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Waarschuwing

Lees voor installatie deze installatie- en bedienings
instructies door. De installatie en bediening dienen
bovendien volgens de lokaal geldende voorschriften
en regels plaats te vinden.

1. Symbolen die in dit document gebruikt
worden

Waarschuwing

1 Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden
• genomen, kan dit resulteren in persoonlijk letsel.

__________

Als deze veiligheidsvoorschriften niet in acht worden
Voorzichtig genomen, kan dit resulteren in technische fouten en

schade aan de installatie.

N B
Opmerkingen of instructies die het werk eenvoudiger
maken en zorgen voor een veilige werking.

2. Algemene informatie
NK, NKG zijn niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugale slak
kenhuispompen met axiale zuigopening en radiale persopening.

NK pompen voldoen aan EN 733.
8 NKG pompen voldoen aan ISO 2858.

9 3. Het product ontvangen

3.1 Levering
De pompen worden 100 % getest voordat ze de fabriek verlaten.
De test bestaat onder meer uit een functionele test waarbij de
pompcapaciteit gemeten wordt om er zeker van te zijn dat de
pomp aan de eisen van relevante normen voldoet. Testcertifica
ten zijn bij Grundfos verkrijgbaar. Na het installeren dient de uitlij
ning van pomp en motor opnieuw gecontroleerd te worden. Zie
paragraaf 7.3 Uitlijnen.

3.2 Het product transporteren

Transporteer de pomp altijd in de aangegeven positie. Tijdens
transport moet de pomp stevig vastgezet worden, om schade aan
de as en de asafdichting veroorzaakt door buitensporige trillingen
en stoten te voorkomen. De pomp mag niet aan de as opgehesen
worden.

Waarschuwing

Houd rekening met het gewicht van de pomp en
neem voorzorgsmaatregelen om persoonlijk letsel te
voorkomen als de pomp per ongeluk (om)valt.

1. Symbolen die in dit document gebruikt worden

Algemene informatie
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4. Identificatie
-J

4.1 Typeplaatje

Pos. Beschrijving

1 Typeaanduidirig

2 Model

3 Nominaal debiet

4 Drukwaarde of maximale temperatuur

5 Land van herkomst

6 Nominaal toerental

7 Pompkop

8 Minimale efficiëntie-index

Efficiëntie van hydraulische pomp bij optimaal ren
dement

(1)

1

.

z

Afb. 2 Incorrect ophijsen van de pomp

3.4 Het product opslaan

De aannemer dient de apparatuur bij aflevering te controleren en
dient er voor te zorgen dat deze zodanig opgeslagen wordt dat
corrosie en beschadiging voorkomen wordt.

Als er meer dan zes maanden voorbijgaan voordat de apparatuur
in bedrijf wordt gesteld, overweeg dan een geschikt roestwerend
middel aan te brengen op de inwendige pomponderdelen.

Zorg dat het roestwerende middel de rubberen onderdelen waar
mee het in contact komt, niet aantast.

Zorg dat het roestwerende middel eenvoudig te verwijderen is.

Om het binnendringen van water, stof etc. in de pomp tegen te
gaan dienen alle openingen afgedekt te blijven totdat de leidingen
worden aangesloten. Het kan heel kostbaar zijn om de pomp na
inbedrijfstelling te demonteren om vreemde voorwerpen te verwij
deren.

Type
1—

2—

3—

4—

+NKG 200-150-200/210-170 H2 F3 N KE 02926 1
—ModellB 98051910 P205120001

225.5 m/h HI 2.8 Im n 960 min1
_p/t 25/120 JbarPCMxMEl 0.70 flpl 77.1

—-Made in Hungary I/EH[ CE

3.3 Hantering

Waarschuwing

Motoren vanaf 4 kW worden geleverd met hijsogen,
die niet gebruikt mogen worden voor het ophijsen
van de gehele pompunit.

Hijs de pompen op door middel van nylon banden en kettingen.

CD
0
CN

0)
‘CC

1-

CD

0

C0

CC,

CC,

1 / /
78 9

Afb. 3 Voorbeeld van een NKG typeplaatje

Verklaring

-6
t
0

‘t
0

Afb. 1 Correct ophijsen van de pomp
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4.2 Typesleutel

Model B

Voorbeeld 1, pompontwerp overeenkomstig EN 733

Voorbeeld 2, pompontwerp overeenkomstig ISO 2858

Serie

Nominale diameter van de zuigopening (DN)

________

Nominale diameter van de persopening (DN)

___________

Nominale waaierdiameter [mm]

verminderde capaciteit: .1

Werkelijke waaierdiameter [mm]

Code voor pompuitvoering; de codes kunnen gecombineerd worden

Al Basisuitvoering, met vet gesmeerd standaard lagerontwerp, standaard koppeling

A2

B

E

Gl

G2 Met vet gesmeerd robuust lagerontwerp, uitbouwkoppeling

Hl Met olie gesmeerd robuust lagerontwerp, standaard koppeling

H2 Met olie gesmeerd robuust lagerontwerp, uitbouwkoppeling

11 Pomp zonder motor, met vet gesmeerd standaard lagerontwerp, standaard koppeling

12 Pomp zonder motor, met vet gesmeerd standaard lagerontwerp, uitbouwkoppeling

Jl Pomp zonder motor, met vet gesmeerd robuust lagerontwerp, standaard koppeling

J2 Pomp zonder motor, met vet gesmeerd robuust lagerontwerp, uitbouwkoppeling

Ki Pomp zonder motor, met olie gesmeerd robuust lagerontwerp, standaard koppeling

K2 Pomp zonder motor, met olie gesmeerd robuust lagerontwerp, uitbouwkoppeling

Yl Pomp met vrij aseinde, met vet gesmeerd standaard lagerontwerp

Wi Pomp met vrij aseinde, met vet gesmeerd robuust lagerontwerp

Zi Pomp met vrij aseinde, met olie gesmeerd robuust lagerontwerp

X Speciale uitvoering; gebruikt in geval van nog meer maatwerk dan hier al weergegeven

Basisuitvoering, met vet gesmeerd standaard lagerontwerp, uitbouwkoppeling

Overgedimensioneerde motor

Bij ATEX keur, certificaat of testrapport is het tweede teken van de code voor de pompuitvoering een E

Met vet gesmeerd robuust lagerontwerp, standaard koppeling

NK 32 -125 .1 /142 Al F 1 A E S BAQE

NKG 200 -150 -200 121 0-170 H2 F 3 N KE 0 2926

0

CN

Leidingaansluiting

E Tabel E flens

F DIN flens

G ANSI flens

J JIS flens

Drukwaarde flens (PN - nominale druk):

1 lObar

2 l6bar

3 25bar

4 4obar

5 Andere druk

Materialen

Pomphuis Waaier Slijtring As

A EN-GJL-250 EN-GJL-200 Brons/messing 1.4021/1.4034

B EN-GJL-250 Brons CuSnlO Brons/messing 1.4021/1.4034

C EN-GJL-250 EN-GJL-200 Brons/messing 1.4401

D EN-GJL-250 Brons CuSniO Brons/messing 1.4401

E EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4021/1.4034

F EN-GJL-250 Brons CuSnlO EN-GJL-250 1.4021/1.4034

G EN-GJL-250 EN-GJL-200 EN-GJL-250 1.4401

H EN-GJL-250 Brons CuSniO EN-GJL-250 1.4401

1 1.4408 1.4408 1.4517 1.4462

J 1.4408 1.4408
Kool-graflet-gevuld

1.4462

K 1.4408 1.4408 1.4517 1.4401

L 1.4517 1.4517 1.4517 1.4462

M 1.4408 1.4517 1.4517 1.4401

N 1.4408 1.4408
Kool-grafiet-gevuld

1 .440 1
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Voorbeeld 1, pompontwerp overeenkomstig EN 733 NK 32 -125.1 1142 Al F1 A E SBAQE

Voorbeeld 2, pompontwerp overeenkomstig ISO 2858
-J

NKG200-150-200 1210-170 H2 F 3 N KE 0 2926

Kool-grafiet-gevuld
1.4401P 1.4408 1.4517

PTFE (Graflon®)

Kool-grafiet-gevuld
R 1.4517 1.4517 1.4462

PTFE (Graflon®)

S EN-GJL-250 1.4408 Brons/messing 1.4401

T EN-GJL-250 1.4517 Brons/messing 1.4462

U 1.4408 1.4517 1.4517 1.4462

Kool-grafiet-gevuld
W 1.4408 1.4517

PTFE (Graflon®)
1.4462

X Speciale uitvoering

Rubberen onderdelen in de pomp

X HNBR

Samengestelde asafdichting

B Stopbuspakking

C Cartridge-afdichting, enkele

D Cartridge-afdichting, dubbele

0 Back-to-back, dubbele afdichting

P Tandem, dubbele afdichting

S Enkele afdichting

Asafdichting(en) in de pomp
Letter- of cijfercode voor mechanische asafdichting en de rubberen onderdelen van de asafdichting

4 letters: Enkele mechanische asafdichting, bijvoorbeeld BQQE, of enkele cartridge-afdichting, bijvoorbeeld HBQV

Oplossing met dubbele afdichting; bijvoorbeeld 2716, waarbij 27 = DQQV (primaire afdichting) en 16 = BQQV

4 1f r
(secundaire afdichting);

CJ e 5
dubbele cartridge-afdichting; bijvoorbeeld 5150, waarbij 51 = HQQU (primaire afdichting) en 50 = HBQV (secundaire
afdichting)

De relatie tussen de letters en cijfers van de asafdichtingen wordt beschreven op pagina 6.

0

t
ce
1

2

( Voorbeeld 1 toont een NK 32-125.1 pomp met de volgende ken
Ç merken:

• verminderde capaciteit

• 142 mm waaier

• met vet gesmeerd standaard lagerontwerp

• standaard koppeling

DIN flens naar EN 1092-2 aansluiting op het leidingwerk

• l0barflensdruk

gietijzeren pomphuis, EN-GJL-250

• gietijzeren waaier, EN-GJL-200

bronzen/messing slijtring

• RVS as, EN 1.4021/1.4034

EPDM 0-ring voor pompdeksel

enkele asafdichting

BAQE asafdichting

Voorbeeld 2 toont een NKG 200-150-200 pomp met de volgende
kenmerken:

• 210-170 mm kegelvormige waaier

• met vet gesmeerd robuust lagerontwerp

• uitbouwkoppeling

• DIN flens naar EN 1092-2 aansluiting op het Ieidingwerk

• 25barflensdruk

• RVS pomphuis, EN 1.4408

• RVS waaier, EN 1.4408

• kool-grafiet-gevulde PTFE (Graflon®) slijtring

- RVS as, EN 1.4401

- FFKM 0-ringen voor pompdeksel en afdichtingsdeksel

- EPDM 0-ring voor afdichtingskamer

• back-to-back samengestelde dubbele asafdichting

- primaire asafdichting: DOOK

- secundaire asafdichting: DQQE

De eerste letter geeft het materiaal van de 0-ringen van het pompdeksel en afdichtingsdeksel aan. De 0-ring voor het
afdichtingsdeksel is uitsluitend bedoeld voor samengestelde dubbele afdichtingen

De tweede letter geeft het materiaal van de 0-ring van het afdichtingshuis aan. De 0-ring voor het afdichtingsdeksel is uit
sluitend bedoeld voor samengestelde dubbele afdichtingen

E EPDM

F FXM (Fluoraz)

K FFKM (Kalrez®)

M FEPS (met PTFE beklede siliconen 0-ring)

V FKM (Viton®)

5



Cijfers Letters Beschrijving

10 BAQE Enkele mechanische asafdichting

11 BAQV Enkele mechanische asafdichting

12 BBQE Enkele mechanische asafdichting

13 BBQV Enkele mechanische asafdichting

14 BQBE Enkele mechanische asafdichting

15 BQQE Enkele mechanische asafdichting

16 BQQV Enkele mechanische asafdichting

17 GQQE Enkele mechanische asafdichting

18 GQQV Enkele mechanische asafdichting

19 AQAE Enkele mechanische asafdichting

20 AQAV Enkele mechanische asafdichting

21 AQQE Enkele mechanische asafdichting

22 AQQV Enkele mechanische asafdichting

23 AQQX Enkele mechanische asafdichting

24 AQQK Enkele mechanische asafdichting

25 DAQF Enkele mechanische asafdichting

26 DQQE Enkele mechanische asafdichting

27 DQQV Enkele mechanische asafdichting

28 DQQX Enkele mechanische asafdichting

29 DQQK Enkele mechanische asafdichting

50 HBQV Afdichtingscartridge

51 HQQU Afdichtingscartridge

52 HAQK Afdichtingscartridge

SNEA Stopbuspakking

SNEB Stopbuspakking

SNEC Stopbuspakking

SNED Stopbuspakking

SN0A Stopbuspakking

SN0B Stopbuspakking

SN0C Stopbuspakking

SNOD Stopbuspakking

SNFA Stopbuspakking

SNFB Stopbuspakking

SNFC Stopbuspakking

SNFD Stopbuspakking

4.2.2 Lettercodes voor asafdichtingen

Voorbeeld: 10 is BAQE B

Type asafdichting

A
0-ring afdichting met vaste meene
mer

B Mechanische asafdichting van rubber

D 0-ring afdichting, gebalanceerd

G
Balgafdichting, type B, met verkleind
afdichtingsloopvlak

H Cartridge-afdichting, gebalanceerd

A Q E

Voorbeeld: 10 is BAQE B A Q E

Materiaal, stationaire zitting

A
Koolstof, metaal-geïmpregneerd met antimoon
(niet goedgekeurd voor drinkwater)

B Koolstof, hars-geïmpregneerd

Q Siliciumcarbide

Materiaal, secundaire afdichting en andere onder
delen van rubber en composiet, behalve de slijt
ring

E EPDM

V FKM (Viton®)

F FXM (Fluoraz®)

K FFKM (Kalrez®)

X HNBR

Dynamische 0-ringen van FFKM en statische 0-ringen
van PTFE

Voor een grondige beschrijving van typen asafdichtingen en
materialen: zie de Engelstalige databooklet getiteld “NB, NBG,
NK, NKG, NBE, NBGE, NKE, NKGE - Custom-built pumps accor
ding to EN 733 and lSO 2858.

4.2.3 Lettercodes voor stopbuspakkingen

Voorbeeld: S N E

Type stopbuspakking

S Pakking-type stopbus

Koelmethode

N Ongekoelde stopbuspakking

Spervloeistof

E Met inwendige spervloeistof

F Met uitwendige spervloeistof

0 Zonder spervloeistof

Materiaal

Met PTFE geïmpregneerde fiber pakkingringen
A

(Buraflon ) en EPDM 0-ringen in het pomphuis

B
Grafiet-PTFE pakkingringen (Thermoflon®) en EPDM
0-ring in het pomphuis

Met PTFE geïmpregneerde fiber pakkingringen
(Buraflon®) en FKM 0-ring in het pomphuis

D
Grafiet-PTFE pakkingringen (Thermoflon®) en FKM 0-
ring in het pomphuis

Voor een grondige beschrijving van stopbuspakkingen en materi
alen: zie het Engelstalige databoekje “NB, NBG, NK, NKG, NBE,
NBGE, NKE, NKGE - Custom-built pumps according to EN 733
and ISO 2858.

5. Toepassingen

5.1 Te verpompen vloeistoffen
Schone, dunne, niet-explosieve vloeistoffen zonder vaste deeltjes
of vezels. De te verpompen vloeistof mag de pompmaterialen niet
chemisch aantasten.

Materiaal, roterend afdichtingsvlak

A
Koolstof, metaal-geïmpregneerd met anti
moon (niet goedgekeurd voor drinkwater)

B Koolstof, hars-geïmpregneerd

Q Siliciumcarbide

4.2.1 Codes voor asafdichtingen

De cijfers worden alleen gebruikt voor oplossingen met dubbele
asafdichting.

A

c
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6. Bedrijfscondities

6.1 Omgevingstemperatuur en hoogte

De omgevingstemperatuur en de hoogte waarop de opstelling
geplaatst wordt is belangrijk voor de levensduur van de motor,
omdat zij de levensduur van lagers en isolatiematerialen beïn
vloeden.

Wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan de aanbevolen
maximale omgevingstemperatuur of wanneer de opstelling hoger
dan de aanbevolen maximale hoogte boven zeeniveau geïnstal
leerd wordt (zie afb. 4), dan mag de motor niet volledig belast
worden vanwege de lagere dichtheid en het daaraan verbonden
verminderde koeleffect van de lucht. In zulke gevallen kan het
noodzakelijk zijn om een motor met een hoger vermogen te
gebruiken.

P2 -

ri

-

;::z
90- — — — — •_t;;•S S. —

80
•

7n_ — — — — — — — — —

ZS

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
, t[°Cj

Afb. 4 Het maximale vermogen van de motor hangt af van de
omgevingstemperatuur en de hoogte

Verklaring

1 0,25 - 0,55 kW MG motoren

0,75 -22 kW MG motoren, 1E211E3
2

0,75 - 450 kW MMG-H motoren, 1E2

3 0,75 - 462 kW Siemens motoren, 1E2

Voorbeeld: Een pomp met een 1,1 kW 1E2 MG motor: Als deze
pomp 4750 meter boven zeeniveau wordt opgesteld, dan mag de
motor niet meer worden belast dan 88 % van het nominale ver
mogen. Bij een omgevingstemperatuur van 75 0C mag de motor
niet meer worden belast dan 78 % van het nominale vermogen.
Als de pomp 4750 m boven zeeniveau bij een omgevingstempe
ratuur van 75 C wordt opgesteld, dan mag de motor niet meer
worden belast dan 88 % x 78 % = 68,6 % van het nominale ver
mogen.

6.2 Vloeistoftemperatuur

-40 - +140 0C.

De maximale vloeistoftemperatuur staat vermeld op het type-
plaatje van de pomp. Dit is afhankelijk van de gekozen asafdich
ting.

Voor gietijzeren EN-GJL-250 pomphuizen geeft de lokale regel
geving een maximale vloeistoftemperatuur van +120 0C aan.

6.3 Maximale werkdruk

De voordruk + pompdruk moet lager zijn dan de maximale werk
druk die vermeld staat op het typeplaatje van de pomp. Door
tegen een gesloten persklep te draaien wordt de hoogste werk
druk bereikt.

6.4 Minimale voordruk

Let op de minimale voordruk om cavitatie te vermijden. Het risico
op cavitatie is hoger in de volgende situaties:

• De vloeistoftemperatuur is hoog.

• Het debiet is aanzienlijk hoger dan het nominale debiet van de
pomp.

• De pomp wordt bedreven in een open systeem met zuig
hoogte.

• De vloeistof wordt door lange leidingen gezogen.

• De zuigomstandigheden zijn slecht.

• De werkdruk is laag.

6.5 Maximale voordruk

De voordruk + pompdruk moet lager zijn dan de maximale werk
druk die vermeld staat op het typeplaatje van de pomp. Door
tegen een gesloten persklep te draaien wordt de hoogste werk
druk bereikt.

6.6 Minimaal debiet

De pomp mag niet tegen een gesloten persklep draaien aange
zien dit kan leiden tot een toename in temperatuur of vorming van
stoom in de pomp. Dit kan leiden tot schade aan de as, slijtage
van de waaier, kortere levensduur van de lagers en schade aan
pakkingbussen of mechanische asafdichtingen als gevolg van
spanningen of trillingen. Het continue debiet moet tenminste 10
% van het nominale debiet bedragen. Het nominale debiet staat
vermeld op het typeplaatje van de pomp.

6.7 Maximaal debiet

Het maximale debiet mag niet worden overschreden omdat er
dan een risico bestaat op bijvoorbeeld cavitatie en overbelasting.

De minimale en maximale debieten kunnen worden afgelezen uit
de pagina’s met capaciteitscurves in de relevante databoekjes of
uit een curve voor een specifieke pomp wanneer deze in Grund
fos Product Center wordt gekozen.

Afb. 6 Voorbeeld uit Grundfos Product Center dat minimaal
en maximaal debiet weergeeft

-J
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6.8 Asafdichtingen

Mechanische asafdichtingen

______________________

0

c

z
CD

CD
. Het werkbereik van de afdichtingen wordt beschreven voor twee belang

rijke toepassingen: verpompen van water of verpompen van koelmidde
a. len.

Afdichtingen met een temperatuurbereik van 0 °C en hoger worden
voornamelijk gebruikt voor het verpompen van water, terwijl afdichtingen
voor temperaturen lager dan 0 °C vooral bedoeld zijn voor koelmiddelen.
Opmerking: Bedrijf bij maximale temperatuur en maximale druk op het
zelfde moment wordt niet aanbevolen omdat de gebruiksduur van de
afdichting dan afneemt en periodiek lawaai zal optreden.

Diameter asafdichting [mm] 28, 38 48 55 60

d5 [mm] 24, 32 42 48 60

Afdichtings- Temperatuur
Rubber Code Max. druk [bar]Type asafdichting

loopviak bereik

AQ1 EPDM BAQE 0-120 °C 16 16 16 16

AQ1 FKM BAQV 0-go °C 16 16 16 16

BQ1 EPDM BBQE 0-120°C 16 16 16 16
Balgafdichting, type B, niet-geba-

BQ, FKM BBQV 0-90 °C 16 16 16 16
lanceerde Q1B EPDM BQBE 0-100°C 16 - - -

Q7Q7 EPDM BQQE -25-+120°C 16 16 16 16

Q7Q7 FKM BQQV -10-+90°C 16 16 16 16

Balgafdichting, type B, niet-geba- Q1Q1 EPDM GQQE -25- +60 °C 16 16 16 16
lanceerd met verkleind afdichtings
loopvlak Q1Q1 FKM GQQV -10- +60 °C 16 16 16 16

Q1A EPDM AQAE 0-120°C 16 16 16 16

•

Q1A FKM AQAV 0-90°C 16 16 16 16

0-ring afdichting, type A, niet- Q1Q1 EPDM AQQE -25- +90 °C 16 16 16 16
gebalanceerd Q1Q1 FKM AQQV -10- +90 °C 16 16 16 16t Q1Q1 HNBR AQQX -15-+90°C 16 16 16 16

Q1Q1 FFKM AQQK 0-90°C 16 16 16 16

AQ1 FXM DAQF 0-140 °C 25 25 25 25

• 0-ring afdichting, type D, gebalan-
Q6Q6 EPDM DQQE -20 - +120 °C 25 25 25 25

Q6Q6 FKM DQQV -10- +90 °C 25 25 25 25ceerd
Q6Q6 HNBR DQQX -15- +120 °C 25 25 25 25

Q6Q6 FFKM DQQK 0-120 °C 25 25 25 25

Stopbuspakking

Code Temperatuurbereik Max. druk [bar]

Ongekoelde stopbuspakking, met inwendige spervloeistof SNE
Ongekoelde stopbuspakking, zonder spervloeistof SNO -30 - +120 °C 16
Ongekoelde stopbuspakking, met uitwendige spervloeistof SNF

8



7. Mechanische installatie

7.1 Plaats van de pomp

De pomp dient te worden geïnstalleerd in een goed geventileerde
maar vorstvrije ruimte.

Waarschuwing

Wanneer hete of koude vloeistoffen worden ver
pompt, dan dient men er voor te zorgen dat personen

• niet per ongeluk in contact kunnen komen met hete
of koude oppervlakken.

Voor inspectie en reparatie moet voldoende ruimte vrijgehouden
worden om de motor te kunnen verwijderen.

Bij pompen die zijn uitgerust met motoren t/m 4 kW dient er
achter de motor een vrije ruimte van 0,3 m te zijn.

Bij pompen die zijn uitgerust met motoren van 5,5 kW of meer
dient er 0,3 m ruimte achter de motor en minstens 1 m ruimte
boven de motor vrijgehouden te worden om het gebruik van
hijsapparatuur mogelijk te maken.

0,25 - 4 kW

Afb. 7 Vrije ruimte achter de motor

7.2 Fundatie en met cementspecie aanvullen van
horizontaal gemonteerde NK, NKG pompen met
voetplaat

We adviseren u om de pomp te installeren op een vlakke en niet
meegevende betonnen fundatie die zwaar genoeg is om perma
nente ondersteuning te bieden aan de gehele pomp. De funde
ring moet trillingen, normale spanning of schokken kunnen

O opvangen. Als vuistregel geldt dat het gewicht van de betonnen
fundering 1,5 maal het gewicht van de pomp dient te bedragen.

De fundering dient aan alle vier zijden 100 mm groter te zijn dan
de voetpiaat. Zie afb. 8.

De minimale hoogte van de fundering (ho kan vervolgens bere
kend worden:

mpomp 1,5

Lf x Bf X 5beton

Voor de dichtheid, 5, van beton wordt normaalgesproken 2.200
kg/m3 genomen.

Plaats de pomp op de fundering en veranker deze. De voetpiaat
moet overal ondersteund worden. Zie afb. 9.

N°©,

Afb. 11 Voetpiaat met gietopeningen

Het is belangrijk om een goede fundering voor te bereiden vooraf
gaand aan de installatie van de pomp.

NK, NKG pompen met voetplaat worden altijd voorbereid op aan
vullen met cementspecie.

Voor NK, NKG pompen met 2-polige motoren van 55 kW of meer
is ingieten van de voetplaat verplicht om te voorkomen dat tril
lingsenergie van de draaiende motor en van de vloeistofstroom
zich kan verspreiden.

P2 kleiner dan of P2 gelijk aan of gro
gelijk aan 45 kW ter dan 55 kW

. Aanvullen met cement- Aanvullen met cement
2-polig . .

specie als optie specie verplicht

4-polig Aanvullen met cementspecie als optie

6-poli9 Aanvullen met cementspecie als optie

z

c

z

____

0,3 m

v
Afb. 9 Correcte fundering

5,5 kW en meer

///////////////,

0,3 m

‘4

‘0

In
0

Afb. 10 lncorrecte fundering

‘0
0
fl1

e
In
0,
1,,

1-

10
0
1’I

fl1
1’I

n
0

10
0
01
01
t
In
In

C’I
0

t-

x

1

L,

Afb. 8 Fundering, X gelijk aan minimaal 100 mm

10

IN

t.
t.

t.-
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7.2.1 Procedure

1. Voorbereiding van de fundering

2. Waterpas maken van de voetplaat

3. Voor-uitlijning

4. Aanvullen met cementspecie

5. Definitieve uitlijning volgens sectie 7.3 Uitlijnen.

1: Voorbereiding van de fundering

We adviseren de volgende procedure voor een goede fundering.

c

Stap Actie Illustratie

Gebruik een goedgekeurd, niet-krimpend beton. Neem
bij twijfel contact op met uw beton-lcementleverancier.
Giet de fundering zonder onderbrekingen tot 19-32 mm

onder
het uiteindelijke niveau. Gebruik trilapparaten om

het beton gelijkmatig te verdelen. Het bovenoppervlak
dient goed ingekrast en gegroefd te zijn voordat het
beton uithardt. Hierdoor kan de cementspecie later goed
aan het beton hechten.

Boutlengte
boven voet-

plaat
Plaats de funderingsbouten in het beton. Zorg dat de

2
bouten lang genoeg zijn om door de cementspecie, vul- Dikte van

stukken, het onderste deel van de voetplaat, moeren en voetpiaat

sluitringen te kunnen steken. 19-32 mm toe
gestaan voor

cementspecie
N.
0
t
‘t
0

0
t,
0

F

Ç)

c

Laat de fundering enkele dagen uitharden voordat de
3 voetplaat waterpas wordt gemaakt en met cementspecie

wordt opgevuld.

2: Waterpas maken van de voetplaat

Stap Actie Illustratie

Hijs de voetplaat op tot het uiteindelijke niveau 1 9-32 mm Øf9Jt:ÇtDboven de betonnen fundering, en ondersteun de voet-
plaat

met blokken en vulstukken bij de funderingsbouten
Lol

—: a ol ‘t0

en midden tussen de bouten.

‘t
0—////—a 1-

2
Maak de voetplaat waterpas door vulstukken onder de
voetpiaat toe te voegen of te verwijderen.

l/

0
t
0

‘t
0
‘t
0

1-

Maak de moeren van de funderingsbout vast tegen de

voetplaat.
Zorg dat het leidingwerk tegen de pompflen

zen kan worden uitgelijnd zonder dat er spanning op de
leidingen of flenzen komt te staan.

10



3: Voor-uitlijning
Waarschuwing

Waarschuwing

Voordat u met werkzaamheden aan de pomp begint,
dient u er zeker van te zijn dat de voedingsspanning
is uitgeschakeld en niet per ongeluk weer kan wor
den ingeschakeld.

De pomp en de motor zijn in de fabriek voor-uitgelijnd op de voet-
plaat. Enige vervorming van de voetpiaat kan optreden tijdens
transport, en het is daarom essentieel om voorafgaand aan het
aanvullen met cementspecie de uitlijning ter plekke van de
opstelling te controleren.

Een flexibele koppeling compenseert alleen voor kleine afwijkin
gen in de uitlijning, en dient nooit te worden gebruikt om grote uit
lijnfouten van de pomp en motorassen op te vangen. Onnauw
keurige uitlijnirig resulteert in trillingen en buitensporige slijtage
van de lagers, as of slijtringen.

Lijn alleen de motor uit, aangezien spanning in het
leidingwerk zal optreden als de pomp wordt verscho
ven.

Lijn de motor uit door vulstukken met verschillende diktes onder
de motor te plaatsen. Vervang zo mogelijk meerdere dunne vul-
stukken door één dikke.

Zie paragraaf 7.3 Uitljnen.

4: Aanvullen met cementspecie

Aanvullen met cementspecie compenseert voor ongelijkmatige
fundering, verdeelt het gewicht van het systeem, dempt trillingen
en voorkomt verschuiving. Gebruik een goedgekeurde, niet-krim
pende cementspecie. Als u vragen of twijfels heeft over het aan
vullen met cementspecie, neem dan contact op met een expert
op dit gebied.

Stap Actie Illustratie

Zet verstevigende stalen staven vast in de fundering met
behulp van 2K ankerlijm.
Het aantal stalen staven is afhankelijk van de grootte van

de
voetplaat, maar het is raadzaam om minimaal 20 staven

gelijk over het volledige oppervlak van de voetplaat te ver
delen. Het vrije uiteinde van de stalen staaf dient 2/3 van
de hoogte van de voetpiaat te zijn, om te zorgen voor een
juiste aanvulling met cementspecie.

0
t-.
0

0,

0,

t.
0
0
0,

1—

2
Doordrenk de bovenzijde van de betonnen fundering gron
dig, en verwijder het overtollige water.

Bekisting

correcte
bekisting aan beide uiteinden van jj

,—_, o F1

1-

Controleer voorafgaand aan het aanvullen met cementspe
cie zo nodig nogmaals of de voetpiaat waterpas staat. Giet
niet-krimpende cementspecie door de openingen van de
voetpiaat totdat de ruimte onder de voetpiaat volledig
gevuld is.
Vul de bekisting met cementspecie tot aan de bovenrand
van de voetplaat. Laat de cementspecie goed drogen voor
dat u leidingwerk aan de pomp koppelt. 24 uur is voldoende

4 tijd bij een goedgekeurde gietmethode.
19 32

Wanneer de cementspecie grondig is uitgehard, controleer
- u,m

dan de moeren van de fundatiebouten en draai deze zo
cemen S

. pecienodig vast.
Ongeveer twee weken nadat de cementspecie is gegoten, Bekisting
of wanneer de cementspecie grondig is uitgehard: breng
een verf op oliebasis aan op de openliggende randen van
de cementspecie om te voorkomen dat de cementspecie in
contact komt met lucht en vocht.

e
t.

‘0

0,
C’1

t-.

& -J
z

t
CD
1

w
z
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7.3 Uitlijnen 7.3.2 Het uitlijnen van de unit

7.3.1 Algemene informatie

Wanneer een complete unit gemonteerd wordt geleverd vanuit de
fabriek, dan zijn zo nodig de koppelingshelften nauwkeurig uitge
lijnd met vulplaatjes onder de pomp- en de motorbevestigings
punten.

Aangezien het transport en de installatie van invloed kan zijn op
de uitlijning van de pomp/motor moet de uitlijning steeds opnieuw
gecontroleerd worden voordat de pomp wordt ingeschakeld.

Het is belangrijk dat de definitieve uitlijning gecontroleerd wordt
als de pomp zijn werktemperatuur onder normale werkomstandig
heden bereikt heeft.

De pomp en motor uitlijnen met een richtliniaal

Het is van belang dat de uitlijning van de pomp/motor correct
wordt uitgevoerd. Volg de onderstaande procedure.

De waarden voor 0 en S2 kunnen gevonden worden in de vol
gende tabel. De waarde voor Si is 0,2 mm.

Afb. 12 Uitlijnen

Stap Actie

Maak een globale uitlij
ning van pomp en motor
en draai de bouten tot
het juiste aandraaimo
ment vast in de voet

,.. plaat. Zie de tabel Aan
draaimomenfen voor het
vastdraaien op pagina
15.

1-

2

.%.
Maak een merkteken op
de koppeling, bijvoor
beeld met een markeer
pen.

0
r,
w

..
3

! Houd een richtliniaal
tegen de koppeling en
stel vast of er een afwij
king is met een voeler

—‘ 0
— ° maat.

4

Draai de koppeling 90 0

en herhaal deze meting
met een richtliniaal en
een voelermaat. De uit
lijning is voltooid als de
gemeten waarden min
der dan 0,2 mm zijn. Ga
naar stap 8.

0

f..

Stap Actie

5

Stel de positie van de
motor bij. Draai de bou
ten los die de motor op
zijn plaats houden.

COJ
c.,
0
fl
0..

6

Plaats vulstukken met
de benodigde diktes.

CN
CN

1-

7

Draai de bouten tot het
juiste draaimoment vast.
Ga naar stap 3 en con
troleer de uitlijning nog
maals.

rq

1-

8

Controleer de afstand
S2 zowel verticaal als
horizontaal. Zie de tabel
Spleetbreedte S2 op
pagina 15. Als de
spleetbreedte binnen de
toleranties ligt, dan is de
uitlijning voltooid. Zo
niet, ga naar stap 6.

0

F—

c

G

-

Si 0
0
0

t
t
0

1-
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De pomp en motor uitlijnen met laserapparatuur

-j

z
(1)
.

1

•8

z

Stap Actie

9

Stap Actie

15

Maak een globale uitlij

. j ning van pomp en motor
en draai de bouten tot
het juiste aandraaimo

4
ment vast in de voet

, plaat. Zie de tabel Aan
draaimomenten voor het
vastdraaien op pagina

.? 15.

1
10

Meet de afstand tussen
de Witte lijnen op de
laserunits.

0,
0
‘9

..

16

Bevestig één laserbeu
gel aan de pompkoppe

.. ling.

‘9
t
‘9
0

1-

11

-

Voer de afstand in.

1-.
0
0

t
0

0

1-

17

Bevestig de andere
laserbeugel aan de kop

,. peling van de motor.
0
0

t
‘9
0

1-

12

Meet de afstand tussen
de S unit en het midden
van de spieet tussen de
koppelingen.

0

0

-

18

Plaats laserunit S, stati
onair, op het stationaire
gedeelte en laserunit M,

. beweegbaar, op het
beweegbare gedeelte.

13

Voerde afstand in.

t’.
0
0

0

-

19

Verbind de laserunits
met elkaar en sluit één
laserunit aan op de
besturingskast.

0

C0
0

t

0

1-

14

Meet de afstand tussen
de S unit en de eerste

. bout op de motor.

C’l

‘t

0

..

20

Zorg ervoor dat de
laserunits op dezelfde

‘. hoogte staan.
0
0

t.-
0
t.,
t
t.,
0

F—

Voer de afstand in.

t’.
0

9
t
t,
0

.-
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22

23

fr-4k

Stap Actie

21

Stap Actie

27

Meet de afstand tussen
de S unit en de achter

‘.. ste bout van de motor.
0

0

1-

De uitlijning is voltooid
als de gemeten waar
den minder dan 0,1 mm
zijn. Ga naar stap 32.

0
fl4

0

4-

28

De besturingskast geeft
aan dat de laserunits
gedraaid moeten wor
dennaarde “9 uur’
positie.

“,

0

4..

Stel de positie van de
motor bi]. Draai de bou
ten los die de motor op
zijn plaats houden.

‘.4
t’,

t’,
0

4..

29

Draai de laserunits naar
de “9 uur” positie.

4.-
0
0

‘0

0

4-

24

Plaats vulstukken met
de benodigde diktes.

4-
0
0

‘.4
‘.4

0

4-

30

Bevestig op de bestu
ringskast.

4.-
0
0

Ct

t’,
t
t’,
0

4..

25

Draai de bouten
opnieuw tot het juiste

‘... draaimoment vast.

‘.4
0,
t
0,
0

4..

31

Draai de laserunits naar
de “12 uur” positie.
Bevestig op de bestu
ringskast.

4-

0

4..

26

Herhaal de uitlijning tot
dat de waarden binnen
de toleranties vallen. Ga
naar stap 22.4.-

0

0
4.4

4..

Draai de laserunits naar
de “3 uur” positie.
Bevestig op de bestu
ringskast.

t

4..

Controleer de spleet
breedte S2. Zie de tabel
Spleetbreedte S2 op
pagina 15.4.-

0
0

L0
‘.4

4..
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.. Aandraaimoment
Beschrijving Afmetingen

[Nl

M6 10±2

M8 12±2,4

MiO 23±4,6

Zeskantbout M12 40 ± 8

M16 80±16

M20 120±24

M24 120±24

Spleetbreedte S2

Spleetbreedte S2
Buiten- [mm]

diameter van
de koppeling Standaard koppeling Uitbouwkoppeling

[mm]
Nominaal Tolerantie Nominaal Tolerantie

80 - - 4 0/-1

95 - - 4 0/-1

110 - - 4 0/-1

125 4 0/-1 4 0/-1

140 4 0/-1 4 0/-1

160 4 0/-1 4 0/-1

200 4 0/-1 6 0/-1

225 4 0/-1 6 0/-1

250 4 01-1 8 0/-1

__________

Meet S2 rondom de volledige koppeling. De maxi
N.B. maal toelaatbare afwijking tussen de grootste en

kleinste meting is 0,2 mm.

Als de koppeling en de motor niet door Grundfos geleverd zijn,
dan dienen de instructies van de fabrikant van de koppeling
opgevolgd te worden.

Waarschuwing

De koppelingsbeschermer dient tijdens bedrijf altijd
• aanwezig te zijn.

7.4 Leidingwerk

7.4.1 Leidingen

Zorg bij het installeren van de leidingen dat het pomphuis niet
door het leidingwerk onder spanning komt te staan.

De zuig- en persleidingen moeten een toereikende doorlaat heb
ben, rekening houdend met de voordruk van de pomp.

Installeer de leidingen zodanig dat luchtinsluiting wordt verme
den, vooral aan de zuigzijde van de pomp.

Plaats afsluitkleppen aan beide kanten van de pomp om te voor
komen dat u het systeem moet laten leeglopen als de pomp
gereinigd of gerepareerd moet worden.

Zorg dat de leidingen zo dicht mogelijk bij de pomp voldoende
worden ondersteund, zowel aan de zuig- als aan de perszijde. De
tegenflenzen moeten dicht bij de flenzen van de pomp geplaatst
worden zonder onder spanning te komen, aangezien dit schade
aan de pomp kan veroorzaken.

7.4.2 Omloopleiding

Waarschuwing

De pomp mag niet tegen een gesloten klep draaien
aangezien dit kan leiden tot een toename in tempera
tuur/vorming van stoom in de pomp, wat schade aan
de pomp kan veroorzaken.

Als er enig risico bestaat dat de pomp tegen een gesloten persaf
sluiter draait, moet worden gezorgd voor een minimale vloeistof-
stroom door de pomp, door een omloopleiding/afvoerleiding op
de persleiding aan te sluiten. Het minimale debiet moet ten min
ste 10 % van het maximale debiet bedragen. Het debiet en de
opvoerhoogte staan vermeld op het typeplaatje van de pomp.

7.5 Trillingsdemping

7.5.1 Vermindering van lawaai en trillingen

Overweeg trillingsdemping van de pomp, voor optimale werking
en zo weinig mogelijk lawaai en trillingen. Overweeg dit in het
algemeen altijd voor pompen met motoren van 11 kW en meer.
Voor motoren van 90 kW en meer is trillingsdemping verplicht.
Kleinere motoren kunnen echter ook ongewenst lawaai en trillin
gen veroorzaken.

Lawaai en trillingen ontstaan door de omwentelingen van de
motor en pomp en door de stroming in leidingen en huipstukken.
De invloed op de omgeving is subjectief en hangt af van de juiste
installatie en de toestand van de rest van het systeem.

Vermindering van lawaai en trillingen wordt het beste bereikt door
middel van een betonnen fundatie, trillingsdempers en expansie-
koppelingen. Zie afb. 14.

7.5.2 Trillingsdempers

Om te voorkomen dat trillingen worden doorgegeven aan gebou
wen adviseren we om de fundatie van de pomp door middel van
trillingsdempers te isoleren van het gebouw.

Voor de keuze van de juiste trillingsdemper zijn de volgende
gegevens nodig:

krachten die door de demper worden overgebracht

• motortoerental, rekening houdend met toerentalregeling,
indien van toepassing

• vereiste demping in % - aanbevolen waarde is 70 %.

De keuze van de trillingsdemper verschilt van opstelling tot
opstelling. Een verkeerde demper kan in sommige gevallen de
trillingen verergeren. Trillingsdempers dienen daarom op maat te
worden geleverd door de leverancier van de trillingsdempers.

Als u de pomp op een fundatie met trillingsdempers installeert,
plaats dan altijd expansiekoppelingen aan de pompflenzen. Dit is
belangrijk om te voorkomen dat de pomp in de flenzen hangt”.

Aandraaimomenten voor het vastdraaien

-J
z
in

6.

z

Afb. 14 Bevestiging aan leidingen

In
0

1-

Afb. 13 Leidingen

c0
0,

r’l
0
0

t—

15



7.6 Expansiekoppelingen

Expansiekoppelingen hebben de volgende voordelen:

• absorptie van thermische uitzetting en krimp van het leiding-
werk, veroorzaakt door wisselende vloeistoftemperatuur.

• vermindering van mechanische invloeden door drukgolven in
het leidingwerk

• isolatie van door de constructie veroorzaakte geluiden in het
leidingwerk; dit geldt alleen voor rubberen balgexpansiekop
pelingen.

lnstalleer expansiekoppelingen niet om te compen
seren voor onnauwkeurigheden in het leidingwerk,

N.B. zoals flenzen die uit het midden gepositioneerd zijn
of verkeerd zijn uitgelijnd.

De expansiekoppelingen dienen te worden geplaatst op een mini
male afstand van 1 tot 1 1/2 leidingdiameter vanaf de pomp,
zowel aan de zuig- als de perszijde. Dit voorkomt turbulentie in
de expansiekoppelingen, wat resulteert in optimale zuigomstan
digheden en een minimaal drukverlies aan de perszijde. Bij
watersnelheden van meer dan 5 m/s adviseren we om grotere
expansiekoppelingen te plaatsen die passen bij het leidingwerk.

Afbeeldingen 15 en 16 tonen voorbeelden van rubberen balgex
pansiekoppelingen met of zonder begrenzingstangen.

0

IN
0

1-

Afb. 15 Rubberen balgexpansiekoppeling met begrenzingstan
gen

Afb. 16 Rubberen balgexpansiekoppeling zonder begren
zingstangen

IN

0,

0,

0

F

Expansiekoppelingen met begrenzingstangen kunnen worden
gebruikt om de effecten van de expansie-/contractiekrachten op
het leidingwerk te verminderen. We raden altijd expansiekoppe
lingen met begrenzingstangen aan voor flenzen groter dan DN
100.

De leidingen dienen zodanig verankerd te zijn dat ze de expan
siekoppelingen en de pomp niet onder spanning zetten. Volg de
instructies van de leverancier en geef deze door aan adviseurs of
leidinginstallateurs.

Afbeelding 17 toont een voorbeeld van een metalen balgexpan
siekoppeling met begrenzingstangen.

IN
0

0
0,

IN

1-

Afb. 17 Metalen balgexpansiekoppeling met begrenzingstan

Vanwege het risico op scheuren van de rubberen balgen verdie
nen metalen balgexpansiekoppelingen de voorkeur bij temperatu
ren boven +100 C in combinatie met hoge druk.

7.7 Leidingen met stopbuspakking

Pompen met stopbuspakking vertonen altijd een continue lek
kage tijdens normaal bedrijf. We adviseren een afvoerleiding met
de afvoeropening van de lagerstoel, pos. A, G1/2, te verbinden
om de weglekkende vloeistof op te vangen.

Voor pompen met stopbuspakking, type SNF, en uitwendige sper
vloeistof, sluit u de afvoerleiding op de opening, pos. B, G1/8,
aan voordat u de pomp inschakelt. De uitlaatopening voor de
externe spoelleiding, pos. C, is 010.

0

c

c

gen

16



7.8 Lagerstoel Vullen met olie

C0

Smeer de lagers met behulp van een smeerpistool. Zie paragraaf
11.2.1 Met vet gesmeerde jagers voor de aanbevolen smeerinter
vallen.

Afb. 20 Lagerstoel met automatische vetsmeerders

T-

De smeerders worden afzonderlijk geleverd. Verwijder de smeer
nippels, bevestig de smeerders op de lagerstoel en stel ze in op
lediging binnen 12 maanden volgens de bij de smeerders gele
verde instructies.

7.8.2 Lagerstoel met constant-niveau-olievuller

__________

Bevestig de constant-niveau-olievuller op de
N.B. 1 lagerstoel voorafgaand aan het vullen. Zie de instruc

ties op het label van het reservoir.

C’4

c0

fl4

t0
4

0

T—

1 Verwijder de vuldop.

Scharnier de constant-niveau-olievuller vast en giet de

2
meegeleverde olie door de vulopening totdat het olie-
peil het aangegeven niveau bereikt in de verbindings-
bocht. Zie 1 in afb. 22.

Vul het reservoir van de constant-niveau-olievuller en
druk deze terug in positie. Nu wordt de lagerstoel met

3 olie gevuld. Tijdens dit proces kunnen er luchtbellen
worden waargenomen in het reservoir. Ga verder totdat
het correcte oliepeil is bereikt. Zie 2 in afb. 22.

Als er geen bubbels verschijnen in het reservoir, hervult
4 u het reservoir en drukt u dit terug op zijn plek. Zie 3 in

afb. 22.

5 Bevestig de vulplug.

Het oliepeil in de lagerstoel dient altijd te zijn zoals
getoond in afb. 23.

1 Voorzichtig Controleer het oliepeil regelmatig tijdens bedrijf en
vul de olie bij indien noodzakelijk. Het oliepeil moet
altijd zichtbaar zijn in het kijkglaasje.

Controleren van het oliepeil

Het oliepeil in de lagerstoel zal correct zijn zolang de constant
niveau-olievuller correct werkt. Om de werking van de constant
niveau-olievuller te controleren tapt u de olie langzaam af via de
aftapplug totdat de constant-niveau-olievuller begint te werken,
d.w.z. totdat er luchtbellen kunnen worden waargenomen in het
reservoir.

7.8.1 Lagerstoel met automatische vetsmering

Afb. 19 Lagerstoel met smeernippel

-J
2

.

1

2

Afb. 22 Vullen met olie

Stap Actie

Vulpiug
Correct oliepeil in
lagerstoel met con
stant-niveau-olie
vuIler tijdens
bedrijf

0

ei

Afb. 21 Lagerstoel met constant-niveau-olievuller

1 Voorzichtig 1 Bij aflevering zit er geen olie in de lagerstoel.

ii in con
stant-niveau-olie-
vuiler wanneer
deze gevuld is met
olie Aftapplug

Oliepeil tijdens
het vullen

Afb. 23 Vullen met olie
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7.9 Bewaking van de lagers 7.10 Drukmeter en mano-vacuüm-meter

7.9.1 Trillingsniveau

Het trillingsniveau geeft een indicatie van de conditie van de
lagers.

Lagerstoelen met constant-niveau-olievullers worden voorbereid
op trillingsmeting door middel van de schokpulsmethode (SPM).
Zie afb. 24.

Lagerstoelen met automatische smeerders of smeernippels wor
den voorbereid voor het achteraf aanbrengen van SPM-fittings.
Gaten worden dichtgestopt in de fabriek. Zie afb. 25.

Om continue bewaking van de werking te garanderen adviseren
we om een drukmeter aan de perszijde en een mano-vacuüm
meter aan de zuigzijde te installeren. Open de tapgaten voor de
drukopnemers alleen voor testdoeleinden. Het meetbereik van de
meters dient 20 % hoger te zijn dan de maximale persdruk van de
pomp.

Wanneer er gemeten wordt met drukmeters aan de pompflenzen,
dan dient opgemerkt te worden dat een drukmeter geen dynami
sche druk registreert. Bij alle Nl< en NKG pompen zijn de flenzen
aan de zuig- en de perszijde verschillend in diameter, wat resul
teert in verschillende stroomsnelheden in de twee flenzen. Als
gevolg daarvan zal de drukmeter aan de persflens niet de in de
technische documentatie genoemde druk tonen, maar een
waarde die tot 1,5 bar of ongeveer 15 m lager zal zijn.

7.11 Stroommeter

Om de motorbelasting te controleren adviseren we om een
stroommeter aan te sluiten.

Afb. 25 Lagerstoel voor achteraf aanbrengen van
SPM-meetapparatuur

7.9.2 Temperatuur

IS)

0
0
La
t,
cc
0

Lagerstoelen met automatische vetsmeerders, smeernippels of
constant-niveau-olievullers hebben aansluitingen voor Ptl 00 sen
soren voor het bewaken van de temperatuur in de lagers.

Deze sensoren kunnen in de fabriek worden gemonteerd, maar
dit kan ook achteraf worden gedaan. Er is een Grundfos sensor
beschikbaar.

cc
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Afb. 24 Lagerstoel met SPM-meetpunten

IS,
t’s

1-

gaten voor SPM-fitting

1/4” aansluiting
voor PtlOO sensor

Afb. 26 PtlOO sensoren gemonteerd in lagerstoel
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8. Flenskrachten en aandraaimomenten
-J

Fz

Mz (1)
Fy

c
My

w
w

Fx Mx Z

Mx

F

My

Fx7’’

Afb. 27 Flenskrachten en aandraaimomenten

Diameter

Kracht [N] Aanhaalmoment [Nm]
Grijs gietijzer

DN Fy Fz Fx My Mz Mx

32 298 368 315 578 263 298 385 560
40 350 438 385 683 315 368 455 665
50 473 578 525 910 350 403 490 718
65 595 735 648 1155 385 420 525 770
80 718 875 788 1383 403 455 560 823

Horizontale pomp, Z
100 945 1173 1050 1838 438 508 613 910as, pers aansluiting
125 1120 1383 1243 2170 525 665 735 1068
150 1418 1750 1575 2748 613 718 875 1278
200 2600 2100 2095 4055 805 928 1138 1680
250 3340 2980 2700 5220 1260 1460 1780 2620
300 4000 3580 3220 6260 1720 1980 2420 3560
50 525 473 578 910 350 403 490 718
65 648 595 735 1155 385 420 525 770
80 788 718 875 1383 403 455 560 823
100 1050 945 1173 1838 438 508 613 910

Horizontale pomp, x- 125 1243 1120 1383 2170 525 665 735 1068
as,zuigaansluiting 150 1575 1418 1750 2748 613 718 875 1278

200 2100 1890 2345 3658 805 928 1138 1680
250 2700 3340 2980 5220 1260 1460 1780 2620
300 3220 4000 3580 6260 1720 1980 2420 3560
350 3760 4660 4180 7300 2200 2540 3100 4560

RVS
Diameter Kracht [N] Aanhaalmoment [Nm]

DN Fy Fz Fx My Mz Mx

32 595 735 630 1155 525 595 770 1120
40 700 875 770 1365 630 735 910 1330

50 945 1155 1050 1820 700 805 980 1435

Horizontale pomp, z- 65 1190 1470 1295 2310 770 840 1050 1540
as, persaansluiting 80 1435 1750 1575 2765 805 910 1120 1645

100 1890 2345 2100 3675 875 1015 1225 1820
125 2240 2765 2485 4340 1050 1330 1470 2135
150 2835 3500 3150 5495 1225 1435 1750 2555
50 1050 945 1155 1820 700 805 980 1435
65 1295 1190 1470 2310 770 840 1050 1540
80 1575 1435 1750 2765 805 910 1120 1645

Horizoritalepornp,x-
100 2100 1890 2345 3675 875 1015 1225 1820

as, zuigaansluiting
125 2485 2240 2765 4340 1050 1330 1470 2135
150 3150 2835 3500 5495 1225 1435 1750 2555
200 4200 3780 4690 7315 1610 1855 2275 3360

* ZF en ZM zijn de vectorsommen van de krachten en momen

Als niet alle belastingen de maximaal toelaatbare waarde berei
ken, dan mag één van de waarden de normale limiet overschrij
den. Neem contact op met Grundfos voor meer informatie.
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9. Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden door een
erkende elektriciën in overeenstemming met de lokale regelge
ving.

Waarschuwing

— Voordat u het deksel van de klemmenkast verwijdert
en voordat u de pomp verwijdertldemonteert dient u
er zeker van te zijn dat de voedingspanning is uitge

• schakeld.

De pomp moet worden verbonden met een externe
netschakelaar.

De bedrijfsspanning en -frequentie staan vermeld op het type-
plaatje. Zorg ervoor dat de motor geschikt is voor de aanwezige
voedingsspanning.

De elektrische aansluiting dient te worden uitgevoerd overeen
komstig het aansluitschema aan de binnenzijde van het deksel
van de klemmenkast.

Waarschuwing

Indien elektrisch aangedreven apparatuur in een
explosie-gevaarlijke omgeving wordt gebruikt, dienen

• de in Nederland/België geldende voorschriften in
acht te worden genomen.

9.1 Motorbeveiliging

Driefasenmotoren moeten op een motorbeveiliging worden aan
gesloten.

Alle driefasen Grundfos MG en MMG motoren van 3 kW en meer
zijn voorzien van een thermistor. Zie de instructies in de klem
menkast van de motor.

Sluit de installatie aan zoals aangegeven staat op het aansluit-
schema aan de achterzijde van het deksel van de klemmenkast.

Waarschuwing

Voordat u begint met werkzaamheden aan motoren
die voorzien zijn van een thermische schakelaar of
thermistors, dient u zich ervan te overtuigen dat de
motor niet automatisch opnieuw kan inschakelen
nadat deze afgekoeld is.

9.2 Gebruik van een frequentie-omvormer

Alle driefasenmotoren kunnen worden aangesloten op een fre
quentie-omvormer.

Bij gebruik van een frequentie-omvormer wordt de isolatie van de
motorwikkelingen vaak blootgesteld aan zwaardere belasting en
is de motor luidruchtiger dan normaal door wervelstromen als
gevolg van spanningspieken.

Een grote motor die wordt aangedreven via een frequentie
omvormer wordt belast met stromen door de lagers.

Controleer de bedrijfscondities als de pomp wordt aangedreven
via een frequentie-omvormer.

Bedrijfscondities Actie

2-, 4- en 6-polige
Controleer of een van de motorlagers elek

motoren, bouw
trisch geisoleerd is. Neem contact op met

grootte 225 en
Grundfos.

meer

. . Monteer een uitgangsfilter tussen motoren
Geluidsgevoelige

. frequentie-omvormer; dit reduceert de
toepassingen

spanningspieken en dus ook het geluid.

Bijzonder geluids
gevoelige toepas- Monteer een sinusfilter.
singen

Monteer een kabel die voldoet aan de spe
cificaties van de leverancier van de fre

Kabellengte quentie-omvormer. De lengte van de kabel
tussen motor en frequentie-omvormer
beïnvloedt de motorbelasting.

Voedingsspanning Controleer of de motor geschikt is voor fre
tot 500 V quentie-omvormers.

Monteer een sinusfilter tussen motor en
Voedingsspanning frequentie-omvormer. Dit reduceert de
tussen 500 V en spanningspieken en dus ook het geluid. Of
690 V controleer of de motor over verzwaarde

isolatie beschikt.

Voedingspanning Monteer een sinusfilter en controleer of de
van 690 V en hoger motor over verzwaarde isolatie beschikt.

10. lnbedrijfstelling en opstarten

Schakel de pomp pas in wanneer deze met vloeistof
N.B. is gevuld en is ontlucht.

10.1 Algemene informatie

Waarschuwing

Bij het verpompen van drinkwater moet de pomp met
schoon water worden doorgespoeld alvorens te wor
den ingeschakeld om alle vreemde materie, zoals
conserveringsmiddelen, testvloelstof of vet, te verwij
deren.

10.1.1 Pompen met stopbuspakking

Controleer bij pompen met een stopbuspakking of de pakking
drukker correct is aangebracht. De pompas moet handmatig kun
nen worden gedraaid. Als de pomp lange tijd uitgeschakeld is
geweest, draait u deze handmatig om er zeker van te zijn dat de
pomp niet is gaan vastzitten. Maak de stopbuspakking los of ver
wijder de pakking.

10.2 lnbedrijfstelling

10.2.1 Het leidingsysteem spoelen

De pomp is niet ontworpen voor het verpompen van
vloeistoffen die vaste deeltjes bevatten, zoals puin
uit leidingen en lassiakken. Voordat u de pomp
opstart moet het leidingsysteem grondig worden

1 Voorzichtig gereinigd, gespoeld en met schoon water worden
gevuld.

De garantie omvat geen schade als gevolg van het
spoelen van het leidingsysteem met de pomp.

c
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10.3 Aanzuigen 10.4 Controle van de draairichting

Voor gesloten systemen of open systemen waarbij het
vloeistofniveau hoger is dan de instroomopening van de
pomp

1. Sluit de afsluitklep in de persleiding en open langzaam de
afsluitklep in de zuigleiding. Zowel de pomp als de zuigleiding
moeten compleet gevuld zijn met vloeistof.

2. Draai de ontluchtingsnippel los om de pomp te ontluchten.
Wanneer er vloeistof uitkomt, draai dan de ontluchtingsnippel
dicht.

Waarschuwing

Let op de richting van de ontluchtingsnippel zodat
uitstromend water geen lichamelijk letsel kan veroor
zaken, of de motor of andere onderdelen kan
beschadigen.

Bij installaties met hete vloeistoffen dient in het bij
zonder rekening te worden gehouden met het gevaar
van kokend hete vloeistof.

Bij installaties met koude vloeistoffen dient in het bij
zonder rekening te worden gehouden met het gevaar
van persoonlijk letsel veroorzaakt door de koude
vloeistof.

Zuigwerking met terugslagkiep

De zuigleiding en de pomp moeten met vloeistof gevuld en ont
lucht worden voordat de pomp ingeschakeld wordt.

1. Sluit de afsluitklep in de persleiding en open langzaam de
afsluitklep in de zuigleiding.

2. Verwijder de ontluchtingsnippel, M.

3. Giet vloeistof door de opening totdat de zuigleiding en de
pomp geheel met vloeistof zijn gevuld.

4. Plaats de ontluchtingsnippel, M.

De zuigleiding kan via de de ontluchtingsnippel gevuld en ont
lucht worden. Zie afb. 28. Als alternatief kan voor de pomp een
aanzuigapparaat met trechter worden geïnstalleerd.

Voor open systemen waarbij het vloeistofniveau lager is dan
de instroomopening van de pomp
1. Als een afsluitklep is aangebracht aan de zuigzijde van de

pomp moet de afsluitklep geheel worden geopend.

2. Sluit de afsluitklep in de persleiding en draai de vul- en ont
luchtingsnippels dicht.

3. Sluit een handmatig te bedienen ontluchtingspomp aan in
plaats van een aanzuigapparaat met trechter.

4. Plaats een schuifklep tussen de ontluchtingspomp en de cen
trifugaalpomp om de ontluchtingspomp tegen overdruk te
beveiligen.

5. Wanneer de schuifklep bij de handmatige ontluchtingspomp
geopend is, ontlucht u de zuigleiding door korte snelle pomp-
slagen te maken totdat de vloeistof aan de perszijde uit de
pomp stroomt.

6. Sluit de afsluitklep bij de ontluchtingspomp.

Waarschuwing

1 De pomp moet met vloeistof gevuld zijn voordat de
• draairichting wordt gecontroleerd.

De correcte draairichting is met pijlen aangegeven op het pomp-
huis. Gezien vanaf de pomp moet de draairichting tegen de klok
in zijn. Zie afb. 28.

10.5 Inschakeling

Voordat de pomp wordt ingeschakeld moet de afsluitklep aan de
zuigzijde volledig geopend worden. De afsluitklep aan de pers-
zijde moet nagenoeg geheel gesloten blijven.

Schakel de pomp in.

Ontlucht de pomp tijdens inschakelen door de ontluchtingschroef
in de pompkop/deksel los te draaien tot een regelmatige vloei
stofstroom uit de ontluchtingsopening stroomt.

Waarschuwing

Let op de richting van de ontluchtingsopening zodat
uitstromend water geen lichamelijk letsel kan veroor
zaken, of de motor of andere onderdelen kan
beschadigen.

Bij installaties met hete vloeistoffen dient in het bij
zonder rekening te worden gehouden met het gevaar
van kokend hete vloeistof.

Bij installaties met koude vloeistoffen dient in het bij
zonder rekening te worden gehouden met het gevaar
van persoonlijk letsel veroorzaakt door de koude
vloeistof.

Wanneer het leidingwerk met vloeistof is gevuld, open de afsluit-
klep aan de perszijde dan langzaam tot deze volledig open is.

Als de pomp is uitgerust met een motor met een uit

__________

gang die geselecteerd is op basis van een specifiek
Voorzichtig 1 maximaal debiet, dan kan de motor overbelast raken

als deze op een lagere verschildruk werkt dan
waarop gerekend is.

Controleer op overbelasting door het stroomverbruik van de
motor te meten en de waarde te vergelijken met de nominale
stroom die staat vermeld op het typeplaatje van de motor. Smoor
in geval van overbelasting de klep aan de perszijde totdat de
motor niet meer overbelast is.

Meet het stroomverbruik van de motor altijd tijdens het inschake
len.

__________

Tijdens het starten is de stroomsterkte van de motor
N.B. tot zes maal hoger dan de stroomsterkte bij vollast

die aangegeven staat op het typeplaatje.
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Afb. 28 Aftapplug en ontluchtingsnippel
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10.6 Aanloopperiode asafdichting 11. Onderhoud
Het afdichtingsloopvlak wordt gesmeerd met de verpompte vloei
stof, en dit betekent dat een bepaalde lekkage vanuit de asaf
ciichting kan komen. Wanneer de pomp voor de eerste keer wordt
ingeschakeld, of wanneer een nieuwe asafdichting is geïnstal
leerd, dan is een bepaalde aanloopperiode nodig voordat de lek
kage is gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau. De benodigde
tijd hiervoor hangt af van de bedrijfstatus, d.w.z. elke keer dat de
bedrijfsstatus verandert wordt een nieuwe aanloopperiode geïniti
eerd.

Onder normale omstandigheden verdampt de lekkende vloeistof.
Het gevolg hiervan is dat er geen lekkage gedetecteerd wordt.

Vloeistoffen zoals kerosine zullen niet verdampen, en druppels
zullen zichtbaar zijn, maar dit is geen storing van de asafdichting.

Mechanische asafdichtingen

Mechanische asafdichtingen zijn precisie-onderdelen. Als mecha
nische asafdichtingen of recent geïnstalleerde pompen defect
raken, dan zal dit doorgaans in de eerste bedrijfsuren gebeuren.
De belangrijkste oorzaak van zulke vormen van uitval is een
onjuiste installatie van de asafdichting of de leiding voor sper
vloeistof en/of onjuiste hantering van de pomp gedurende de
installatie.

Stopbuspakking

De pakkingdrukker mag tijdens het opstarten niet te vast zijn aan-
gedraaid, omdat voldoende smerende vloeistof de as en de pak
kingsringen moet kunnen bereiken. Wanneer het pakkinghuis en
de pakkingdrukker ongeveer dezelfde temperatuur hebben
bereikt als de onderdelen van de pomp, is de stopbuspakking vol
ledig ingelopen. Als de stopbuspakking teveel lekt, draai deze
dan gelijkmatig iets verder aan terwijl de pomp draait. Om conti
nue smering te garanderen moeten steeds enkele druppels uit de
stopbuspakking druppelen om de pakkingsringen of de asbus
tegen beschadiging te beschermen. We adviseren 40 tot 60 drup
pels per minuut.

10.7 ln-Iuitschakelen van de motor

Max. aantal motorstarts per uur

Bouwgrootte Aantal polen

2 4 6

56-71 100 250 350

80-100 60 140 160

112-132 30 60 80

160-180 15 30 50

200-225 8 15 30

250-315 4 8 12

10.8 Referentie-aflezingen van bewakingsapparatuur

We adviseren om de initiöle aflezingen van de volgende parame
ters te nemen:

trillingsniveau - gebruik SPM-meetpunten

lagertemperatuur - als er sensoren zijn gemonteerd

zuig- en persdruk - gebruik drukmeters.

De aflezingen kunnen als referentie worden gebruikt bij abnor
maal bedrijf.

11.1 Pomp

Waarschuwing

Schakel de voedingsspanning uit voordat u werk
zaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren. Zorg
dat de voedingsspanning niet per ongeluk kan wor
den ingeschakeld.

De pomp is onderhoudsvrij.

11.1.1 Mechanische asafdichtingen

Mechanische asafdichtingen zijn onderhoudsvrij en lekken nage
noeg niet. Wanneer er sprake is van aanzienlijke en toenemende
lekkage, moet de mechanische asafciichting direct gecontroleerd
worden. Als de glijvlakken beschadigd zijn, dient de gehele asaf
dichting te worden vervangen. Mechanische asafdichtingen moe
ten met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

11.1.2 Stopbuspakking

Als de stopbuspakking te veel lekt en niet verder kan worden
aangedraaid, moet de stopbuspakking worden vervangen. Na
verwijdering: reinig en controleerde asbus, kamer en pakking
drukker. Zie voor meer informatie de service-instructies voor de
NK.

11.1.3 Vervanging van pakkingsringen

1 Pakkingdrukker

2 Pakkingsring

3 Verdeelring

1. Draai de pakkingdrukker los en verwijder deze.

2. Verwijder oude pakkingsring, verdeelring, indien aanwezig, en
pakkingsringen achter de verdeelring met behulp van een
pakkingsringhaak.

3. Plaats één voor één twee nieuwe pakkingsringen. Druk deze
stevig op hun plaats, waarbij u de naden 120 graden ver-
sprongen aanbrengt.

4. Plaats een eventuele verdeelring.

5. Plaats voor D24/D32 één pakkingsring en voor D42/D48/D60
nog twee extra, waarbij u de naden 120 graden versprongen
aanbrengt. Als geen verdeelring wordt gebruikt, zijn twee
extra pakkingsringen vereist.

6. Plaats de pakkingdrukker terug.

Ç

Afb. 29 Dwarsdoorsnede van een stopbuspakking
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Pos. Beschrijving

Volg deze stappen bij het vervangen van de pakkingsringen:
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De pomp inschakelen met nieuwe pakkingsringen

Pakkingsringen vereisen smering. Daarom moet de stopbuspak
king altijd 40 tot 60 druppels per minuut lekken. Draai de pakking
drukker nooit te vast aan.

Voor aanzuighoogtetoepassingen kan het nodig zijn de pakking
drukker iets te vast aan te draaien bij het inschakelen van de
pomp om te voorkomen dat lucht in de pomp kan binnendringen.
Lucht in de pomp in deze situatie heeft tot gevolg dat de pomp de
vloeistof niet kan aanzuigen.

Draai de pakkingdrukker onmiddellijk weer los als de pomp vloei
stof levert, waardoor een lekkage van 40 tot 60 druppels per
minuut mogelijk wordt. Stel na enkele bedrijfsuren bij als de lek
kage toeneemt.

11.1.4 Vervanging van de asbus

De asbus kan versleten raken aangezien de levensduur van de
bus afhankelijk is van de toepassing. Als de lekkage zelfs met
nieuwe pakkingsringen te hoog is ondanks dat de pakkingdrukker
enigszins te vast is aangedraaid, moet de asbus worden vervan
gen.

11.2 Smering van de lagers in de lagerstoel

11.2.1 Met vet gesmeerde lagers

Pomp met levenslang gesmeerde lagers

Afb. 30 Lagerstoel met gesloten, levenslang gesmeerde
lagers

0,

r-.

De lagerstoel met gesloten, levenslang gesmeerde lagers is
onderhoudsvrij. Onder optimale bedrijfscondities zal de levens
duur van de lagers ongeveer 17.500 bedrijfsuren bedragen. Na
die tijd is het raadzaam om de lagers te vervangen. Zie paragraaf
13.1 Servicesets.

Luister ter controle van de lagers regelmatig naar de
N.B. lagers m.b.v. een vaste staaf. Voor dit type lagerstoel

zijn er geen SPM-meetpunten.

Afb. 31 Lagerstoel met open rollager en dubbele hoekcontact
lager die worden gesmeerd via smeernippels

0
0)

0,

0

Afb. 32 Lagerstoel met open rollager en dubbele hoekcontact
lager die worden gesmeerd via automatische vet
smeerders

Als de pomp smeernippels of automatische vetsmeerders heeft,
moet het vet in de lagers gedurende de hele levensduur worden
vernieuwd.

Onder optimale bedrijfscondities zal de levensduur van de lagers
ongeveer 100.000 bedrijfsuren bedragen. Na die tijd is het raad
zaam om de lagers te vervangen. Zie paragraaf 13.1 Servicesets.
Nieuwe lagers moeten met vet worden gevuld conform specifica
ties van Grundfos. Verwijder alle gebruikte vet in de lagerstoel
alvorens de nieuwe lager te plaatsen.

Automatische vetsmeerders

Vervang de smeerders iedere 12 maanden. Volg deze procedure
bij het vervangen van de smeerders:

1. Verwijder de hoofdaftapplug, zie afb. 33, onder in de
lagerstoel gedurende een uur tijdens bedrijf om oud en over
tollig vet te verwijderen.

2. Bevestig de nieuwe smeerders boven op de lagerstoel en stel
ze in op lediging binnen 12 maanden volgens de bij de smeer
ders geleverde instructies.

3. Plaats de hoofdaftapplug onder in de lagerstoel terug.

Grundfos adviseert SKF SYSTEM 24 smeerders, type LAGD 125/
HP2 of LAGD 601HP2.

Aantal Productnummer

2 x LAGD 125/H P2 96887371

2 x LAGD 60/HP2 97776374

Pomp met smeernippels of automatische vetsmeerders
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Smeren via smeernippels

Grundfos adviseert de volgende smeerintervallen en hoeveelhe
den smeervet:

Diameter Hoeveelheid smeervet [g]Smeerinterval
van as

[bedriifsuren) Rollager Hoekcontactlager[mml

24 7500 11 15

32 4500 13 20

42 4500 22 30

48 3500 27 38

60 3500 30 41

Het smeerinterval is een geschatte waarde, die geldt
bij een bedrijfstemperatuur tot 70 °C. Wij adviserenVoorzichtig
de intervallen te halveren voor elke 15 C stijging van
de bedrijfstemperatuur boven 70 C.

Smeervet verversen

Volg deze procedure voor het verversen van smeervet:

1. Plaats een geschikte container onder de lagerstoel om het
gebruikte smeervet op te vangen.

2. Verwijder de aftappluggen voor het smeervet. Zie afb. 33.

3. Vul de lagerstoel met de aanbevolen hoeveelheid smeervet
met behulp van een smeerpistool.

4. Plaats de aftappiuggen terug.

Grundfos adviseert SKF LGHP2 smeervet voor smering. Zie de
tabel hieronder.

Basis karakteristieken

Code, DIN 51825 K2N-40

Penetratieklasse, NLGI 2-3

Verdikker Polyurea (di-urea)

Base olie Mineraal

Bedrijfstemperatuur -40- +150 C, -40- +302 °F

Smeltpunt, ISO 2176 240 C, 464 F

Dichtheid, DIN 5175 Bij 20 C: 085 - 0,95 g/cm3

Base olie viscositelt

40 C, 104 F 96 mm2/s

100 C, 212 °F 10,5 mm2/s

Als er een zichtbaar smeervetlek is, adviseren wij u
N.B. de deksel van de lagerstoel te openen en de V-ring

te vervangen. Zie paragraaf 13.1 Servicesets.

__________

Als de pomp langer dan zes maanden opgeslagen of
1 Voorzichtig 1 buiten bedrijf is geweest, adviseren wij u het smeer

vet te vervangen voordat u de pomp in bedrijf neemt.

Bij binnendringing van verontreinigingen, vermindert
frequentere smering dan aangegeven door het
smeerinterval de negatieve effecten van vreemde

__________

deeltjes. Hierdoor worden de schadelijke effecten
Voorzichtig van de schurende deeltjes verminderd. Bij vloeibare

verontreinigingen, zoals water of procesvloeistoffen,
gelden eveneens kortere smeerintervallen. Over
weeg continue smering in het geval van ernstige ver
ontreiniging.

Meng nooit smeervetten met verschillende verdik
kers, zoals een smeervet op lithium basis met smeer
vet op natrium basis, zonder dit bij de leveranciers te
controleren.

Vermeng nooit een minerale olie met een syntethiVoorzichtig
sche olie.

Sommige smeervetten zijn verenigbaar, maar dit
beoordelen is zeer moeilijk. De vuistregel is om een
lager altijd met hetzelfde smeermiddel te smeren dat
oorspronkelijk werd gebruikt.

Afb. 33 Het smeervet verversen

voor smeervet

0
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11.2.2 Olie-gesmeerde lagers 11.3 Bewakingsapparatuur

01
0

0

1-

Afb. 34 Lagerstoel met olie-gesmeerde rol- en dubbele hoek
contactiagers

Onder optimale bedrijfscondities zal de levensduur van de rol- en
dubbele hoekcontactlagers ongeveer 100.000 bedrijfsuren bedra
gen. Na die tijd is het raadzaam om de lagers te vervangen. Zie
paragraaf 13.1 Servicesets.

Om de lager conditie te bewaken, dient u regelmatig
de trillingsniveaus te meten met behulp van de SPM

N.B. meetpunten op de lagerstoel. Zie paragraaf
7.9.1 Trillingsniveau.

De lagers zijn gesmeerd met minerale olie. Intervallen voor ver
vanging van de olie evenals de vereiste hoeveelheden worden
onderstaand opgegeven.

Eerste olie ver- Volgende olie verLagertemperatuur
versing versingen

Tot 70 C Elke 4400 uur
Na 400 uur

70-90 C Elke 2200 uur

Diameter van de Olie hoeveelheid,
Lagertype koppelingsas ca.

[mm] [ml]

42 850
Rol- en hoekcon-

48 1700
tactlagers

60 1350

Verversen van de olie

Stap Actie

1
Plaats een geschikte container onder de lagerstoel om
de gebruikte olie op te vangen.

2 Verwijder de ontluchtings-/vulpiug en de aftapplug.

Na het aftappen van de lagerstoel: plaats de aftapplug
3 en vul de lagerstoel met nieuwe olie. Zie paragraaf

7.8.2 Lagerstoel met constant-niveau-olievuller.

__________

Controleer het oliepeil regelmatig tijdens bedrijf en
N.B. vul de olie bij indien noodzakelijk. Het oliepeil moet

altijd zichtbaar zijn in het kijkglaasje.

Basiskarakteristieken
Testmethode

Shell Omala 68

Viscositeitsklasse ISO 68

AGMA EP Gear Oil Gracie 68

Old AGMA Grade 2 EP

Viscositeit:

Bij 40 C D 445 68 mm2ls

At 100 C, 212 F 0 445 8,8 mm2ls

Ontvlammingspunt, COC, °F D 92 405

Vloeipunt, F D 97 -15

Het is raadzaam deze parameters wekelijks af te lezen:
• trillingsniveau - gebruik SPM-meetpunten

• lagertemperatuur - als er sensoren zijn gemonteerd

• zuig- en persdruk - gebruik drukmeters.

Als alternatief: volg het onderhoudsplan dat voor uw toepassing
is opgesteld.

11.4 Motor

De motor moet periodiek gecontroleerd worden. Het is belangrijk
de motor schoon te houden, om te zorgen voor voldoende venti
latie. Als de pomp staat opgesteld in een stoffige omgeving, dan
moet hij regelmatig gecontroleerd en gereinigd worden.

11.4.1 Smering

Motoren tot en met bouwgrootte 132 hebben onderhoudsvrije,
voor de gehele levensduur gesmeerde lagers.

Motoren met een bouwgrootte van meer dan 132 moeten
gesmeerd worden zoals aangegeven staat op het typeplaatje van
de motor. Er kan vet van de motor afkomen.

Specificaties van het smeermiddel: Zie paragraaf
11.4.2 Lageriet.

11.4.2 Lagervet

Op lithium gebaseerd vet met de volgende specificaties moet
gebruikt worden:

• NLGI klasse 2 of 3

• viscositeit van basisolie: 70-150 cSt bij +40 °C
• temperatuurbereik: -30 tot +140 C tijdens continu bedrijf.

12. Vorstbescherming en periodes van
buitengebruikstelling

Pompen die niet worden gebruikt tijdens vorstperioden dienen te
worden ontdaan van vloeistof om schade te voorkomen.

Tap de pomp af door de aftapplug te verwijderen. Zie afb. 28.

Draai de ontluchtingsnippel pas vast en plaats de aftapplug pas
terug als de pomp weer wordt gebruikt.

Waarschuwing

Zorg ervoor dat de ontsnappende vloeistof geen per
sonen kan verwonden of schade kan toebrengen aan
de motor of andere onderdelen.

Bij installaties met hete vloeistoffen dient in het bij
zonder rekening te worden gehouden met het gevaar
van kokend hete vloeistof.

Bij installaties met koude vloeistoffen dient in het bij
zonder rekening te worden gehouden met het gevaar
van persoonlijk letsel veroorzaakt door de koude
vloeistof.

Als de pomp moet worden leeggemaakt voorafgaande aan een
lange periode dat deze niet gebruikt wordt, spuit dan een paar
druppels siliconenolie op de as bij de lagerstoel. Zo wordt voorko
men dat het asafdichtingsloopvlak vastloopt.
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13. Service
z

Waarschuwing

Als een pomp gebruikt is voor een vloeistof die scha- (
delijk voor de gezondheid of giftig is, dan moet de
pomp aangemerkt worden als verontreinigd.

cn
Als Grundfos gevraagd wordt om zon pomp te servicen, dan die
nen alle gegevens over de verpompte vloeistof etc. aan Grundfos
verstrekt te worden voordat de pomp voor service wordt opge
stuurd. Anders zal Grundfos kunnen weigeren om de pomp te
servicen.

Mogelijke kosten voor het opsturen van de pomp zijn voor reke
ning van de klant.

13.1 Servicesets

Servicesets voor NK, NKG, zie Grundfos Product Center of Ser
vice Kit Catalogue.

14. Technische specificaties

14.1 Elektrische gegevens

Zie het typeplaatje van de motor.

14.2 Geluidsbelasting

Zie tabel op pagina 29.

14.3 Riemaandrijving

Als de unit van riemaandrijving is voorzien, dan mogen de onder
staande waarden niet worden overschreden:

Max. motorvermogen [kW] voor asuit
einde

Toerental n
[min1]

024 032 042 048 060

1000 4 7 11 18 22

1500 5 10 25 32 38

2000 6 14 25 - -

2500 7 17,5 - - -

3000 10 20 - - -

Bij grotere vermogens dient een tussenas met lagers te worden
gemonteerd.

14.4 Aandrijving via verbrandingsmotor

Waarschuwing

Wanneer de pompen worden aangedreven door ben
zine- of dieselmotoren, moeten de installatie- en
bedieningsinstructies van de motorfabrikant nauwge
zet worden opgevolgd. Vooral de draairichting is erg
belangrijk. Gezien vanaf het uiteinde van de aan
drijfas draait de pomp rechtsom (met de klok mee).

A
Gezien vanaf het uiteinde van de aandrijfas moet de‘ motor dus linksom draaien (tegen de klok in). De

•
juiste draairichting is door middel van een pijl aange
geven op het pomphuis.

Als de motor is geïnstalleerd in een afgesloten
ruimte, moet in het bijzonder rekening worden gege
vens met de gegevens over de verbrandingslucht en
de gegevens over de uitlaatgassen.

Wanneer de tank wordt afgetapt, dan moeten contai
ners met een afdoende grote inhoud voor dit doel
worden klaargezet.

c
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15. Opsporen van storingen

Waarschuwing

Alvorens het deksel van de klemmenkast te verwijde
ren of de pomp te verwijderen/demonteren dient u er
zeker van te zijn dat de voedingspanning naar de
pomp is uitgeschakeld en niet per ongeluk weer kan
worden ingeschakeld.

b) Verkeerde draaTrichting. Verwissel twee fasen van de voedingspanning.

c) Lucht in de zuigleiding. Ontlucht en vul de zuigleiding en de pomp.

d) Tegendruk is te hoog. Stel het werkpunt in conform het gegevensblad. Contro
leer het systeem op de aanwezigheid van verontreinigin
gen.

e) De voordruk is te laag. Verhoog het vloeistofniveau aan de zuigzijde. Open de
afsluitklep in de zuigleiding. Zorg dat wordt voldaan aan
alle voorwaarden die zijn beschreven in paragraaf
7.4 Leidingwerk.

f) Zuigleiding of waaier geblokkeerd door ver- Reinig de zuigleiding of de pomp.
ontreinigingen.

g) Pomp zuigt lucht aan als gevolg van defecte Controleer de afdichtingen van het leidingwerk, de
afdichting. afdichtingen van het pomphuis en de asafdichtingen, en

vervang deze zo nodig.

h)

2. De motorbeveiliging a) De pomp is geblokkeerd door verontreinigin- Reinig de pomp.
heeft de motor uitge- gen.
schakeld omdat de b) De pomp draait boven het nominale werk- Stel het werkpunt in conform het gegevensblad.
motor overbelast is. punt.

c) Dichtheid of viscositeit van de vloeistof is Indien minder debiet toereikend is, verminder dan het
hoger dan gespecificeerd bij het plaatsen van debiet aan de perszijde. Of monteer een motor met een
de bestelling, groter vermogen.

d) De motorbeveiliging is niet correct ingesteld. Controleer de instelling van de motorbeveiliging en ver
vang deze zo nodig.

e) Motor draait op twee fasen. Controleer de elektrische aansluiting. Vervang de zeke
ring als deze defect is.

3. De pomp maakt a) De voordruk van de pomp is te laag, waar- Verhoog het vloeistofniveau aan de zuigzijde. Open de
teveel lawaai. door cavitatie optreedt. afsluitklep in de zuigleiding. Zorg dat wordt voldaan aan
De pomp draait onre- alle voorwaarden die zijn beschreven in paragraaf
gelmatig en trilt. 7.4 Leidingwerk.

b) Lucht in zuigleiding of pomp. Ontlucht en vul de zuigleiding of de pomp.

c) Tegendruk is lager dan gespecificeerd. Stel het werkpunt in conform het gegevensblad.

d) Pomp zuigt lucht aan als gevolg van laag Verhoog het vloeistofniveau aan de zuigzijde en houd
vloeistofniveau. het zo constant mogelijk.

e) Waaier is uit balans of vervuilde waaierbla- Reinig en controleer de waaier.
den.

f) Interne onderdelen zijn versleten. Vervang de defecte onderdelen.

g) Pomp staat onder spanning door het leiding- Plaats de pomp zodanig dat deze niet onder spanning
werk, waardoor lawaai ontstaat bij het staat.
inschakelen. Ondersteun de leidingen.

h) Defecte lagers. Vervang de lagers.

i) De motorventilator is defect. Vervang de ventilator.

j) Defecte koppeling. Vervang de koppeling. Lijn de koppeling uit.
Zie paragraaf 7.3.2 Het uitlijnen van de unit.

k) Vreemde voorwerpen in de pomp. Reinig de pomp.

1) Gebruik van een frequentie-omvormer Zie paragraaf 9.2 Gebruik van een frequentie-omvormer.

&
Storing

1. De pomp levert geen
of te weinig vloeistof.

Oorzaak

a) Onjuiste elekelektrische aansluiting, bijvoor
beeld twee fasen.

Oplossing

-J
z
In

ce
1

z

Controleer de elektrische aansluiting en corrigeer zo
nodig.

Pomp zuigt lucht aan als gevolg van laag
vloeistofniveau.

Verhoog het vloeistofniveau aan de zuigzijde en houd
het zo constant mogelijk.
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16. Afvalverwijdering

Dit product, of onderdelen van dit product dienen op een milieu
vriendelijke manier afgevoerd te worden:

1. Breng het naar het gemeentelijke afvaldepot.

2. Wanneer dit niet mogelijk is, neemt u dan contact op met uw
Grundfos leverancier.

Wijzigingen voorbehouden.

(

Storing Oorzaak Oplossing

4. Lekkende pomp, aan- a) Pomp onder spanning door het leidingwerk, Plaats de pomp zodanig dat deze niet onder spanning
sluitingen, asafdich- waardoor lekkage in het pomphuis of bij de staat.
ting of stopbuspak- aansluitingen ontstaat. Ondersteun de leidingen.
king. b) Afdichtingen van het pomphuis of afdichtin- Vervang de afdichtingen van pomphuis of aansluitingen.

gen van de aansluitingen zijn defect.

c) Mechanische asafdichting is vuil of blijft vast- Controleer en reinig de mechanische asafdichting.
zitten.

d) Mechanische asafdichting defect. Vervang de mechanische asafdichting.

e) De stopbuspakking is defect. Verpak de stopbuspakking opnieuw. Repareer of ver
vang de stopbuspakking.

f) Asoppervlak of asbus is beschadigd. Vervang de as of de asbus. Vervang de pakkingsringen
in de stopbuspakking.

5. Te hoge temperatuur a) Lucht in zuigleiding of pomp. Ontiucht de zuigleiding of de pomp en vul eventueel bij.
in pomp of motor. b) De voordruk is te laag. Verhoog het vloeistofniveau aan de zuigzijde. Open de

afsluitklep in de zuigleiding. Zorg dat wordt voldaan aan
alle voorwaarden die zijn beschreven in paragraaf
7.4 Leidingwerk.

c) De lagers worden gesmeerd met te weinig, te Voeg smeermiddel toe, verminderde hoeveelheid
veel of ongeschikt smeermiddel. smeermiddel of vervang het smeermiddel.

d) Pomp en lagerzitting onder spanning door Plaats de pomp zodanig dat deze niet onder spanning
het leidingwerk. staat. Ondersteun de leidingen. Controleer de uitlijning

van de koppeling.
Zie paragraaf 7.3.2 Het uitljnen van de unit.

e) De axiale druk is te hoog. Controleerde openingen van de waaier en de borgrin
gen aan de zuigzijde.

f) De motorbeveiliging is defect of de instellin- Controleer de instelling van de motorbeveiliging en ver
gen zijn incorrect. vang deze zo nodig.

g) De motor is overbelast. Verlaag het debiet.

6. Olie lekt uit lager- a) De lagerstoel is gevuld met teveel olie door Tap de olie af totdat de constante-oliepeil regelaar begint
steun. de vulopening, wat een oliepeil boven de te werken, d.w.z wanneer er luchtbellen zichtbaar zijn in

onderzijde van de as tot gevolg heeft. het reservoir.

b) Olie afdichtingen defect. Vervang de olie-afdichtingen.

7. Olie lekt uit reservoir. a) Naden van reservoir beschadigd. Vervang het reservoir.
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Bijlage

Sound pressure levels
\. The data in this table applies for pump inciuding motor,

(MG, MMG, Siemens and TECO motors).

The values stated are maximum sound pressure levels. Toleran
ces are according to ISO 4871.

50 Hz

2-pole: n = 2900 min1

4-pole: n = 1450 min1

6-pole: n = 970 min1

60 Hz

2-pole: n 3500 min1

4-pole: n = 1750 min

6-pole: n = 1170 min1

Maximum sound pressure level fdB(A)] - ISO 3743
Motor
fkW]

Three-phase motors

2-pole 4-pole 6-pole

Maximum sound pressure level [dB(A)] - lSO 3743
Motor
[kW]

Three-phase motor

2-pole 4-pole 6-pole

0.25 - - -

0.37 - - -

0.55 - - -

0.75 - -

0.25 56
0.37 56 45
0.55 57 42
0.75 56 42
1.1 59 50
1.5 58 50
2.2 60 52

1 59 52

‘4._._
- 63 54

5.5 63 57
7.5 60 58
11 60 60
15 60 60

18.5 60 63
22 66 63
30 71 65
37 71 66
45 71 66
55 71 67
75 73 70
90 73 70
110 76 70
132 76 70
160 76 70
200 76 70
250 82 73
315 82 73
355

40
43
43
47
52
63
63
63
66
66
66
66
66
59
60
58
58
61
61
61
61
65

1.1 64 51 43
1.5 64 52 47
2.2 65 55 52

3 54 57 63
4 68 56 63

5.5 68 62 63
7.5 73 62 66
11 70 66 66
15 70 66 66

18.5 70 63 66
22 70 63 66
30 71 65 62
37 71 65 63
45 75 65 62
55 75 68 62
75 77 71 66
90 77 71 66
110 81 75 66
132 81 75 66
160 81 75 69
200 81 75 -

280 86 - -

288 - 77 -

353 86 - -

362 - 77 -

398 81
408 -
460 -

77 75
400 - 75

79 -

79 -
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Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argantina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garin
1619 Gartn Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-332745 3190

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P0. Box 2040
Ragency Perk
South Australta 5942
Phone: +61-6-8461-4611
Talafax: +61-8-8340 0155

Austria
GRUNDFOS Pompen Vertrieb Ges.rn.b.H.
Grundfosstra5e 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefas: +43-6248-883-30

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellus S.A.
Boomsesteenwag 81-83
6-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécople: +32-3-870 7301

Belarux
flpegcraserenbcTeo PYHRt0C e
Meecee
220125, Me+ca
yn. Wac)apexeceee, 11, o4. 56, EL)
eflopTe
Ten.: +7(375 17)28639 72/73
øaec: +7(375 17) 286 3971
E-maiI: minxk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina
GRUNDFOS Sara)evo
Zmaja od Bosne 7-7A,
61-1-71000 Sarajaxo
Phone: +387 33 592 480
Telefas: +367 33 590 465
www.bx.grundfos.com
e-rnail: grxndfos@bih.net.bx

Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630
CEP 09850 - 300
Sâo Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefas: +55-11 4343 5015

Buigaria
Grundfos Eulgarie BOOD
Slatixa District
Iztochna Tangenta street os. 100
60- 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Pas. +359 2 49 22 201
email: bxlgarie@grondfos.bg

Canada
GRUNDFDS Canada Isc.
2941 Brigliton Road
Oakville, Ontarlo
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefas: +1-905 829 9512

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
1OP The Hub, No. 33 Sohoeg Road
Miehang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +8621 61225222
Telefas: +8621 61225333

Croatia
GRUNOFOS CROATIA d.o.o.
Bozinaki prilaz 38, Buzin
HR-1 0010 Zagreh
Phone: +385 1 6595 400
Telefas: +385 1 6595 499
w.hr.grundfos.com

Czech Republic
GRUNDPOS s.r.o.
Öajkovského 21
779 00 Diomooc
Phona: +420-585-716 111
Telefas: +420-585-716 299

Denmark
GRUNDFOS DKA/S
Martis Bachs Vaj 3
DK-8850 Bjerrlngbro
Til.: +45-87 50 50 50
Talefas: +45-875051 51
0-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grusdfos.com/DK

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti 00
Paterhsri tee 920
11415 Taltinn
Tal: + 372 606 1690
Faa:+3726061691

Finland
DY GRUNDFDS Psmpst AB
Trukkikaja 1
Fl-01360 Vantaa
Phone: +359-)0) 207 889 500
Telafas: +359-(0) 207 889 550

France
Pompes GRUNOFOS Distribation S.A.
Parc d’Activltés de Chesnas
57, rue de Malacombe
P-38290 St. Duanhn Fallaviar (Lyon(
Tél.: +33-474821515
Télécopia: +33-474 94 1051

Germany
GRUNOFOS DMBH
Schlütarstr. 33
40699 Erkraih
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefas: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grandfos.de
Service in Dautschiand:
s-mail: kundnndiesst@grondfos.de

Greece
GRUNDFOS Hallas A.E.B.E.
2Oth km. Athison-Markopoulcu Av.
P0. Boe 71
GR-1 9002 Peanta
Phone: +0030-210-66 83400
Telefas: +0030-210-6646273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Usit 1, Groand iloor
Siu Wai Industrial Centra
29-33 Wing Hong Straat &
68 King Lam Straat, Chaung Sha Was
Kowloon
Phona: +852-27861706 / 27861741
Telefas: +852-27858664

Hungsry
GRUNOFOS Hungdria Kil.
Park 0. 8
H-2045 Törökbâlint,
Phona: +36-23 511 110
Telafas: +36-23 511 111

indta
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Did Mahabatipuram Road
Thoraipakkam
Channat 600 096
Phona: +91-44 2496 6800

indonesia
PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
JIn. Ciltltian Basar No.454. Makasar,
Jakarta Timor
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21469-51900
Talafas: +62 21-460 6910 / 460 6901

lreiand
GRUNDFOS (Iratand) Lid.
Unit A, Marrywail Business Park
Ballymoont Raad Lowar
Dabltn 12
Phose: +353-1-4089 800
Talefas: +353-1-4089 830

ltaiy
GRUNDFOS Pompa Italia Sri.
Via Gras Sasso 4
1-20060 Traccazzano (Milano)
Tal.: +39-02-95838112
Telafas: +39-02-95309290/95838461

Japan
GRUNDFOS Pumps KiL
Ootanda Metallon Bldg., 5F,
5-21-15, Higauhi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phnna: +81 35446 1391
Tetafas: +81 354489619

Korea
ORUNDFOS Pumps Koraa Ltd.
6th Floor, Aju Buliding 679-5
Yaoksam-dsng, Kangnam-ko, 135-916
Seoul, Korea
Phona: +82-2-5317 600
Talafas: +82-2-5633 725

Latvia
SlA GRUNDFOS Pumps Latvla
Daglava hiznasa cantrs
Augusto Deglavo iala 60, LV-1035, Riga,
Tâlr.: + 371 7149640,7 149 641
Fakse: + 371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumpa UAB
Smolansko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tal: + 370 52 395 430
Fas: + 370 52 395 431

Maisysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Pegsam Ul/25
Glanmaria Indostrial Park
40150 Shah Alom
Salasgor
Phona: +60-3-5569 2922
Telatas: +60-3-5569 2866

Mexico
Bombas GRUNDFOS de Mésico S.A. da
C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parqua Industrial Suva Aercpuarto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Talafas: +52-81-8144 4010

Nathariands
ORUNDFOS Netharlands
Vaiawezocm 35
1326 AE Almere
Postbuu 22015
1302 CAALMERE
Tal.: +31-88-478 6336
Talatas: +31-88478 6332
6-mail: info_gnlgrundtos.com

New Zeeland
GRUNDFOS Pumpu NZ Lid.
17 Baatrica Ttnslay Crascant
North Harbosr Indastrial Estata
Albany, Auckland
Phcna: +64-9-415 3240
Talafas: +64-9415 3250

Norway
GRUNOFOS Pumpar AlS
Stramsveien 344
Postboks 235, Lairdal
N-10h1 Oslo
Tif.: +47-22 90 47 00
Talafas: +47-22 32 21 50

Poiand
ORUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.

ul. Klonowa 23
Baranowo k. Pozsania
PL-62-081 Prze±miarowo
Tal: (+48-61)6501300
Fas: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNOFOS Portugal, 5k
Raa Calvat da Magalhâas, 241
Apartado 1079
P-2770-1 53 Pago da Arcos
Tal.: +351-21440 7600
Talefas: +351-2144076 90

Romania
GRUNDFOS Pompa România SRL
Bd. Birslntei, nr 103
Pantelimon county Ilfox
Phona: +4021 200 4100
Talefas: +4021 200 4101
6-mail: romanla©grondfas.ra

Russia
000 rpyvo4ac Poccwi
109544, r Mocesa, yn. Wuasuaan, 39-41,
cTp. 1
Ten. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
cPaec (+7)4955648611
6-mail grundfos.moscaw@grundfos.com

Serbia
Grundfos Srbija don.
Omladinskih brigada 90b
11070 NovI Beograd
Phana: +361 11 2258 740
Telafas: +381 11 2281 769
www.rs.grsridfos.com

Singapore
GRUNOFOS (Singapore) Pia. Lid.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Talafas: +65-6661 9689

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozské 40
821 09 BRAT1SLAVA
Phona: +421 25020 1426
sk.gmsdtos.com

Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
illandroxa 8h, Sl-1231 Ljubljana-Örnuâe
Phone: +38631 718 808
Telafas: +386 (0)1 5680 619
6-mail: sloxaeia@gmndfos.si

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mounijoy and Gaorga Allen Roads
Wilbari Eet. 2
Badiordviaw 2009
Phane: (+27) Ii 579 4800
Pas: (+27)11 455 6066
6-mail: lsmart@grundfos.com

Spain
Bombas GRUNDFDS Espata S.A.
Camino dele Foantecilla, s/s
6-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telafas: +34-91-628 0455

Sweden
GRUNDFOS AB
Boe 333 (Losnagârdsgatan 6)
431 24 Mtlndal
Tal.: +46 31 332 23 000
Telefaa: +4631 331 9460

Switzerland
GRUNDFDS Pampan AG
Broggacherstrusse 10
CH-6117 Pdllaeden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telafae: +41-44-806 8115

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Lid.
7 Floor, 219 Min-Choan Road
Taichang, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefae: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNOFOS (Thailand) Lid.
92 Chaloem Phraktat Rama 9 Road,
Dakmai, Pravaj, Baegkak 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefae: +66-2-725 8999

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Lid. Sti.
Gabza Orgaeiza Sanayi Btilgasi
lhsan dede Caddasi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gehze/ Kocaeli
Phona: +90 - 262-679 7979
Talafae: +90 - 262-679 7905
6-mail: satisgmndlas.com

Ukraine
Eiaeec t4eHTp Cepona
Crana’.rve woce, 103
M. KaTe, 03131, Yepaîua
Tanarjtou: (+35 044) 237 04 00
Saec.: (+38 044(23704 01
6-mail: okralne@grondios.com

United Arab Emirstes
GRUNDFOS Golf Disiribution
P0. Boe 16768
Jabal Ah Free Zose
Dobai
Phona: +971 4 8815 166
Telelaa: +971 48815136

United Kingdom
GRUNDFDS Pumps Lid.
Groxebory Road
Leighion Bezzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Talafax: +44-1525-950011

US.A.
GRUNDFDS Pemps Corparatias
17100 Wast ll8th Tarrace
Diathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Talefae: +1-913-227-3500

Uzbekistan
Grundios Tashkani, Uzbektsian The Rapra
seniahve Difice of Gmndfos Kazakhsian in
Uzbektstan
38a, Dybak siraat, Tashkent
Tesacpoa: (+998(71 150 3290 / 71150
3291
Galm: (+998)711503292

Addresses Revised 29.09.2015
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