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Garantivillkor
1.

Följande villkor gäller för försäljning av maskiner, komponenter och relaterade tjänster och produkter, av CDR Pompe
SpA (nedan kallad "produkterna")

2.

C.D.R Pompe SpA (tillverkaren) garanterar endast:
a.) sina produkter som fria från fel i material, design och utförande vid original köp;
b) dess produkter kommer att fungera i enlighet med CDR Pompe SpA avgörande manualer, CDR Pompe SpA
garanterar inte att produkten kommer att uppfylla de exakta behoven hos kunden, förutom för de ändamål som anges
i någon inbjudan till att göra handlingar eller andra dokument som särskilt ska ställas till CDR Pompe SpA innan avtal
ingås;
c.) högkvalitativa material används vid konstruktion av pumpar och som maskinbearbetning och montering utförs de
högsta standarderna.
Förutom det som uttryckligen anges ovan, lämnar CDR Pompe SpA inga garantier, uttryckliga eller underförstådda,
angående produkter, inklusive alla garantier om lämplighet för ett visst ändamål
.

3.

Denna garanti skall inte vara tillämplig vid andra omständigheter än fel I material, design och utförande. I synnerhet
ska garanti inte gälla vid följande:
a.)
b.)

Årlig kontroll, underhåll, reparationer och utbyte av slitdelar (packnignar, o.ringar, gummidetaljer, bussningar
o.s.v.);
Skador på produkten genom:
b.1.)

Ingrepp i, missbruk eller felaktig användning, inklusive underlåtenhet att använda produkten för sina
normala ändamål som anges vid köptillfället eller i enlighet med CDR Pompe SpA instruktioner om
användning och underhåll av produkten eller installationen eller otillräcklig ventilation eller användning
av produkten på ett sätt som strider mot tekniska eller säkerhetsstandard i kraft.

b.2.)

Reparationer utförda av icke kvalificerad personal eller användandet av andra delar än
originaldelar från C.D.R Pompe SpA.

b.3.)

Olyckor, laga hinder eller någon orsak som inte kontrollera CDR Pompe SpA, inklusive men ej
begränsat till blixtnedslag, vatten, eld, jordbävning, och oroligheterna, osv.;

4

Garantin skall täcka utbyte eller reparation av de delar som är dokumenterat felaktiga på grund av konstruktion eller
montering, med nya eller reparerade delar kostnadsfritt levereras av CDR Pompe SpA Delar underkastade normalt
slitage omfattas inte av garantin. CDR Pompe SpA skall besluta om huruvida den defekta eller felaktiga delen skall
ersättas eller repareras.

5

Garantin av levererade produkter gäller för perioden i enlighet med den nuvarande lagen från leveransdatum, under
förutsättning att meddelandet om de påstådda felen på de produkter eller delar av dessa ges till CDR Pompe SpA i
skriftlig inom den obligatoriska tiden av 8 dagar.

6

Reparation eller ersättning enligt denna garanti skall inte ge rätt till en förlängning, eller en ny inledning av period av
garanti. Reparation eller ersättning enligt denna garanti kan uppfyllas med funktionellt likvärdiga renoverade enheter.
Endast kvalificerad personal godkända av CDR Pompe SpA får utföra reparation eller utbyte av defekta delar efter
noggrann granskning av pumpen. Bytta defekta delar eller komponenter kommer att tillhöra CDR Pompe SpA.

7

Produkterna är byggda enligt standard CE, normerande och är testade (i förekommande fall) av CDR Pompe SpA.
Justering och test av andra tillsynsmyndigheten är för kundens konto. Produkterna skall inte betraktas som defekt i
material, design eller arbete om de måste ändras eller justeras för att överensstämma med nationella eller lokala
tekniska eller säkerhetsföreskrifterna i kraft i något annat land än den för vilken enhet som ursprungligen var
konstruerade och tillverkade . Denna garanti skall inte ersätta sådana anpassningar, ändringar eller justeringar, eller
försök att göra det, vare sig det genomförs eller inte, inte heller några skador som följer av dem, eller någon
anpassning, förändring eller justeringar för att uppgradera produkterna från sina normala ändamål som beskrivs i
produkter samt manual utan skriftligt medgivande från CDR Pompe SpA

8

Installation, inklusive elektriska och andra anslutningar som är enligt CDR Pompe SpA ritningar, är kundens ansvar
om inte annat avtalats skriftligen.

9

CDR Pompe SpA ansvarar inte för eventuella anspråk, oavsett kontrakt, skadestånd eller annat, för indirekta,
särskilda, tillfälliga eller följdskador, orsakade av kunden eller av tredje part, inklusive förlust av vinst, som uppstår
genom en eventuell överträdelse av par. 3 ovan eller av att kunden eller tredje part inte kunnat använda produkterna.
Steady ovanstående CDR Pompe SpA ansvar gentemot kunden eller tredje man från alla anspråk, oavsett kontrakt,
kränkning eller annat, skall begränsas till det totala belopp som kunden betalat för den produkt som orsakade
skadorna.

10
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Detta avtal skall tolkas och regleras av den italienska lagen. Alla tvoster som uppstår ur eller i samband med detta
avtal skall lämnas till den exklusiva behörigheten för domstolen i Milano.
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1

Allmän information

1.1 Introduktion

ETS pumpen är inte självsugande.

I denna manual beskrivs centrifugalpumpar av
modell ETS, i kortkopplat utförande enligt
standarder DIN 24256 och ISO 2858.
Temag Pumpar AB vill tacka er för att ni valt
våra produkter.
Vi tror att ni kommer bli mycket nöjda med
användandet av våra Pumpar. Naturligtvis
säkerställer en korrekt installation liksom ett
korrekt bruk av denna produkt de allra bästa
resultaten. Vänligen läs därför denna manual
noggrant innan Ni installerar och sätter
pumpen in drift

Pumpen är utvald efter de driftsförutsättningar
som angivits vid ordertillfället. Om Ni behöver
byta förutsättningar för vilken valts, vänligen
konsultera Temag Pumpar AB innan någon
förändring genomförs.

Andra användningsområden än de som
omnäms i denna manual betraktas som
felaktiga och vid sådan användning kan Temag
Pumpar AB inte hållas som ansvarig vare sig
för materiella eller personskador.

Användaren ansvarar för eventuell skada som
orsakats av användande som avviker från det
som har överenskommits vid order. Det är
också kundens ansvar:
-

Att kontrollera lämpligheten hos pumpen
gentemot arbetsmiljön.
Att förse operatören med skyddsanordningar.
Att förse användaren med information
beträffande tillåten användning.

1.2 Manualens syfte

1.4 Copyright

Denna manual ger användaren av pumpen
som tillverkats av C.D.R. Pompe S.p.A. den
information som är nödvändig för en korrekt
installation, ett riktigt användande och
underhåll,
i
enlighet
med
de
säkerhetsbestämmelser som föreskrivs av
allmänna EU-normer.

Denna manual och information häri tillhör CDR
Pompe SpA, som förbehåller sig rätten att
ändra
innehållet
utan
förvarning.
Den innehåller teknisk information och ritningar
som är egendom av CDR Pompe SpA.
Inga delar av denna manual får reproduceras i
någon form utan föregående skriftligt
medgivande från CDR Pompe SpA.

1.3 Användningsområde
Centrifugalpumparna med magnetkoppling,
modell ETS, är konstruerade för att överföra en
mängd olika vätskor med temperaturer
varierande mellan -30°C och +140°C, maximal
viskositet 450 cSt (efter omräkning av
utförande) vid maximalt systemtryck PN10
(ETS 30 och 40) PN40 (ETS 50, 60, 70 och
80).
Siffrorna ovan beror emellertid på storlek av
pump, och vilka material som används i
pumpen och vilken vätska som ska pumpas.

Temag Pumpar AB – Intruktionbok ETS

logo och namn är registrerade
varumärke för C.D.R. Pompe S.p.A.
LSC (Linear Spring Compensation) är ett
registrerat varumärke och tillhör CDR Pompe
SpA.
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1.5 Pumpidentifiering
Tillverkarens märkskylt:
Varje pump är försedd med en typskylt från
tillverkaren C.D.R. Pompe, som innehåller
följande information:
1. Pump model (pumpmodell)
2. Serial No. (serienummer)
3. Item
(when
requested)
(pumpens
benämning)
4. Capacity (kapacitet)
5. Head (uppfordringshöjd)
6. Material in contact with liquid (material
som kommer i kontakt med vätskan)
7. Impeller diameter (diameter på impeller)
För applikationer där det efterfrågas Exklassad utrustning, finns en extra skylt på
pumpen. På skylten finns följande
information:
8.
9.
10.
11.

CE logo
Ex protection Logo (Ex logo)
Equipment Group (explosionsgrupp)
Explosive Atmosphere class: (Typ av fara i
atmosfär, G = Gas, D = damm)
12. Temperature class: (temperatur klassning)

8

9

10
0

11

12

Den maximala verkliga yttemperaturen beror i
slutändan på driftsförutsättningarna i
applikationen. (UNI EN 13463-1 art.6.1.3).
Vid behov av reservdelar eller information
beträffande pumpen, ange I första hand
informationen som finns på denna märkskylt.
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2 Säkerhet
2.1 Inledning
Denna manual innehåller all den information
som är nödvändig för korrekt installation, drift
och underhåll av pumpen. Den bör läsas och
förstås av all personal som är involverad i
installationen, driften och underhållet av
pumpen, innan den startas.
Handhavande som inte är överensstämmande med säkerhetsbestämmelserna
kan innebära en föra för människor,
omgivningen/miljön och för maskinen.
Leverantörens ansvar garanteras endast om
pumpen används i enlighet med de
instruktioner som ges i denna manual.
Nivåerna som uppges i denna manual eller i
vilket dokument som helst beträffande
pumpen får aldrig överskridas.
2.2 Symboler och tecken

STOP

VARNING:
En process som måste utföras
mycket försiktigt.
FARA: ENERGITILLFÖRSEL
Fara orsakad av elektriska
anordningar.
FARA: MAGNETISKT FÄLT
Fara orsakad av magnetiska fält.
ALLMÄN FARA:
Potentiell fara för all som arbetar
med pumpenheten.

Underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter
som beskrivs i instruktionsmanualen kan vara
en källa till fara för människor, miljö och
maskin, och om föreskrifterna ej hålls, avsägs
all rätt att göra anspråk på att CDR Pompes
S.p.A.
Gränserna som anges i instruktionsboken
eller annan dokumentation får aldrig
överskridas.
Starta inte pumpen innan den är
vätskefylld.

Temag Pumpar AB – Intruktionbok ETS

2.3 Kvalificering och utbildning av
personal
Personalen som ansvarar för installationen,
driften samt underhållet av de pumpar vi
producerar måste vara kvalificerade att utföra
de operationer som beskrivs i denna manual.
Temag Pumpar AB kan erbjuda personalen
erforderlig utbildning för installation och
handhavande av pumpen.
2.4 Säkerhetsinstruktioner

VID SERVICE SKA ALLTID SKYDDSUTRUSTNING
ANPASSAD
FÖR
ÄNDAMÅLET ANVÄNDAS.
Utför aldrig något underhåll på
pumpen då den är i drift, eller innan
den här kopplats ifrån.
Koppla alltid ur enheten.
Undvik eventuella risker som kan orsakas av
elkraft (se nuvarande regler i kraft).
Kontrollera att datan på motorskylten stämmer
överens med strömmen pumpen ska anslutas
till.
Undvik att pumpa vätskor som kan
orsaka kemiska reaktioner om pumpen
inte är rengjord.
Rengör alltid pumpen noga innan annan
vätska ska pumpas.
ETS magnetdrivna centrifugalpumpar
använder en mycket stark magnet för
alla modeller.
Personer med pacemaker får inte
närma sig magnetiska komponenter,
då kraftiga magnetiska fält kan störa
hjärtrytm.
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Pumpens kalla och varma delar måste
skyddas för att undvika oavsiktlig kontakt.
Vi påminner om att yttertemperaturen på
pumpen beror till största del av vätskan som
pumpas. (UNI EN 13463-1 art.6.1.3).

Vi rekommenderar att Ni endast använder
original reservdelar och godkända tillbehör.
Användandet av reservdelar som inte är i
original eller icke-godkända tillbehör, kan
medföra materiella eller personskador.

Rör inte skyddet over de roterande delarna,
och rör inte eller gå för nära de roterande
delarna när de är i rörelse.

2.7 Säkerhet i explosiva miljöer.

Undvik alltid att torrköra pumpen. Starta
STOP
pumpen när den är helt vätskefylld, med
ventilen på tryckledningen nästan helt
stängd. Begränsa detta förhållande till
den tidpunkten för start av pumpen.
Det är inte lämpligt att pumpa vätska med fasta
partiklar, särskilt om den är känslig för
magnetism. Kontakta alltid Temag Pumpar AB
i de fall då orena vätskor ska pumpas, om
detta inte nämndes när pumpen beställdes.
Utsätt inte pumpar för stora temperaturväxlingar.
STOP

Rengör pumparna före reparation/
underhåll!

Frätande och farliga vätskor i pumpen kan
vara farlig för Er hälsa och säkerhet!

Efter underhåll, starta pumparna igen genom
att följa säkerhetsinstruktionerna I kapitel 6
”Start och stopp”.
2.5 Ljudnivå
ETS-pumparna, inkluderande motorn,
framkallar under normala driftsförhållanden
inte en ljudnivå på mer än 80 dBA.
De huvudsakliga källorna för buller är:
vätsketurbulens i anläggningen, kavitation eller
annan onormal körning som inte beror på
tillverkaren. Operatören ska tillse att lämpliga
skyddsanordningar finns ifall ljudkällorna skulle
framkalla en skadlig nivå för operatörer och för
omgivningen (i enlighet med allmänna
föreskrifter).

Det är användarens ansvar att vid beställning
kontrollera att applikationen passar för de Exzoner där pumpen installeras.
Den maximala verkliga yttemperaturen beror i
slutändan på driftsförutsättningarna i
applikationen. (UNI EN 13463-1 art.6.1.3).
ETS är tillverkade enligt 94/9/CE – ATEX
grupp II, klass 2G standarder.
Den
maximala
driftstemperaturen
för
pumpmodellen är 140°C.
Användaren måste verifiera att den
temperaturen inte överskrids.

Gnistring
Förhindrar att gnistor uppstår vid eventuell
kontakt mellan yttre magneten och flänsen vid
slitage av lager.
Jordning
Pumpens motor och bottenplatta kan jordas
var för sig för att förhindra att elektrostatisk
laddning bildas.
Positionerna för jordning är märkta med
internationella symboler…
Motor
Om pumpen beställs utan motor, kontrollera att
motorn är godkänd att användas i den miljön
pumpen är beställd för.
Det är användarens ansvar att se till så att
pumpen används inom de parametrar som
angivits vid beställning.
Om detta inte kan garanteras, är det
användarens ansvar att införskaffa lämplig
utrustning för att angivna parametrar ska
uppfyllas.

2.6 Ändringar och reservdelar
Alla ändringar beträffande användandet av den
förvärvade pumpen, får utföras endast efter
konsultation med Temag Pumpar AB.
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Rekommenderade tillbehör:
Användaren måste ta hänsyn till pumpens
tekniska begränsningar. En mycket viktig
parameter
är
driftstemperaturen.
Om
användaren inte kan garantera att pumpen
körs inom maxgränserna, måste övervakningsenheter installeras.

PT100 temperatur kontroll
Känner av om inre pumphuset blir överhettat.
Inställningen på PT100 är 0-20 mA och
beräknad på ett påslag med +20°C till
vätskans maximala arbetstemperatur.

Motorskydd
Stoppar pumpen vid eventuell torrkörning eller
vid överbelastning orsakad av:
- Att pumpen går mot stängd ventil,
antingen på trycksidan eller på
sugsidan
- Ändrade förhållanden i vätskan
beroende på temperaturförändringar.

Temag Pumpar AB – Intruktionbok ETS
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3 Emballering

och hantering

3.1 Emballage

TOP

FRAGILE

KEEP DRY
VOID
MOISTURE

Pumparna packas normalt antingen i kartonger
med plast eller skum som packmaterial, eller
fastsatta på lastpallar och inslagna i plastfolie.
Vid pumpar beställda utan elektrisk motor, är
de packade med den yttre magneten lös och
förvarade i förpackningen separerade från
pump och skyddas med skum / padding.
Särskilda förpackningar enligt kundens
begäran är tillgängliga vid behov för att passa
den typ och transportmedel kunden önskar.
Förpackningarna måste öppnas och hanteras
enligt de instruktioner som visas på den.

För att flytta kartonger, lådor och pallar
som väger mer än 20kg, ska lämpliga
hjälpmedel och skyddsutrustning användas.
Vid lyft av pump, undvik lyft som kan skada
pumpen eller elmotorn. Vid lyft fäst lådan som
det visas nedan.

För att säkerställa att lådan, kartonger eller
pallar kan hanteras och lyftas ordentligt,
kontrollera symbolerna på förpackningen.
Följande inskrift ger förklaringar till detta
ändamål:
3.2 Frakter
De varor som vi levererar genomgår en kontroll
och godkänns innan de skickas. Det är dock
rekommenderat att kontrollera dina
inkommande paket.
Innehållet i varje förpackning beskrivs i
följesedeln. Kontrollera Er checklista noga vid
tiden för inleverans och tala eventuellt med
föraren/ transportör på plats. Kontrollera
eventuella skador på varor och förpackningar.
Alla reklamationer måste göras omedelbart
genom en anmälan till transportföretaget och
få dem att skriva under det påståendet.
Dessutom kontrollera att sändningen uppfyller
specifikationerna för beställningen (antal och
typ av varor).

3.3 Förvaring
STOP

Vid förvaring måste pumpen placeras i
en torr miljö och förvaras i originalförpackningen eller likvärdigt skydd.
Skyddslock och pluggar måste sitta kvar på
pumpens flänsar tills den installeras.
Om pumpen måste lagras under lång tid och/
eller i särskilt svåra miljöförhållanden,
rekommenderas att förpackningen förseglas
runt pumpen med något hygroskopiskt ämne
(kiselgel) för att förhindra att fukt kan komma in
och skada pumpen.
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4 Beskrivning
4.1 Beskrivning

ETS är en kortkopplad enstegs
centrifugalpump med magnetisk koppling, De
yttre delarna som inte är tillverkade av rostfritt
stål är målade med ett skikt av epoxy lack 60
µm) och två lager av polyuretan emalj RAL
5021.
De delar i kontakt med den pumpade vätskan
är tillverkade antingen i rostfritt stål AISI 316L
eller Hastelloy-C och inte är målade.

4.2 Konstruktion och drift
Den huvudsakliga egenskapen hos ETS är
överföringen av rörelse med hjälp av en
magnetisk koppling.
Drivmagneten (847.1), ansluten till motoraxeln
överför vridmoment till impellermagneten
(847.2) - impeller (230). Det magnetiska fältet
genererar rotation av impellern utan fysisk
kontakt.
Det inre pumphuset (151) är fast mellan yttre
pumphus och fläns, vilka hermetiskt försluter
den pumpande vätskan.
Den roterande magnetkoppling, med sitt
magnetfält, kan generera “eddy current effekt”
inuti det inre pumphuset. Detta fenomen kan
även orsaka värme.

Ett ordentligt spolsystem ger smörjning och
kylning till bussningarna. Detta begränsar
spridningen av den värme som genereras av
”eddy current”.
ETS pumpar finns att tillgå i sex olika storlekar
enligt följande tabell:

SektionsYtterligare Sprängritning
Storlek
konfiguration skiss
med
motor
ETS 30
ETS 40

Fig.1 e 2

ETS 50
ETS 60
ETS 70
ETS 80

Fig.7

Fig.6
Fig.3,4 e
5

Fig.8

MIEN011-02

Pos

Benämning

Material

102
102.1
151
230
317
341
341.1
350
400.1.3
400.2
502
529
545
550.1.2.3
847.1
847.2
900.1
902.1.2
914.1
920.1.2.3
932
940.1
940.2
941

Yttre pumphus
Yttre pumphus med flänsanslutning
Inre pumphus
Impeller
Medbringare
Motorfläns
Ring motorfläns
Stödring statisk bussning
Tätning
Tätning bussning
Gnistring
Roterande bussning
Statisk bussning
Bricka
Yttre magnet
Inre magnet
Skruv
Gängad stång
Skruv
Mutter
Låsbricka
Kil
Kil
Fjäderbricka

Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
SIC
GS400-12
Carbon steel
Aisi 316L / Hastelloy-C
PTFE / Grafoil
PTFE
Brons
SIC
SIC / Graphite
Aisi 304
NdFeB
NdFeB + Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 304
Aisi 304
Aisi 304
Aisi 304
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C

Fig.1

Sektionsritning för ETS 30-40 yttre pumphus med gängad anslutning och detaljritning av yttre
pumphus med flänsar för pump med motorstorlek 80/90
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Pos

Benämning

Material

341.1
550.1.3
847.1
900.1
902.2
914.3
920.3

Motorfläns
Bricka
Yttre magnet
Skruv
Gängad stång
Skruv
Mutter

Carbon steel
Aisi 304
NdFeB
Aisi 304
Aisi 304
Aisi 304
Aisi 304

Fig.2
Sektionsritning för ETS 30-40 pump med motor 100 / 112
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3

Pos

Benämning

Material

102
151
211
230
317
341
341.1
350
400.1.3
400.2
500.1
502
505
529
545
550.1.2.3
847.1
847.2
900.1
902.1.2
912
914.1
920.1.2.3
932
940.1
940.2
941

Yttre pumphus
Inre pumphus
Axel
Impeller
Medbringare
Motorfläns
Ring motorfläns
Stödring statisk bussning
Tätning
Tätning bussning
Mellanfläns
Gnistring
Distans
Roterande bussning
Statisk bussning
Bricka
Yttre magnet
Inre magnet
Skruv
Gängad stång
Kupolmutter
Skruv
Mutter
Låsbricka
Kil
Kil
Fjäderbricka

Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
SIC
GS400-12
Carbon steel
Aisi 316L / Hastelloy-C
PTFE / Grafoil
PTFE
Carbon steel
Brons
Carbon steel
SIC
SIC / Graphite
Aisi 304
NdFeB
NdFeB + Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 304
Aisi 304
Aisi 304 / Hastelloy-C
Aisi 304
Aisi 304
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C

Fig.3
Sektionsritning för ETS 50-60-70-80 med motor 90
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Pos

Benämning

Material

550.1.3
847.1
900.1
902.2
920.3

Bricka
Yttre magnet
Skruv
Gängad stång
Mutter

Aisi 304
NdFeB
Aisi 304
Aisi 304
Aisi 304

Fig.4
Sektionsritning för ETS 50-60-70-80
Med motor 100-112

Pos

Benämning

Material

341.1
550.1.3
847.1
900.1
901.1
914.3

Motorfläns
Bricka
Yttre magnet
Skruv
Skruv
Skruv

Carbon steel
Aisi 304
NdFeB
Aisi 304
Aisi 304
Aisi 304

Fig.5
Sektionsritning för ETS 50-60-70-80
med motor 132
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4.3 Ytterligare konfiguration
Följande alternativ (Fig.6) finns tillgängliga på begäran som ytterligare konfiguration:
- Värmemantling för yttre pumphus
- Värmemantling för stödring bussning
- Termisk givare
- Spolning mellanfläns
- Mellanfläns och pumphus med dränering
All måttritning för rätt installation för ovan nämnda konfigurationer måste efterfrågas vid beställning.

Kod DIN

Benämning

Material

102
151
341
350
912

Yttre pumphus med värmemantling
Inre pumphus för termisk givare
Mellanfläns för termisk givare
Stödring med värmemantling
Yttre pumphus med dränering

Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C
Gs 400-12 / Aisi 304
Aisi 316L / Hastelloy-C
Aisi 316L / Hastelloy-C

Fig.6
Extra konfigurationer för ETS
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5 Installation
5.1 Allmänna instruktioner
Installera pumpen på en plats där underhåll lätt
kan utföras. Såväl fundament som anslutningar
måste förberedas i enlighet med de
dimensioner som visas i de allmänna eller
installationsritningarna. Ledningarnas diameter
får aldrig vara mindre än diametern på sug/tryckstuds på pumpen.
Elektriska delar som arbetar I miljöer
där det finns explosionsrisk måste överensstämma med allmänna energiföreskrifter; detta
måste framgå av motorns dataplatta.
I de fall då explosionsrisk föreligger,
skall gällande föreskrifter beträffande
Ex-skydd och för motorn medföljande
provningsprotokoll följas.
Intygen måste finnas intill maskinen de tillhör.
Då lättantändliga vätskor pumpas, skall
samtliga pumpkomponenter förses med
jordade ledningar då statisk ström kan
orsaka gnistor och explosioner.
STOP

C.D.R. Pompe SpA hålls inte ansvarig
för eventuell skada på människor eller
föremål som orsakas av felaktig
montering eller monteringen utförd av
okvalificerad personal.

5.2 Installation
Fundamentet skall vara kraftigt byggt och skall
kunna absorbera eventuella spänningar och
vibrationer.
Ett betongfundament som grund är att föredra.
När pumpenheten är i position, se till att
pumpen ställs i våg genom att justera eller
lägga metallshims mellan fötterna och ytan där
pumpen står.

och montering
möjliga yta. Kontrollera att varje fot av
pumpenhet står stadigt och platt på grunden.
Detta måste fastställas innan muttrarna dras åt
till bultarna satta i grunden. Ytan på vilken
grunden står skall vara plan och horisontell.
Om pumpen är monterad på en stål platta, se
till att det blir ordentligt med stöd och att
pumpfötterna inte böjer sig.
CDR rekommenderar att använda gummi
vibrationsdämpare mellan pumpen marken.
Eftersom ETS har direktflänsad motor
behövs ingen uppriktning av pumpenheten
i sig.
5.3 Anslutning av rörledningar
5.3.1 Allmänna instruktioner

En pump är I allmänhet en del av ett
rörledningssystem som kan inkludera ett
antal olika komponenter, såsom ventiler,
rördelar, kompensatorer, instrument etc.
Rörledningssystemets konstruktion och
komponenternas inställningar har stor
betydelse på driften och på pumpens
livslängd. Pumpen får inte användas som
stöd för de komponenter som anslutits till
den.
All rörledning måste vara individuellt
fastsatt. Rören får inte sitta så att det
kan uppstå stress på pumpens flänsar.
Före installation, avlägsna skydden till
tryck-/ sugsida.

Shimsen måste placeras i direkt kontakt med
bultarna som håller pumpen och de måste vara
så stora som möjligt för att täcka största

Temag Pumpar AB – Intruktionbok ETS
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5.3.2 Tryck på flänsar.

STOP

Kraften som överförs till pumpen från
rörledningssystemet får inte överskrida
de tillåtna momenten I följande tabell.

Värmeexpansion av rörledningar kan kräva
kompensation.
Samtliga
flänsar
måste
centreras innan bultarna skruvas åt. Försök
INTE att dra eller sträcka ut rörledningarna
genom att skruva fast bultarna på flänsarna
eller de gängade anslutningarna.
Anslutna ventiler och eventuella filter bör
monteras nära men får inte monteras så att de
belastar pumpen.
Rörledningarna måste vara rengjorda och fria
från skräp såsom svetsningsslagg, (flisor/
spån, osv.).
STOP

Vätskeflödet från pumpen måste
hållas så jämnt som möjligt.
Det är rekommenderat att undvika
skarpa böjar eller dramatiska
minskningar av diametern vilka kan
åstadkomma
tryckfall
i
anläggningen. Vid minskning av
diametern är der rekommenderat
att använda lämpliga koniska
förminskningar
och
med
ett
minimum mått på avståndet från
pumpen anslutningar på fem
gånger rörets diameter.

även flödas vid start och får under inga
omständigheter startas tom.
Sugledningen ska vara så kort och direkt
som möjligt. Om det skulle vara
nödvändigt med en lång sugledning, ska
diametern vara i rätt dimension för att
minimera förlusterna. Vinklar, anslutningar
och ventiler som installerats nära inloppet
till pumpen stör vätskeflödet och kan
orsaka haveri.
Sugledningen måste vara så installerad
att den inte kan ta in någon luft. Detta kan
ofta vara ett problem med långa
sugledningar.
Kritiska
punkter
är
packningar till flänsar och tätningar i
ventiler. Litet inlopp till sugledningen ska
också undvikas, eftersom det kan orsaka
driftsproblem och att i värsta fall pumpen
suger tomt i sugledningen.

5.3.3 Tryckledning

STOP

Vanligtvis installeras en backventil
och
en
avstängningsventil.
Backventilen skyddar pumpen från
backflöden. Avstängningsventilen
används när pumpen startas och
stoppas, samt för att reglera
pumpens kapacitet.

Reglera aldrig pumpens flöde med en
ventil på sugsidan!
5.3.4 Sugledning
STOP

Det är mycket viktigt att
sugledningen
är
installerad
korrekt för att pumpen ska
fungera som den ska.

Samtliga
Temag
magnetdrivna
centrifugalpumpar är inte självsugande.
Det innebär att sugledningen måste
förses med en bottenventil i de fall där
sughöjden är negativ. Pumpen måste
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X
100

Pump ETS 30-40
Kraft (N)
Moment (Nm)
Y
Z
X
Y
Z
150

100

10

10

10

Pump ETS 50-60-70-80
X
710

Force (N)
Y
Z
900
575

X
410

Torque (Nm)
Y
Z
275
210

5.3.5 Kringutrustning

Typen av kringutrustning och vikten av
den, varierar med olika processer. Detta
behandlas
därför
inte
I
denna
instruktionsbok.
För
att
få
en
tillfredställande kontroll av pumpens
kapacitet
och
förhållanden
rekommenderar vi följande:
- En tryckgivare på sugsidan som visar
absoluttrycket. Anslutningen till tryckgivaren måste installeras på raka
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ledningar och inte närmare pumpen än 5
diametrar från inloppet
- En tryckgivare på tryckledningen. Den
placeras
mellan
pumpen
och
avstängningsventilen. Kapaciteten kan
avläsas i pumpkurvan vid det aktuella
trycket.
- Den elektriska effekten som motorn drar
kan kontrolleras med hjälp av en
wattmätare.
Dessa instrument kan tala om ifall
pumpen går normalt. Om temperaturen
kan vara kritisk, bör en temperaturgivare
installeras på sugsidan. I övrigt vad gäller
installation av dessa instrument hänvisar
vi till respektive tillverkares instruktioner.
5.4 Elmotor

Typen av anslutning är angiven på
motorskylten. Den kan vara Y eller ∆ (Delta)
Innan strömmen kopplas till motorn,
kontrollera att motorn snurrar genom att
manuellt rotera motorfläkten.
Kontrollera motorns rotationsriktning
innan pumpen sätts i drift.
Motorn ska rotera i samma riktning som pilen
på pumpen. Rotationen ska alltid ske medurs
sett på pumpen från motorsidan; kontrollera
genom att starta en kort stund, se på
motorfläktens
rotationsriktning
genom
fläktlocket. Om det är fel, måste motorn
omedelbart stoppas. Ändra faserna i motorns
kopplingsdosa och upprepa proceduren som
beskrivits ovan.

VARNING! Före installation, försäkra
er om att motorn inte är ansluten till
strömkällan.
Strömmen
måste
kopplas enligt gällande regler.
Följ
också
motortillverkarens
instruktioner för hur motorn ska
kopplas. Motorn får aldrig kopplas
direkt på nätet, utan måste alltid
kopplas via ett kopplingsskåp med
isolator och lämpliga säkerhetskontroller, som t.ex. knapp för
nödstopp. Motorn måste ha ett
säkerhetssystem
mot
överbelastningsskydd (t.ex. motorskydd).
Kontrollera att motorn är jordad och att den har
blivit riktigt ansluten.
Försäkra er om att krafttillförseln stämmer
överens med de data som är angivna på
motorns märkskylt. Felaktig strömstyrka
kan orsaka brand och upphäva garantin.
Y - koppling

∆ - koppling

Korrekt

Korrekt

Temag Pumpar AB – Intruktionbok ETS

Page - 19

MIEN011-02

6 Start

och stopp

6.1 Allmänna föreskrifter

6.2 Att starta pumpen

Kontrollera manuellt att motorn roterar fritt
genom att snurra på motorns kylfläkt.
Kontrollera att rörledningarna inte är täta, samt
är rena från rester, fasta partiklar eller kristaller
av någon produkt.
Vid uppstart och intrimning på nya eller
förändrade anläggningar, ar det tillrådigt att
använda tillfälliga filter som monteras på
sugsidan.
Om vätskan skall hållas på en särskild
temperatur för att undvika kristallisering eller
stelnande, värm ledningarna enligt vad
ledningstypen eller anläggningstypen behöver.
Kontrollera att vätskan flödar regelbundet in i
pumpen.
STOP

Pumpen och de ledningar som är
ansluten
till
den,
åtminstone
sugledningen, måste vara fyllda med
vätska. Luft eller gas måste noggrant
tappas ur. Vid sugning med negativ
tryckhöjd,
fyll
sugledningen
och
kontrollera att bottenventilen fungerar.
Det måste säkerhetsställas att vätskan
inte rinner tillbaka.

Sugsidans avstängningsventil (om sådan
finns) måste vara helt öppen.
Trycksidans avstängnings/ reglerventil måste
vara mer eller mindre helt stängd.
STOP

Motorn ska rotera i samma riktning som
pilen på pumpen. Rotationen ska alltid
ske medurs sett på pumpen från
motorsidan; kontrollera genom att starta
en kort stund, se på motorfläktens
rotationsriktning genom fläktlocket. Om
det är fel, måste motorn omedelbart
stoppas. Ändra faserna i motorns
kopplingsdosa och upprepa proceduren
som beskrivits ovan.

Eventuella
anslutna.
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reservanslutningar

ska

vara

STOP

ETS pumpar måste anslutas till en
elmotor med y/delta för långsam
uppstart.

Starta motorn och öppna ventilen på trycksidan
gradvis till det önskade flödet uppnåtts.
Pumpen får inte köras mer än två till tre
minuter med ventilen på trycksidan stängd.
Längre drift under dessa förhållanden kan
skada pumpen allvarligt.
STOP

Om trycket som visas på tryckmätaren
på utgående ledning inte ökar, stäng av
pumpen omedelbart och släpp försiktigt
på
trycket.
Upprepa
anslutningsproceduren (Kap. 5.3 ”Anslutning av
ledningar”).

Om det uppstår förändringar i flöde, tryckhöjd,
densitet, temperatur eller viskositet hos
vätskan, stanna pumpen och kontakta Temag
Pumpar AB.
Pump med värmemantling som normalt
används till att pumpa media som stelnar vid
låga
temperaturer,
rekommenderas
att
pumpen förvärms i minst 2 timmar före
uppstart.
6.3 Uppstart efter strömavbrott
I fall av tillfälligt stopp, kontrollera att
backventilen har förhindrat bakåtflöde och
kontrollera att motorns kylfläkt har stannat.
Starta pumpen igen genom att följa
instruktionerna i kapitel 6.2 ”Att starta
pumpen”.
STOP

Om pumpens intag sker från en lägre
nivå, kan den ha tömts under
stillaståendet. Kontrollera därför igen
före uppstart att såväl pumpen som
sugledningen är fyllda med vätska.

6.4 Att stoppa pumpen
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Det är tillrådigt att stänga reglerventilen gradvis
och därefter stanna motorn omedelbart.
Kontrollera att motorn har en jämn
inbromsning.
Omvänd ordning är inte att rekommendera,
särskilt med större pumpar eller längre
tryckledningar. Detta för att undvika problem
beroende
på
tryckstötar.
Om
en
avstängningsventil har installerats, är det
tillrådigt att stänga den helt.
I några fall (t.ex. om pumpen används för att
tömma tankar eller tankbilar), kan det inträffa
att vätskan upphör att flöda till pumpen som
fortfarande är i drift, i detta fall arbetar pump
utan vätska och kan skadas allvarligt om den
inte omedelbart stannas, i dessa fall, är det
nödvändigt med konstant närvaro av en
operatör som omedelbart kan stanna pumpen
och utföra ovan nämnda åtgärder, Temag
Pumpar AB kan hjälpa er vid valet av tillbehör
som är mest lämpat att undvika drift utan
vätska.

6.5.2 Pumpen flyttas och magasineras

Om pumpen måste flyttas och
magasineras, gå tillväga enligt
instruktionerna i kapitel 6.4 ”Att stanna
pumpen” och kap. 7.1 ”Allmänna
instruktioner”.
Skydda anslutningarna på sug/trycksidan
(använd de levererade skydden).
Vid
hantering
av
pumpen,
följ
instruktionerna i kapitel 7.2 ”Transport”
och magasinera/lagra sedan pumpen som
beskrivs i kapitel 3.3 ”Lagring”.

6.5 Långa perioder av stillastående
6.5.1 Pumpen förblir installerade

För att undvika att substanser fäster inuti
pumpen på grund av en lång period av
stillastående, starta pumpen i ungefär fem
minuter vid återkommande tillfällen (ca två
gånger per månad). Samma gäller för
pumpar som står ”stand by”.
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7 Underhåll
7.1 Allmän information
Under garantitiden ska all reparation göras av
personal från, eller personer godkända av
Temag Pumpar AB. Alla steg i detta kapitel
måste utföras av kvalificerad personal, genom
steg för steg följa samtliga faser som beskrivs
här.
Varje operation som utförs på maskinen
måste alltid utföras sedan samtilga
elektriska anslutningar kopplats ur.
Pumpenheten måste vara placerad i en
sådan position att den inte kan startas
oavsiktligt.
Före all service på del delar som
kommer i kontakt med den pumpade
vätskan, säkerställ att pumpen är helt
tömd och rengjord.
Vid tömning av pump, säkerställ att
operationen inte orsakar någon skada
på vare sig personal eller omgivningen.

7.2 Transport
Pumparna/kompletta enheter med en vikt över
20 kg skall transporteras och placeras med
hjälp av lämpliga lyftanordningar. Använd alltid
lyftöglor, om sådana finns.
Kompletta
pumpenheter
kan
vara
obalanserade och bör därför hanteras varsamt.
Under transport av pump/komplett enhet,
undvik alla stötar som kan skada pumpen eller
motorn.
7.3 Demontering av pumpen
Innan demontering av pump ska ni se till att
aktuell sprängskiss finns tillgänglig.
- Demontering av vätskeberörda delar:
För att underlätta vid demontering
rekommenderas att pumpen ställs lodrätt på
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golvet eller på en bänk, på skyddskåpan till
motorns kylfläkt.
För ETS 30-40-pumpar med motorer med
motorstorlekar 80/90 B5 (fig. 1 och 7).
Lossa muttrarna pos. 920.3 och ta därefter bort
brickorna pos. 550.1.
Lyft därefter bort hela pumpenheten från
motorn och drivmagneten pos. 847.1.
Magnetfältet mellan
impellermagneten och drivmagneten
kan vara stark och klämrisken är
därmed stor.
Var därför mycket försiktiga när
pumpen monteras igen!
Ta bort muttrarna pos. 920.2 och brickorna
pos. 550.2 och lyft sedan försiktigt bort yttre
pumphuset pos.102. Dela på yttre pumphuset,
stödfläns pos. 350 och inre pumphus pos.
151..
Lossa låsmuttern pos. 920.1 på impellern pos.
230.
Avlägsna brickan pos. 932 och därefter i
ordning impellermagneten pos. 847.2, kilen
pos. 940.1, packningen pos. 400.2, brickfjäder
pos. 941, (notera rätt position för senare
montering!) bakre medbringare pos. 317,
stödfläns pos. 350 tillsammans med statisk
bussning pos. 545, roterande bussning pos.
529, främre medbringare pos. 317, brickfjäder
pos. 941, packning pos. 400.2.
Till sist, avlägsna statisk bussning från
stödflänsen genom att skruva ur skruven pos.
914.1 och ta bort låssprinten pos. 940.2.
STOP

Axeln och de statiska och roterande
bussningar är oftast tillverkade av
material som är mycket känsliga för
slag, och ska därför hanteras väldigt
varsamt.

Avlägsna packningen pos. 400.3 från
pumphuset och packningen pos. 400.1 från det
inre pumphuset.
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Placera alla demonterade delar i torr miljö, och
se till att inga metaller finns som kan fastna i
magneterna och som sedan kan bli svåra att få
bort.
För
modellerna
ETS
50-60-70-80
är
tillvägagångssättet för demontering av pump
likadan fram till demontering av motorn.
Ta bort muttrar pos. 920.4 och brickor pos.
550.4. Lyft sedan försiktigt bort pumphuset.

Ta bort skruven pos. 900.1, brickan pos. 550.3
och drivmagneten pos. 847.1.
Ta inte ur magneterna ur magnetfästena på
drivmagneten.
Detta
kan
påverka
balanseringen i magneten och orsaka skadliga
vibrationer.

Ta bort impellermuttern pos. 922 som låser
axeln pos. 211 genom att sätta fast den i
bakkant i ett skruvstäd i lämplig bearbetad yta.
Avlägsna brickan 932 och därefter i ordning,
impellern pos. 230, kilen pos. 940.1,
packningen pos. 400.2, brickfjäder pos. 941
(notera rätt position för senare montering!),
främre medbringare pos. 317, stödfläns pos.
350 komplett med statisk bussning pos. 545,
roterande
bussning
pos.
529,
bakre
medbringare pos. 317, brickfjäder pos. 941,
packning pos. 400.2, impellermagnet pos.
847.2 och impellerkil pos. 940.1.
Slutligen tas den statiska bussningen ur från
stödflänsen genom att avlägsna skruven pos.
914.1 och låssprinten pos. 940.2.

För att dela mellanflänsen pos. 500.1 och
flänsen pos. 341, skruva ur skruvar pos. 914.2
(endast för ETS 50-60-70-80).
För att dela motorfläns pos. 341.1 (om sådan
finns) från flänsen, skruva ur skruvar pos.
914.3.

VARNING! Om inte ovan procedur
följs kan det orsaka vibrationer och
pumpens funktion kan påverkas.

Dela pumphuset från stödflänsen pos. 350 och inre
pumphuset pos. 151.

- Ta bort drivmagneten från motoraxeln:
För att kunna ta bort drivmagneten från axeln
måste först punkterna ovan för att separera
motor från pump följas.

Benämning

Ref. DIN

Medbringare

317

Roterande bussning

529

Statisk bussning

545
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Ref.
A
F
B
E
C
D

7.4

Underhållsschema

Samtliga ETS pumpar är designade och
testade att gå i minst 9000 timmar förutsatt att
applikationen är idealisk. Detta kan ändras
beroende på driftspunkten i er pump.
Vidare kan faktorer såsom intermittent drift, typ
av vätska och installation påverka livslängden
på pumpen.
Temag Pumpar AB rekommenderar att
förebyggande service görs på pumparna
minst en gång om året, även om pumparna
körs under idealiska förhållanden.

Nominellt värde (mm)
10.3
∅38.1
60.7
∅38
30.5
∅38

Max värde (mm)
10.2
∅38.7
60.9/61.1
∅37.95/∅37.97
30.45
∅38.02/∅38.07
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7.5

Montering

För att montera wet-end delarna och
drivmagneten, gör proceduren Demontering i
motsatt ordning.
STOP

Axeln och de statiska och roterande
bussningar är oftast tillverkade av
material som är mycket känsliga för
slag, och ska därför hanteras väldigt
varsamt.
Magnetfältet mellan
impellermagneten och drivmagneten
kan vara stark och klämrisken är
därmed stor.

7.6

-

Byt ut bussningar, axel och medbringare
endast om måtten avviker från nedan skiss
eller om delarna är skadade.
För att försäkra att pumpen fungerar som
den ska, ska endast originaldelar från CDR
användas. Vid beställning av reservdelar
ska pumpens serienummer och delens
artikelnummer anges.
STOP

Inpassningen av packningarna måste
göras mycket noggrant. Kontrollera
också
att
tätningarnas
anläggningsytor är hela och rena.

Kontroll och byte av slitdelar

I Er pump finns delar som slits naturligt och
som därför kräver periodiskt underhåll och/eller
kontroll (fig.1,3):
-

Vi rekommenderar att packningar och
brickfjädrarna byts varje gång pumpen
öppnas för service eller underhåll.

Packning pumphus (400.3)
Packning pumphuslock (400.1)
Packning bussning (400.2)
Var därför mycket försiktiga när pumpen
monteras igen!
Medbringare (317
Statisk bussning (545)
Roterande bussning (529)
Brickfjäder (941)

7.6.1 Rekommenderat

åtdragningsmoment
för skruvar och muttrar.

Vid åtdragning av skruvar, bultar och muttrar
används nedan tabell som referens:

Gänga

Åtdragningsmoment (Nm)

Skruv motoraxel – motorstorlek 80 (fig.1)

M6

9

Skruv motoraxel – motorstorlek 90 (fig.1-3)

M8

9

Skruv motoraxel – motorstorlek 100/112 (fig.2-4)

M10

10

Skruv motoraxel – motorstorlek 132 (fig.5)

M12

35

901.1

Skruv fläns (fig.5)

M10

30

920.2

Mutter pumphus (fig.1)

M6

10

920.3

Mutter motor (fig.1-2-3-4)

M10

25

920.4

Mutter pumphus (fig.3)

M12

30

914.2

Skruv fläns (fig.1)

M6

10

914.3

Skruv fläns (fig.2-5) ) – motor sida

M10

30

Mutter impeller (fig.3)

M12

30

Kod DIN

900.1

922
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Fig.7
Sprängskiss ETS 30-40 för motorstorlek 80/90
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Fig.8
Sprängskiss ETS 50-80 för motorstorlek 90
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8 Felsökning
8.1 Allmän information
Följande tabeller är en hjälp vid identifieringen
av problemens orsaker under drift eller vid
stopp eller någon form av fel hos pumpen. Vid
konsulterande av tabell ”A”, identifiera i den
vänstra kolumnen (problem) de problem som
stötts på, och i den högra kolumnen koderna
för möjliga orsaker, identifiera felets orsak med
hjälp av tabell ”B” (sida 27) och åtgärda
därefter. Om de orsaker Ni stöter på är märkta
med #, råder vi Er att ta kontakt med Temag
Pumpar AB.

Se alltid till att pumpen är väl rengjord
och neutraliserad innan ni skickar den
till oss för reparation.

Tabell “A”
PROBLEM

TROLIG ORSAK

Pumpen uppnår inte önskad tryckhöjd

1,2,3,4,9,10,11,12,14,15,17,18,19,24,29,32

Otillräckligt flöde

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,29,32

Lågt tryck

9,12,14,15,17,18,21,29

Pumpen töms på vätska efter start

2,3,4,9,10

Läckor från pump

14,19,21,23,24,25,27,33

Onormal effektförbrukning

13,16,17,18,21,23,24,25,26,28,30

Vibrationer och missljud

2,3,6,7,9,10,11,16,19,21,24,26,27,28,29,30,31,32

Bussningarnas livslängd för kort

27,28,29,33

Pumpen överhettas

1,6,9,13,19,20,24,26,28
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Tabell “B”
1

Pumpen är ej vätskefylld

2

Sughöjden är för hög

3

Sugledningarna eller pumpen inte tillräckligt full av vätska

4

Sugledningarna har luftfickor

5

Otillräckligt tryck på sugsidan

6

Ångtrycket för högt

7

För högt tryckfall i sugledningarna

8

Otillräcklig uppfordringshöjd på sugsidan

9

För mycket luft eller gas i den pumpade vätskan

10

Sugledningarna inte täta

11

Bottenventilen ur funktion

12

Låg rotationshastighet

13

Hög rotationshastighet

14

Felaktig rotationsriktning

15#

Uppfordringshöjden i systemet är högre än pumpens tryck

16

Uppfordringshöjden i systemet är för lågt

17#

Vätska med densitet som avviker från förväntad

18#

Vätska med viskositet som avviker från förväntad

19

Drift utan vätska – torrkörning

20

Flödet för lågt

21

Driftsströmningshastigeten för hög – pumpen kaviterar

22#

Materialet är inte lämpligt för den pumpade vätskan

23#

Pumpad vätska innehåller fasta partiklar

24#

Vätskans temperatur för hög

25#

Vätskans temperatur för låg

26

Otillräckligt tryck eller smörjning på bussningarna

27

Axeln inte rak

28

Statiska och roterande delar skaver

29

Skadad impeller

30

Inre packningar utslitna eller skadade

31

Obalans i roterande enhet

32#

Magnetisk koppling skadad eller otillräcklig

33

Felaktig montering eller montering med icke rengjorda delar.
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9 Tekniska

data

9.1 Tekniska data

Egenskaper

Beskrivning

Pumptyp

Flänskopplad med motorbyggform B5

Material

AISI 316L (standard) – HASTELLOY-C (optional)

Pumpade vätskor

Korrosiva, brandfarliga och giftiga vätskor

Kapacitetsgränser

Q max = 35 m3/h ->

H max = 64 mvp

Motoralternativ

0,75 kW (storlek 80) -> 7,5 kW (storlek 132)

Temperaturområde

-30°C -> +140°C

Systemtryck

PN 10 -> PN 40

Viskositet

450 cSt max

Fasta partiklar

Max 5 % viktkoncentration,
hårdhet 800 Vk / storlek 200 µm
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9.2 Måttritning

Standarddimensioner ETS
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Dimensioner ETS på bottenplatta
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Instruktionsbok

Temag Pumpar AB
Filaregatan 4
442 34 Kungälv
Sverige
Tele: 0303-14050
Fax: 0303-19916
Mail: info@temag.se
Web: www.temag.se
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