo uporabo
motorja z ogrevanjem v pripravljenosti, da se prepreči tvorjenje kondenzata v notranjosti
motorja. Ogrevanja v pripravljenosti se ne sme vklopiti med delovanjem motorja.
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Transport, ravnanje, shranjevanje

Transport, ravnanje, shranjevanje
Transport, ravnanje

• Takoj po dobavi/prevzemu preverite, ali je črpalka/črpalna enota poškodovana in ali kateri
koli del manjka.

• Usposobljeno osebje mora pazljivo transportirati črpalko. Preprečite močne udarce.

• Črpalka/črpalna enota naj bo v enakem položaju kot je bila dobavljena iz tovarne.
Upoštevajte navodila na pakiranju.

• Sesalna in izpustna stran črpalke morata biti zaprti s čepi med transportom in shranjeva-
njem.

OBVESTILO: Odstranite vse tesnilne materiale v skladu z lokalnimi predpisi.

• Dvižne naprave (npr. viličarji, dvigalo, naprava z dvigalom, škripci, dvižne vrvi itd.) morajo
biti dovolj močne, uporablja pa jih lahko samo pooblaščeno osebje.

• Črpalko/črpalno enoto je dovoljeno dvigovati samo na trdnih točkah, kot so ohišje,
prirobnice ali okvir. Slika Dviganje črpalke, prikazuje pravilni način prenašanja z dvigalom.

OPOZORILO: Ne stojte pod visečim bremenom.

Upoštevajte splošne predpise za preprečevanje nesreč.
Črpalko/črpalno enoto je treba zavarovati pred prevračanjem in zdrsovanjem, dokler ni
enote fiksno nameščena.

OBVESTILO: Dvižnih vrvi se ne sme pritrditi na konca gredi ali zančna obroča na motorju.

OPOZORILO: Zdrs črpalke/črpalne enote iz transportne dvižne naprave lahko povzroči
poškodbe oseb in gmotno škodo.
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Slika 4: Dviganje črpalke

Shranjevanje/konzerviranje
Črpalke ali enote, ki so pred zagonom dlje časa shranjene (maks. 6 mesecev), je treba zaščititi
pred vlago, tresljaji in umazanijo (npr. z ovijanjem v oljni papir ali plastiko). Črpalke je treba
hraniti na mestu, na katerem so zaščitene pred vremenskimi vplivi, npr. pod suho prevleko. Za
ta čas je treba s slepimi prirobnicami ali čepi zapreti vse vstopne in izpustne odcepe in vse
druge zajeme in izstope.
Za daljša obdobja shranjevanja bodo morda potrebni ukrepi za konzerviranje na obdelanih
površinah in tesnilkah z zaščito vlage!
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Montaža/namestitev

Montaža/namestitev
Montaža črpalke/enote

Črpalke morajo biti privite na trdno podlago (npr. betonski temelj, jekleno ploščo, jeklen nosilec
itd.). To podnožje mora prenesti vse obremenitve, ki se pojavljajo med delovanjem. Mesto, na
katerega se črpalka montira, mora biti pripravljeno v skladu z merami na dimenzijski risbi.
Betonski temelji morajo imeti zadostno trdnost v skladu s standardom DIN 1045 ali
enakovrednim (min. BN 15).
Betonski temelj se mora utrditi, preden lahko nanj postavite enoto. Njegova površina mora biti
vodoravna in ravna. Za položaj in velikost noge črpalke in temeljnih vijakov glejte dimenzijsko
risbo.
Uporabijo se lahko ekspanzijski betonski vijaki, sidrni vijaki z epoksi ovojnico in sidrni vijaki,
vezani s temeljem (betonski vijaki).

OBVESTILO: Zagotoviti je treba dovolj prostora za vzdrževanje in popravila, zlasti za
zamenjavo pogonskega motorja ali celotne črpalne enote. Ventilator motorja mora omogočati
zadosten zajem hladnega zraka, vstopna rešetka mora zato biti najmanj 10 cm oddaljena od
katere koli stene itd.

• Pri montaži črpalke na temelj jo je treba nastaviti na izpustno šobo s pomočjo vodne
tehtnice (na izpustni šobi). Dovoljeno
odstopanje je 0,2 mm/m. Izravnalne ploščice je treba vstaviti poleg temeljnih vijakov in
morajo prosto ležati.

• Če se tresljaji prenašajo na temelj prek soležnih delov, ga je treba zaščititi z zadostnimi
oblogami za blaženje tresljajev (zunanji tresljaji lahko oslabijo ležaj).

• Da se prepreči prenos tresljajev na soležne dele, mora temelj ležati na primerni izolacijski
podlagi.

OBVESTILO: Velikost teh izolacijskih plošč se lahko razlikuje, odvisno od okoliščin, zato
jo mora določiti izkušen strokovnjak.

Priključki cevi na črpalko
OPOZORILO: Črpalke se ne sme uporabljati kot fiksno točko za cevi. Dovoljenih obremenitev
cevi se ne sme preseči; glejte Dovoljene obremenitve šob in navori na šobah črpalk.

Sesalna in izpustna cev
• Velikost in zasnova cevi mora omogočati prost pretok tekočine v črpalko in delovanje
črpalke brez težav. Posebno pozornost je treba nameniti zagotavljanju, da so sesalne cevi
neprepustne za zrak in da so upoštevane vrednosti NPSH. Ob pogoju dviga sesanja
položite sesalno cev v vodoravni odsek proti črpalki tako, da je rahlo nagnjena navzgor, da
v njej ne nastajajo zračni žepi. Ne vgrajujte spojk ali kolen tik pred sesalno šobo.

• Če je v sesalnem dovodu vakuum in se naloženi zrak lahko pojavi v tekočini, je
priporočeno, da se pred sesanjem črpalke vgradi prezračevalna napeljava (premer min. 25
mm) s povratkom na sesalni dovod nad maksimalno ravnjo tekočine.

• Dodatna cev za izpiranje – izpustna veja, prezračevalna napeljava – olajša odzračevanje
črpalke pred zagonom.
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Slika 5: Sesalna in izpustna cev

• Pri polaganju cevi poskrbite, da je črpalka na voljo za vzdrževanje, vgradnjo in
razstavljanje.

• Upoštevajte »Dovoljene sile na prirobnice« (Kondenzat (stran 15)).

• Če se v ceveh uporabljajo razširitveni spoji, jih je treba podpreti tako, da se črpalka ne
obremeni premočno zaradi tlaka v ceveh.

• Pred priključevanjem na črpalko: odstranite zaščitne pokrove sesalne in izpustne cevi.

• Pred zagonom je treba očistiti sistem cevi, priključkov in opreme, da se odstranijo varilni
obrizgi, vodni kamen itd. Morebitna onesnaževala je treba popolnoma odstraniti iz črpalnih
enot, ki se posredno ali neposredno priključijo na sisteme pitne vode, preden se vgradijo in
prevzamejo v uporabo.

• Za zaščito tesnila gredi (zlasti mehanskih tesnil) pred nečistočami je priporočeno, da se v
sesalno/zajemno cev vgradi 800-mikronski filter, ko se motor zažene.

• Če se cevni sistem preizkuša z vgrajeno črpalko, ne presezite maksimalnega dovoljenega
tlaka ohišja črpalke in/ali tesnila gredi (glejte podatkovni list).

• Pri praznjenju cevi po preizkusu tlaka se prepričajte, da je črpalka pravilno očiščena
(nevarnost rjavenja in težave pri zagonu).

Dodatne povezave
Montirati je treba vsa potrebna tesnila ter priključke cevi za izpiranje in hlajenje. V
podatkovnem listu preverite potrebne cevi, tlake in količine. Položaji in velikosti priključkov na
črpalko so podani v dodatku »Priključki«.

OBVESTILO: Ti priključki so ključni za delovanje!

Priporočeno je, da se vgradi cevovod, prek katerega bo moč odvajati morebitno iztekanje iz
tesnila gredi. Za priključitev glejte dodatek »Priključki«.

Pogon
Upoštevajte navodila proizvajalca motorja za uporabo.

Pri uporabi v območjih 1 in 2 je treba uporabiti motor z veljavnim potrdilom Atex.
Če se v postopku popravila uporablja nov motor, je treba upoštevati naslednje:

• Motor mora ustrezati zahtevam, navedenim v listu 1220.1A608 (naročilo pri proizvajalcu,
na zahtevo).

• Pazljivo očistite konec motorja in prirobnico novega motorja (odstranite lak).
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Električna priključitev
Električno priključitev mora opraviti pooblaščen strokovnjak. Upoštevati je treba pravilnike in

predpise za električno tehnologijo, zlasti tiste, ki zadevajo varnostne ukrepe. Upoštevati je
treba tudi predpise nacionalnih oskrbovalnih podjetij, ki delujejo v tem območju.

Pred začetkom dela preverite, da se podatki na nazivni ploščici motorja ujemajo z lokalnim
električnim
omrežjem. Napajalni kabel priključenega pogonskega motorja je treba priključiti v skladu z
vezalno shemo, ki jo je pripravil proizvajalec motorja.
Prisotno mora biti zaščitno stikalo motorja.
*atex*V eksplozijsko ogroženih območjih je treba pri električni priključitvi upoštevati tudi
standard IEC 60079-
14.

OBVESTILO: Smer vrtenja je treba preveriti samo, ko je črpalka polna. Suhi tek bo povzročil
poškodbe črpalke.

Končni pregled
Enota se mora preprosto ročno obrniti na gnani gredi.
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Zagon, uporaba, zaustavitev

Zagon, uporaba, zaustavitev

OPOZORILO: Linijo lahko zaženejo samo osebe, ki so seznanjene z lokalnimi varnostnimi
predpisi in s temi navodili za uporabo (zlasti z varnostnimi predpisi in tukaj navedenimi
varnostnimi navodili).

Prvi zagon
Pred zagonom črpalke preverite, ali so bile naslednje točke preverjene in opravljene:

• Črpalke pred zagonom ni treba mazati.

• Črpalko in sesalno cev je treba ob zagonu popolnoma napolniti s tekočino.

• Še enkrat ročno znova vklopite črpalko in preverite, ali se gladko in enakomerno premika.

• Preverite, ali so varovalne plošče kupole montirane in ali vse varnostne naprave delujejo.

• Vklopite obstoječe tesnilne ali izpiralne cevi. Za količine in tlake glejte podatkovni list in/ali
potrdilo o naročilu.

• Odprite ventil v sesalni/zajemni cevi.

• Nastavite ventil na izpustni strani na pribl. 25 % količine nazivnega pretoka. S črpalkami z
nazivno širino izpustne veje manj kot 200 lahko ventil ob zagonu ostane zaprt.

• Prepričajte se, da je enota električno povezava v skl. z vsemi predpisi in vsemi varnostnimi
napravami.

• Na kratko vklopite in izklopite enoto, da preverite smer vrtenja. Biti mora enaka kot smerna
puščica na pogonski kupoli.

Vklop pogona
• Takoj (maks. 10 sekund pri 50 Hz, maks. 7 sekund pri 60 Hz vhodne frekvence) po

doseganju običajne delovne hitrosti odprite izpustni ventil in nastavite potrebno delovno
točko. Podatki o črpani tekočini, prikazani na tipski ploščici v podatkovnem listu in/ali v
potrditvi naročila, morajo biti izpolnjeni. Vsakršna sprememba je dovoljena samo po
dogovoru s proizvajalcem!

OPOZORILO: Delovanje z zaprtim ventilom sesalne in/ali izpustne cevi ni dovoljeno.

OPOZORILO: Ob zagonu brez protitlaka je treba protitlak ustvariti z dušenjem na strani
izpusta. Ko je dosežen poln protitlak, odprite ventil.

OPOZORILO: Če črpalka ne doseže nameravane glave ali če pride do neobičajnih zvokov ali
tresljajev:

Izklopite črpalko (glejte Zaustavitev) in poiščite vzroke (glejte Napake – Vzroki in rešitve
(stran 31).

Ponovni zagon
Uporabite enak postopek kot pri prvem zagonu. Toda tukaj ni treba preveriti smeri vrtenja in
dostopnosti črpalne enote.
Črpalko je treba samodejno ponovno zagnati samo, če je zagotovljeno, da je črpalka v
pripravljenosti ostala napolnjena.
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OPOZORILO: Še posebej pazite, da se ne dotikate vročih delov stroja in pri delu v
nezaščitenem območju tesnila gredi. Pomnite, da se lahko samodejno krmiljeni sistemi kadar
koli nepričakovano vklopijo. Pritrditi je treba ustrezne opozorilne znake.

Mejne vrednosti delovanja
Delovne mejne vrednosti črpalke/enote za tlak, temperaturo, učinkovitost in hitrost so

prikazane v podatkovnem listu in/ali potrdilu naročila in jih je treba upoštevati v vsakem
primeru!

• Ne presezite izhodnih vrednosti, navedenih na nazivni ploščici.

• Izogibajte se nenadnim spremembam temperature (temperaturnim udarom).

• Črpalka in motor morata delovati enakomerno in brez tresljajev; preverite najmanj enkrat
tedensko.

Min./maks. pretok
Če v krivuljah ali podatkovnih listih niso podani drugi podatki, velja naslednje:
Qmin = 0,1 x QBEP za kratkotrajno delovanje
Qmin = 0,3 x QBEP za neprekinjeno delovanje
Qmaks = 1,2 x QBEP za neprekinjeno delovanje *)
QBEP = pretok pri optimalni učinkovitosti
*) ob pogoju, da je NPSHobrata > (NPSHčrpalke + 0,5 m)

Abrazivni mediji
Pri črpanju tekočin z abrazivnimi sestavinami je treba pričakovati povečano obrabo

hidravlike in tesnil gredi. V primerjavi z običajnimi termini je treba skrajšati intervale pregledov.

Dovoljeno število zagonov
Dovoljenega števila zagonov črpalke se ne sme preseči, glejte spodnji diagram.

Slika 6: Dovoljeno število zagonov – diagram

Z električnimi motorji je dovoljeno število zagonov podano v priloženih navodilih za uporabo
motorja.
Če sta navedeni dve številki, je veljavna spodnja.

Mazanje
Črpalka nima ležajev, zato mazanje ni potrebno.
Za morebitno potrebno mazanje ležajev motorja glejte navodila za uporabo in vzdrževanje
proizvajalca motorja.



Zagon, uporaba, zaustavitev

ICB Navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje 23

Nadzor
V eksplozijsko ogroženih območjih je priporočeno nadzorovati temperaturo ležajev in

tresljaje črpalke.

OBVESTILO: Redno nadzorovanje in vzdrževanje bo podaljšalo življenjsko dobo vaše črpalke
ali črpalnega sistema.

• Najmanj enkrat na teden preverite, da črpalka ne pušča.

• Enkrat na teden preverite regulacijske in nadzorne naprave tesnilnih in izpiralnih sistemov,
da zagotovite njihovo pravilno delovanje. Izhodna hladilna voda mora biti topla na dotik.

• Črpalke, ki so izpostavljene jedkim kemikalijam ali obrabi zaradi abrazije, je treba redno
pregledovati zaradi korozije in obrabe. Prvi pregled je treba opraviti po šestih mesecih. Vse
nadaljnje intervale pregledov je treba določiti na podlagi stanja črpalke.

Zaustavitev
• Zaprite ventil v izpustni cevi tik pred (maks. 10 sekund) izklopom motorja. To ni potrebno,
če se uporablja vzmetni kontrolni ventil.

• Izklopite motor (prepričajte se, da se tiho zaustavi).

• Zaprite ventil na sesalni strani.

• Zaprite pomožni krog.

• Če obstaja nevarnost zmrzovanja, popolnoma izpraznite črpalko in cevi.

• Če ostane črpalka pod tlakom in temperaturo med mirovanjem: pustite obstoječi tesnilni in
izpiralni sistem vklopljen.

• Tesnilo gredi mora ostati zatesnjeno, če obstaja nevarnost vsesanja zraka (v primeru
dobave vakuumskih sistemov ali vzporednega delovanja s skupno sesalno cevjo).

Shranjevanje/daljša obdobja nedelovanja

Shranjevanje novih črpalk
Če bo zagon izveden dlje časa po dobavi, priporočamo naslednje
ukrepe za shranjevanje črpalke:

• Shranjujte črpalko na suhem mestu.

• Najmanj enkrat z roko zavrtite črpalko.

Ukrepi za daljše obdobje neuporabe
Črpalka ostaja vgrajena in pripravljena za delovanje:

• V rednih intervalih je treba opraviti preizkusne zagone v trajanju 5 min. Razpon med
preizkusnimi zagoni je odvisen od obrata. Toda opraviti ga je treba najmanj enkrat na
teden.

Daljša obdobja nedelovanja
Zagone je treba obravnavati kot začetne zagone (glejte Zagon, uporaba, zaustavitev (stran
21)).
a) Napolnjene črpalke

• Enkrat tedensko vklopite in takoj nato izklopite črpalke v pripravljenosti. Morda lahko
črpalko uporabite kot glavno črpalko.

• Če je črpalka v pripravljenosti pod tlakom in ima določeno temperaturo: pustite vse
obstoječe tesnilne in izpiralne sisteme vklopljene.

• Ležaje motorja zamenjajte vsakih 5 let.

b) Izpraznjene črpalke

• Najmanj 1-krat na teden zavrtite gred (zaradi suhega teka je ne vklapljajte).

• Ležaje motorja zamenjajte vsakih 5 let.
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Servisiranje, vzdrževanje

Servisiranje, vzdrževanje
Splošne opombe

OPOZORILO: Dela na črpalki ali črpalni enoti je treba izvajati samo, kadar ne deluje.
Upoštevajte Varnostni predpisi (stran 6).

OBVESTILO: Vzdrževanje in servisiranje mora izvajati izključno usposobljeno, izkušeno
osebje, ki je seznanjeno z vsebino teh navodil za uporabo, ali servisno osebje proizvajalca.

Mehanska tesnila
OPOZORILO: Pred odpiranjem črpalke upoštevajte poglavji Varnostni predpisi (stran 6) in
Razstavljanje in popravilo črpalke (stran 2425).

Če delovna tekočina izteka na mehanskem tesnilu, se tesnilo poškoduje in ga je treba
zamenjati. Mehansko tesnilo zamenjajte skladno s priloženimi »Navodili za montažo tesnila
gredi«.

Ležaji motorja
Po približno 5 letih se mast v ležajih motorja tako postara, da je priporočena zamenjava
ležajev. Toda ležaje je treba zamenjati najmanj po 25.000 urah obratovanja oziroma skladno z
navodili proizvajalca za vzdrževanje motorja, če proizvajalec priporoča krajše obdobje
vzdrževanja.

Čiščenje črpalke
• Umazanija na zunanjosti črpalke negativno vpliva na prenos toplote. Črpalko je treba zato

redno (odvisno od stopnje umazanosti) čistiti z vodo.

OBVESTILO: Črpalke se ne sme čistiti z vodo pod tlakom, ker bi voda vdrla v ležaje.
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Razstavljanje in popravilo črpalke

Razstavljanje in popravilo črpalke
Splošne opombe

OPOZORILO: Popravilo črpalke ali črpalnega sistema lahko izvaja samo pooblaščeno
usposobljeno osebje ali specializirano osebje proizvajalca.

OPOZORILO: Pri razstavljanju črpalke upoštevajte poglavji Varnostni predpisi (stran 6) in
Transport, ravnanje (stran 16).

Če želite, lahko naročite specializirano osebje za montažo in popravilo.

OPOZORILO: Pri črpanju nevarnih tekočin je treba pred razstavljanjem črpalke ustrezno
odstraniti obdelovano tekočino. Upoštevajte, da so tudi v izpraznjenih črpalkah ostanki
obdelovane tekočine. Po potrebi izperite ali dekontaminirajte črpalko. Upoštevajte zakone,
sicer obstaja nevarnost za zdravje!

• Pred razstavljanjem zavarujte črpalko tako, da je ni mogoče zagnati.

• Ohišje črpalke mora biti izpraznjeno in ne sme biti pod tlakom.

• Vse zaporne naprave v vstopni in izstopni cevi morajo biti zaprte.

• Temperatura vseh delov se je izenačila s temperaturo okolja.

OPOZORILO: Zavarujte razstavljene črpalke, enote ali posamične dele, da se ne prekucnejo in
ne odkotalijo.

OPOZORILO: Pri razstavljanju črpalke uporabite odprti plamen (varilnik itd.) samo, če ni
nobene nevarnosti, da bo zanetil požar ali povzročil eksplozijo ali škodljive hlape.

OBVESTILO: Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Bodite pozorni na ustrezne
materiale in ujemajočo se zasnovo.

Splošno
Dela, ki zahtevajo udarce (kladivo), je treba izvajati izven eksplozivnega ozračja ali pa

zanje uporabljati orodja, ki se ne iskrijo.
Razstavljanje in montažo opravite v skladu z ustrezno risbo odseka.
Potrebovali boste samo običajna orodja.
Pred razstavljanjem preverite, ali so potrebni deli pripravljeni.
Črpalko razstavite samo toliko, kolikor je potrebno za zamenjavo dela za popravilo.

Odstranitev in montaža filtra v kupolo motorja
Varovalne plošče (680) so pritrjene v okna kupole motorja (681).
Za odstranitev vstavite izvijač približno 4 cm v zadnjo vrstico z udarci na varovalno ploščo.
Nato povlecite izvijač navzgor, da se spodnji del varovalne plošče vzdigne z okna. Nato lahko
odstranite izvijač skupaj z varovalno ploščo z okna (glejte sliko 8).
Za namestitev vstavite izvijač približno 4 cm v zadnjo vrstico z udarci na varovalno ploščo. Nato
postavite zgornji del varovalne plošče v zgornji rob okna. Zdaj povlecite izvijač navzgor, da se
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varovalna plošča upogne tako močno, da jo je mogoče vstaviti v spodnji rob okna kupole
motorja.

Slika 7: Odstranitev mrežice kupole motorja

OBVESTILO: Povlecite izvijač navzgor samo toliko, kolikor je potrebno, da vstavite varovalno
ploščo v okno. Če se varovalna plošča po namestitvi ne vpne hitro v okno:

Znova razstavite varovalno ploščo, jo poravnajte in znova vstavite.

Odstranitev zadnjega izvlečnega sklopa
Zadnji izvlečni sklop je sestavljen iz vseh delov črpalke, razen polžastega ohišja (102V).
Črpalke so izdelane v blokovski zasnovi, zato lahko polžasto ohišje (102V) ostane na podnožju
in v cevi, če ni polžasto ohišje tisto, ki zahteva popravilo.

• Izpraznite polžasto ohišje (102V) prek odtočnega čepa (912.11).

• Odvijte vijake obstoječih tesnilnih ali izpiralnih cevi.

• Odvijte vijake oporne noge (183) s podnožja (ne obstaja pri vseh velikostih).

• Obesite zadnji izvlečni sklop na dvižno napravo tako, da se ne pogrezne oziroma da se ne
vtisne v polžasto ohišje med demontažo. Za primer glejte sliko 9 glede priporočil za
dvigovanje.

Slika 8: Odstranitev zadnjega izvlečnega sklopa

• Odvijte vijak s šestkotno glavo (901.11) z ohišja.

• S priloženimi nastavitvenimi vijaki (901.42) ločite zadnji izvlečni sklop od ohišja.
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Odstranitev pogonskega kolesa

OBVESTILO: Upoštevajte priložena »Navodila za montažo tesnila gredi«.

• Če ima pogonsko kolo zadnja krila, preverite razmik osi »a« med pogonskim kolesom
(230) in pokrovom ohišja (161), preden nadaljujete z razstavljanjem. Glejte raz. 8.7.1.

• Odvijte matico pogonskega kolesa s previdnim udarcem na ključ (desni navoj). Po potrebi
za podporo uporabite vtično palico v križni izvrtini na gnani gredi (v območju sponke).

• Umaknite pogonsko kolo (230) z dvema izvijačema ali vtičnima palicama (slika 10).
Odstranite zagozdo (940.31).

OBVESTILO: Obvezno postavite vtične palice pod krila pogonskega kolesa, da se
preprečijo poškodbe pogonskega kolesa.

• Za nadaljnje razstavljanje in montažo je treba zadnji izvlečni sklop postaviti v pokončni
položaj. Preprečite prevračanje sklopa!

Slika 9: Postavite sklop v pokončni položaj, da preprečite prevračanje

Odstranitev tesnila gredi
• Preden odstranite pokrov ohišja, upoštevajte »Navodila za montažo tesnila gredi«.

• Odvijte šestkotno matico (902.32) (ni na voljo pri vseh velikostih črpalke) in vzemite pokrov
ohišja (161) iz nosilca ležaja (344).

Odstranitev gnane gredi
• Odvijte vijake (920.41) in povlecite motor z gnano gredjo (210) iz kupole motorja (341).

• Odvijte radialno privitje gnane gredi (904.41 in 904.42) (zatični vijaki) in snemite gnano
gred (210) z gredi motorja. Za oporo (odlomite) lahko
vstavite ploski izvijač v križno izvrtino, ga pritisnete ob sprednjo stran motorja in
premaknete gredi eno proti drugi.

Rekondicioniranje
After disassembly all parts must be cleaned and checked for wear carefully. Worn or damaged
parts must be replaced by new parts (spare parts).
V večini primerov je priporočeno, da zamenjate mehansko tesnilo, kroglične ležaje in tesnila
(plosko tesnilo, tesnilni obročki).

OBVESTILO: Vsi tesnilni elementi PTFE in grafitna tesnila so namenjeni enkratni uporabi.
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V večini primerov je smiselno, ob poškodbi pa nujno, da obnovite mehansko tesnilo in ležaje.
Obloge na pogonskem kolesu (230) in polžastem ohišju (102V) ali na pokrovu ohišja je treba
odstraniti.

Zračnost pogonskega kolesa
Levo spodaj je prikazana sesalna stran pogonskega kolesa, zadnja krila pogonskega kolesa so
prikazana spodaj desno.

Slika 10: Sesalna stran pogonskega kolesa (prikazana na levi strani), zadnja krila pogonskega
kolesa (prikazana na desni strani)

Slika 11: Pogonska stran pogonskega kolesa (samo pri spodaj prikazani velikosti črpalke)

Nazivni premer D (mm) 60
68

85 100
120
135

155
175

220

Radialna
zračnost s
(mm)

novo min. 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25
maks
.

0,19 0,22 0,24 0,27 0,30

obrabljeno 0,78 0,85 0,90 1,05 1,15
Axial
zračnost a
(mm)

novo 0,8 - 1,2
obrabljeno maks. 1,7

Ko so mejne vrednosti obrabe dosežene ali presežene, je treba zamenjati obrabljene dele.
Pri polžastih (102V) z obrabljivim obročem (502.11) in ohišjih s pokrovom (161) z obrabljivim
obročem (502.31) so za vnovično vzpostavitev pravilne zračnosti na voljo naslednje možnosti:
a) Zamenjajte pogonsko kolo (230) in obrabljivi obroč z novima. S tem se obnovijo prvotne
mere.
b) V izogib menjavi pogonskega kolesa je mogoče dobaviti obrabljivi obroč po meri (izvrtan
tako, da se prilega). Za podrobnosti se obrnite na tovarno.
Če je potrebno popravilo polžastega ohišja (102V) ali pokrova okrova (161) brez obrabljivega
obroča, lahko za obnovitev učinkovitosti črpalke vgradite obrabljivi obroč. Potrebna je ponovna
obdelava polžastega ohišja in/ali pokrova ohišja. Za podrobnosti in pomoč se obrnite na
tovarno.

Montaža

Splošno
Re-assemble the pumps using the reverse order of steps as completed for pump disassembly.
However the following observations should be considered:

• Pri ponovnem sestavljanju črpalke poskrbite za maksimalno čistočo.
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• Za tesno prileganje npr. med gnano gredjo (210) in gredjo motorja ali pogonskim kolesom
(230) in gredjo (210) ter povezanost uporabite ustrezno spojino proti razenju (npr.
Molykote/Never-Seeze), da bosta montaža in demontaža naslednjič preprostejši.

OPOZORILO: Spojina proti razenju mora biti združljiva s črpano tekočino.

• Vijake je treba zategniti z naslednjim navorom:

Mesto Screw
Velikost

Navor vijaka v Nm
Namazani
navoji

Suhi navoji

Vijaki za ohišje M12 35 50
M16 105 150
M20 210 305

Vsi drugi vijaki M10 35 50
M12 60 90
M16 150 220

• Ne uporabljajte čezmerne sile.

• Za montažo gnane gredi glejte Montaža gnane gredi.

• Za montažo mehanskega tesnila glejte ločena »Navodila za montažo tesnila gredi« in
Odstranitev pogonskega kolesa (stran 27).

• Pri pogonskih kolesih z zadnjimi krili je treba razmik med zadnjimi krili in pokrovom ohišja
(161) preveriti po montaži pogonskega kolesa (230) in zategnitvi matice pogonskega
kolesa (922) (glejte Splošne opombe (stran 25)).

• Po montaži zadnjega izvlečnega sklopa in le-tega v polžasto ohišje zavrtite gred in
preverite prosto gibanje črpalke na ta način. Tesnilo gredi bo pri obračanju povzročilo rahlo
upornost, vendar med kovinskimi deli ne sme biti stika.

OPOZORILO: Preden zaženete črpalko, ne pozabite namestiti in priključiti vseh varnostnih
naprav.

Montaža gnane gredi
• Vstavite zagozdo v krn motorja.

• Nanesite sredstvo proti razenju na krn motorja (glejte Montaža (stran 28), Splošno).

• Potisnite gnano gred proti gredi motorja, da izmerite A (glejte sliko in diagram Montaža
gnane gredi).

• Z zasukanim svedrom s konico 90° izvrtajte ugreznjeno luknjo v gred motorja, približno
2–3 mm, skozi radialno izvrtino v gredi motorja (glejte Montaža gnane gredi).

• Odstranite odrezke iz luknje za vijak (npr. s stisnjenim zrakom), privijte in izdelajte zatiče z
varnim navojem (904.41 in 904.42) (npr. Omnifit 100 M ali Loctite).

• Preverite, ali gnana gred gladko teče proti prirobnici motorja z merilnikom s številčnico.
Odklon kazalca merilnika s številčnico ne sme preseči 0,1 mm.
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Slika 12: Montaža gnane gredi

Vrsta Mera A glede na velikost motorja
80 90 100 112 132 160 180 200

40-25-160 157 157 197 197 197 232 - -
40-25-200 157 157 197 197 197 232 - -
40-25-250 162 162 202 202 202 237 237 237
50-32-160 157 157 197 197 197 232 - -
50-32-200 157 157 197 197 197 232 - -
50-32-250 162 162 202 202 202 237 237 237
50-32-315 - - 202 202 197 237 237 237
65-40-160 157 157 197 197 197 232 - -
65-40-200 157 157 197 197 197 232 232 -
65-40-250 162 162 202 202 202 237 237 237
65-40-315 - - 202 202 197 237 237 237
80-50-160 157 157 197 197 197 232 232 -
80-50-200 157 157 197 197 202 232 232 232
80-50-250 - 162 202 202 202 237 237 237
80-50-315 - - 202 202 202 237 237 237
100-65-160 162 162 202 202 202 237 237 237
100-65-200 - 162 202 202 202 237 237 237
100-65-250 - 162 202 202 206 237 237 237
100-65-315 - - 206 206 202 241 241 241
125-80-160 - 162 202 202 202 237 237 237
125-80-200 - 162 202 202 202 237 237 237
125-80-250 - - 202 202 202 237 237 237
125-80-315 - - - 206 206 241 241 241
125-100-200 - - 202 202 202 237 237 237
125-100-250 - - 216 216 216 251 251 251
125-100-315 - - - - 206 241 241 241
150-125-250 - - - - 216 251 251 251
150-125-315 - - - - - 241 241 241
200-150-250 - - - - - 251 251 251
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Nadomestni deli, nadomestne črpalke

Nadomestni deli, nadomestne črpalke
Nadomestni deli

Spare parts should be selected to last for two-years continuous operation. If no other guidelines
are applicable, we recommend that you stock the number of parts listed below (in accordance
with VDMA
24296).

OBVESTILO: Za zagotavljanje optimalne razpoložljivosti priporočamo, da imate ustrezne
količine nadomestnih delov na zalogi, zlasti če so izdelani iz posebnih materialov in kadar gre
za mehanska tesnila, ker so dobavni časi pri njih daljši.

Number of pumps (incl. stand-by
pumps)
2 3 4 5 6/7 8/9 10/+

Nadomestni deli Število nadomestnih delov
Pogonsko kolo 1 1 1 2 2 2 20

%
Obrabljivi obroč 2 2 2 3 3 4 50

%
Gred z zagozdami in
maticami

1 1 1 2 2 2 20
%

Joints for pump ca-
sing

kompleti

4 6 8 8 9 12 150
%

other joints
kompleti

4 6 8 8 9 10 100
%

Mech. seal
kompleti

1 1 2 2 2 3 25
%

Naročanje nadomestnih delov
Pri naročanju nadomestnih delov zagotovite naslednje podatke:

• Vrsta:

• Ser. št. (št. naročila)

• Ime dela

• Risba odseka Vsi podatki so navedeni podatkovnem listu in zadevni risbi odseka.

OBVESTILO: Hranite nadomestne dele v suhih in čistih prostorih.

Črpalke v pripravljenosti
OPOZORILO: V obratih, v katerih bi okvara črpalke lahko ogrozila človeška življenja ali
povzročila gmotno škodo in visoke stroške, je treba imeti zadostno število črpalk v
pripravljenosti. Z rednimi preverjanji je treba zagotoviti, da so takšne črpalke vedno pripravljene
za uporabo (glejte Shranjevanje/daljša obdobja nedelovanja (stran 23)).

OBVESTILO: Hranite črpalke v pripravljenosti v skladu s poglavjem Shranjevanje/daljša
obdobja nedelovanja (stran 23).
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Napake – Vzroki in rešitve
The following notes on causes of faults and how to repair them are intended as an aid to
recognising the problem. The manufacturer's Customer Service Department is available to help
repair faults that the operator cannot or does not want to repair. If the operator repairs or
changes the pump, the design data on the data sheet and Opis (stran 11) of these Operating
Instructions should be particularly taken into account. If necessary, the written agreement of
the manufacturer must be obtained.

Tabela 2: Postopek odpravljanja težav
Simptom Vzrok Popravljalni ukrep
Premajhen izpust Previsok protitlak • check facility for pollution, open discharge

valve
• Zmanjšajte upornost v izpustni cevi (npr.
po potrebi očistite filter).
• Uporabite večje pogonsko kolo (upošte-
vajte razpoložljivo moč motorja).

Premajhna hitrost • increase speed (check available motor
power)
• Primerjajte hitrost motorja in določeno
hitrost črpalke (nazivna ploščica).
• Pri prilagajanju hitrosti (frekvenčni pretvor-
nik) preverite nastavitve referenčne vredno-
sti.

Premajhen premer pogonskega kolesa • Uporabite večje pogonsko kolo (preverite
razpoložljivo moč motorja).

Črpalka in/ali cevi niso popolnoma napol-
njene s tekočino.

• fill
• Prezračite.

Blokirana črpalka ali sesalna/zajemna cev • Očistite.
Zračni žep v cevi • vent

• Izboljšajte potek cevi.
Sesalna višina je prevelika/NPSH sistema
premajhen.

• increase liquid level and admission pres-
sure
• Zmanjšajte upornost v zajemni/sesalni
cevi (spremenite potek in nazivno širino,
odprite zaporne ventile, očistite filtre).

Zrak se vsesa. • increase liquid level
• Preverite, ali je sesalna cev vakuumsko
zatesnjena.

Zrak se vsesa skozi tesnilo gredi. • clean sealing pipe
• Povečajte tesnilni tlak.
• Zamenjajte tesnilo gredi.

Napačna smer vrtenja • Zamenjajte dve fazi napajanja (to delo
mora opraviti električar).

Notranje komponente so obrabljene. • Zamenjajte obrabljene dele.
Gostota in/ali viskoznost delovne tekočine
je previsoka.

• Poiščite pomoč.

Izpust se čez čas zaustavi. Premajhen pretok • Povečajte min. pretok (odprite izpustni
ventil, obvod).

Blokirana črpalka ali sesalna/zajemna cev • Očistite.
Sesalna višina je prevelika/NPSH sistema
premajhen.

• increase liquid level and admission pres-
sure
• Zmanjšajte upornost v zajemni/sesalni
cevi (spremenite potek in nazivno širino,
odprite zaporne ventile, očistite filtre).

Zrak se vsesa. • increase liquid level
• Preverite, ali je sesalna cev vakuumsko
zatesnjena.

Zrak se vsesa skozi tesnilo gredi. • clean sealing pipe
• Povečajte tesnilni tlak.
• Zamenjajte tesnilo gredi.
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Simptom Vzrok Popravljalni ukrep
Prenizka glava Prenizek protitlak, prenizek izpust • Pridušite izpustni ventil.

Premajhna hitrost • increase speed (check available motor
power)
• Primerjajte hitrost motorja in določeno
hitrost črpalke (nazivna ploščica).
• Pri prilagajanju hitrosti (frekvenčni pretvor-
nik) preverite nastavitve referenčne vredno-
sti.

Premajhen pretok • Povečajte min. pretok (odprite izpustni
ventil, obvod).

Premajhen premer pogonskega kolesa • Uporabite večje pogonsko kolo (preverite
razpoložljivo moč motorja).

Črpalka in/ali cevi niso popolnoma napol-
njene s tekočino.

• fill
• Prezračite.

Blokirana črpalka ali sesalna/zajemna cev • Očistite.
Zračni žep v cevi • vent

• Izboljšajte potek cevi.
Sesalna višina je prevelika/NPSH sistema
premajhen.

• increase liquid level and admission pres-
sure
• Zmanjšajte upornost v zajemni/sesalni
cevi (spremenite potek in nazivno širino,
odprite zaporne ventile, očistite filtre).

Zrak se vsesa. • increase liquid level
• Preverite, ali je sesalna cev vakuumsko
zatesnjena.

Zrak se vsesa skozi tesnilo gredi. • clean sealing pipe
• Povečajte tesnilni tlak.
• Zamenjajte tesnilo gredi.

Napačna smer vrtenja • Zamenjajte dve fazi napajanja (to delo
mora opraviti električar).

Notranje komponente so obrabljene. • Zamenjajte obrabljene dele.
Gostota in/ali viskoznost delovne tekočine
je previsoka.

• Poiščite pomoč.

Previsoka glava Prevelika hitrost • reduce speed
• Primerjajte hitrost motorja in določeno
hitrost črpalke (nazivna ploščica).
• Pri prilagajanju hitrosti (frekvenčni pretvor-
nik) preverite nastavitev referenčne vredno-
sti.

Prevelik premer pogonskega kolesa • Uporabite manjše pogonsko kolo.
Preobremenjen pogonski mehanizem Prenizek protitlak, prenizek izpust • Pridušite izpustni ventil.

Prevelika hitrost • reduce speed
• Primerjajte hitrost motorja in določeno
hitrost črpalke (nazivna ploščica).
• Pri prilagajanju hitrosti (frekvenčni pretvor-
nik) preverite nastavitev referenčne vredno-
sti.

Prevelik premer pogonskega kolesa • Uporabite manjše pogonsko kolo.
Gostota in/ali viskoznost delovne tekočine
je previsoka.

• Poiščite pomoč.

Sile v cevovodu so prevelike (črpalka je
obremenjena).

• change (support pipes, use compensa-
tors, etc.)
• Ali je temeljna plošča/ogrodje pravilno
ulito na mesto?

Električno napajanje ni ustrezno (2-fazno
delovanje)

• check voltage of all phases
• Preverite kabelske povezave in varovalke.



Napake – Vzroki in rešitve

ICB Navodila za montažo, uporabo in vzdrževanje34

Simptom Vzrok Popravljalni ukrep
Delovanje črpalke ni tiho. Premajhen pretok • Povečajte min. pretok (odprite izpustni

ventil, obvod).
Črpalka in/ali cevi niso popolnoma napol-
njene s tekočino.

• fill
• Prezračite.

Sesalna višina je prevelika/NPSH sistema
premajhen.

• increase liquid level and admission pres-
sure
• Zmanjšajte upornost v zajemni/sesalni
cevi (spremenite potek in nazivno širino,
odprite zaporne ventile, očistite filtre).

Notranje komponente so obrabljene. • Zamenjajte obrabljene dele.
Pogonsko kolo ni uravnoteženo. • remove blocks/deposits

• Zamenjajte pogonsko kolo, če je polomlje-
no ali neenakomerno obrabljeno.
• Preverite gredi, da zagotovite pravilno
delovanje.

Sile v cevovodu so prevelike (črpalka je
obremenjena).

• change (support pipes, use compensa-
tors, etc.)
• Ali je temeljna plošča/ogrodje pravilno
ulito na mesto?

Poškodovan ležaj • Zamenjajte.
Tresljaji v povezavi s sistemom (resonanca) • Poiščite pomoč.

Previsoka temperatura v črpalki Premajhen pretok • Povečajte min. pretok (odprite izpustni
ventil, obvod).

Črpalka in/ali cevi niso popolnoma napol-
njene s tekočino.

• fill
• Prezračite.

Sesalna višina je prevelika/NPSH sistema
premajhen.

• increase liquid level and admission pres-
sure
• Zmanjšajte upornost v zajemni/sesalni
cevi (spremenite potek in nazivno širino,
odprite zaporne ventile, očistite filtre).

Previsoka temperatura v tesnilu gredi Črte in groba površina na gredi • Zamenjajte dele.
Obloge na mehanskem tesnilu • clean

• Po potrebi zamenjajte mehansko tesnilo.
• Po potrebi opravite dodatno izpiranje ali
hlajenje.

Previsoka temperatura ležaja Prenizek protitlak, prenizek izpust • Pridušite izpustni ventil.
Prevelik pretok • Zmanjšajte pretok (pridušite izpustni ven-

til).
Notranje komponente so obrabljene. • Zamenjajte obrabljene dele.
Sile v cevovodu so prevelike (črpalka je
obremenjena).

• change (support pipes, use compensa-
tors, etc.)
• Ali je temeljna plošča/ogrodje pravilno
ulito na mesto?

Poškodovan ležaj • Zamenjajte.
Relief nastavkov ni zadosten. • clean relief openings in impeller

• Zamenjajte obrabljene dele (pogonsko
kolo, razcepne obroče).
• Nastavite v skladu s tlakom sistema/
zajemnim tlakom, navedenim pri naročilu.

Puščanje črpalke Sile v cevovodu so prevelike (črpalka je
obremenjena).

• change (support pipes, use compensa-
tors, etc.)
• Ali je temeljna plošča/ogrodje pravilno
ulito na mesto?

Nezadostno tesnjenje • tighten screws
• Zamenjajte tesnilo.

Prevelika stopnja puščanja na tesnilu
gredi

Črte in groba površina na gredi • Zamenjajte dele.
Obloge na mehanskem tesnilu • Po potrebi opravite dodatno izpiranje ali

hlajenje.
Pogonsko kolo ni uravnoteženo. • remove blocks/deposits

• Zamenjajte pogonsko kolo, če je polomlje-
no ali neenakomerno obrabljeno.
• Preverite gredi, da zagotovite pravilno
delovanje.

Sile v cevovodu so prevelike (črpalka je
obremenjena).

• change (support pipes, use compensa-
tors, etc.)
• Ali je temeljna plošča/ogrodje pravilno
ulito na mesto?
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Dodatek

Enojno meh. tesnilo brez stročnice gredi (koda zasnove S1..2)
Varnostna navodila

OPOZORILO: Vsaka posamezna oseba, ki je odgovorna za montažo, odstranitev, upravljanje,
zagon in vzdrževanje tesnila gredi mora tudi prebrati in razumeti navodila za montažo, uporabo
in vzdrževanje za določeno črpalko in zlasti Splošne opombe in Splošno in sledite navodilom v
vsakem primeru!

Pri črpalkah, ki so zasnovane v skladnosti z Direktivo 94/9/ES (Atex95) za eksplozijsko
ogroženo okolje, je treba upoštevati dodatna navodila za uporabo za protieksplozijsko zaščito
mehanskega tesnila.
Naslednji opisi veljajo samo splošno, dokler se nanašajo na notranjo zasnovo mehanskega
tesnila. Za možne podrobnosti glejte podatkovni list za mehansko tesnilo ali navodila
proizvajalca mehanskega tesnila.

Opis zasnove
To mehansko tesnilo je enojno mehansko tesnilo z vgradnimi merami v skladu s standardom
EN 12756 (DIN 24960) za zasnovo »K«. API načrt 02/ISO načrt 00.
Zaradi patentirane ciklonske tesnilne komore dodatno izpiranje komore mehanskega tesnila ni
potrebno.
Za podatke o materialih in obseg uporabe uporabljenih mehanskih tesnil glejte podatkovni list v
navodilih za uporabo v zadevni potrditvi naročila.

Stvarno kazalo delov:

161 Pokrov okrova 527 a) Pritrdilni obroč
210 Gred 560 b) Zatič
230 Pogonsko kolo 904.31 a) Nastavitveni vijak
412.21 Tesnilni obroček 904.32*) Nastavitveni vijak
433 Mehansko tesnilo 922 Matica pogonskega kolesa
502.31*) Obrabljivi obroč 940.31 Zagozda

*) … izbirno
a) ne pri vseh zasnovah
b) samo pri mehanskih tesnilih s tesnilnimi obročki iz politetrafluoretilena
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Nazivna veli-
kost meh.

tesnila

Æd1 Æd7 l1K A B ÆdL

33 33 48 42,5 7,5 50 19
43 43 61 45 7,5 52,5 28
53 53 73 47,5 10 57,5 38

Pridržujemo si pravico do sprememb v tem letaku!

Odstranjevanje mehanskega tesnila
V ta namen uporabite ustrezno risbo odseka in priloženi podatkovni list mehanskega tesnila.

• Odstranite in razstavite črpalko v skladu z navodili za montažo, uporabo in vzdrževanje,
kar med drugim vključuje Odstranitev tesnila gredi (stran 27).

• Odstranite pritrdilni obroč (527) (če se uporablja) in vrtljivi del mehanskega tesnila (433) z
gredi (210). Glejte priloženi podatkovni list mehanskega tesnila, če je treba najprej odviti
nastavitvene vijake na mehanskem tesnilu.

• Odstranite stacionarni del mehanskega tesnila (433) iz pokrova ohišja (161).
Očistite izvrtino za stacionarni tesnilni obroč (Æd7) v pokrovu ohišja (161) in površino gredi
(210).

OBVESTILO: Ponovna uporaba mehanskih tesnil, ki so se uporabljala že dlje časa, lahko
povzroči puščanje na površinah tesnila po ponovni vgradnji. Zato je priporočena
zamenjava mehanskega tesnila z novim. Razstavljeno mehansko tesnilo lahko proizvaja-
lec obnovi, nato ga je mogoče uporabiti kot nadomestno mehansko tesnilo.

Montaža mehanskega tesnila
V ta namen uporabite risbo odseka in podatkovni list mehanskega tesnila.

Dovoljena je samo vgradnja mehanskih tesnil s potrdilom o skladnosti v skladu z Direktivo
94/9/ES.
Pri menjavi vrste mehanskega tesnila oziroma proizvajalca mehanskega tesnila je treba znova
preveriti podatke glede maks. delovne temperature črpanega sredstva in temperaturnega
razreda.

OBVESTILO: Pazite na maksimalno čistočo! Zlasti površine tesnil morajo biti čiste, suhe in
nepoškodovane. Ne nanašajte maziva na površine mehanskega tesnila.

• Če je nadomestnemu mehanskemu tesnilu priloženo mazivo, uporabite slednje.

OBVESTILO: Mineralno mast ali olje uporabite samo, če ste popolnoma prepričani, da so
elastomeri mehanskega tesnila odporni proti olju. Ne uporabljajte silikona.

OPOZORILO: Maziva uporabite samo, če ste prepričani, da ne more priti do nevarnih reakcij
med črpano tekočino in mazivom.

OBVESTILO: Zagotovite, da so vsi potrebni deli na voljo, tako da je mogoče sklop hitro
dokončati. Maziva delujejo le kratek čas. Po tem se gibljivost osi in s tem samodejna
nastavitev elastomerov izgubi.

OBVESTILO: Ne potiskajte elastomerov prek ostrih robov. Po potrebi uporabite montažne
naprave.
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• Potisnite stacionarni del mehanskega tesnila v pokrov ohišja (161). Po potrebi lahko za to
uporabite pritiskalo z mehko površino. Neenakomerna obremenitev lahko povzroči
pokanje površine tesnila.

• Ne poškodujte površine tesnila!

• Bodite pozorni, da je stacionarni obroč v polnem stiku s pokrovom ohišja. Površino tesnila
je treba montirati pravokotno na gred.

• Če zatič (560) obstaja, pazite, da se prilega v režo mehanskega tesnila, ne da bi se dotikal
mehanskega tesnila.

• Potisnite vrtečo se enoto mehanskega tesnila na gred (210).

• Združite površino na strani pogonskega kolesa mehanskega tesnila z gredjo (mera I1K).
Pri mehanskih tesnilih brez lastnih nastavitvenih vijakov se kot zaustavitev uporablja
pritrdilni obroč (527).

OBVESTILO: Potisnite mehanska tesnila z mehi tako, da se meh spodaj stisne in ne
raztegne (nevarnost raztrganja).

• Za nadaljnjo montažo in vgradnjo črpalke glejte navodila za popravilo.

Enojno mehansko tesnilo s hlajenjem brez stročnice gredi (koda
zasnove S4..2)
Varnostna navodila

OPOZORILO: Vsaka posamezna oseba, ki je odgovorna za montažo, odstranitev, upravljanje,
zagon in vzdrževanje tesnila gredi mora tudi prebrati in razumeti navodila za montažo, uporabo
in vzdrževanje za določeno črpalko in zlasti Splošne opombe in Splošno in sledite navodilom v
vsakem primeru!

Pri črpalkah, ki so zasnovane v skladnosti z Direktivo 94/9/ES (Atex95) za eksplozijsko
ogroženo okolje, je treba upoštevati dodatna navodila za uporabo za protieksplozijsko zaščito
mehanskega tesnila.
Naslednji opisi veljajo samo splošno, dokler se nanašajo na notranjo zasnovo mehanskega
tesnila. Za možne podrobnosti glejte podatkovni list za mehansko tesnilo ali navodila
proizvajalca mehanskega tesnila.

Opis
To tesnilo gredi je enojno mehansko tesnilo z vgradnimi merami v skladu s stan. EN 12756
(DIN 24960) zasnova »K«, oblika »U«. API načrt 62/ISO načrt 09. Upornost materialov v
komori mehanskega tesnila (zlasti pri elastomerih) proti hladilni tekočini mora biti zaznavna.
Hladilna komora mora biti popolnoma preplavljena s hladilno tekočino brez tlaka. Za povezavo
glejte naslednjo shemo odseka.

OPOZORILO: Tekočino za hlajenje je treba izbrati tako, da ne more priti do nevarnih reakcij z
obdelovano tekočino. Tekočina za hlajenje se lahko onesnaži z obdelovano tekočino, zato
mora upravljavec poskrbeti za ustrezno odstranjevanje.

Zaradi patentirane ciklonske tesnilne komore dodatno izpiranje komore tesnila ni potrebno. Za
opis materialov in delovnega razpona priloženih mehanskih tesnil glejte podatkovni list v
navodilih za uporabo v zadevnem potrdilu naročila.
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Stvarno kazalo delov:

161 Pokrov okrova 502.31*) Obrabljivi obroč
210 Gred 527 a) Pritrdilni obroč
230 Pogonsko kolo 542.31 Dušilna puša
412.21 Tesnilni obroček 560 b) Zatič
412.32 Tesnilni obroček 904.31 a) Krilati vijak
433 Mehansko tesnilo 904.32*) Krilati vijak
471Q Pokrov hladilnika 923 Matica pogonskega kolesa

*) … izbirno
a) ne pri vseh zasnovah
b) samo pri mehanskih tesnilih s tesnilnimi obročki iz politetrafluoretilena

Nazivna veli-
kost meh.

tesnila

Æd1 Æd7 l1K A B ÆdL QI, Q0

33 33 48 42,5 7,5 50 19 1/4-18
NPT

43 43 61 45 7,5 52,5 28 3/8-18
NPT

53 53 73 47,5 10 57,5 38 3/8-18
NPT

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!
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Odstranjevanje mehanskega tesnila
V ta namen uporabite ustrezno risbo odseka in priloženi podatkovni list mehanskega tesnila.

• Odstranite in razstavite črpalko v skladu z navodili za montažo, uporabo in vzdrževanje,
kar med drugim vključuje Odstranitev tesnila gredi (stran 27).

• Odstranite pritrdilni obroč (527) (če se uporablja) in vrtljivi del mehanskega tesnila (433) z
gredi (210).

• Glejte priloženi podatkovni list mehanskega tesnila, če je treba najprej odviti nastavitvene
vijake na mehanskem tesnilu.

• Odstranite pokrov okrova (161) skupaj s pokrovom hladilnika (471Q). Uporabite šestkotne
vijake (901.42) kot nastavitvene vijak.

• Povlecite stacionarni del mehanskega tesnila (433) in dušilne šobe (542.31) iz pokrova
hladilnika (471Q).
Očistite izvrtino za stacionarni tesnilni obroč (Æd7) v pokrovu hladilnika (471Q) in površino
gredi (210).

OBVESTILO: Ponovna uporaba mehanskih tesnil, ki so se uporabljala že dlje časa, lahko
povzroči puščanje na površinah tesnila po ponovni vgradnji. Zato je priporočena
zamenjava mehanskega tesnila z novim. Razstavljeno mehansko tesnilo lahko proizvaja-
lec obnovi, nato ga je mogoče uporabiti kot nadomestno mehansko tesnilo.

Montaža mehanskega tesnila
V ta namen uporabite ustrezno risbo odseka in priloženi podatkovni list mehanskega tesnila.

Dovoljena je samo vgradnja mehanskih tesnil s potrdilom o skladnosti v skladu z Direktivo
94/9/ES.
Pri menjavi vrste mehanskega tesnila oziroma proizvajalca mehanskega tesnila je treba znova
preveriti podatke glede maks. delovne temperature črpanega sredstva in temperaturnega
razreda.

OBVESTILO: Pazite na maksimalno čistočo! Zlasti površine tesnil morajo biti čiste, suhe in
nepoškodovane. Ne nanašajte maziva na površine mehanskega tesnila.

• Če je nadomestnemu mehanskemu tesnilu priloženo mazivo, uporabite slednje.

OBVESTILO: Mineralno mast ali olje uporabite samo, če ste popolnoma prepričani, da so
elastomeri mehanskega tesnila odporni proti olju. Ne uporabljajte silikona.

OPOZORILO: Maziva uporabite samo, če ste prepričani, da ne more priti do nevarnih reakcij
med črpano tekočino in mazivom.

OBVESTILO: Zagotovite, da so vsi potrebni deli na voljo, tako da je mogoče sklop hitro
dokončati. Maziva delujejo le kratek čas. Po tem se gibljivost osi in s tem samodejna
nastavitev elastomerov izgubi.

OBVESTILO: Ne potiskajte elastomerov prek ostrih robov. Po potrebi uporabite montažne
naprave.

• Pazljivo postavite dušilno pušo (542.31) v pokrov hladilnika (471Q).
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• Potisnite stacionarni del mehanskega tesnila v pokrov hladilnika (471Q). Po potrebi lahko
za to uporabite pritiskalo z mehko površino. Neenakomerna obremenitev lahko povzroči
pokanje površine tesnila.

• Ne poškodujte površine tesnila!

• Bodite pozorni, da je stacionarni obroč v polnem stiku s pokrovom hladilnika. Površino
tesnila je treba montirati pravokotno na gred.

• Če zatič (560) obstaja, pazite, da se prilega v režo mehanskega tesnila, ne da bi se dotikal
mehanskega tesnila.

• Pazljivo vstavite pokrov ohišja (161), da se prilega kupoli okvirja ležaja (344).

• Potisnite vrtečo se enoto mehanskega tesnila na gred (210).

• Nastavite površino na strani pogonskega kolesa mehanskega tesnila natanko na mero A.
Pri mehanskih tesnilih brez lastnih nastavitvenih vijakov se za zaustavitev uporablja
pritrdilni obroč (527).

OBVESTILO: Potisnite mehanska tesnila z mehi tako, da se meh spodaj stisne in ne
raztegne (nevarnost raztrganja).

OPOZORILO: Med stročnico gredi in gred nanesite sredstvo proti trenju (Molykote itd.) samo,
če ste prepričani, da med črpano tekočino in sredstvom proti trenju ne more priti do nevarnih
reakcij.

• Nadaljnje sestavljanje in montaža črpalke potekata v skladu z razdelkom Razstavljanje in
popravilo črpalke (stran 2425) v navodilih za montažo, uporabo in vzdrževanje.

OPOZORILO: Preden zaženete črpalko, priključite izpiralni sistem za hlajenje in ga zaženite.

Zasnova: S1...2 Enojno mehansko tesnilo, neuravnoteženo (DIN
24960, l1k/EN 12756, zasnova K, oblika U), pogonsko kolo z
zadnjimi krili

You find the shaft sealing of your pump on the data sheet / the order confirmation. Refer to
Sistem kodiranja zasnov, as well.
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Tabela 3: Velja za
40-25-160 65-40-160 80-50-315 125-100-200
40-25-200 65-40-200 100-65-160 125-100-250
40-25-250 65-40-250 100-65-200 150-125-250
50-32-160 65-40-315 100-65-250 200-150-250
50-32-200 80-50-160 125-80-160
50-32-250 80-50-200 125-80-200
50-32-315 80-50-250 125-80-250

Št. Ime dela:
102V Polžasto ohišje
161 Pokrov ohišja
183 ***) Oporna noga
183P **) Poravnava črpalke
210 Gnana gred
230 Pogonsko kolo
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Št. Ime dela:
341 Kupola motorja
400 Tesnilna obroba
412,21 Tesnilni obroček
433 Mehansko tesnilo
502.11 *) Obrabljivi obroč
527 ** Pritrdilni obroč
554,41 Podložka
554.42 ***) Stožčasta podložka
554.43 ***) Stožčasta skodelica
554.44 ***) Podložka
681 Varovalna plošča
801 Prirobnični motor
901,11 Vijak s šestkotno glavo
901.31 **) Vijak s šestkotno glavo
901,42 Vijak s šestkotno glavo
901.43 ***) Vijak s šestkotno glavo
902,41 Zatični vijak
904.11 *) Krilati vijak
904.31 **) Krilati vijak
904,41 Krilati vijak
904,42 Krilati vijak
912,11 Odtočni čep
920,41 Šestkotna matica
922 Matica pogonskega kolesa
940,31 Zagozda

*) … izbirno
**) … ne pri vseh zasnovah
***) … pri velikostih motorja IEC: samo 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L, 200LA

Zasnova: S1...2 Enojno mehansko tesnilo, neuravnoteženo (DIN
24960, l1k/EN 12756, zasnova K, oblika U), pogonsko kolo z
ravnotežnimi odprtinami

For the shaft sealing of your pump refer to data sheet / order confirmation. See Zasnova (stran
11) Sistem kodiranja zasnov, as well.
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Velja za vrsto

Tabela 4:
100-65-315 125-80-315 125-100-315 125-125-315

Št. Ime dela:
102V Polžasto ohišje
161 Pokrov ohišja
183 ***) Oporna noga
183P **) Poravnava črpalke
210 Gnana gred
230 Pogonsko kolo
341 Kupola motorja
400 Tesnilna obroba
412,21 Tesnilni obroček
433 Mehansko tesnilo
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Št. Ime dela:
502.11 *) Obrabljivi obroč
502.31*) Obrabljivi obroč
527 ** Pritrdilni obroč
554,41 Podložka
554.42 ***) Stožčasta podložka
554.43 ***) Stožčasta skodelica
554.44 ***) Podložka
681 Varovalna plošča
801 Prirobnični motor
901,11 Vijak s šestkotno glavo
901.31 **) Vijak s šestkotno glavo
901,42 Vijak s šestkotno glavo
901.43 ***) Vijak s šestkotno glavo
902,41 Zatični vijak
904.11 *) Krilati vijak
904.32 *) Krilati vijak
904.31**) Krilati vijak
904,41 Krilati vijak
904,42 Krilati vijak
912,11 Odtočni čep
920,41 Šestkotna matica
922 Matica pogonskega kolesa
940,31 Zagozda

*) … izbirno
**) … ne pri vseh zasnovah
***) … pri velikostih motorja IEC: samo 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L, 200LA

Zasnova: S4...2 Enojno mehansko tesnilo, neuravnoteženo (DIN
24960, l1k/EN 12756, zasnova K, oblika U), s hlajenjem, pogonsko
kolo z zadnjimi krili

For shaft sealing of your pump refer to data sheet / order confirmation. See Sistem kodiranja
zasnov, as well.
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Tabela 5:

40-25-160 65-40-160 80-50-315 125-100-200
40-25-200 65-40-200 100-65-160 125-100-250
40-25-250 65-40-250 100-65-200 150-125-250
50-32-160 65-40-315 100-65-250 200-150-250
50-32-200 80-50-160 125-80-160
50-32-250 80-50-200 125-80-200
50-32-315 80-50-250 125-80-250

Št. Ime dela:
102V Polžasto ohišje
161 Pokrov ohišja
183 ***) Oporna noga
183P **) Poravnava črpalke
210 Gnana gred
230 Pogonsko kolo
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Št. Ime dela:
341 Kupola motorja
400 Tesnilna obroba
412,21 Tesnilni obroček
412,32 Tesnilni obroček
433 Mehansko tesnilo
471Q Pokrov hladilnika
502.11 *) Obrabljivi obroč
527 ** Pritrdilni obroč
542..31 Dušilna puša
554,41 Podložka
554.42 ***) Stožčasta podložka
554.43 ***) Stožčasta skodelica
554.44 ***) Podložka
681 Varovalna plošča
801 Prirobnični motor
901,11 Vijak s šestkotno glavo
901.31 **) Vijak s šestkotno glavo
901,42 Vijak s šestkotno glavo
901.43 ***) Vijak s šestkotno glavo
902,31 Zatični vijak
902,41 Zatični vijak
904.11 *) Krilati vijak
904.11 **) Krilati vijak
904,41 Krilati vijak
904,42 Krilati vijak
912,11 Odtočni čep
920,41 Šestkotna matica
922 Matica pogonskega kolesa
940,31 Zagozda

*) … izbirno
**) … ne pri vseh zasnovah
***) … samo pri velikostih motorja IEC: samo 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L, 200LA

Zasnova: S4...2 Enojno mehansko tesnilo, neuravnoteženo (DIN
24960, l1k/EN 12756, zasnova K, oblika U), s hlajenjem, pogonsko
kolo z ravnotežnimi odprtinami

For shaft sealing of your pump refer to data sheet / order confirmation. See Sistem kodiranja
zasnov, as well.
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Velja za vrsto

Tabela 6:
100-65-315 125-80-315 125-100-315 125-125-315

Št. Ime dela:
102V Polžasto ohišje
161 Pokrov ohišja
183 ***) Oporna noga
183P **) Poravnava črpalke
210 Gnana gred
230 Pogonsko kolo
341 Kupola motorja
400 Tesnilna obroba
412,21 Tesnilni obroček
433 Mehansko tesnilo
471Q Pokrov hladilnika
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Št. Ime dela:
502.11 *) Obrabljivi obroč
502.31*) Obrabljivi obroč
527 ** Pritrdilni obroč
542,31 Dušilna puša
554,41 Podložka
554.42 ***) Stožčasta podložka
554.43 ***) Stožčasta skodelica
554.44 ***) Podložka
681 Varovalna plošča
801 Prirobnični motor
901,11 Vijak s šestkotno glavo
901.31 **) Vijak s šestkotno glavo
901,42 Vijak s šestkotno glavo
901.43 ***) Vijak s šestkotno glavo
902,31 Zatični vijak
902,41 Zatični vijak
904.11 *) Krilati vijak
904.31 **) Krilati vijak
904.32 **) Krilati vijak
904,41 Krilati vijak
904,42 Krilati vijak
912,11 Odtočni čep
920,31 Šestkotna matica
920,41 Šestkotna matica
922 Matica pogonskega kolesa
940,31 Zagozda

*) … izbirno
**) … ne pri vseh zasnovah
***) … samo pri velikostih motorja IEC: samo 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L, 200LA
Priključki:
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Koda Številka Priključek Nosilec ležaja
24 32, 42, 48

PM1 *) 1 merjenje tlaka 1/4-18 NPT
PM2 *) 1 merjenje tlaka 1/4-18 NPT

D 1 praznjenje (ohišje) 3/8-18 NPT
DL 1 praznjenje (kupola) G 1/2

QI **) 1 Sesanje hladilnika 1/4-18 NPT 3/8-18 NPT
QO **) 1 Izpust hladilnika 1/4-18 NPT 3/8-18 NPT

*) ... izbirno, možno pri zasnovah S2..1 in S4..2
**) ... samo pri zasnovi S4..2
Dimenzijska risba – Za vrsto svoje črpalke glejte podatkovni list/potrdilo naročila. Glejte Sistem
kodiranja zasnov.
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Slika 13: Dimenzijska risba

Črpalka DN
S

DN
D

a b g2 h1 h2 m1 m2 n1 n2 p1 p2 s1 s2 x

ICB 40-25-160 ....
- ...

40 25 80 50 10 132 160 100 70 240 190 15 30 14 13,5 100

ICB 40-25-200 ....
- ...

40 25 80 50 10 160 180 100 70 240 190 15 30 14 13,5 100

ICB 40-25-250 ....
- ...

40 25 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,5 100

ICB 50-32-160 ....
- ...

50 32 80 50 10 132 160 100 70 240 190 15 30 14 13,5 100

ICB 50-32-200 ....
- ...

50 32 80 50 10 160 180 100 70 240 190 15 30 14 13,5 100

ICB 50-32-250 ....
- ...

50 32 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,5 100

ICB 50-32-315 ....
- ...

50 32 125 65 10 200 250 125 95 345 280 15 30 14 13,5 100

ICB 65-40-160 ....
- ...

65 40 80 50 10 132 160 100 70 240 190 15 30 14 13,5 100

ICB 65-40-200 ....
- ...

65 40 100 50 10 160 180 100 70 265 212 15 30 14 13,5 100

ICB 65-40-250 ....
- ...

65 40 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,5 100

ICB 65-40-315 ....
- ...

65 40 125 65 10 200 250 125 95 345 280 15 30 14 13,5 100

ICB 80-50-160 ....
- ...

80 50 100 50 10 160 180 100 70 265 212 15 30 14 13,5 100

ICB 80-50-200 ....
- ...

80 50 100 50 10 160 200 100 70 265 212 15 30 14 13,5 100

ICB 80-50-250 ....
- ...

80 50 125 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,5 100

ICB 80-50-315 ....
- ...

80 50 125 65 10 225 280 125 95 345 280 15 30 14 13,5 100

ICB 100-65-160 ....
- ...

100 65 100 65 10 160 200 125 95 280 212 15 30 14 13,5 100
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ICB 100-65-200 ....
- ...

100 65 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,5 140

ICB 100-65-250 ....
- ...

100 65 125 80 10 200 250 160 120 360 280 15 30 18 13,5 140

ICB 100-65-315 ....
- ...

100 65 128 80 10 225 280 160 120 400 315 15 30 18 13,5 140

ICB 125-80-160 ....
- ...

125 80 125 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,5 140

ICB 125-80-200 ....
- ...

125 80 125 65 10 180 250 125 95 345 280 15 30 14 13,5 140

ICB 125-80-250 ....
- ...

125 80 125 80 10 225 280 160 120 400 315 15 30 18 13,5 140

ICB 125-80-315 ....
- ...

125 80 125 80 10 250 315 160 120 400 315 15 30 18 13,5 140

ICB 125-100-200 ....
- ...

125 100 125 80 10 200 280 160 120 360 280 15 30 18 13,5 140

ICB 125-100-250 ....
- ...

125 100 140 80 10 225 280 160 120 400 315 15 30 18 13,5 140

ICB 125-100-315 ....
- ...

125 100 140 80 10 250 315 160 120 400 315 15 30 18 13,5 140

ICB 150-125-250 ....
- ...

150 125 140 80 10 250 355 160 120 400 315 15 30 18 13,5 140

ICB 150-125-315 ....
- ...

150 125 140 100 10 280 355 200 150 500 400 15 30 22 13,5 140

ICB 200-150-250 ....
- ...

200 150 160 100 10 280 375 200 150 500 400 15 30 22 13,5 180

Črpalka Bmaks g1 ~H h U n4 n5 w ~G
ICB 40-25-160 .... - 80 119 15 408 176 - - - - 31
ICB 40-25-160 .... - 90 119 15 457 176 - - - - 31
ICB 40-25-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 37

ICB 40-25-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 37

ICB 40-25-160 .... -
132

150 35 666 216 20 - - - 37

ICB 40-25-160 .... -
160

175 60 771 251 45 210 180 206 43

ICB 40-25-200 .... - 80 119 15 408 176 - - - - 39
ICB 40-25-200 .... - 90 119 15 457 176 - - - - 39
ICB 40-25-200 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 45

ICB 40-25-200 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 45

ICB 40-25-200 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 45

ICB 40-25-200 .... -
160

175 60 815 251 45 210 180 206 54

ICB 40-25-250 .... - 80 171 15 421 189 - - - - 60
ICB 40-25-250 .... - 90 171 15 470 189 - - - - 60
ICB 40-25-250 .... -
100

171 15 543 229 - - - - 65

ICB 40-25-250 .... -
112

171 15 552 229 - - - - 65

ICB 40-25-250 .... -
132

171 15 679 229 - - - - 65

ICB 40-25-250 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 75

ICB 40-25-250 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 75

ICB 40-25-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 75

ICB 50-32-160 .... - 80 119 15 408 176 - - - - 31
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ICB 50-32-160 .... - 90 119 15 457 176 - - - - 31
ICB 50-32-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 37

ICB 50-32-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 37

ICB 50-32-160 .... -
132

150 35 666 216 20 - - - 37

ICB 50-32-160 .... -
160

175 60 771 251 45 210 180 206 43

ICB 50-32-200 .... - 80 119 15 408 176 - - - - 39
ICB 50-32-200 .... - 90 119 15 457 176 - - - - 39
ICB 50-32-200 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 45

ICB 50-32-200 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 45

ICB 50-32-200 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 45

ICB 50-32-200 .... -
160

175 60 815 251 45 210 180 206 54

ICB 50-32-250 .... - 80 171 15 421 189 - - - - 60
ICB 50-32-250 .... - 90 171 15 470 189 - - - - 60
ICB 50-32-250 .... -
100

171 15 543 229 - - - - 65

ICB 50-32-250 .... -
112

171 15 552 229 - - - - 65

ICB 50-32-250 .... -
132

171 15 679 229 - - - - 65

ICB 50-32-250 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 75

ICB 50-32-250 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 75

ICB 50-32-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 75

ICB 50-32-315 .... -
100

201 15 543 229 - - - - 102

ICB 50-32-315 .... -
112

201 15 552 229 - - - - 102

ICB 50-32-315 .... -
132

201 15 679 229 - - - - 102

ICB 50-32-315 .... -
160

201 15 828 264 - 210 180 219 112

ICB 50-32-315 .... -
180

201 15 859 264 - 210 180 219 112

ICB 50-32-315 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 112

ICB 65-40-160 .... - 80 124 15 408 176 - - - - 32
ICB 65-40-160 .... - 90 124 15 457 176 - - - - 32
ICB 65-40-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 39

ICB 65-40-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 39

ICB 65-40-160 .... -
132

150 35 666 216 20 - - - 39

ICB 65-40-160 .... -
160

175 60 815 251 45 210 180 206 44

ICB 65-40-200 .... - 80 139 15 408 176 - - - - 44
ICB 65-40-200 .... - 90 139 15 457 176 - - - - 44
ICB 65-40-200 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 50

ICB 65-40-200 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 50
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ICB 65-40-200 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 50

ICB 65-40-200 .... -
160

175 35 815 251 20 210 180 206 60

ICB 65-40-200 .... -
180

180 60 846 251 45 210 180 206 60

ICB 65-40-250 .... - 80 171 15 421 189 - - - - 62
ICB 65-40-250 .... - 90 171 15 470 189 - - - - 62
ICB 65-40-250 .... -
100

171 15 543 229 - - - - 68

ICB 65-40-250 .... -
112

171 15 552 229 - - - - 68

ICB 65-40-250 .... -
132

171 15 679 229 - - - - 68

ICB 65-40-250 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 77

ICB 65-40-250 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 77

ICB 65-40-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 77

Črpalka Bmaks g1 ~H h U n4 n5 w ~G
ICB 65-40-315 .... -
100

201 15 543 229 - - - - 102

ICB 65-40-315 .... -
112

201 15 552 229 - - - - 102

ICB 65-40-315 .... -
132

201 15 679 229 - - - - 102

ICB 65-40-315 .... -
160

201 15 828 264 - 210 180 219 112

ICB 65-40-315 .... -
180

201 15 859 264 - 210 180 219 112

ICB 65-40-315 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 112

ICB 80-50-160 .... - 80 141 15 408 176 - - - - 36
ICB 80-50-160 .... - 90 141 15 457 176 - - - - 36
ICB 80-50-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 43

ICB 80-50-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 43

ICB 80-50-160 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 43

ICB 80-50-160 .... -
160

175 35 815 251 20 210 180 206 49

ICB 80-50-160 .... -
180

180 60 846 251 45 210 180 206 49

ICB 80-50-200 .... - 80 157 15 408 176 - - - - 45
ICB 80-50-200 .... - 90 157 15 457 176 - - - - 45
ICB 80-50-200 .... -
100

157 15 530 216 - - - - 51

ICB 80-50-200 .... -
112

157 15 539 216 - - - - 51

ICB 80-50-200 .... -
132

157 15 666 216 - - - - 51

ICB 80-50-200 .... -
160

175 35 815 251 20 210 180 206 60

ICB 80-50-200 .... -
180

180 60 846 251 45 210 180 206 60

ICB 80-50-200 .... -
200

225 85 951 251 70 280 250 206 60

ICB 80-50-250 .... - 90 181 15 470 189 - - - - 69
ICB 80-50-250 .... -
100

181 15 543 229 - - - - 75
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ICB 80-50-250 .... -
112

181 15 552 229 - - - - 75

ICB 80-50-250 .... -
132

181 15 679 229 - - - - 75

ICB 80-50-250 .... -
160

181 15 828 264 - 210 180 219 84

ICB 80-50-250 .... -
180

181 20 859 264 5 210 180 219 84

ICB 80-50-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 84

ICB 80-50-315 .... -
100

212 15 543 229 - - - - 108

ICB 80-50-315 .... -
112

212 15 552 229 - - - - 108

ICB 80-50-315 .... -
132

212 15 679 229 - - - - 108

ICB 80-50-315 .... -
160

212 15 828 264 - 210 180 219 118

ICB 80-50-315 .... -
180

212 15 859 264 - 210 180 219 118

ICB 80-50-315 .... -
200

225 40 964 264 25 280 250 219 118

ICB 100-65-160 .... -
80

164 15 421 189 - - - - 49

ICB 100-65-160 .... -
90

164 15 470 189 - - - - 49

ICB 100-65-160 .... -
100

164 15 543 229 - - - - 55

ICB 100-65-160 .... -
112

164 15 552 229 - - - - 55

ICB 100-65-160 .... -
132

164 15 679 229 - - - - 55

ICB 100-65-160 .... -
160

175 40 828 264 25 210 180 219 64

ICB 100-65-160 .... -
180

180 40 859 264 25 210 180 219 64

ICB 100-65-160 .... -
200

225 85 964 264 70 280 250 219 64

ICB 100-65-200 .... -
90

173 15 470 189 - - - - 53

ICB 100-65-200 .... -
100

173 15 543 229 - - - - 58

ICB 100-65-200 .... -
112

173 15 552 229 - - - - 58

ICB 100-65-200 .... -
132

173 15 679 229 - - - - 58

ICB 100-65-200 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 68

ICB 100-65-200 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 68

ICB 100-65-200 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 68

ICB 100-65-250 .... -
90

193 18 470 189 - - - - 74

ICB 100-65-250 .... -
100

193 18 543 229 - - - - 80

ICB 100-65-250 .... -
112

193 18 552 229 - - - - 80

ICB 100-65-250 .... -
132

193 18 679 229 - - - - 80

ICB 100-65-250 .... -
160

193 18 828 264 - 210 180 219 89

ICB 100-65-250 .... -
180

193 18 859 264 - 210 180 219 89
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ICB 100-65-250 .... -
200

225 48 964 264 30 280 250 219 89

ICB 100-65-315 .... -
100

221 18 555 241 - - - - 115

ICB 100-65-315 .... -
112

221 18 564 241 - - - - 115

ICB 100-65-315 .... -
132

221 18 691 241 - - - - 115

ICB 100-65-315 .... -
160

221 18 840 276 - 210 180 231 125

ICB 100-65-315 .... -
180

221 18 871 276 - 210 180 231 125

ICB 100-65-315 .... -
200

225 18 976 276 - 210 180 231 125

ICB 125-80-160 .... -
90

188 15 470 189 - - - - 56

ICB 125-80-160 .... -
100

188 15 543 229 - - - - 62

ICB 125-80-160 .... -
112

188 15 552 229 - - - - 62

ICB 125-80-160 .... -
132

188 15 679 229 - - - - 62

ICB 125-80-160 .... -
160

188 15 828 264 - 210 180 219 71

Črpalka Bmaks g1 ~H h U n4 n5 w ~G
ICB 125-80-160 .... -
180

188 20 859 264 5 210 180 219 71

ICB 125-80-160 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 71

ICB 125-80-200 .... -
90

202 15 470 189 - - - - 63

ICB 125-80-200 .... -
100

202 15 543 229 - - - - 69

ICB 125-80-200 .... -
112

202 15 552 229 - - - - 69

ICB 125-80-200 .... -
132

202 15 679 229 - - - - 69

ICB 125-80-200 .... -
160

202 15 828 264 - 210 180 219 78

ICB 125-80-200 .... -
180

202 20 859 264 5 210 180 219 78

ICB 125-80-200 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 78

ICB 125-80-250 .... -
100

229 18 543 229 - - - - 91

ICB 125-80-250 .... -
112

229 18 552 229 - - - - 91

ICB 125-80-250 .... -
132

229 18 679 229 - - - - 91

ICB 125-80-250 .... -
160

229 18 828 264 - 210 180 219 100

ICB 125-80-250 .... -
180

229 18 859 264 - 210 180 219 100

ICB 125-80-250 .... -
200

229 23 964 264 5 280 250 219 100

ICB 125-80-315 .... -
112

240 18 564 241 - - - - 129

ICB 125-80-315 .... -
132

240 18 691 241 - - - - 129

ICB 125-80-315 .... -
160

240 18 840 276 - 280 250 231 139

ICB 125-80-315 .... -
180

240 18 871 276 - 280 250 231 139
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ICB 125-80-315 .... -
200

240 18 976 276 - 280 250 231 139

ICB 125-100-200 .... -
100

217 18 543 229 - - - - 90

ICB 125-100-200 .... -
112

217 18 552 229 - - - - 90

ICB 125-100-200 .... -
132

217 18 679 229 - - - - 90

ICB 125-100-200 .... -
160

217 23 828 264 5 210 180 219 99

ICB 125-100-200 .... -
180

217 23 859 264 5 210 180 219 99

ICB 125-100-200 .... -
200

225 48 964 264 30 280 250 219 99

ICB 125-100-250 .... -
100

227 18 565 251 - - - - 100

ICB 125-100-250 .... -
112

227 18 574 251 - - - - 100

ICB 125-100-250 .... -
132

227 18 701 251 - - - - 100

ICB 125-100-250 .... -
160

227 18 850 286 - 220 180 241 109

ICB 125-100-250 .... -
180

227 18 881 286 - 220 180 241 109

ICB 125-100-250 .... -
200

227 23 986 286 5 280 250 241 109

ICB 125-100-315 .... -
132

257 18 691 241 - - - - 139

ICB 125-100-315 .... -
160

257 18 840 276 - 280 250 231 150

ICB 125-100-315 .... -
180

257 18 871 276 - 280 250 231 150

ICB 125-100-315 .... -
200

257 18 976 276 - 280 250 231 150

ICB 150-125-250 .... -
132

249 18 701 251 - - - - 114

ICB 150-125-250 .... -
160

249 18 850 286 - 280 250 241 123

ICB 150-125-250 .... -
180

249 18 881 286 - 280 250 241 123

ICB 150-125-250 .... -
200

249 18 986 286 - 280 250 241 123

ICB 150-125-315 .... -
160

263 20 840 276 - 280 250 231 149

ICB 150-125-315 .... -
180

263 20 871 276 - 280 250 231 149

ICB 150-125-315 .... -
200

263 20 976 276 - 280 250 231 149

ICB 200-150-250 .... -
160

293 20 850 286 - 280 250 241 163

ICB 200-150-250 .... -
180

293 20 881 286 - 280 250 241 163

ICB 200-150-250 .... -
200

293 20 986 286 - 280 250 241 163

Mere prirobnice DNS, DNS*)
ISO PN16 ISO PN25 Razred ANSI 150RF

DN C d D K L DN C d D K L NPS C d D K L
25 16 65 115 85 4 x

14
- - - - - - 1 16 51 115 79,5 4 x

16
32 18 78 140 100 4 x

19
32 20 78 140 100 4 x

19
1 1/2 18 73 140 98,5 4 x

16
40 19 88 150 110 4 x

19
40 19 88 150 110 4 x

19
1 1/2 19 73 150 98,5 4 x

16
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50 20 102 165 125 4 x
19

50 20 102 165 125 4 x
19

2 20 92 165 120,
5

4 x
19

65 20 122 185 145 4 x
19

65 22 122 185 145 8 x
19

2 1/2 20 105 185 139,
5

4 x
19

80 20 128 200 160 8 x
19

80 24 138 200 160 8 x
19

3 20 128 200 152,
5

4 x
19

100 24 157 230 180 8 x
19

100 24 162 235 190 8 x
22

4 24 157 230 190,
5

8 x
19

125 24 186 255 210 8 x
19

125 26 186 270 220 8 x
22

5 24 186 255 216 8 x
22

150 25,5 216 285 240 8 x
22

- - - - - - 6 25,5 216 285 241,
5

8 x
22

200 29 270 345 295 12 x
22

- - - - - - 8 29 270 345 298,
5

12 x
22

*) ... Za velikosti prirobnic in nazivni tlak glejte podatkovni list/potrditev naročila. Glejte tudi
Sistem kodiranja zasnov.
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