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1 Úvod

1.1 Předmluva

Tento návod k obsluze popisuje všechny konstrukční velikosti, 
konstrukční tvary a provedení dvouvřetenových čerpadel FDS.

 Podle typového štítku na vašem čerpadle a v „dokumentaci 
související s objednávkou“ v přiložených dokumentech zjistíte 
konstrukční tvar, konstrukční velikost, provedení a doplňky 
vašeho čerpadla.

1.2 Výrobce

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

NĚMECKO

Tel.: +49 (0) 5721/ 98206 0

E-mail: info@fristam.de

1.3 Rozsah dodávky

Součásti dodávky:

– čerpadlo s (převodovým) motorem (= čerpadlový agregát),

volitelně: dodávka bez motoru

– kryty potrubních přípojek

– dokumentace

– případně příslušenství Fristam

– volitelně: montážní sada

 Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda nedošlo k 
poškození během přepravy. V případě nesrovnalostí ihned 
informujte firmu Fristam.

1.4 Čerpadlo bez motoru (volitelná možnost)

Čerpadlo lze volitelně dodat i bez motoru. V takovém případě 
čtěte až po kapitolu 3 „Konstrukce a funkce“ včetně, a pak 
pokračujte Kapitola 12 „Příloha 2 – Montážní návod (volitelná 
možnost) pro čerpadlo s volným koncem hřídele“, strana 23.

1.5 Rozsah dokumentace

Součásti dokumentace:

– tento návod k obsluze

– příloha 1 s montážním návodem

– přiložené dokumenty

– dokumentace související s objednávkou, (datový list)

– dokumentace subdodavatelů (motor, spojka atd.)

– případně dokumentace k příslušenství Fristam

– případně certifikáty (materiálové certifikáty atd.)

– prohlášení o shodě nebo prohlášení o zabudování

1.6 Konvence zobrazení

Výčty jsou uvozeny pomlčkou:

– část 1

– část 2

Pokyny k činnostem, které musí být provedeny ve stanoveném 
pořadí, jsou očíslovány:

1. Zapněte zařízení.

2. Vypněte zařízení.

Pokyny k činnostem, které nemusí být provedeny ve 
stanoveném pořadí, jsou uvozeny trojúhelníky:

 Činnost

 Činnost

1.6.1 Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ

Bezpečnostní pokyn se signálním slovem Nebezpečí varuje před 
ohrožením osob, které nevyhnutelně vede k úmrtí nebo těžkým 
poraněním. 

VÝSTRAHA

Bezpečnostní pokyn se signálním slovem Výstraha varuje před 
ohrožením osob, které může vést k úmrtí nebo těžkým 
poraněním.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pokyn se signálním slovem Varování varuje před 
ohrožením osob, které může vést k středně těžkým nebo lehkým 
poraněním.

POZOR
Bezpečnostní pokyn se signálním slovem Pozor varuje před 
věcnými škodami.
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2 Bezpečnost

2.1 Základní bezpečnostní pokyny

 Před použitím čerpadla si důkladně přečtěte tento návod k 
obsluze a uschovejte jej na místě použití čerpadla.

 Dodržujte platné národní předpisy v zemi provozovatele a 
interní pracovní a bezpečnostní předpisy.

 Všechny zde popsané práce smí s obezřetností provádět 
pouze kvalifikovaný odborný personál. 

 Nebezpečí kontaminace: Při čerpání nebezpečných médií 
dodržujte zákonné a provozní bezpečnostní předpisy. 

2.2 Použití k určenému účelu

Čerpadla a čerpadlové agregáty firmy Fristam jsou koncipovány 
pro použití v potravinářském, farmaceutickém, chemickém 
průmyslu a v jiných průmyslových provozech a jsou individuálně 
konstruovány a vyráběny podle požadavků zákazníka. 

Základní materiály i všechny těsnicí materiály byly zvoleny podle 
požadavků dopravovaného média. Čerpadlo se smí používat 
pouze pro médium, pro které bylo speciálně navrženo (viz části 
dokumentů v příloze, specifické dle objednávky). 

Firma Fristam Pumpen nenese odpovědnost za škody,
které mohou vzniknout nesprávným používáním.
Riziko nese výhradně provozovatel. 

Bezpečné a správné používání čerpadla zahrnuje také 
dodržování pokynů v „Originálním návodu k použití a 
montážním návodu“, pokud jde o obsluhu a provoz,
jakož i kontrolu a údržbu.

2.3 Předvídatelné nesprávné použití

Dvouvřetenová čerpadla FDS ve standardním provedení se 
nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pro toto 
použití existují speciální provedení Ex.

Čerpání nesprávných médií může čerpadlo zničit.

Unášení cizích těles v dopravovaném médiu může čerpadla 
blokovat a zničit.

V tomto návodu k obsluze jsou popsány standardní čerpadlové 
agregáty firmy Fristam. V případě výjimek a montáže doplňků je 
za provoz odpovědný provozovatel.

Úpravy a změny čerpadla jsou povoleny jen po dohodě s firmou 
Fristam. 

2.4 Bezpečnostní pokyny specifické pro 
čerpadlo

Nepřípustný rozsah tlaku

Poranění osob a věcné škody v důsledku prasknutí a netěsnosti 
čerpadla. 

 Dodržujte rozsah tlaku čerpadla. Viz datový list.

Nepřípustný rozsah teploty

Poranění osob a věcné škody v důsledku prasknutí a netěsnosti 
čerpadla. 

 Dodržujte rozsah teploty čerpadla. Viz datový list 
objednávky

Chod nasucho

Věcné škody 

 Zásadně je třeba se vyhnout chodu nasucho. Pokud je 
čerpadlo vybaveno dvojčinným hřídelovým těsněním,
je možný krátký chod nasucho/„zbytky“ za předpokladu,
že jsou těsnění oplachována. Pokud je čerpadlo vybaveno 
jednočinným hřídelovým těsněním, může dojít k poškození i 
při krátkém chodu nasucho.

Studená hasicí voda na rozpálené čerpadlo

Věcné škody

 Při hašení nesměřujte proud vody přímo na čerpadlo.

 Nechejte čerpadlo vychladnout co nejpomaleji.

Horký povrch zařízení

Popálení pokožky při kontaktu s čerpadlem. 

 Než se dotknete čerpadla, zkontrolujte teplotu. 

 Dotýkejte se čerpadla jen v tepelně odolných ochranných 
rukavicích.

Emise hluku u čerpadla v provozu

Trvalé poškození sluchu. Hladina akustického tlaku A může být u 
čerpadla vyšší než 80 dB (A). 

 Pokud se zdržujete v blízkosti běžícího čerpadla, používejte 
vždy ochranu sluchu. 

 Dodržujte místní zákonná ustanovení pro hlukovou zátěž. 

2.5 Výstražné a informační štítky

 Označení na čerpadle neodstraňujte ani neměňte.

 Poškozené nebo ztracené štítky okamžitě vyměňte za 
originální.
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2.5.1 Horký povrch

Obr. 1 Bezpečnostní značení: „Horký povrch“

Toto označení upozorňuje, že se části mohou během provozu 
zahřát nebo že se zde mohou dopravovat horká média. Než se 
dotknete čerpadla, zkontrolujte teplotu. Čerpadla se můžete 
dotýkat jen s vhodnými ochrannými rukavicemi.

2.5.2 Typový štítek

Obr. 2 Příklad typového štítku

2.6 Akustické emise

VAROVÁNÍ

Vznik hluku u čerpadla v provozu

Trvalé poškození sluchu.

 Dodržujte místní zákonná ustanovení pro hlukovou zátěž. 

 Při použití čerpadel s hladinou akustického tlaku vyšší než
80 dB (A) používejte ochranu sluchu. 

2.7 Likvidace

2.7.1 Likvidace přepravního obalu

 Odevzdejte přepravní obal do recyklačního centra.

2.7.2 Likvidace mazacího tuku

 Tuk a předměty obsahující tuk ekologicky zlikvidujte podle 
platných předpisů.

2.7.3 Likvidace mazacího oleje 

 Olej a předměty znečištěné olejem ekologicky zlikvidujte 
podle platných předpisů.

2.7.4 Likvidace čerpadla

1. Nebezpečné a toxické zbytky zlikvidujte ekologicky a podle 
platných předpisů.

2. Pečlivě vyčistěte čerpadlo.

3. Demontujte čerpadlo na jednotlivé součásti.

4. Součásti čerpadla ekologicky zlikvidujte podle platných 
předpisů.

2.7.5 Likvidace elektrického a elektronického šrotu

 Elektrický a elektronický šrot zlikvidujte podle platných 
směrnic.

3 Konstrukce a funkce

3.1 Základní konstrukce

Obr. 3 Základní konstrukce čerpadlového agregátu FDS

A Čerpadlo se synchronizovaným převodem

B Spojka

C Motor/převodový motor

B

A C
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3.1.1 Čerpadlo se synchronizovaným převodem (A)

Obr. 4 Základní konstrukce plunžrového čerpadla FDS

3.1.2 Spojka (B)

Spojka spojuje hřídel motoru s hnací hřídelí (6) čerpadla.
Na spojce se přenáší hnací moment (převodového) motoru
na čerpadlo.

3.1.3 Motor/převodový motor (C)

Pohon je elektromotor s pevnými nebo nastavitelnými 
otáčkami. Je přišroubován k základovému rámu nebo základu. 

3.2 Obecná provedení

U všech konstrukčních tvarů jsou volitelně možná následující 
provedení:

– jednoduché nebo dvojité hřídelové těsnění

Volitelně lze použít dva druhy těsnění: Jednoduché 
hřídelové těsnění a dvojité hřídelové těsnění. 

U dvojitého hřídelového těsnění jsou na mezipřírubě čtyři 
další otvory (viz 6.8.1) pro bariérovou kapalinu. Na obrázcích 
v tomto návodu k obsluze nejsou tyto přípojky zobrazeny, 
viz Kapitola 6.8.1 „Připojení potrubí“, strana 13.

– vodorovné, svislé nebo o 90° na stranu nakloněné připojení 
čerpadla (varianta „U“),

– Topný plášť

Čerpadlo může být vybaveno topným pláštěm na tělese 
čerpadla.

3.3 Konstrukční velikosti

3.4 Doplňky

Dvouvřetenová čerpadla FDS mohou být mimo jiné vybavena 
následujícími doplňky:

– Opláštění

Opláštění motoru z nerezové oceli. Opláštění je připevněno 
k základovému rámu.

– Kaloty

Kaloty pro instalaci čerpadla. Kaloty jsou připevněny k 
základovému rámu čerpadla.

Jsou možné další doplňky. V případě dotazů kontaktujte firmu 
Fristam.

3.5 Typové označení

Obr. 5 Příklad typového označení

Poznámka: Při dodávce čerpadla bez motoru (volitelná možnost) 
si nejprve přečtěte Kapitola 12 „Příloha 2 – Montážní návod 
(volitelná možnost) pro čerpadlo s volným koncem hřídele“, 
strana 23.

1 Víko čerpadla

2 Těleso čerpadla

3 Mezipříruba

4 Únikový prostor hřídelového těsnění

5 Držák ložiska

6 Hnací hřídel

1 2 3 4 5 6

Série FDS

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

Tabulka 1   Konstrukční velikosti

(7) Typ čerpadla

(8) Konstrukční velikost

(9) Zvláštní znak 2

L Prodloužené

(10) Plunžr

(11) Zvláštní znak 3 

V vertikální

U boční

TSG Twin Speed Gearbox

7 9 118 10

FDS  3  (L)   -     3  (U)



9

4 Přeprava

Přepravu smí provádět pouze vyškolený personál.

Čerpadlový agregát lze přepravovat vysokozdvižnými vozíky 
nebo jeřábem.

4.1 Bezpečnostní pokyny

Padající nebo nezajištěné součásti

Těžké pohmožděniny. 

 Při všech přepravních pracích noste vždy bezpečnostní 
obuv.

Chybná přepravní poloha čerpadla

Únik žíravých, toxických nebo znečišťujících kapalin.
Poranění osob a věcné škody v důsledku kontaminace.

 Čerpadlo vždy přepravujte v montážní poloze. 

Otevřené, neutěsněné potrubní přípojky

Věcné škody v důsledku znečištění, nárazů nebo vlhkosti v 
čerpadle.

 Kryty potrubních přípojek odstraňte až bezprostředně
před připojením k potrubí. 

4.2 Přeprava vysokozdvižným vozíkem

VÝSTRAHA

Nezajištěné součásti

Těžká poranění, přimáčknutí končetin, věcné škody.

 Před přepravou zajistěte čerpadlo proti pádu. Upevněte 
čerpadlo na paletu pomocí přepravních popruhů nebo 
přišroubujte na paletu. 

Příprava

 Zkontrolujte, zda je čerpadlo na paletě dostatečně zajištěno. 
Například pomocí popruhů, viz Obr. 6„Přeprava 
vysokozdvižným vozíkem“, strana 9. 

 Při výběru dopravního prostředku zohledněte hmotnost 
čerpadla. Údaje o hmotnosti čerpadla naleznete na typovém 
štítku čerpadla a v „dokumentaci související s objednávkou“
v přiložených dokumentech.

Postup 

1. Naberte paletu vidlicemi vysokozdvižného vozíku. 

2. Dopravte paletu pomalu a plynule na místo určení
a tam ji položte. 

Obr. 6 Přeprava vysokozdvižným vozíkem

4.3 Přeprava jeřábem

VÝSTRAHA

Padající součásti

Smrt rozdrcením, vážné pohmožděniny končetin, věcné škody.

 Používejte jen vhodné přepravní a vázací prostředky. Údaje 
o hmotnosti čerpadla naleznete na typovém štítku čerpadla 
a v „dokumentaci související s objednávkou“ v přiložených 
dokumentech.

 K přepravě čerpadlového agregátu nepoužívejte šrouby s 
okem na motoru nebo čerpadle, protože tyto šrouby s okem 
nejsou dimenzovány na celkovou hmotnost čerpadlového 
agregátu. 

 Nenechávejte čerpadlo ve zvednuté poloze déle, než je 
nutné.

 Zajistěte, aby se pod čerpadlem nezdržovaly žádné osoby.

VÝSTRAHA

Rozhoupané součásti

Pohmožděniny a těžká poranění. 

 Jeřáb s čerpadlem rozjíždějte a zastavujte plynule. 

 Zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti čerpadla nezdržovaly 
žádné osoby. 

Pomůcky

Vázací prostředky: testované kruhové smyčky podle
DIN EN1492-1 a 1492-2. 

Příprava

 Odstraňte přepravní pojistky. 
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Postup

1. Výstraha: Poškození a roztržení kruhové smyčky. Smrt 
rozdrcením, vážné pohmožděniny, věcné škody. 

 Neveďte kruhovou smyčku přes ostré rohy a hrany.

Položte kruhovou smyčku kolem převodového motoru,
viz Obr. 7„Přeprava pomocí kruhové smyčky“, strana 10.

2. Druhý konec kruhové smyčky položte kolem tělesa čerpadla, 
viz Obr. 7„Přeprava pomocí kruhové smyčky“, strana 10. 

3. U dvojitého hřídelového těsnění: 

Pozor: Kruhová smyčka tlačí na trubičky bariérové vody. 
Věcné škody na dvojitém hřídelovém těsnění.

 Veďte kruhovou smyčku mimo trubičky bariérové vody.

4. Veďte obě smyčky k háku jeřábu, otočte je a položte na hák 
tak, aby popruh bezpečně seděl na háku jeřábu. 

5. Vyvažte těžiště tak, aby bylo čerpadlo zvednuto ve 
vodorovné poloze. 

6. Zvedněte čerpadlo. 
.

Obr. 7 Přeprava pomocí kruhové smyčky

5 Skladování

5.1 Podmínky skladování čerpadla

Skladujte čerpadlo následujícím způsobem:

– v suchu, při nízké vlhkosti vzduchu

– chráněné před mrazem a horkem, pokud možno při 20 °C
až 25 °C

– větrané

– bezprašné

 Všechny pohyblivé části čerpadla se musí každé tři měsíce 
otočit.

5.2 Uskladnění / konzervace

Pokud je doba skladování delší než šest měsíců, dodržujte 
následující:

 Před uskladněním čerpadla kompletně demontujte 
hřídelové těsnění a uložte je samostatně. 

Viz Kapitola 5.2.1 „Skladování elastomerů“, strana 10.

 Naplňte převodovku olejem až po horní hranu ozubeného 
kola. 

5.2.1 Skladování elastomerů

Skladujte elastomery následujícím způsobem:

– skladovací teplota mezi +5 °C a +20 °C

– relativní vlhkost pod 70 %

– žádné přímé sluneční světlo

– skladování bez deformací

5.3 Opětovné uvedení do provozu

 Po skladování je třeba před opětovným uvedením do 
provozu zkontrolovat těsnění, ložiska a hladinu oleje.

6 Instalace

6.1 Bezpečnostní pokyny

Padající nebo nezajištěné součásti

Těžké pohmožděniny. 

 Při všech instalačních pracích noste vždy bezpečnostní 
obuv.

Neúplná, nestabilní montáž

Těžké pohmožděniny, věcné škody.

 Utáhněte šrouby předepsaným utahovacím momentem,
viz Kapitola 11.1.1 „Utahovací momenty“, strana 19.

 Použijte momentový klíč nebo rázový šroubovák s 
nastavitelným momentem.

Vibrace při nastavení patky kaloty

Věcné škody na zařízení a čerpadle.

 Použijte kalotový talíř.
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6.2 Místo instalace

Místo instalace čerpadel se standardním vybavením musí 
splňovat následující podmínky:

– Nevýbušná atmosféra

– Bezprašné prostředí

– Okolní teplota: –20 °C až +40 °C

– Hodnoty vlhkosti a slanosti okolního vzduchu z 
dokumentace subdodavatele motoru v přiložených 
dokumentech.

– Základ přiměřeně dimenzovaný na hmotnost čerpadla. 

– Vodorovná a rovná instalační plocha. Dostatečná pevnost 
instalační plochy pro hmotnost čerpadla.

– Instalační vzdálenosti z dokumentace subdodavatele 
motoru.

– Dostatek místa i pro údržbářské práce. 

– Dostatečný přívod vzduchu pro chlazení motoru. 

6.3 Snížení hluku a vibrací

6.3.1 Primární opatření

– Provozujte čerpadlo v optimální pracovní oblasti. 

 Provozujte čerpadlo bez kavitace (viz Kapitola 6.6 
„Instalace potrubí“, strana 11).

– Oddělení sacího a tlakového potrubí od vibrací

 Podepřete vedení

 Vyrovnejte vedení

 Použijte prvky k tlumení vibrací

6.3.2 Sekundární opatření

 Proveďte stavební úpravy, například:

– Protihlukové obložení

– Zabudování

6.4 Upevnění čerpadla 

6.4.1 Čerpadlo se základovým rámem

 Přišroubujte čerpadlo základovým rámem k základu.

6.4.2 Čerpadlo se základovým rámem na kalotách 
(volitelná možnost)

 Nainstalujte čerpadlo na kaloty a vyrovnejte.

6.4.3 Podvozek (volitelná možnost)

1. Postavte čerpadlo na místo instalace. Použijte aretaci na 
kolečkách (pokud je k dispozici) nebo zafixujte podvozek 
brzdovými klíny. 

2. Uzemněte podvozek, aby se odvedly elektrostatické náboje. 

3. Položte hadicové vedení tak, aby se nemohlo poškodit.

6.5 Vyrovnání spojky

1. Zkontrolujte středové předsazení a úhlové předsazení 
hřídelí. 

Obr. 8 Středové předsazení

Obr. 9 Úhlové předsazení

2. Případně hřídele znovu vyrovnejte nebo podložte. 
Podrobnější údaje najdete v přiložené dokumentaci 
subdodavatele spojky.

6.6 Instalace potrubí

Položte a připojte potrubí následujícím způsobem:

 Udržujte co nejmenší odpor potrubí: Vyvarujte se zbytečné 
instalace ventilů, kolen a náhlých přechodů potrubí.

Obr. 10 Přechody potrubí

 Dimenzujte průřez potrubí tak, aby v oblasti sání nebo 
přítoku nevznikaly zbytečné ztráty tlaku a kavitace.

 Označení: podle možností nainstalujte uzavírací ventily do 
sacího a tlakového potrubí, ujistěte se, že je připojení 
správné (sací a tlaková strana). Odpovídající označení 
najdete na tělese.



/ / DVOUVŘETENOVÁ ČERPADLA FDS / / /

12

 Sací potrubí by mělo být co nejkratší.

 Položte sací potrubí vodorovně nebo plynule klesající k 
čerpadlovému agregátu. Zamezte vzduchovým polštářům a 
poklesům v potrubí.

Obr. 11 Vzduchový polštář v potrubí

Obr. 12 Pokles v potrubí

 Dimenzujte potrubní přípojky v závislosti na: 
tlaku, teplotě a druhu dopravovaného média.

 Položte a připojte potrubí tak, aby na čerpadle nedocházelo 
k přetažení.

 Upevněte potrubí na stropy, stěny nebo do podlahy pomocí 
trubkových spon. 

 Pomocí úhelníku vyrovnejte potrubí do jedné roviny s 
přípojkami čerpadla. 

6.7 Vytvoření elektrického připojení

VÝSTRAHA

Elektrostatický náboj

Zasažení elektrickým proudem.

 Uzemněte potrubí a čerpadlo, aby se mohl odvádět 
elektrický náboj.

Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Postup

1. Dodržujte přípojné hodnoty na typovém štítku motoru. 
Uvedené napětí nesmí být překročeno.

2. Motor připojujte pouze k jištěným elektrickým obvodům, 
abyste zabránili nadměrné spotřebě proudu.

3. Připojte motor podle schématu zapojení ve svorkové skříni 
motoru.

4. Chraňte kabelové průchodky před vniknutím vlhkosti.

5. Zapněte motor na 2 až 3 sekundy. Zkontrolujte směr otáčení 
kola ventilátoru motoru.

6. Při nesprávném směru otáčení změňte polaritu.

6.8 Připojení bariérové nebo těsnicí kapaliny 
(volitelná možnost)

U provedení s dvojitým hřídelovým těsněním musí být těsnicí 
komora hřídelového těsnění vypláchnuta bariérovou nebo 
těsnicí kapalinou.

 Jako bariérovou nebo těsnicí kapalinu použijte vhodné 
médium.

 Viz datový list v přílozeJmenovitá světlost 
příruby (DN) ?50 80 100 150 200 250 300

Síly na přírubě
Fx, Fy a Fz
[N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Momenty na přírubě
Mx, My a Mz
[Nm]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

Tabulka 2  Zatížení příruby
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6.8.1 Připojení potrubí

V případě nejasností se obraťte na firmu Fristam

1. Přívodní potrubí naplánujte dole u hřídelového těsnění.

2. Odtokové potrubí naplánujte nahoře u hřídelového těsnění.

6.9 Čištění

Používejte pouze čisticí prostředky, které odpovídají 
hygienickým předpisům pro příslušné čerpané médium.

1. Před uzavřením čerpadla se ujistěte, že uvnitř čerpadla a 
potrubí nejsou žádné cizí látky.

2. Zavřete čerpadlo.

3. Připojte potrubí.

4. Před prvním použitím zcela vyčistěte čerpadlo a potrubní 
systém.

7 Provoz

7.1 Bezpečnostní pokyny

Zavřený ventil v tlakovém potrubí 

Těžká poranění osob a věcné škody při prasknutí systému v 
důsledku vysokého nárůstu tlaku.

 Před zapnutím a během provozu se ujistěte, že jsou všechny 
ventily v tlakovém potrubí otevřené. 

 Zajistěte obtok nebo jiné schválené bezpečnostní zařízení 
pro tlakové špičky, protože se jedná o čerpadlo s nuceným 
přívodem. 

Zavřený ventil v sacím potrubí 

Poškození hřídelového těsnění při chodu čerpadla nasucho.

 Před zapnutím a během provozu se ujistěte, že jsou všechny 
ventily v sacím potrubí otevřené. 

Chybějící čerpané médium v čerpadle

Chod čerpadla nasucho. Poškození hřídelového těsnění.

 U jednoduchého hřídelového těsnění zajistěte, aby bylo 
před a během provozu vždy uvnitř čerpadla čerpané 
médium.

7.2 Spuštění provozu

POZOR

U dvojitého hřídelového těsnění: 
Nedostatek bariérové   kapaliny

Poškození hřídelového těsnění.

 Ujistěte se, že během provozu: 

– bariérová kapalina protéká dvojitým hřídelovým 
těsněním s dostatečným tlakem (viz údaje v přiloženém 
„Datovém listu“),

– je dodržena teplota bariérové kapaliny T < 70 °C. 

1. Otevřete ventil v sacím potrubí. 

2. Otevřete ventil v tlakovém potrubí. 

Vpust
A

Výpust
B C D E F G

FDS 1 G¼" G¼" 7,5° 33 10 Ø6 256

FDS 2 G¼" G¼" 7,5° 42 12 Ø8 310

FDS 3 G¼" G¼" 7,5° 50,5 12 Ø10 375,5

FDS 4 G¼" G¼" 7,5° 68 12 Ø10 512

FDS 5 G½" G½" 7,5° 87 16 Ø12 632

Tabulka 3  

Potraviny, 
hygiena

Průmysl

Těsnicí, bariérová 
kapalina

Voda nebo 
kondenzát

Směs voda-glykol (70/30)
Hydraulický olej < 10 mm²/s 

(bez zinku a popela)

Průtokové 
množství

FDS 1 + 2 
> 0,5 l/min

FDS 3 + 4 + 5
> 1 l/min

statický tlak FDS 1 - 5: 0,5....5,0 barů
kontrola každý týden

Tabulka 4  Dodávka těsnění pro 2 těsnění
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3. Naplňte čerpadlo a sací potrubí čerpaným médiem až po 
horní okraj čerpadla. V případě potřeby nechejte uniknout 
vzduchové kapsy. 

4. Pouze u čerpadel s bariérovou nebo těsnicí kapalinou: 

Zkontrolujte potřebný bariérový tlak. Maximální bariérový 
tlak viz údaj v „Datovém listu“ v přiložených dokumentech.

5. Zapněte motor.

7.3 Sledování provozu

Během provozu čerpadla dodržujte následující bezpečnostní 
pokyny:

POZOR

Cizí tělesa v čerpaném médiu

Blokování plunžrů a ustřižení hřídele. 

 Vylučte cizí tělesa v čerpaném médiu.

– Zajistěte na převodovém motoru omezení proudu jako 
pojistku.

POZOR

Náhlé zavření ventilů v tlakovém potrubí

Možné poškození zařízení přetlakem.

 Během provozu nezavírejte ventil v tlakovém potrubí náhle 
nebo na delší dobu.

POZOR

Prudké ochlazení čerpadla

Napěťové trhliny v čerpadle.

– Neochlazujte čerpadlo náhle.

POZOR

Kavitace a chod čerpadla nasucho

Poškození hřídelového těsnění.

– Ujistěte se, že ventily na sací straně jsou během provozu 
otevřené.

7.4 Ukončení provozu

1. Vypněte motor.

2. Zavřete ventil v sacím potrubí, abyste zabránili vyprázdnění 
čerpadla.

3. Zavřete ventil v tlakovém potrubí.

7.5 Vyřazení čerpadla z provozu

1. Vypněte motor.

2. Zavřete ventil v sacím potrubí. 

3. Zavřete ventil v tlakovém potrubí.

4. Odpojte čerpadlo od napětí. 

5. Vyprázdněte čerpadlo. 

6. Vyčistěte čerpadlo, jak je popsáno v Kapitola 6.9 „Čištění“, 
strana 13.

7. Vysušte čerpadlo. 

8. Chraňte vnitřek čerpadla před vlhkostí, například 
silikagelem.

9. Uzavřete potrubní přípojky kryty, aby se zabránilo vniknutí 
nečistot a cizích těles.

10. Další kroky viz Kapitola 5 „Skladování“, strana 10.

8 Čištění během provozu

8.1 Proces CIP

Dvouvřetenová čerpadla FDS jsou vhodná pro proces CIP 
(Cleaning In Place – čištění na místě). Pro proces CIP platí 
následující normativní hodnoty:

Příklad procesu čištění

1. Předvýplach vodou.

2. Výplach louhem sodným (NaOH, viz Tabulka 5 „Čištění CIP“, 
strana 14).

3. Mezivýplach vodou.

4. Výplach kyselinou dusičnou (HNO3, viz Tabulka 5 „Čištění 
CIP“, strana 14).

5. Závěrečný výplach vodou.

Diferenční tlak čerpadla by měl být 2 až 3 bary, aby bylo možno 
v čerpadle dosáhnout dostatečných rychlostí proudění.

V případě odlišných hodnot kontaktujte Fristam.

8.1.1 Teploty CIP

– max. teplotní šok 65 K

– při větších teplotních změnách je třeba dodržovat 
následující hodnoty:

Médium Procesní teplota [°C]

NaOH (cca 1% až 2%) 80 až 85

HNO3 (cca 1%) 60 až 65

Tabulka 5  Čištění CIP
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8.1.2 Proces CIP pomocí samostatných čerpadel/systémů 
CIP:

Pokud se čištění CIP provádí pomocí čerpadel CIP nebo centrální 
jednotky CIP, tzn. pouze protékání dvouvřetenovým čerpadlem 
FDS i všemi ostatními součástmi zařízení, je třeba dodržovat 
následující:

– Pokud je vstupní tlak > 1 bar, musí být čerpadlo FDS 
zablokováno nebo zajištěno proti nekontrolovanému 
otáčení

– pokud čerpadlo pomalu běží, musí být vstupní tlak < 1 bar 
nebo je nutno zamezit negativnímu diferenčnímu tlaku.

8.2 Proces SIP

POZOR

Chod čerpadla nasucho při páře

Poškození hřídelového těsnění.

 Pokud potrubím proudí pára, ujistěte se, že je čerpadlo 
vypnuté.

 U dvojitého hřídelového těsnění je možný pomalý chod 
(< 300 1/min)

Dvouvřetenová čerpadla FDS jsou vhodná pro proces SIP 
(Sterilisation In Place – sterilizace na místě) jen po dohodě s 
firmou Fristam. 

Vhodnost závisí na výběru elastomerů. 

Procesní teplota procesu je maximálně 145 °C.

Teploty u speciálních provedení, např. ATEX, se mohou lišit,
viz další provozní návod ATEX „Mez nastavení teploty“. 

POZOR

Turbínový efekt!

Zamezte nekontrolovanému otáčení a v případě potřeby 
čerpadlo zablokujte!

9 Poruchy

Informace o poruchách, možných příčinách a řešeních viz 
Kapitola 11.3 „Tabulka poruch“, strana 20.

9.1 Bezpečnostní pokyny

Horký povrch zařízení

Popálení pokožky při kontaktu s čerpadlem. Při čerpání horkého 
média se může čerpadlo velmi rozehřát. 

 Před zahájením prací na čerpadle nechejte čerpadlo úplně 
vychladnout.

 Než se ho dotknete, zkontrolujte teplotu.

 Dotýkejte se čerpadla jen v tepelně odolných ochranných 
rukavicích.

10 Údržba

Informace o intervalech údržby viz Kapitola 11.2 „Intervaly 
údržby“, strana 19.

10.1 Bezpečnostní pokyny

Rotující součásti

Poranění osob a věcné škody. 

 Před zahájením prací na čerpadle vždy vypněte motor 
čerpadla a zajistěte před opětovným zapnutím.

Padající nebo nezajištěné součásti

Těžké pohmožděniny. 

 Při všech údržbářských pracích noste vždy bezpečnostní 
obuv.

Nekontrolovaný únik kapalin

Poranění osob a věcné škody v důsledku poleptání, otravy nebo 
znečištění.

Před údržbářskými a čisticími pracemi na čerpadle:

 Zavřete sací a tlakové šoupátko před a za čerpadlem.

 U dvojitého hřídelového těsnění: Uzavřete potrubí bariérové 
nebo těsnicí kapaliny.

 Před otevřením čerpadla úplně vyprázdněte těleso čerpadla.

Prudké ochlazení čerpadla

Napěťové trhliny v čerpadle.

 Neochlazujte čerpadlo náhle.

Teplotní šok Opatření

< 65 K není nutné žádné opatření

≥ 65 K pozvolná změna 
teploty

Gradient změny
teploty ≤ 40 K/min

postupná změna 
teploty1

1V praxi to znamená, že by se mělo médium načerpat do
čerpadla. Po době chodu cca 20 sekund se čerpadlo vypne a
komponenty čerpadla se mohou během doby prodlevy tepelně
vyrovnat.

Doby prodlevy ? 2 min 
pro tepelné vyrovnání 
Velikost kroku max. 50 K

Tabulka 6  Teplotní šok_CIP
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Použití tvrdých šroubovacích nástrojů

Poškrábání broušených povrchů.

 U broušených povrchů použijte pro nástrčný klíč měděnou 
vložku.

10.2 Náhradní díly

Při použití náhradních dílů, které nejsou schváleny firmou 
Fristam, může dojít k vážnému poranění osob a věcným škodám. 
V případě dotazů týkajících se schválených náhradních dílů 
kontaktujte Fristam.

Fristam registruje všechna dodaná čerpadla. Při objednávání 
náhradních dílů jsou vyžadovány následující informace: 

1. Sériové číslo čerpadla, viz typový štítek nebo údaj vyražený 
na čerpadle.

2. Označení náhradních dílů a materiálů, viz „dokumentace 
související s objednávkou“ v přiložených dokumentech.

10.3 Kontrola bariérové a těsnicí kapaliny 
(volitelná možnost)

U čerpadel s vybavením pro „bariérovou kapalinu“ nebo
„těsnicí kapalinu je nutno kontrolovat tlak bariérové   kapaliny. 
Intervaly údržby viz Tabulka 8 na straně 19.

 Zkontrolujte tlak bariérové   kapaliny a porovnejte s 
uvedenou hodnotou. 

Uvedená hodnota se nachází v „Datovém listu“ v 
„dokumentaci související s objednávkou“. „Dokumentace 
související s objednávkou“ je přiložena k tomuto návodu k 
obsluze.

Bariérová kapalina se ohřívá horkým čerpaným médiem a 
provozem čerpadla.

 Zajistěte, aby byla během provozu dodržována teplota 
bariérové kapaliny T < 70 °C. 

10.4 Kontrola hladiny oleje

Kontrola se provádí přes průhledítko hladiny oleje (15),
které je umístěno na zadní straně uzavíracího víka. 

Intervaly údržby viz Tabulka 8 na straně 19.

10.5 Výměna oleje

U dvouvřetenových čerpadel FDS provádějte pravidelnou 
výměnu oleje. Intervaly údržby viz Tabulka 8 na straně 19. 

Doporučené druhy oleje

Množství oleje

Intervaly údržby

Zásadně měňte olej jednou ročně nebo vždy po
4 000 provozních hodin.

V obtížných podmínkách, jako je vysoká vlhkost, agresivní 
prostředí, vysoké výkyvy teplot, se doporučuje výměna oleje 
vždy po 2 000 provozních hodin.

Obr. 13 Hladina oleje a výměna oleje

FDS 1 0,35 dm³

FDS 2 0,55 dm³

FDS 3 0,95 dm³

FDS 4 2,70 dm³

FDS 5 4,80 dm³

13 Odvzdušňovací šroub

14 Šroubová zátka

15 Průhledítko hladiny oleje

1. Jax Flow-Guard Synth.#1 #2 #3 Syngear Industrial Gear Oil#1 100…150
2. BOSS Novarol Syn LM H#1 #2 #3 SORBITOL Syn EP#1 100…150
3. Castrol Optileb GT#1 #3 Alphasyn T100#1 100…150
4. Mobil SHC Cibus#1 #3 SHC 627#1 100…150
5. Klüber UH1 6-100#1 #3 Klübersynth GEM-4-100 N#1 100…150
6. Fuchs Cassida FL or HF#1 #3 Renolin Unisyn CLP 100#1 100…150
7. Total NEVASTANE SH#1 #3 Carter SH 100#1 100…150
8. Shell --- Omala S4 GXV 100#1 100…150
9. Rheinol --- Rheinol Impulsor CLP#1 100…150

WN 006 - Rev. 04 04.05.2020
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Postup

1. Zapněte motor a nechejte ho běžet, dokud nedosáhne 
normální provozní teplotu.

2. Vypněte motor a zajistěte před opětovným zapnutím.

3. Pod šroubovou zátku (14) postavte vhodnou nádobu na 
zachycení oleje.

4. Pozor! Nebezpečí popálení horkým olejem. 

 Používejte ochranné rukavice odolné proti teplu a oleji.

Povolte odvzdušňovací šroub (13).

5. Povolte a odstraňte šroubovou zátku (14).

6. Vypusťte všechen olej a zlikvidujte v souladu s místními 
předpisy.

7. Očistěte odvzdušňovací šroub a těsnění.

8. Namontujte šroubovou zátku a odvzdušňovací šroub s 
příslušným těsněním.

9. Nalijte nový olej a zkontrolujte hladinu oleje v 
průhledítku (15).

10.6 Výměna valivého ložiska čerpadla

Rostoucí teplota ložiska, hlasité zvuky nebo vibrace mohou 
signalizovat opotřebení valivých ložisek.

U vysoce zatížených čerpadel s diferenčním tlakem > 20 barů ve 
spojení s otáčkami nad 1 200 min-1 se doporučuje výměna 
nejpozději po 12 000 provozních hodinách.

U čerpadel, která jsou provozována v oblastech s nebezpečím 
výbuchu v souladu s kategorií ATEX 2, je tato výměna povinná.

Informace o intervalech údržby viz Viz „Intervaly údržby“ na 
straně 19.

10.7 Mazání ložiska motoru

 Ložisko motoru promazávejte podle pokynů výrobce 
převodového motoru. Viz „Dokumentace subdodavatelů“
v přiložených dokumentech.

10.8 Výměna hřídelového těsnění

Vyměňte hřídelové těsnění, když:

– z čerpadla uniká na atmosférické straně čerpané médium, 
bariérová nebo těsnicí kapalina,

– do čerpaného média uniká bariérová nebo těsnicí kapalina.

Postup přehledně

1. Demontujte těleso čerpadla, viz Kapitola 10.9 „Demontáž 
hlavy čerpadla“, strana 17.

2. Vyměňte hřídelové těsnění, viz Kapitola 10.10.2 „Montáž 
hřídelového těsnění“, strana 18.

 Předmontujte těleso čerpadla.

 Namontujte hřídelové těsnění. 

3. Namontujte těleso čerpadla.

4. Namontujte plunžr.

5. Zavřete víko čerpadla.

Přesný postup je popsán v následujících kapitolách.

10.9 Demontáž hlavy čerpadla 

10.9.1 Demontáž tělesa čerpadla a dopravních vřeten

Příprava

1. Před demontáží zjistěte podle přiloženého „Datového listu“, 
jaké máte hřídelové těsnění.

2. Vypněte motor a zajistěte před opětovným zapnutím.

3. Zavřete ventil v tlakovém potrubí.

4. Zavřete ventil v sacím potrubí.

5. U dvojitého hřídelového těsnění: Uzavřete potrubí bariérové 
nebo těsnicí kapaliny.

6. Úplně vyprázdněte čerpadlo.

7. Uvolněte sací a tlakové přípojky.

Postup

Obr. 14 Demontáž tělesa čerpadla s víkem a dopravními vřeteny

1. Povolte šrouby (20) na upevnění tělesa čerpadla. 

2. Odeberte těleso čerpadla (17) s víkem (16).

3. Výstraha: Rotující součásti stroje. Těžké pohmožděniny 
rukou.

 Zablokujte dopravní vřetena (19) hliníkovým nebo 
plastovým klínem.

Odšroubujte upevnění dopravních vřeten (18) s 
příslušnými těsnicími kroužky (pravý závit).

4. Sejměte dopravní vřetena (19) z hnací hřídele a poháněné 
hřídele.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 Demontáž hřídelového těsnění

Může být nainstalováno jedno nebo dvojčinné hřídelové těsnění 
(viz datový list).

1. Povolte upevňovací šrouby (21) pro fixační plech (22).

2. Vytáhnete fixační plechy.

3. Sejměte z hřídelí rotující jednotky.

4. Vytáhněte stacionární jednotky z mezipříruby.

10.10 Montáž hlavy čerpadla

Montáž čerpadla závisí na konstrukční velikosti a tvaru, jakož i na 
příslušném hřídelovém těsnění. O jaké hřídelové těsnění se 
jedná, naleznete v „Datovém listu“.

POZOR

Nesprávné elastomery 

Netěsnost čerpadla. 

 Ujistěte se, že elastomery odpovídají vlastnostem čerpaného 
média. Viz „Datový list“.

Příprava 

 Vyčistěte všechny součásti čerpadla. Zkontrolujte poškození 
a přesnost lícování.

 Pokud je to nutné, opravte nebo vyměňte součásti čerpadla.

 Provádějte montáž pečlivě a v čistých podmínkách. Těsnění 
se mohou snadno poškodit.

 Pro snížení tření navlhčete sekundární těsnění a kluzné 
plochy vodou, alkoholem nebo silikonovým mazivem.

 Očistěte těsnicí plochy dynamických těsnění čisticím 
prostředkem rozpouštějícím tuky, například univerzálním 
čističem „OKS 2610 Universalreiniger“. Těsnicí plochy pak už 
nesmí přijít do styku s olejem nebo tukem, nedotýkejte se 
jich ani prsty. 

Tip: Pro lepení ložisek a pouzder je vhodné například lepidlo
„Euro Lock A64.80“. 

Tip: Pro lepení závitových kolíků je vhodné například zajištění 
šroubů „Euro Lock A24.10“.

10.10.1 Dodržení označení 

Dopravní vřetena se nesmí v žádném případě zaměňovat.
Jsou přiřazena hnací hřídeli nebo hnané hřídeli a jsou
označena důlkováním.

 Před instalací dopravních vřeten dbejte na označení: 

– jeden důlek na čelní straně pro hnací hřídel, 

– dva důlky na čelní straně pro poháněnou hřídel.

10.10.2 Montáž hřídelového těsnění

1. Vložte hřídelové těsnění zpět do mezipříruby podle výkresu 
řezu (antirotační drážka přesně z boku).

2. Znovu vložte fixační plechy (nechte je „zacvaknout“) a 
upevněte je šrouby.

3. Nasuňte rotující jednotky na hřídele.

10.10.3 Montáž tělesa čerpadla a dopravních vřeten

1. Pozor: Dopravní vřetena jsou přiřazena hnací hřídeli nebo 
poháněné hřídeli. Viz Kapitola 10.10.1 „Dodržení označení“, 
strana 18. 

2. Nasuňte dopravní vřetena na hřídele.

3. Výstraha: Rotující součásti stroje. Těžké pohmožděniny 
rukou.

 Zablokujte dopravní vřetena hliníkovým nebo plastovým 
klínem. 

4. Utáhněte upevnění dopravních vřeten specifikovaným 
utahovacím momentem. Viz Tabulka 7 „Utahovací momenty 
pro upevnění dopravních vřeten“, strana 18.

5. Nasaďte těleso včetně víka a přišroubujte.

10.10.4 Zavření čerpadla

1. Opatřete víko čerpadla kulatým těsněním.

2. Nasuňte víko čerpadla na těleso čerpadla. 

3. Přišroubujte víko čerpadla na těleso čerpadla pomocí matic s 
podložkami.

10.11  Výměna ložiska hřídele

 Kontaktujte Fristam.

10.12 Kontrola rozměrů mezery

Kontaktujte Fristam.

Konstrukční 
velikost

Závit Utahovací momenty [Nm]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

Tabulka 7  Utahovací momenty pro upevnění dopravních vřeten
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11 Příloha 1

11.1 Technické údaje

11.1.1 Utahovací momenty

Utahovací momenty pro šrouby a matice ± 15 %

Materiál: Ocel, třída pevnosti 8.8

Materiál: Ocel, třída pevnosti 10.9

Materiál: Ušlechtilá ocel, třída pevnosti 70

Materiál: Ušlechtilá ocel, třída pevnosti 80

11.2 Intervaly údržby

Závit M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Utahovací moment [Nm] 7 18 35 60 148 254 -

Závit M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Utahovací moment [Nm] 11 26 51 89 218 361 -

Závit M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Utahovací moment [Nm] 7 18 36 63 143 262 424

Závit M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Utahovací moment [Nm] 10 24 48 84 191 351 568

Interval Konstrukční tvar Údržbová činnost Kapitola

Denně Všechny Kontrola hladiny oleje Viz Kapitola 10.4 „Kontrola hladiny oleje“, strana 16

Denně Volitelná možnost 
„Bariérová a těsnicí 
kapalina“

Kontrola bariérové nebo těsnicí kapaliny Viz Kapitola 10.3 „Kontrola bariérové a těsnicí 
kapaliny (volitelná možnost)“, strana 16

2 000 h Všechny, ve ztížených 
podmínkách

Výměna oleje Viz Kapitola 10.5 „Výměna oleje“, strana 16

4 000 h Všechny, za normálních 
podmínek

Výměna oleje Viz Kapitola 10.5 „Výměna oleje“, strana 16

Podle potřeby Všechny Výměna hřídelového těsnění Viz Kapitola 10.8 „Výměna hřídelového těsnění“, 
strana 17

Podle potřeby Všechny Výměna spojky/víceramenného kotouče spojky

Podle potřeby Všechny Výměna motoru

Podle pokynů výrobce Všechny Mazání ložiska motoru;
další intervaly údržby motoru viz dokumentace 
subdodavatele motoru.

Viz Kapitola 10.7 „Mazání ložiska motoru“, strana 17

1 200 h Všechny Výměna ložiska u vysoce výkonných čerpadel a 
čerpadel ATEX

Denně U čerpadel ATEX Kontrola hlučnosti chodu, vibrací a teploty 
ložisek

Denně U čerpadel ATEX Kontrola hladiny oleje viz Kapitola 10.4 „Kontrola hladiny oleje“, strana 16

Po prvních 250 hodinách 
provozu, nejpozději po
3 měsících

Všechny Výměna oleje viz Kapitola 10.5 „Výměna oleje“, strana 16

Tabulka 8  Intervaly údržby



/ / DVOUVŘETENOVÁ ČERPADLA FDS / / /

20

11.3 Tabulka poruch

Nález Možná příčina Řešení

Čerpadlo nečerpá nebo čerpá nepravidelně Vnitřek čerpadla není úplně naplněn kapalinou;
tlakové šoupátko zavřeno

Naplňte vnitřek čerpadla kapalinou;
otevřete tlakové šoupátko

Sací potrubí je zavřené nebo ucpané Otevřete nebo vyčistěte sací potrubí

Čerpadlo s geodetickou sací výškou1: Kapalina
v klidovém stavu klesá a těleso se vyprázdní

Namontujte do sacího potrubí nožní ventil

Sací potrubí netěsní; těsnění víka čerpadla
netěsní a nasává vzduch

Utěsněte sací potrubí; vyměňte těsnění víka

Vzduchová kapsa v sacím potrubí Položte sací potrubí jako rovnoměrně stoupající s 
málo odbočkami

Čerpadlo je blokováno; cizí těleso v čerpadle Vyčistěte vnitřek čerpadla; vizuální kontrola; 
konzultujte s Fristam

Viskozita čerpaného média je příliš vysoká;
žádná tekutost, protože je příliš husté

Konzultujte s Fristam

Spojka selhala kvůli předchozímu
přetížení

Konzultujte s Fristam

Čerpací proud je příliš velký Čerpadlo je předimenzované Konzultujte s Fristam

Příliš vysoké otáčky Snižte otáčky

Čerpací proud je příliš malý, příliš malá 
dopravní výška

Zvolené čerpadlo je příliš malé; otáčky motoru 
jsou příliš nízké kvůli nesprávné frekvenci

Konzultujte s Fristam;
proveďte připojení podle typového štítku motoru

Sací potrubí netěsní a nasává vzduch Opravte netěsnosti

Viskozita čerpaného média je příliš vysoká
(je příliš husté)

Případně změna na ohřev; konzultujte s Fristam

Opotřebení plunžrů; příliš velká mezera Oprava/výměna

Špatný směr otáčení Proveďte správně potrubní a elektrické připojení

Kovové zvuky Cizí tělesa uvnitř čerpadla Demontáž, posouzení, v případě potřeby oprava

Mechanický rozběh dopravních vřeten;
volná matice dopravního vřetena

Demontáž, dodatečná úprava,
správné nastavení vůle, dotáhnout točivým 
momentem, výměna

Nadměrné opotřebení ložisek a ozubených kol v 
důsledku přetížení nebo nedostatečného mazání

Demontáž, posouzení, oprava
pravidelná údržba; servis maziv

Příliš vysoké otáčky Použijte motor s frekvenčním měničem;
konzultujte s Fristam

Čerpadlo běží nasucho; hřídelové těsnění běží 
nasucho

Ihned dodejte čerpané médium; ihned dodejte 
těsnicí vodu

Hluk průtoku Provoz v rozsahu zatížení Upravte pracovní bod dimenzování

Ztráty průtoku v sacím potrubí jsou příliš velké Zvětšete jmenovitou světlost,
vylučte škrcení

Kavitace Zkontrolujte podmínku pro posouzení NPSH;
viz Kapitola 6.6 „Instalace potrubí“, strana 11;
konzultujte s Fristam

Vibrace Čerpadlo zatěžuje vlastní hmotnost a hydraulické 
síly potrubí.

Podepřete potrubí tak, aby čerpadlo nebylo 
zatěžováno; v případě potřeby namontujte tlumič 
vibrací; udržujte tlakové rázy v dostatečné 
vzdálenosti od čerpadla

Nesprávné vyrovnání spojky Vyrovnejte spojku podle pokynů výrobce spojky

Nadměrné zahřívání uložení hřídele čerpadla
a hnacího ústrojí

Poškození ložiska Demontáž, výměna ložiska

Nedostatek mazacího oleje Výměna mazacího oleje; 
pravidelná údržba viz Tabulka 8 na straně 19, příp. 
dolijte

Nesprávné vyrovnání spojky Vyrovnejte spojku podle pokynů výrobce spojky

Tabulka 9  Tabulka poruch
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11.4 Číselné kódy

Číselný kód odkazuje na přiložené „Výkresy řezu“. Čísla dílů odpovídají DIN 24250. 

Motor má příliš vysoký odběr proudu Odpor v tlakovém potrubí příliš vysoký; (čerpací 
proud příliš malý)

Zvyšte/snižte jmenovitou světlost tlakového 
potrubí

Viskozita a/nebo hustota čerpaného média je 
příliš vysoká

Konzultujte s Fristam

Masivní poškození uložení hřídele čerpadla nebo 
převodového motoru

Demontáž a posouzení;
konzultujte s Fristam

Únik u hřídelového těsnění Mechanické poškození nebo opotřebení 
hřídelového těsnění

Vyměňte dynamické těsnění a radiální těsnicí 
kroužek hřídele včetně všech sekundárních 
těsnění; případně změna materiálu; konzultujte 
s Fristam

Chod hřídelového těsnění nasucho; příliš velká 
sací výška; teplota čerpaného média příliš vysoká

Snižte geodetickou sací výšku1; použijte dvojité 
hřídelové těsnění; konzultujte s Fristam

Příliš vysoký tlak bariérové nebo oplachovací vody Seřiďte škrticím ventilem a manometrem

Materiály hřídelového těsnění nejsou chemicky 
odolné vůči čerpanému médiu; teplota média je 
příliš vysoká

Konzultujte s Fristam;
přestavba na chlazení nebo dvojité hřídelové 
těsnění

Příliš malý tlak bariérové nebo oplachovací vody; 
trubičky bariérové vody jsou ucpané; hřídelové 
těsnění je zatvrdlé nebo poškozené;

Seřiďte přítok a odtok bariérové vody; vyčistěte 
trubičky bariérové vody; vyměňte hřídelové 
těsnění

Bariérová voda je znečištěná nebo příliš horká Použijte vodu s teplotou max. 70 °C,
v kvalitě pitné vody

1 „Geodetická sací výška“ je svislá vzdálenost mezi povrchem hladiny kapaliny na straně sání a středem potrubních přípojek čerpadla.

Nález Možná příčina Řešení

Tabulka 9  Tabulka poruch

Pozice Název
101 Těleso čerpadla

113 Mezipříruba

160 Víko

161 Víko skříně převodovky

182 Patka čerpadla

213 Hnací hřídel

223 Poháněná hřídel

232 Dopravní vřeteno vpravo

233 Dopravní vřeteno vlevo

320 Kuličkové ložisko s kosoúhlým 
stykem

325 Jehlové ložisko

350 Pouzdro ložiska

360 Víko ložiska

365 Uzavírací víko

410 Profilový těsnicí kroužek

411 Těsnicí kroužek

412 Těsnicí O-kroužek

421 Radiální těsnicí kroužek

433 GLRD

490 GLRD fixační plech

515 Upínací kroužek

540 Pouzdro ozubeného kola

552 Upínací podložka

554 Podložka

562 Válcový kolík

642 Průhledítko hladiny oleje

872 Ozubené kolo

901 Šroub s šestihrannou hlavou

902 Kolíkový šroub

903 Šroubová zátka

913 Odvzdušňovací šroub

914 Šroub s vnitřním šestihranem

922 Matice dopravního vřetena

923 Matice ložiska

930 Pojistka

931 Pojistný plech

932 Pojistný kroužek

940 Lícované pero

Pozice Název
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11.5 ES prohlášení o shodě 

Výrobce FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg
NĚMECKO

Provozovna Stadthagen:

Provozovna Stadthagen:
Gubener Str. 1
31655 Stadthagen
NĚMECKO

tímto prohlašuje, že následující výrobek (čerpadlo s motorem): 

– Typ dvouvřetenového čerpadla: FDS 

– Sériové číslo: viz krycí list návodu k obsluze 

vyhovuje všem příslušným ustanovením Směrnice o strojních 
zařízeních (2006/42/ES). 

Stroj rovněž splňuje všechna ustanovení Směrnice pro 
elektrická zařízení (2014/35/EU), Směrnice o 
elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU),
Nařízení (ES) č. 1935/2004 a FDA. 

Byly použity následující harmonizované normy: 

– DIN EN 809:2012-10: Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí 
– Všeobecné bezpečnostní požadavky 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Bezpečnost strojních zařízení – 
Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a 
snižování rizika. 

Zplnomocněný zástupce pro dokumentaci: Torben Hahn
Tel.: +49(0) 5721 / 98206-11
Adresa: viz adresa výrobce

Stadthagen, 17.2.2021 

 Torben Hahn / vedoucí konstrukce a vývoje

11.6 ES prohlášení o zabudování 

Výrobce FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg

NĚMECKO

Provozovna Stadthagen:

Provozovna Stadthagen:
Gubener Str. 1
31655 Stadthagen
NĚMECKO

tímto prohlašuje, že následující výrobek (čerpadlo bez motoru): 

– Typ dvouvřetenového čerpadla: FDS 

– Sériové číslo: viz krycí list návodu k obsluze 

je podle Směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES)
příloha II B neúplné strojní zařízení. 

Byly použity a dodrženy relevantní základní požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví podle přílohy I výše uvedené 
směrnice. 

Neúplné strojní zařízení i nadále splňuje všechna ustanovení 
Nařízení (ES) č. 1935/2004 a FDA.

Neúplné strojní zařízení lze uvést do provozu teprve tehdy,
když bylo zjištěno, že stroj, do kterého má být neúplné strojní 
zařízení instalováno, odpovídá ustanovením Směrnice o 
strojních zařízeních (2006/42/ES). 

Byly použity následující harmonizované normy: 

– DIN EN 809:2012-10: Kapalinová čerpadla a čerpací
soustrojí – Všeobecné bezpečnostní požadavky 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Bezpečnost strojních zařízení – 
Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a 
snižování rizika

Výrobce se zavazuje, že na vyžádání předá speciální 
dokumentaci k neúplnému strojnímu zařízení vnitrostátním 
orgánům v elektronické podobě. 

Ke strojnímu zařízení byla vyhotovena speciální technická 
dokumentace podle přílohy VII, část B. 

Zplnomocněný zástupce pro dokumentaci: Torben Hahn
Tel.: +49(0) 5721 / 98206-11
Adresa: viz adresa výrobce

Stadthagen, 17.2.2021

Torben Hahn / vedoucí konstrukce a vývoje
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12 Příloha 2 – Montážní návod
(volitelná možnost) pro čerpadlo
s volným koncem hřídele

12.1 Bezpečnostní pokyn

Tento montážní návod je určen pouze pro kvalifikovaný 
personál. 

12.2 Použití

Tento montážní návod platí pro čerpadla dodávaná bez motoru 
(volitelná možnost). Čerpadlo je zpočátku neúplným strojním 
zařízením.

Obr. 15 Neúplné strojní zařízení: Čerpadlo bez motoru, spojky a základového rámu

Následující informace z „Originálního návodu k obsluze“
pro kompletní stroje jsou v tomto případě neplatné:

– Kapitola 11.5 „ES prohlášení o shodě“, strana 22,

– Kapitola 2.5.2 „Typový štítek“, strana 7.

12.3 Typový štítek

12.4 Přeprava bez motoru

Přepravu smí provádět pouze vyškolený personál.

Čerpadlo lze přepravovat vysokozdvižnými vozíky nebo 
jeřábem.

Čerpadlo vždy přepravujte v montážní poloze.

12.4.1 Bezpečnostní pokyny

Padající nebo nezajištěné součásti

Těžké pohmožděniny. 

 Při všech přepravních pracích noste vždy bezpečnostní 
obuv.

Chybná přepravní poloha čerpadla

Únik žíravých, toxických nebo znečišťujících kapalin.
Poranění osob a věcné škody v důsledku kontaminace.

 Čerpadlo vždy přepravujte v montážní poloze. 

Otevřené, neutěsněné potrubní přípojky

Věcné škody v důsledku znečištění, nárazů nebo vlhkosti v 
čerpadle.

 Kryty potrubních přípojek odstraňte až bezprostředně před 
připojením k potrubí. 

12.4.2 Přeprava vysokozdvižnými vozíky

VÝSTRAHA

Nezajištěné součásti

Smrt rozdrcením, přimáčknutí končetin, věcné škody.

 Před přepravou zajistěte čerpadlo proti pádu. Upevněte 
čerpadlo na paletu pomocí přepravních popruhů nebo 
přišroubujte na paletu.

Příprava

 Zkontrolujte, zda je čerpadlo na paletě dostatečně zajištěno. 
Například pomocí popruhů Obr. 16„Přeprava paletovým 
vozíkem“, strana 24. 

Postup 

1. Naberte paletu vidlicemi vysokozdvižného vozíku. 

2. Dopravte paletu opatrně na místo určení a tam ji položte. 
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Obr. 16 Přeprava paletovým vozíkem

12.4.3 Přeprava jeřábem

VÝSTRAHA

Padající součásti

Smrt rozdrcením, pohmožděniny končetin, věcné škody.

 Používejte jen vhodné přepravní a vázací prostředky,
které jsou dimenzovány na celkovou hmotnost čerpadla.

Údaje o hmotnosti čerpadla naleznete na typovém štítku 
čerpadla a v „dokumentaci související s objednávkou“
v přiložených dokumentech.

 Nenechávejte čerpadlo ve zvednuté poloze déle, než je 
nutné.

 Zajistěte, aby se pod čerpadlem nezdržovaly žádné osoby.

VÝSTRAHA

Rozhoupané součásti

Pohmožděniny a těžká poranění. 

 Jeřáb s čerpadlem rozjíždějte a zastavujte plynule. 

 Zajistěte, aby se v nebezpečné oblasti čerpadla nezdržovaly 
žádné osoby. 

Pomůcky

– Vázací prostředky: testované kruhové smyčky podle
DIN EN1492-1 a 1492-2.

Příprava

 Odstraňte přepravní pojistky. 

.

Obr. 17 Přeprava pomocí kruhové smyčky

Postup

1. Výstraha: Poškození a roztržení kruhové smyčky.
Smrt rozdrcením, vážné pohmožděniny, věcné škody. 

 Neveďte kruhovou smyčku přes ostré rohy a hrany.

Položte kruhovou smyčku kolem tělesa a hnací hřídele,
viz Obr. 17„Přeprava pomocí kruhové smyčky“, strana 24

2. U dvojitého hřídelového těsnění: 

Pozor: Kruhová smyčka tlačí na trubičky bariérové vody. 
Věcné škody na dvojitém hřídelovém těsnění.

  Veďte kruhovou smyčku mimo trubičky bariérové vody.

3. Položte smyčku křížem na hák tak, aby popruh bezpečně 
seděl na háku.

4. Vyvažte těžiště tak, aby bylo čerpadlo zvednuto ve 
vodorovné poloze.

5. Zvedněte čerpadlo.

12.5 Místo instalace

Obecné podmínky pro místo instalace naleznete v návodu k 
obsluze Kapitola 6.2 „Místo instalace“, strana 11.

12.6 Montáž čerpadla

Předpoklad (na straně zákazníka)

– Vhodný (převodový) motor,

– dostatečně dimenzovaná spojka (elastická spojka, např. KTR)

– společná instalační plocha pro převodový motor a čerpadlo, 
aby bylo možno hřídel čerpadla a hřídel převodového 
motoru vzájemně vyrovnat.
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POZOR

Nesprávně dimenzovaný motor a spojka

Zničení čerpadla a spojky

 Používejte jen motory a spojky, které jsou přizpůsobeny 
charakteristikám čerpadla. V případě dotazů kontaktujte 
firmu Fristam.

Poznámka: Rozměry pro nastavení spojky naleznete v 
dokumentaci subdodavatele spojky. 

Postup 

1. Namontujte součásti spojky na hnací hřídel a na hřídel 
převodovky.

2. Umístěte čerpadlo na základový rám nebo základ tak,
aby bylo možno spojit hnací hřídel a hřídel převodovky
se spojkou.

3. Lehce přišroubujte šroubové upevnění k patce čerpadla.

4. Zkontrolujte středové a úhlové předsazení hnací hřídele a 
hřídele převodovky.

5. Odchylky středového a úhlového předsazení by měly být co 
nejmenší. Případně znovu vyrovnejte nebo součásti 
podložte.

6. Přišroubujte čerpadlo a převodovku k základovému rámu 
nebo základu.

7. Upevněte spojku podle pokynů výrobce spojky.

8. Vytvořte bezdotykové oddělovací ochranné zařízení 
(ochrana spojky) v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 
2006/42/ES, kapitola 1.4 „Požadavky na ochranná zařízení“.

9. Čerpadlo je nyní nainstalováno. Neuvádějte čerpadlo do 
provozu, dokud ustanovení celého stroje neodpovídá 
směrnicí EU o strojních zařízeních. 

Poznámka: Pokračování v Kapitola 4 „Přeprava“, strana 9. 



FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg
NĚMECKO

Tel.: +49 (0) 5721/ 98206 0
E-mail: info@fristam.de
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