ndusrhëe pomp
Qucksor Oude

Inhoud
Voor je begint

.

2

Inleiding

2

Ter in[o

2

Opgele[

2

Exraoebehoren

2

Andere didacrische mogelijkheden

Fou[! Bladwijzer nier gedeflnieerd.

Hoo[donderdelen van de ops[elling

2

De industriële pomp gebruiken

3

Preven[ie[ en predic[ie[ onderhoud

3

Tpeplaa[je

Four! Bladwijzer nier gedeflnieerd.

Andere didac[ische mogelijkheaen

4

Na afloop van een oeensessie

4

Voor je begint...
Inleiding

Extra toebehoren

Met de Gruno[os NK 32-160.1 een kleine industriële
centri[ugoalpomp, kunnen leerlingen een goed
inzicht verkrijgen in de werking van centrifugoal en
volumetrische pompen. Ze kunnen een waaier van
dichtingen, ienzen en ogers eren vervangen, een
stuurbord op de pomp aansluiten en preventieF en
predictieF onderhoud uiNjoeren.

Flens DN5O RP 2
-> 4 bouten + 4 moeren + dichting
RP 1 ¼ + bouten + dichting
- Flens DN32
-> 4 bouten + 4 moeren + dichting
- Slijtrng (brons) D63 / D77x1 0
GroeFkogellagers 6306 D30/D72x1 9 met
dichtingen en deksel
Elastische klauwkoppeling B/H80
Aspakking BAQE GG D28
0-ringen 177.39xx3,53
-

—

—

-

-

-

Opgelet 41

-

Vergrendel de taFelwielen alvorens je begint te
werken met de industriële pomp.
Zorg dat de voedingsspanning is aFgeschakeld!
Draai bou[en en moeren aan met een
momentsleutel

(lx)
(lx)
(lx)
(2x)
(6x)
(2x)
(4x)

Ter inFo lh
Om industriële pomp optimaal te benutten wordt
aanbevolen om deze [e gebruiken in combinatie met het
asuitlijntoestel met laser (SHAFTALIGN 0S3),
opvulplaten (shims).

HooFdonderdelen van de opstelling
Pomp

Koppeling

Elektrische motor

Steun

2

De industriële pomp gebruiken...
PreventieF en predic[ie[ onderhoud

1Ibe PT6Ø
fl4fli

4

%*W...flU

fl4.

7

Vervangen van een flens en dich[ing
DN5@ RP 2 + bouen + dich[ing
DN32 RP 1 ¼ + bou[en + dich[ing
-

—

-

—

\ ‘)v

Vervangen van een sIij[- en geleidingsring (brons)
D63/D77x10
-

Vervangen van een groeFkogellager
6306Z D30/D72x1 9 me[ dichingen en deksel
-

Vervangen van een elas[ische klauwkoppeBng
B/H80
-

l

1

Vervangen van een aspokking
-BAQEGGD28

3

Vervangen van een 0-ring
177.39x3.53
-

ldenFiflcalie van onderdelen
-

MG9OSB2-24-H3

3— MOT

No.87220357

P2 1 50kW 2—pole / S1

-

-

-

50Hz

cosw 0.87
60Hz

/Y

—

0.82

/Y

U220—240/380—415V
11/1 5,45/3,15A
Imax 6,00 / 3,45A
n 2890—2910 mirn
1
U220—277/380—480V
11/1 5,35—4,70 I3,10—2,70A
max 5,90 5,1 5A 13,40 2,95A
—

—

-

-

-

-

-

-

-

Eiek[rische molor
Normsokkelpomp NK
Lagers
SIijL en geleidingsring (brons
Groe[kogeWager
Elas[ische klauwkoppeling
Aspakking
0-ringen
Bou[en
Moeren
Slui[ringen

Andere didac[ische mogelijkheden
Ui[lijnen me asu[iijn[oes[el me[ laser en
opvulpla[en (shims),.
zie rekening volgende bladzijde
-

Na afloop van een oe[ensessie
Con[roleer de ops[elling en meld even[uele gebreken aan RTC Limburg
4

zij eirkse

1

Stede uitlijning Grundtos pomp RTC

d,rç

Dcorsrd 9-S

RTC 5OOOOO

Ceaker Machlnenfa.&rjek

GMF

fstsch roef

5

