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1 Indledning

1.1 Forord

Denne betjeningsvejledning beskriver alle størrelser, 
udformninger og modeller af FDS-dobbeltskruepumper.

 På pumpens typeskilt og i den „ordrespecifikke 
dokumentation“ blandt de vedlagte dokumenter kan du se, 
hvilken udformning, størrelse, variant og tilbehør der gælder 
for din pumpe.

1.2 Producent

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

D-21033 Hamburg

TYSKLAND

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

E-mail: info@fristam.de

1.3 Leveringsomfang

Leverancen består af:

– Pumpe med (gear)motor (= pumpeaggregat),

eventuelt: Levering uden motor

– Afskærmninger af rørtilslutninger

– Dokumentation

– eventuelt Fristam-tilbehør

– eventuelt: Monteringssæt

 Leverancen skal kontrolleres for fuldstændighed og 
transportskader. I tilfælde af afvigelser skal Fristam 
omgående informeres.

1.4 Pumpe uden motor (eventuelt)

Pumpen kan eventuelt også leveres uden motor. I så tilfælde 
skal du læse videre til og med kapitel 3 „Opbygning og funktion“, 
og derefter fortsætte med Kapitel 12 „Bilag 2 – 
Monteringsvejledning (tilvalg) for pumpe med fri akselende“, 
side 23.

1.5 Dokumentationens omfang

Dokumentationen består af:

– Denne betjeningsvejledning

– Bilag 1 med monteringsvejledning

– Vedlagte dokumenter

– Ordrespecifik dokumentation (datablad)

– Leverandørdokumentation (motor, kobling mv.)

– Eventuel dokumentation til Fristam-tilbehør

– Eventuelle certifikater (materialeattester mv.)

– Overensstemmelseserklæring eller 
inkorporeringserklæring

1.6 Layoutkonventioner

Lister er forsynet med tankestreger:

– Del 1

– Del 2

Procedureanvisninger, som skal afvikles i en bestemt 
rækkefølge, er nummereret fortløbende:

1. Tænd for apparat

2. Sluk for apparat

Procedureanvisninger, som ikke skal afvikles i en bestemt 
rækkefølge, er forsynet med trekanter:

 Handling

 Handling

1.6.1 Sikkerhedsanvisninger

En sikkerhedsanvisning med signalordet Fare advarer om 
personfare, som uundgåeligt fører til dødsfald eller alvorlige 
skader. 

En sikkerhedsanvisning med signalordet Advarsel advarer om 
personfare, som kan føre til dødsfald eller alvorlige skader.

En sikkerhedsanvisning med signalordet Forsigtig advarer om 
personfare, som kan føre til middelsvære eller lette skader.

En sikkerhedsanvisning med signalordet OBS! advarer om 
materielle skader.
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2 Sikkerhed

2.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

 Læs hele denne betjeningsvejledning, før pumpen 
anvendes, og opbevar den tilgængeligt på pumpens 
anvendelsessted.

 Overhold gældende nationale forskrifter i 
anvendelseslandet samt driftsinterne arbejds- og 
sikkerhedsforskrifter.

 Alle arbejder, som er beskrevet her, må kun udføres af 
kvalificerede fagfolk og med omtanke. 

 Kontamineringsfare: Ved transport af farlige pumpemedier 
skal de lovgivnings- og driftsmæssige sikkerhedsforskrifter 
overholdes. 

2.2 Forskriftsmæssig anvendelse

Pumper og pumpeaggregater fra firmaet Fristam Pumpen 
beregnet til anvendelse i levnedsmiddel-, medicinal- og kemisk 
industri samt andre industribrancher. De designes og 
konstrueres individuelt i henhold til kundernes krav. 

Grundmaterialer samt alle pakningsmaterialer er udvalgt i 
overensstemmelse med de krav, som pumpemediet stiller. 
Pumpen må kun anvendes til det medium, som den er designet 
til (se de ordrespecifikke dokumentafsnit i bilaget). 

Firmaet Fristam Pumpen kan ikke gøres ansvarligt for skader, 
som skyldes ikke formålsbestemt anvendelse. Denne risiko 
påhviler alene operatøren. 

Til driftssikker og forskriftsmæssig anvendelse af pumpen hører 
også overholdelse af anvisningerne i den „originale drifts- og 
monteringsvejledning“ vedrørende betjening og drift samt 
inspektion og vedligeholdelse.

2.3 Mulige fejlanvendelser

FDS-dobbeltskruepumper må i standardudgaven ikke anvendes 
i eksplosionsfarlige atmosfærer. Til dette formål findes specielle 
Ex-varianter.

Transport af ikke-forskriftsmæssige pumpemedier kan 
ødelægge pumpen.

Medbringning af fremmedlegemer i pumpemediet kan blokere 
og ødelægge pumpen.

I den foreliggende betjeningsvejledning beskrives 
standardpumpeaggregater fra Fristam. I tilfælde af undtagelser 
og montering af ekstraudstyr har operatøren ansvaret for 
driften.

Ombygninger og ændringer af pumpen er kun tilladt efter aftale 
med Fristam. 

2.4 Pumpespecifikke sikkerhedsanvisninger

Ikke-tilladt trykområde

Skader på personer og ejendele som følge af sprængning og 
utætheder i pumpen. 

 Overhold pumpens trykinterval. Se datablad.

Ikke-tilladt temperaturinterval

Skader på personer og ejendele som følge af sprængning og 
utætheder i pumpen. 

 Overhold pumpens temperaturinterval. Se ordrespecifikt 
datablad

Tørkørsel

Materielle skader 

 Principielt skal tørkørsel undgås. Hvis pumpen er udstyret 
med en dobbeltvirkende akselpakning, er der mulighed for 
kortvarig tørkørsel/„resting“, såfremt pakningerne skylles. 
Hvis pumpen er udstyret med enkeltvirkende akselpakning, 
kan selv kortvarig tørkørsel føre til skader.

Koldt slukningsvand på ophedet pumpe

Materielle skader

 Ved slukning må vandstrålen ikke rettes direkte mod 
pumpen.

 Lad så vidt muligt pumpen afkøle langsomt.

Varme overflader

Hudforbrændinger ved berøring af pumpen. 

 Før berøring af pumpen skal temperaturen kontrolleres. 

 Pumpen må kun berøres med varmebestandige 
beskyttelseshandsker.

Støjemission ved kørende pumpe

Permanente høreskader. Det A-vægtede lydtrykniveau fra 
pumpen kan ligge over 80 dB (A). 

 Bær altid høreværn ved ophold i nærheden af den kørende 
pumpe. 

 Overhold de lokale lovmæssige forskrifter for 
støjeksponering. 

2.5 Advarsels- og anvisningsskilte

 Afmærkninger på pumpen må ikke fjernes eller ændres.

 Beskadigede eller bortkomne afmærkninger skal straks 
erstattes med afmærkninger, der svarer til originalen. 
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2.5.1 Varm overflade

Fig. 1 Sikkerhedsmærkning: „Varm overflade“

Denne afmærkning angiver, at komponenterne kan blive varme 
under drift, eller at der her eventuelt transporteres varme 
pumpemedier. Før berøring af pumpen skal temperaturen 
kontrolleres. Pumpen må kun berøres med egnede 
beskyttelseshandsker.

2.5.2 Typeskilt

Fig. 2 Eksempel på typeskilt

2.6 Støjemission

Støjudvikling ved kørende pumpe

Permanente høreskader

 Overhold de lokale lovmæssige forskrifter for 
støjeksponering. 

 Ved anvendelse af pumper, som er markeret med et 
lydtrykniveau over 80 dB (A), skal der bæres høreværn. 

2.7 Bortskaffelse

2.7.1 Bortskaffelse af transportemballage

 Transportemballagen bortskaffes til genbrugsstation.

2.7.2 Bortskaffelse af smørefedt

 Fedt og genstande tilstoppet med fedt skal bortskaffes 
miljømæssigt forsvarligt efter gældende forskrifter. 

2.7.3 Bortskaffelse af smøreolie 

 Olie og genstande tilstoppet med olie skal bortskaffes 
miljømæssigt forsvarligt efter gældende forskrifter.

2.7.4 Bortskaffelse af pumpe

1. Farlige og giftige rester skal bortskaffes miljømæssigt 
forsvarligt og efter gældende forskrifter.

2. Pumpen rengøres omhyggeligt.

3. Pumpens enkelte komponenter adskilles.

4. Pumpedele bortskaffes miljømæssigt forsvarligt efter 
gældende forskrifter.

2.7.5 Bortskaffelse af el- og elektronikaffald

 El- og elektronikaffald bortskaffes efter gældende 
retningslinjer.

3 Opbygning og funktion

3.1 Principiel opbygning

Fig. 3 Principiel opbygning af FDS-pumpeaggregat

A Pumpe med synkroniseret gearkasse

B Kobling

C Motor/gearmotor

B

A C
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3.1.1 Pumpe med synkroniseret gearkasse (A)

Fig. 4 Principiel opbygning af en FDS-fortrængningspumpe

3.1.2 Kobling (B)

Koblingen forbinder motorens aksel med pumpens drivaksel (6). 
Via koblingen overføres (gear)motorens drivmoment til 
pumpen.

3.1.3 Motor/gearmotor (C)

Drivenheden er en elektromotor med fast eller variabelt 
omdrejningstal. Den er skruet fast på bundrammen eller soklen. 

3.2 Generelle udførelser

Til alle udformninger kan følgende udførelser vælges:

– Enkelt eller dobbelt akselpakning

Der kan vælges mellem anvendelse af to pakningstyper: 
Enkelt eller dobbelt akselpakning. 

Ved dobbelt akselpakning er der fire ekstra huller på 
mellemflangen til tætningsvæsken (se 6.8.1). På figurerne i 
denne betjeningsvejledning er disse tilslutninger ikke vist, se 
Kapitel 6.8.1 „Installation af rørledninger“, side 13.

– Pumpetilslutning vandret, lodret eller vippet 90° til siden 
("U"-variant),

– Varmekappe

På pumpehuset kan pumpen altid være udstyret med en 
varmekappe. 
 

3.3 Størrelser

3.4 Tilbehør

FDS-dobbeltskruepumper kan blandt andet være udstyret med 
følgende tilbehør:

– Beklædning

Beklædning af rustfrit stål til motoren. Beklædningen er 
monteret på bundrammen.

– Maskinfødder

Maskinfødder til opstilling af pumpen. Maskinfødder er 
monteret på pumpens bundramme.

Yderligere tilbehør er muligt. Ved spørgsmål kontaktes Fristam.

3.5 Typebetegnelse

Fig. 5 Eksempel på en typebetegnelse

Bemærk: Ved levering af pumpe uden motor (tilvalg) læses 
derefter Kapitel 12 „Bilag 2 – Monteringsvejledning (tilvalg) for 
pumpe med fri akselende“, side 23. 
 
 

1 Pumpedæksel

2 Pumpehus

3 Mellemflange

4 Lækagekammer for akselpakning

5 Lejestøtte

6 Drivaksel

1 2 3 4 5 6

FDS-serie

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

Tabel 1    Størrelser

(7) Pumpetype

(8) Størrelse

(9) Ekstrategn 2

L Forlænget

(10) Fortrænger

(11) Ekstrategn 3 

V vertikal

U til siden

TSG Twin Speed Gearbox

7 9 118 10

FDS  3  (L)   -     3  (U)
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4 Transport

Transporten må kun udføres af uddannet personale.

Pumpeaggregatet kan transporteres med pallevogn eller kran.

4.1 Sikkerhedsanvisninger

Nedfaldende eller usikrede komponenter

Alvorlige kvæstelser. 

 Under ethvert transportarbejde skal der altid bæres 
sikkerhedssko.

Forkert transportstilling for pumpen

Udløb af ætsende, giftige eller forurenende væsker. Skader på 
personer og ejendele ved kontaminering.

 Transportér altid pumpen i dens installationsstilling. 

Åbne, ikke-forseglede rørtilslutninger

Materielle skader som følge af forureninger, slag og stød eller 
fugt i pumpen.

 Rørtilslutningernes afdækninger må først fjernes 
umiddelbart før tilslutning af rørledninger. 

4.2 Transport med pallevogn

Usikrede komponenter

Alvorlige skader, kvæstede lemmer, materielle skader.

 Før transport skal det sikres, at pumpen ikke kan vælte. 
Fastgør pumpen til pallen med transportremme eller skruer. 

Forberedelse

 Undersøg, om pumpen er tilstrækkeligt godt sikret på 
pallen. For eksempel med remme, se Fig. 6 „Transport med 
pallevogn“, side 9. 

 Der skal tages højde for pumpens vægt ved valg af 
transportmiddel. Oplysninger om pumpens vægt kan findes 
på typeskiltet og i den „ordrespecifikke dokumentation“ i de 
vedlagte dokumenter.

Fremgangsmåde 

1. Pallen løftes op med pallevognens gafler. 

2. Pallen køres langsomt og uden ryk til bestemmelsesstedet, 
hvor den afsættes. 

Fig. 6 Transport med pallevogn

4.3 Transport med kran

Nedfaldende dele

Dødsfald ved knusning, alvorlig kvæstelse af lemmer, materielle 
skader.

 Brug kun egnede transportmidler og anhugningsgrej. 
Oplysninger om pumpens vægt kan findes på typeskiltet og 
i den  „ordrespecifikke dokumentation“ i de vedlagte 
dokumenter.

 Pumpeaggregatet må ikke transporteres i ringboltene på 
motor eller pumpe, da disse ringbolte ikke er dimensioneret 
til pumpeaggregatets samlede vægt. 

 Pumpen må ikke efterlades i ophængt position i længere tid 
end nødvendigt.

 Sørg for, at ingen personer opholder sig under pumpen.

Svingende dele

Kvæstelser og alvorlige skader. 

 Kranen med den løftede pumpe skal startes og standses 
med bløde bevægelser. 

 Sørg for, at ingen personer opholder sig i pumpens 
risikozone. 

Hjælpemidler

Anhugningsgrej: Runde stropper testet iht. DIN EN1492-1 og 
1492-2. 

Forberedelse

 Fjern transportsikringer. 
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Fremgangsmåde

1. Advarsel: Skader og revner i runde stropper. Dødsfald ved 
knusning, alvorlige kvæstelser, materielle skader. 

 Før ikke de runde stropper over skarpe hjørner og 
kanter.

En rund strop lægges om gearmotoren, se Fig. 7 „Transport 
med rund strop“, side 10.

2. Den anden ende af den runde strop lægges om 
pumpehuset, se Fig. 7 „Transport med rund strop“, side 10. 

3. Ved dobbelt akselpakning: 

OBS!: Den runde strop trykker på tætningsvandrørene. 
Materielle skader på den dobbelte akselpakning.

 Den runde strop skal føres uden om 
tætningsvandrørene.

4. De to stropper føres til kranens krog, snos og lægges over 
krogen på en sådan måde, at stroppen sidder skridsikkert 
fast på kranens krog. 

5. Tyngdepunktet afbalanceres således, at pumpen løftes op i 
vandret stilling. 

6. Pumpen løftes. 
.

Fig. 7 Transport med rund strop

5 Opbevaring

5.1 Opbevaringsbetingelser for pumpen

Pumpen skal opbevares som følger:

– Tørt, ved lav luftfugtighed

– Beskyttet mod frost og varme, så vidt muligt mellem 20 °C 
og 25 °C

– Ventileret

– Støvfrit

 Alle pumpens bevægelige dele skal drejes hver tredje 
måned.

5.2 Oplagring / konservering

Ved en oplagringstid på mere end seks måneder skal følgende 
forholdsregler træffes:

 Før oplagring af pumpen skal akselpakninger afmonteres 
fuldstændigt og opbevares særskilt. 

Se Kapitel 5.2.1 „Opbevaring af elastomerer“, side 10.

 Gearkassen fyldes med olie op til overkanten af tandhjulet. 

5.2.1 Opbevaring af elastomerer

Elastomerer skal opbevares som følger:

– Opbevaringstemperatur mellem +5  °C og +20  °C

– Relativ luftfugtighed under 70 %

– Ingen direkte sollys

– Deformationsfri opbevaring

5.3 Genoptagelse af driften

 Efter oplagring skal pakninger, lejer og oliestand 
kontrolleres, før pumpen tages i brug igen.

6 Opstilling

6.1 Sikkerhedsanvisninger

Nedfaldende eller usikrede komponenter

Alvorlige kvæstelser. 

 Under ethvert opstillingsarbejde skal der altid bæres 
sikkerhedssko.

Ufuldstændig, ustabil montering

Alvorlige kvæstelser, materielle skader.

 Skruer tilspændes med det angivne moment, se 
Kapitel 11.1.1 „Tilspændingsmomenter“, side 19.

 Brug en momentnøgle eller en slagskruenøgle med 
justerbart drejningsmoment.

Vibrationer ved opstilling på maskinfødder

Materielle skader på anlæg og pumpe.

 Brug tallerkenfødder.
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6.2 Opstillingssted

Opstillingsstedet for pumper med standardudstyr skal opfylde 
følgende betingelser:

– Ikke-eksplosiv atmosfære

– Støvfrit miljø

– Omgivende temperatur: -20  °C til +40  °C

– Værdier for fugtighed og saltindhold i den omgivende luft 
kan findes i dokumentationen fra motorleverandøren i de 
vedlagte dokumenter.

– En sokkel, der er tilstrækkeligt dimensioneret efter pumpens 
vægt. 

– En vandret og plan opstillingsflade. En opstillingsflade med 
tilstrækkelig styrke til at bære pumpens vægt.

– Installationsafstande som beskrevet i motorleverandørens 
dokumentation.

– Tilstrækkelig plads også til vedligeholdelsesarbejder. 

– Tilstrækkelig lufttilførsel til motorkøling. 

6.3 Reduktion af støj og vibrationer

6.3.1 Primære forholdsregler

– Pumpen skal drives i dens optimale arbejdsinterval. 

 Pumpen skal drives uden kavitation (se Kapitel 6.6 
„Installation af rørledninger“, side 11).

– Suge- og trykledningen afkobles fra vibrationer

 Rørledninger understøttes

 Rørledninger rettes ud

 Der indsættes elementer til vibrationsdæmpning

6.3.2 Sekundære forholdsregler

 Der foretages konstruktionsmæssige forholdsregler som 
f.eks.:

– Lydisolerende beklædning

– Indkapsling

6.4 Fastgørelse af pumpe 

6.4.1 Pumpe med bundramme

 Pumpen på bundrammen skrues fast i soklen.

6.4.2 Pumpe med bundramme på maskinfødder (tilvalg)

 Pumpen opstilles og tilpasses på maskinfødderne.

6.4.3 Kørestativ (tilvalg)

1. Pumpen opstilles på bestemmelsesstedet. Hjulenes bremser 
aktiveres (hvis sådanne forefindes), eller kørestativet fikseres 
med bremsekiler. 

2. Kørestativet jordes for at bortlede eventuelle elektrostatiske 
opladninger. 

3. Slangeledningen udlægges på en sådan måde, at den ikke 
kan blive beskadiget.

6.5 Justering af kobling

1. Akslerne kontrolleres for center- og vinkelforskydning. 

Fig. 8 Centerforskydning

Fig. 9 Vinkelforskydning

2. Eventuelt justeres eller understøttes akslerne på ny. Se den 
vedlagte dokumentation fra koblingsleverandøren for mere 
detaljerede oplysninger.

6.6 Installation af rørledninger

Rørledninger udlægges og tilsluttes som følger:

 Rørledningsmodstanden skal holdes så lav som muligt. 
Unødig installation af ventiler, bøjninger og abrupte 
rørovergange skal undgås.

Fig. 10 Rørledningsovergange

 Rørledningernes diameter skal dimensioneres således, at der 
ikke opstår unødige tryktab eller kavitation i ansugnings- 
eller tilførselsområdet.

 Markering: Montér så vidt muligt afspærringsventiler isuge- 
og trykledningen; sørg for korrekt tilslutning (sugeside og 
trykside). Der er tilsvarende markeringer på pumpehuset. 
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 Sugeledninger skal holdes så korte som muligt.

 Sugeledninger føres vandret eller støt faldende i retning 
mod pumpeaggregatet. Undgå luftlommer og lunker i 
rørledningerne.

Fig. 11 Luftlommer i rørledningen

Fig. 12 Lunker i rørledningen

 Rørtilslutninger udføres på en måde, der passer til:  
tryk, temperatur og pumpemediets egenskaber.

 Rørledninger føres og tilsluttes på en sådan måde, at der 
ikke opstår spændinger ved pumpen.

 Rørledninger fastgøres med rørbøjler på lofter, vægge eller 
gulv. 

 Rørledninger justeres ved hjælp af en vinkel, så de flugter 
med pumpetilslutningerne. 

6.7 Udførelse af elektrisk tilslutning

Elektrostatisk opladning

Elektrisk stød.

 Rørledninger og pumpe skal jordes, således at den elektriske 
opladning kan bortledes.

Elektrisk tilslutning må kun udføres en af autoriseret 
elinstallatør.

Fremgangsmåde

1. Vær opmærksom på tilslutningsværdierne på motorens 
typeskilt. Den angivne spænding må ikke overskrides.

2. Motoren må kun tilsluttes til afsikrede strømkredse for at 
forhindre et for højt strømtræk.

3. Motoren tilsluttes i henhold til ledningsdiagrammet i 
motorens klemkasse.

4. Kabelgennemføringer beskyttes mod indtrængende fugt.

5. Motoren indkobles i 2 til 3 sekunder. Det giver mulighed for 
at kontrollere rotationsretningen på motorens blæserhjul.

6. Hvis det roterer i den forkerte retning, vendes polerne.

6.8 Tilslutning af tætnings- eller kølevæske 
(tilvalg)

Ved udførelser med dobbelt akselpakning skal akselpakningens 
tætningskammer gennemskylles med tætnings- eller kølevæske.

 Der anvendes et passende medium som tætnings- eller 
kølevæske.

 Se vedlagte databladFlange nominel 
vidde
(DN)

≤ 50 80 100 150 200 250 300

Kræfter på flangen
Fx, Fy og Fz
[N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Momenter på flangen
Mx, My og Mz
[Nm]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

Tabel 2   Flangelaster
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6.8.1 Installation af rørledninger

Kontakt venligst Fristam, hvis du er i tvivl om noget

1. Tilførselsledningen monteres forneden på akselpakningen.

2. Afløbsledningen monteres foroven på akselpakningen.

6.9 Rengøring

Brug kun rengøringsmidler, som opfylder de hygiejnetekniske 
retningslinjer for det aktuelle pumpemedium.

1. Før pumpen forsegles, skal det sikres, at der ikke er 
fremmede stoffer i pumpens og rørledningernes indre. 

2. Pumpen forsegles.

3. Rørledninger tilsluttes.

4. Pumpen og rørledningssystemet rengøres fuldstændigt før 
første ibrugtagning.

7 Drift

7.1 Sikkerhedsanvisninger

Lukket ventil i trykledningen 

Alvorlige skader på personer og ejendele ved sprængning af 
anlægget som følge af meget høj trykopbygning.

 Før pumpen tændes og under driften, skal det sikres, at alle 
ventiler på trykledningen er åbnet. 

 Installér et bypass eller andre tilladte sikkerhedsanordninger 
til trykspidser, da det drejer sig om en fortrængningspumpe. 

Lukket ventil i sugeledningen 

Beskadigelse af akselpakningen ved tørkørsel af pumpen.

 Før pumpen tændes og under driften, skal det sikres, at alle 
ventiler på sugeledningen er åbnet. 

Manglende pumpemedium inde i pumpen

Tørkørsel af pumpen. Beskadigelse af akselpakningen.

 I forbindelse med enkelt akselpakning skal det sikres, at der 
altid er pumpemedium i pumpens indre før og under 
driften.

7.2 Driftsstart

Ved dobbelt akselpakning:  
Svigt i tætningsvæske

Beskadigelse af akselpakningen.

 Sørg for følgende under driften: 

– Der flyder tætningsvæske med tilstrækkeligt tryk 
gennem den dobbelte akselpakning (se værdiangivelse 
på vedlagte „datablad“).

– At temperaturen på tætningsvæsken T < 70 °C 
overholdes. 

1. Åbn ventil i sugeledning. 

2. Åbn ventil i trykledning. 

3. Pumpe og sugeledning fyldes med pumpemedium til 
pumpens overkant. Lad eventuelle luftlommer slippe ud.  
 

Indløb
A

Udløb
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

Tabel 3   

Fødevarehygiejne Industri

dæmpnings-, 
spærrevæske

Vand eller 
kondensat

Vand-glycol-blanding
(70/30)

Hydraulikolie <10mm²/s 
(fri for zink & aske)

Flowmængde FDS 1 + 2 
> 0,5 l/min

FDS 3 + 4 + 5
> 1 l/min

statisk dæmpning FDS 1 - 5: 0,5....5,0 bar
ugentlig kontrol

Tabel 4   Pakningsforsyning til 2 pakninger
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4. Kun for pumper med tætnings- eller kølevæske: 

Kontrollér det nødvendige tætningstryk. Maksimalt 
tætningstryk: Se værdiangivelse på „datablad“ i de vedlagte 
dokumenter.

5. Tænd for motoren.

7.3 Overvågning af drift

Mens pumpen er i drift, skal følgende sikkerhedsanvisninger 
overholdes:

Fremmedlegemer i pumpemediet

Blokering af fortrængeren og overskæring af akslen. 

 Udeluk muligheden for fremmedlegemer i pumpemediet.

– Installér strømbegrænser til sikring af gearmotoren.

Rykvis lukning af ventilerne i trykledningen

Risiko for beskadigelse af anlægget på grund af for højt tryk.

 Under driften må ventilen i trykledningen ikke lukkes rykvist 
eller i længere tid.

Pludselig afkøling af pumpen

Spændingsrevner i pumpen.

– Pumpen må ikke chokkøles.

Kavitation og tørkørsel af pumpen

Beskadigelse af akselpakningen.

– Sørg for, at ventilerne på sugesiden er åbne under driften.

7.4 Driftsstop

1. Motor frakobles.

2. Ventilen i sugeledningen lukkes for at forhindre tomkørsel af 
pumpen.

3. Luk ventil i trykledning.

7.5 Tag pumpen ud af drift

1. Motor frakobles.

2. Luk ventil i sugeledning. 

3. Luk ventil i trykledning.

4. Gør pumpen spændingsløs. 

5. Tøm pumpen. 

6. Rengør pumpen som beskrevet i Kapitel 6.9 „Rengøring“, 
side 13.

7. Lad pumpen tørre. 

8. Pumpens indre beskyttes mod fugt, f.eks. med silikagel.

9. Rørtilslutningerne forsegles med låg for at forhindre 
indtrængning af smuds og fremmedlegemer.

10. Yderligere forholdsregler, se Kapitel 5 „Opbevaring“, side 10.

8 Rengøring under driften

8.1 CIP-metoden

FDS-dobbeltskruepumper er velegnede til CIP-metoden 
(cleaning in place). Følgende vejledende værdier gælder ved 
CIP-metoden:

Eksempel på et rengøringsforløb

1. Forskylning med vand.

2. Skylning med natronlud (NaOH, se Tabel 5   „CIP-rensning“, 
side 14).

3. Mellemskylning med vand.

4. Skylning med salpetersyre (HNO3, se Tabel 5   „CIP-rensning“, 
side 14).

5. Klarskylning med vand.

Pumpens differenstryk skal ligge mellem 2 og 3 bar, således at 
der opnås tilstrækkelige flowhastigheder i pumpen.

Ved afvigende værdier kontaktes Fristam.

8.1.1 CIP temperaturer

– maks. temperaturchok 65K

– ved større temperaturforandringer skal følgende værdier 
overholdes:

Medium Procestemperatur [°C]

NaOH (ca. 1 % til 2 %) 80 til 85

HNO3 (ca. 1 %) 60 til 65

Tabel 5   CIP-rensning
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8.1.2 CIP-proces vha. separate CIP-pumper/-systemer:

Hvis CIP-rensningen skal gennemføres vha. CIP-pumper eller en 
central CIP-enhed, dvs. at FDS-dobbeltskruepumpen kun 
gennemstrømmes som alle andre anlægskomponenter, skal 
man være opmærksom på følgende:

– Ved fortryk >1 bar skal FDS-pumpen være blokeret eller 
sikret mod ukontrolleret medrotation

– Hvis pumpen skal have et langsomt medløb, skal 
indløbstrykket være < 1 bar, eller også skal et negativt 
differenstryk undgås.

8.2 SIP-metoden

Tørkørsel af pumpen ved damp

Beskadigelse af akselpakningen.

 Hvis der strømmer damp gennem rørledningerne, skal det 
sikres, at pumpen er slukket.

 For en dobbelt akselpaknings vedkommende er langsom 
medkørsel mulig (<300 1/min)

FDS-dobbeltskruepumper er kun velegnet til SIP-metoden 
(sterilisation in place) efter aftale med Fristam. 

Egnetheden afhænger af valget af elastomerer. 

Procestemperaturen udgør maksimalt 145 °C.

Temperaturerne for specialudførelser som f.eks. ATEX-versioner 
kan afvige, se betjeningsvejledning for ATEX-tilbehør 
“Temperaturindstillingsgrænse“. 

Turbineeffekt!

Undgå ukontrolleret medrotation og blokér evt. pumpen!

9 Fejl

Se Kapitel 11.3 „Fejltabel“, side 20 med hensyn til fejl, mulige 
årsager og afhjælpning.

9.1 Sikkerhedsanvisninger

Varme overflader

Hudforbrændinger ved berøring af pumpen. Ved transport af 
varme pumpemedier kan pumpen blive meget varm. 

 Før der arbejdes på pumpen, skal man lade den køle 
fuldstændigt af.

 Før berøring skal temperaturen kontrolleres.

 Pumpen må kun berøres med varmebestandige 
beskyttelseshandsker.

10 Vedligeholdelse

Se Kapitel 11.2 „Serviceintervaller“, side 19 for 
vedligeholdelsesintervaller.

10.1 Sikkerhedsanvisninger

Roterende dele

Skader på personer og ejendele. 

 Før der arbejdes på pumpen, skal pumpens motor altid 
frakobles og sikres mod genindkobling.

Nedfaldende eller usikrede komponenter

Alvorlige kvæstelser. 

 Under ethvert vedligeholdelsesarbejde skal der altid bæres 
sikkerhedssko.

Ukontrolleret udstrømning af væsker

Skader på personer og ejendele ved ætsning, forgiftning eller 
forurening.

Før vedligeholdelses- og rengøringsarbejder på pumpen:

 Suge- og trykventiler før og efter pumpen lukkes.

 Ved dobbelt akselpakning: Tætnings- eller 
kølevæskeledning afspærres.

 Pumpehuset tømmes fuldstændigt, før pumpen åbnes.

Pludselig afkøling af pumpen

Spændingsrevner i pumpen.

 Pumpen må ikke chokkøles. 

Tempera-
turchok

Foranstaltning

< 65 K ingen foranstaltning nødvendig

≥ 65 K temperaturændring 
lidt efter lidt

temperaturændringsgradient ≤ 
40 K/min

trinvis temperaturæn-
dring1

1Her bør mediet i praksis transporteres ind i pumpen. Efter ca. 20s 
kørsel slukkes pumpen, og på grund af holdetiden kan 
pumpekomponenterne tilpasse sig termisk.

Holdetider ≥ 2 min  
til temperaturtilpasning. 
Trinvidde maks. 50K

Tabel 6   Temperaturchok_CIP
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Anvendelse af hårde skrueværktøjer

Ridser i slebne overflader.

 Brug kobberindsatser til topnøgler i forbindelse med slebne 
overflader.

10.2 Reservedele

Ved anvendelse af reservedele, som ikke er godkendt af Fristam, 
kan der opstå alvorlige skader på personer og ejendele. 
Henvend dig til Fristam, hvis du har spørgsmål vedrørende 
tilladte reservedele.

Fristam registrerer alle udleverede pumper. Ved bestilling af 
reservedele er følgende oplysninger nødvendige: 

1. Pumpens serienummer; se typeskilt eller stelnummer på 
pumpen.

2. Betegnelserne for reservedele og materialer kan findes i den 
„ordrespecifikke dokumentation“ i de vedlagte dokumenter.

10.3 Kontrol af tætnings- og kølevæske (tilvalg)

For pumper, der er udstyret med „tætningsvæske“ eller 
„kølevæske“, skal tætningsvæsketrykket kontrolleres. 
Vedligeholdelsesintervaller, se Tabel 8 på side 19.

 Tætningsvæsketrykket tjekkes og sammenlignes med den 
foreskrevne værdi. 

Den foreskrevne værdi kan findes på „databladet“ i den 
„ordrespecifikke dokumentation“. Den „ordrespecifikke 
dokumentation“ er vedlagt denne betjeningsvejledning.

Tætningsvæsken opvarmes af det varme pumpemedium og 
pumpens drift.

 Det skal sikres, at temperaturen på tætningsvæsken 
T < 70 °C overholdes under driften. 

10.4 Kontrol af oliestand

Denne kontrol udføres via et olieskueglas (15), som sidder bagtil 
på endedækslet. 

Vedligeholdelsesintervaller, se Tabel 8 på side 19.

10.5 Skift af olie

Udskift jævnligt olien i FDS-dobbeltskruepumper. 
Vedligeholdelsesintervaller, se Tabel 8 på side 19. 

Anbefalede olietyper

Oliemængder

Serviceintervaller

Generelt skal olien udskiftes en gang om året eller for hver 4.000 
driftstimer.

Under ekstreme forhold som f.eks. høj luftfugtighed, aggressive 
miljøer, høje temperatursvingninger anbefales det at skifte olien 
for hver 2.000 driftstimer.

Fig. 13 Oliestand og olieskift

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 Udluftningsskrue

14 Lukkeskrue

15 Olieskueglas

Nr. Hersteller
Getriebeöl - 
Lebensmittelindustrie #3

Getriebeöl -
Industrie

ISO visc. Klasse
[mm²/s] @ 40°C

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
#1 - Öl auf Poly-Alpha-Olefin-Basis - Achtung beim Mischen mit anderen Ölsorten
        Nicht mit Ölsorten auf Di-Ester, Polyol-Ester und Poly-Glycol Basis mischen

#2 - Werksseitig eingefüllte und empfohlene Ölsorte

Hochwertige Getriebeöle mit EP-Additiven
Getriebeölsorten für Fristam FDS Pumpen

#3 - Öl mit NSF/ USDA H1 Zulassung

WN 006 - Rev. 04 04.05.2020

13

15

14
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Fremgangsmåde

1. Tænd for motoren og lad den køre, indtil den normale 
driftstemperatur er opnået.

2. Sluk for motoren og beskyt den mod genindkobling.

3. En egnet opsamlingsbeholder sættes under 
lukkeskruen (14).

4. Forsigtig! Fare for forbrændinger pga. varm olie. 

 Bær varme- og oliebestandige beskyttelseshandsker.

Udluftningsskruen (13) løsnes.

5. Lukkeskruen (14) løsnes og tages ud.

6. Aftap al olien og bortskaf den i henhold til de lokale 
forskrifter.

7. Rengør udluftningsskruen og pakningerne.

8. Lukkeskruen og udluftningsskruen genmonteres med deres 
tilhørende pakninger.

9. Der påfyldes frisk olie, mens oliestanden kontrolleres i 
olieskueglasset (15).

10.6 Udskiftning af pumperulleleje

Stigende lejetemperaturer, stærk støj eller kraftige vibrationer 
kan tyde på, at rullelejet er slidt.

Til højtbelastede pumper med et differenstryk > 20 bar i 
forbindelse med omdrejningstal over 1.200 min-1 anbefales det 
at skifte lejet senest efter 12.000 driftstimer.

For pumper, der drives i eksplosionsfarlige områder iht. ATEX 
kategori 2, er dette lejeskift obligatorisk.

Se „Serviceintervaller“ på side 19.

10.7 Smøring af motorlejer

 Motorens lejer smøres i henhold til anvisningerne fra 
gearmotorfabrikanten. Se „Leverandørdokumentation“ i de 
vedlagte dokumenter.

10.8 Udskiftning af akselpakning

Akselpakningen skal udskiftes, når:

– Der kommer pumpemedium, tætnings- eller kølevæske ud 
af pumpen på atmosfæresiden

– Der trænger tætnings- eller kølevæske ind i pumpemediet.

Fremgangsmåde i hovedtræk

1. Afmonter pumpehuset, se Kapitel 10.9 „Demontering af 
pumpehoved“, side 17.

2. Udskift akselpakning, se Kapitel 10.10.2 „Montering af 
akselpakning“, side 18.

 Pumpehus formonteres.

 Akselpakning monteres.  

3. Pumpehus monteres.

4. Fortrænger monteres.

5. Pumpedæksel lukkes.

Den præcise fremgangsmåde er beskrevet i de efterfølgende 
kapitler.

10.9 Demontering af pumpehoved 

10.9.1 Pumpehus og transportskruer afmonteres

Forberedelse

1. Før afmonteringen fastslås det ved hjælp af det 
medfølgende „datablad“, hvilken type akselpakning det 
drejer sig om.

2. Sluk for motoren og beskyt den mod genindkobling.

3. Luk ventil i trykledning.

4. Luk ventil i sugeledning.

5. Ved dobbelt akselpakning: Tætnings- eller 
kølevæskeledning afspærres.

6. Tøm pumpen fuldstændigt.

7. Suge- og tryktilslutninger løsnes.

Fremgangsmåde

Fig. 14 Afmontering af pumpehus med dæksel og transportskruer

1. Skruerne (20) til fastgørelse af pumpehuset løsnes. 

2. Pumpehuset (17) med låg (16)  tages af.

3. Advarsel: Roterende maskindele. Alvorlige håndkvæstelser.

 Transportskruerne (19) blokeres med en aluminium- 
eller plastkile.

Transportskruebefæstigelsen (18) med de tilhørende 
tætningsringe skrues af (højregevind).

4. Transportskruerne (19) tages af drivakslen og den drevne 
aksel.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 Afmontering af akselpakning

Der kan være monteret en enkelt eller dobbelt akselpakning 
(se datablad).

1. Befæstigelsesskruerne (21) til fikseringspladen (22) løsnes.

2. Fikseringspladerne trækkes ud.

3. De roterende enheder tages af akslerne.

4. De stationære enheder trækkes ud af mellemflangen.

10.10 Montering af pumpehoved

Hvordan pumpen samles igen, afhænger af dens størrelse og 
design samt af den pågældende akselpakning. Hvilken type 
akselpakning det drejer sig om, fremgår af „databladet“.

Forkerte elastomerer 

Utætheder i pumpen. 

 Sørg for, at elastomerernes er tilpasset til pumpemediets 
beskaffenhed. Se „datablad“.

Forberedelse 

 Rengør alle pumpedele. Tjek i den forbindelse for skader og 
pasningsnøjagtighed.

 Ved behov renoveres eller udskiftes pumpedelene.

 Samlingen skal udføres omhyggeligt under rene forhold. 
Pakningerne kan let blive beskadiget.

 For at mindske friktion på sekundære pakninger og 
glideflader kan disse fugtes med vand, alkohol eller 
silikonefedt.

 Tætningsfladerne på glideringspakningerne rengøres med 
et fedtopløsende rengøringsmiddel, f.eks. „OKS 2610 
universalrensemiddel“. Derefter må tætningsfladerne ikke 
længere komme i berøring med olie eller fedt, og de må ikke 
berøres med fingrene. 

Tip: Til limning af lejer og bøsninger er eksempelvis fugelim 
„Euro Lock A64.80“ velegnet. 

Tip: Til limning af gevindstifter er eksempelvis låsevæske 
„Euro Lock A24.10“ velegnet.

10.10.1 Vær opmærksom på markering 

Transportskruerne må under ingen omstændigheder ombyttes. 
De passer til enten drivakslen eller den drevne aksel, hvilket er 
markeret med kørnerprikker.

 Før installation tjekkes markeringerne på transportskruerne: 

– Én kørnerprik på endefladen for drivakslen 

– To kørnerprikker på endefladen for den drevne aksel. 

10.10.2 Montering af akselpakning

1. Akselpakningen indsættes igen i mellemflangen i henhold til 
snittegningen (rotationshindrende præcis i siderne).

2. Fikseringspladerne indsættes igen („klikkes“ på plads) og 
fikseres med skruerne.

3. De roterende enheder skydes på akslerne.

10.10.3 Montering af pumpehus og transportskruer

1. OBS!: Transportskruerne passer til enten drivakslen eller den 
drevne aksel. Se Kapitel 10.10.1 „Vær opmærksom på 
markering“, side 18. 

2. Transportskruerne skydes på akslerne.

3. Advarsel: Roterende maskindele. Alvorlige håndkvæstelser.

 Transportskruerne blokeres med en aluminium- eller 
plastkile. 

4. Transportskruebefæstigelsen tilspændes med det 
foreskrevne moment. Se Tabel 7   „Tilspændingsmomenter for 
transportskruebefæstigelse“, side 18.

5. Pumpehus inkl. dæksel påsættes og fastskrues.

10.10.4 Forsegling af pumpe

1. Pumpedækslet forsynes med O-ring.

2. Pumpedækslet skydes på pumpehuset. 

3. Pumpedækslet fastskrues på pumpehuset med møtrikker og 
spændskiver.

10.11  Udskiftning af aksellejer

 Kontakt Fristam.

10.12 Kontrol af spaltemål

Kontakt Fristam.

Størrelse Gevind Tilspændingsmomenter [Nm]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

Tabel 7   Tilspændingsmomenter for transportskruebefæstigelse



19

11 Bilag 1

11.1 Tekniske data

11.1.1 Tilspændingsmomenter

Tilspændingsmomenter for skruer og møtrikker ± 15%

Materiale: Stål, styrkeklasse 8.8

Materiale: Stål, styrkeklasse 10.9

Materiale: Rustfrit stål, styrkeklasse 70

Materiale: Rustfrit stål, styrkeklasse 80

11.2 Serviceintervaller

Gevind M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Tilspændingsmoment 
[Nm]

7 18 35 60 148 254 -

Gevind M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Tilspændingsmoment 
[Nm]

11 26 51 89 218 361 -

Gevind M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Tilspændingsmoment 
[Nm]

7 18 36 63 143 262 424

Gevind M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Tilspændingsmoment 
[Nm]

10 24 48 84 191 351 568

Interval Design Vedligeholdelsesopgave Kapitel

Dagligt Alle Kontrol af oliestand Se Kapitel 10.4 „Kontrol af oliestand“, side 16

Dagligt Tilvalg „tætnings- og 
kølevæske“

Kontrol af tætnings- eller kølevæske Se Kapitel 10.3 „Kontrol af tætnings- og kølevæske 
(tilvalg)“, side 16

2.000 h Alle, under ekstreme 
forhold

Olieskift Se Kapitel 10.5 „Skift af olie“, side 16

4.000 h Alle, under normale 
forhold

Olieskift Se Kapitel 10.5 „Skift af olie“, side 16

Ved behov Alle Udskiftning af akselpakning Se Kapitel 10.8 „Udskiftning af akselpakning“, side 17

Ved behov Alle Udskiftning af kobling/koblingsstjerne

Ved behov Alle Udskiftning af motor

Iht. producentens 
anvisninger

Alle Smøring af motorlejer
Se motorleverandørens dokumentation vedr. 
yderligere vedligeholdelsesintervaller for motoren.

Se Kapitel 10.7 „Smøring af motorlejer“, side 17

1200 h Alle Udskift lejer på højt belastede pumper og ATEX-
pumper

Dagligt For ATEX-pumper Tjek for støj, vibrationer eller forhøjet temperatur i 
lejer

Dagligt For ATEX-pumper Kontrol af oliestand se Kapitel 10.4 „Kontrol af oliestand“, side 16

Efter de første 250 
driftstimer, senest efter 3 
måneder

Alle Olieskift se Kapitel 10.5 „Skift af olie“, side 16

Tabel 8   Serviceintervaller
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11.3 Fejltabel

Fejl Mulige årsager Afhjælpning

Pumpen transporterer ikke eller pumper 
uregelmæssigt

Pumpens indre ikke helt fyldt med
væske; trykventil lukket

Fyld pumpens indre op med væske;
åbn trykventil

Sugeledning afspærret eller tilstoppet Åbn eller rengør sugeledning

Pumpe med geodætisk sugehøjde1: Væskestand
falder under stilstand, og huset løber tomt

Indbyg en fodventil i sugeledningen

Sugeledning utæt; pakning på pumpedæksel 
utæt og trækker luft

Gør sugeledning tæt; udskift dækselpakning

Luftlomme i sugeledning Sugeledning skal føres konstant stigende med få 
retningsændringer

Pumpe er blokeret; fremmedlegemer i pumpe Rengør pumpens indre; visuel inspektion; kontakt 
Fristam

Pumpemediets viskositet for høj;
ingen flydeevne, fordi mediet er for tyktflydende

Kontakt Fristam

Kobling gennembrudt pga. forudgående
overbelastning

Kontakt Fristam

Flowmængde for stor Pumpe overdimensioneret Kontakt Fristam

Omdrejningstal for højt Sænk omdrejningstal

Flowmængde for lav, transporthøjde for lav For lille pumpe valgt; motorens omdrejningstal 
for lavt på grund af forkert frekvens

Kontakt Fristam;
Udfør tilslutning iht. motortypeskilt

Sugeledning utæt og trækker luft Reparér utætheder

Pumpemediets viskositet for høj (for tyktflydende) Eventuel ombygning med henblik på 
afhjælpning; kontakt Fristam

Fortrænger slidt; for stort spaltemål Reparation/udskiftning

Forkert rotationsretning Udfør korrekt rør- og eltilslutning

Metallisk støj Fremmedlegemer i pumpens indre Demontering, inspektion, evt. reparation

Mekanisk start af transportskruer;
Transportskruemøtrikker er løse

Demontering, korrigering,
korrekt indstilling af slør, tilspænding med korrekt 
moment, udskiftning

Overdreven slitage på lejer og tandhjul pga. 
overbelastning eller utilstrækkelig smøring

Demontering, inspektion, reparation 
regelmæssig vedligeholdelse; 
smøremiddelservice

Omdrejningstal for højt Anvend motor med frekvensomformer;
Kontakt Fristam

Pumpe kører tør; akselpakning kører tør tilfør straks pumpemedium; tilfør straks 
tætningsvand

Flowstøj Drift i belastningsintervallet Justér det dimensionerede driftspunkt

Flowtab i sugeledning for stort Forøg diameter,
udeluk drosling

Kavitation Kontrollér betingelse for NPSH-mærkning; se 
Kapitel 6.6 „Installation af rørledninger“, side 11;
Kontakt Fristam

Vibrationer Rørledningernes egenvægt og hydrauliske 
kræfter belaster pumpen.

Rørledningerne skal understøttes på en sådan 
måde, at pumpen ikke bliver belastet; eventuelt 
må der installeres vibrationsdæmpere; trykslag 
skal holdes væk fra pumpen

Forkert justering af kobling Justér koblingen i henhold til 
koblingsproducentens anvisninger

Overdreven opvarmning af pumpe-
akselleje og drivgear

Lejeskader Demontering, udskiftning af lejer

Manglende smøreolie Skift af smøreolie;  
regelmæssig vedligeholdelse, se Tabel 8 på 
side 19, evt. efterfyldning

Forkert justering af kobling Justér koblingen i henhold til 
koblingsproducentens anvisninger

Tabel 9   Fejltabel
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11.4 Talnøgle

Talnøglen refererer til de vedlagte „snittegninger“. Komponentnumrene svarer til DIN 24250. 

Motorens strømforbrug for højt Modstand i trykledning for høj; (flowmængde for 
lav)

Udvid trykledningens diameter; Reducér

pumpemediets viskositet og/eller massefylde for 
høj

Kontakt Fristam

Massive skader på pumpeakselleje eller 
gearmotor

Demontering og inspektion;
Kontakt Fristam

Lækage ved akselpakning Mekaniske skader eller slitage på akselpakning Glideringspakning og radialakslens tætningsring 
udskiftes inkl. alle sekundære pakninger; 
eventuelt materialeskift; kontakt Fristam

Akselpakning kørt tør; for høj sugehøjde; 
pumpemediets temperatur for høj

Sænk den geodætiske sugehøjde1; anvend 
dobbelt akselpakning; kontakt Fristam

Tætnings- eller skyllevandstryk for højt Justér med drøvleventil og manometer

Akselpakningens materialer er ikke kemisk 
bestandige mod pumpemediet; medietemperatur 
for høj

Kontakt Fristam;
Ombygning til køling eller dobbelt akselpakning

Tætnings- eller skyllevandstryk for lavt; 
tætningsvandrør er tilstoppet; akselpakning har 
skorpedannelser eller skader;

Indregulér til- og bortledning af tætningsvand; 
rengør tætningsvandrør; udskift akselpakning

Tætningsvand tilsmudset eller for varmt Vand i drikkevandskvalitet med maks. 70 °C
skal anvendes

1 „Geodætisk sugehøjde“ er den lodrette afstand mellem væskespejlets overflade på sugesiden og midten af pumperørtilslutningerne.

Fejl Mulige årsager Afhjælpning

Tabel 9   Fejltabel

Position Benævnelse
101 Pumpehus
113 Mellemflange
160 Låg
161 Gearhusdæksel
182 Pumpefod
213 Drivaksel
223 Drevet aksel
232 Transportskrue højre
233 Transportskrue venstre
320 Vinkelkontaktkugleleje
325 Nåleleje
350 Lejehus
360 Lejedæksel
365 Endedæksel
410 Profiltætningsring
411 Tætningsring
412 O-ring
421 Radial tætningsring
433 GLRD
490 GLRD-fikseringsplade
515 Klemring
540 Tandhjulsbøsning
552 Spændskive
554 Underlagsskive
562 Cylinderstift
642 Olieskueglas
872 Tandhjul
901 Sekskantet skrue
902 Tapskrue
903 Lukkeskrue

913 Udluftningsskrue
914 Unbracoskrue
922 Transportskruemøtrik
923 Lejemøtrik
930 Sikring
931 Sikringsplade
932 Sikringsring
940 Pasfeder

Position Benævnelse
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11.5 EF-overensstemmelseserklæring 

Producenten: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
D-21033 Hamburg 
TYSKLAND

Driftssted Stadthagen:

Driftssted Stadthagen: 
Gubener Str. 1 
D-31655 Stadthagen 
TYSKLAND

erklærer hermed, at følgende produkt (pumpe med motor): 

– Dobbeltskruepumpetype: FDS 

– Serienummer: Se forsiden af betjeningsvejledning 

opfylder alle relevante bestemmelser i Maskindirektivet 
(2006/42/EF). 

Endvidere opfylder maskinen alle bestemmelser i 
Lavspændingsdirektivet (2014/35/EU), EMC-direktivet 
(2014/30/EU) samt Forordning (EF) nr. 1935/2004 og FDA. 

Følgende harmoniserede standarder er anvendt: 

– DIN EN 809:2012-10: Pumper og pumpeaggregater til 
væsker, generelle sikkerhedstekniske krav 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Maskinsikkerhed – generelle 
principper for konstruktion – risikovurdering og 
risikonedsættelse. 

Dokumentationsansvarlig:  Torben Hahn 
Tlf.: +49(0) 5721 / 98206-11 
Adresse: Se producentens adresse

Stadthagen, 05.05.2020 

 Torben Hahn / Chef for konstruktion og udvikling

11.6 EF-inkorporeringserklæring 

Producenten: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
D-21033 Hamburg 

TYSKLAND

Driftssted Stadthagen:

Driftssted Stadthagen: 
Gubener Str. 1 
D-31655 Stadthagen 
TYSKLAND

erklærer hermed, at det for følgende produkt 
(pumpe uden motor): 

– Dobbeltskruepumpetype: FDS 

– Serienummer: Se forsiden af betjeningsvejledning 

i henhold til Maskindirektivet (2006/42/EF) bilag II B drejer sig 
om en delmaskine. 

De relevante, grundlæggende sikkerheds- og sundhedsmæssige 
krav iht. bilag I i ovennævnte direktiv er anvendt og overholdt. 

Endvidere opfylder delmaskinen alle bestemmelser i Forordning 
(EF) nr. 1935/2004 og FDA.

Delmaskinen må først sættes i drift, når det er konstateret, at 
den maskine, som delmaskinen skal indbygges i, opfylder 
bestemmelserne i Maskindirektivet (2006/42/EF). 

Følgende harmoniserede standarder er anvendt: 

– DIN EN 809:2012-10: Pumper og pumpeaggregater til 
væsker, generelle sikkerhedstekniske krav 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Maskinsikkerhed – generelle 
principper for konstruktion - risikovurdering og 
risikonedsættelse

Producenten forpligter sig til elektronisk at fremsende specifik 
dokumentation vedrørende delmaskinen til de relevante 
nationale myndigheder på deres forlangende. 

De til maskinen hørende specifikke tekniske dokumenter iht. 
bilag VII, del B, er udarbejdet. 

Dokumentationsansvarlig:  Torben Hahn 
Tlf.: +49(0) 5721 / 98206-11 
Adresse: Se producentens adresse

Stadthagen, 05.05.2020

Torben Hahn / Chef for konstruktion og udvikling
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12 Bilag 2 – Monteringsvejledning 
(tilvalg) for pumpe med fri akselende

12.1 Sikkerhedsanvisning

Denne monteringsvejledning er udelukkende henvendt til 
fagspecialister. 

12.2 Anvendelse

Denne monteringsvejledning gælder for pumper, som leveres 
uden motor (tilvalg). Pumpen er i første omgang en delmaskine.

Fig. 15 Delmaskine: Pumpe uden motor, kobling og bundramme

Følgende oplysninger fra den „originale betjeningsvejledning“ 
for komplette maskiner er i dette tilfælde ugyldige:

– Kapitel 11.5 „EF-overensstemmelseserklæring“, side 22,

– Kapitel 2.5.2 „Typeskilt“, side 7.

12.3 Typeskilt

12.4 Transport uden motor

Transporten må kun udføres af uddannet personale.

Pumpen kan transporteres med pallevogn eller kran.

Transportér altid pumpen i dens installationsstilling.

12.4.1 Sikkerhedsanvisninger

Nedfaldende eller usikrede komponenter

Alvorlige kvæstelser. 

 Under ethvert transportarbejde skal der altid bæres 
sikkerhedssko.

Forkert transportstilling for pumpen

Udløb af ætsende, giftige eller forurenende væsker. Skader på 
personer og ejendele ved kontaminering.

 Transportér altid pumpen i dens installationsstilling. 

Åbne, ikke-forseglede rørtilslutninger

Materielle skader som følge af forureninger, slag og stød eller 
fugt i pumpen.

 Rørtilslutningernes afdækninger må først fjernes 
umiddelbart før tilslutning af rørledninger. 

12.4.2 Transport med pallevogn

Usikrede komponenter

Dødsfald ved knusning, kvæstelse af lemmer, materielle skader.

 Før transport skal det sikres, at pumpen ikke kan vælte. 
Fastgør pumpen til pallen med transportremme eller skruer.

Forberedelse

 Undersøg, om pumpen er tilstrækkeligt godt sikret på 
pallen. For eksempel med remme Fig. 16 „Transport med 
løftevogn“, side 24. 

Fremgangsmåde 

1. Pallen løftes op med pallevognens gafler. 

2. Pallen køres forsigtigt til bestemmelsesstedet, hvor den 
afsættes. 
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Fig. 16 Transport med løftevogn

12.4.3 Transport med kran

Nedfaldende dele

Dødsfald ved knusning, kvæstelse af lemmer, materielle skader.

 Brug kun egnede transportmidler og anhugningsgrej, som 
er dimensioneret til pumpens samlede vægt.

Oplysninger om pumpens vægt kan findes på typeskiltet og 
i den  „ordrespecifikke dokumentation“ i de vedlagte 
dokumenter.

 Pumpen må ikke efterlades i ophængt position i længere tid 
end nødvendigt.

 Sørg for, at ingen personer opholder sig under pumpen.

Svingende dele

Kvæstelser og alvorlige skader. 

 Kranen med den løftede pumpe skal startes og standses 
med bløde bevægelser. 

 Sørg for, at ingen personer opholder sig i pumpens 
risikozone. 

Hjælpemidler

– Anhugningsgrej: Runde stropper testet iht. DIN EN1492-1 og 
1492-2.

Forberedelse

 Fjern transportsikringer. 

.

Fig. 17 Transport med rund strop

Fremgangsmåde

1. Advarsel: Skader og revner i runde stropper. Dødsfald ved 
knusning, alvorlige kvæstelser, materielle skader. 

 Før ikke de runde stropper over skarpe hjørner og 
kanter.

Den runde strop lægges om pumpehuset og drivakslen, se 
Fig. 17 „Transport med rund strop“, side 24

2. Ved dobbelt akselpakning: 

OBS!: Den runde strop trykker på tætningsvandrørene. 
Materielle skader på den dobbelte akselpakning.

  Den runde strop skal føres uden om 
tætningsvandrørene.

3. Stroppen føres krydsvist over krogen på en sådan måde, at 
stroppen sidder skridsikkert fast på krogen.

4. Tyngdepunktet afbalanceres således, at pumpen løftes op i 
vandret stilling.

5. Pumpen løftes.

12.5 Opstillingssted

De generelle betingelser for opstillingsstedet kan findes i 
betjeningsvejledningen Kapitel 6.2 „Opstillingssted“, side 11.

12.6 Montering af pumpe

Forudsætninger (hos kunden)

– En passende (gear)motor

– Korrekt dimensioneret kobling (elastisk kobling, f.eks. KTR)

– En fælles opstillingsflade for gearmotor og pumpe, således 
at pumpeaksel og gearmotoraksel kan bringes til at flugte 
med hinanden.
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Forkert dimensioneret motor og kobling

Ødelæggelse af pumpe og kobling

 Brug kun motorer og koblinger, som er tilpasset til pumpens 
egenskaber. Kontakt Fristam i tilfælde af spørgsmål.

Bemærk: Justeringsmål for koblingen kan findes i 
dokumentationen fra koblingsleverandøren. 

Fremgangsmåde 

1. Koblingsdelene monteres på drivakslen og gearakslen.

2. Pumpen sættes på en bundramme eller sokkel, således at 
drivakslen og gearakslen kan forbindes med koblingen.

3. Skruebefæstigelsen på pumpefoden tilskrues let.

4. Driv- og gearaksel kontrolleres for center- og 
vinkelforskydning.

5. Afvigelser i forhold til vinkel- og akselforskydning skal 
holdes så lave som muligt. Eventuelt må der omjusteres, 
eller delene må understøttes.

6. Pumpe og gear skrues fast på bundrammen eller soklen.

7. Koblingen fastgøres i henhold til koblingsproducentens 
anvisninger.

8. En berøringsfri, adskillende beskyttelsesanordning 
(koblingsbeskyttelse) i henhold til Maskindirektivet 2006/42/
EF kapitel 1.4 „Krav til beskyttelsesanordninger“ etableres.

9. Nu er pumpen monteret. Pumpen må først sættes i drift, når 
den komplette maskine opfylder bestemmelserne i EF's 
Maskindirektiv. 

Bemærk: Fortsæt med Kapitel 4 „Transport“, side 9. 



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

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