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1 Inleiding

1.1 Voorwoord

Deze bedieningshandleiding beschrijft alle formaten, modellen 

en uitvoeringen van de FDS-dubbelwormpompen.

 Op basis van het typeplaatje op uw pomp en 

de'contractgerelateerde documentatie' in de bijgevoegde 

documenten, kunt u bepalen welk(e) model, formaat, 

uitvoering en aanvullingen van toepassing zijn op uw pomp.

1.2 Fabrikant

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

DUITSLAND

Tel.: +49 (0) 5721/ 98206 0 / 7 25 56 -0

E-mail: info@fristam.de

1.3 Leveringsomvang

De levering bestaat uit:

– pomp met (tandwiel)motor (= pompaggregaat);

optioneel: levering zonder motor

– afdekkingen van de buisaansluitingen

– documentatie

– eventuele Fristam-accessoires

– optioneel: montageset

 Controleer de levering op volledigheid en transportschade. 

Meld eventuele afwijkingen onmiddellijk aan Fristam.

1.4 Pomp zonder motor (optie)

Optioneel wordt de pomp ook zonder motor geleverd. Lees in 

dat geval t/m hoofdstuk 3 „Opbouw en functie“, en ga vervolgens 

verder met Hoofdstuk 12 „Bijlage 2 – Montagehandleiding (optie) 

voor pomp met vrij aseinde“, pagina 23.

1.5 Omvang van de documentatie

De documentatie bestaat uit:

– deze bedieningshandleiding

– bijlage 1 met montagehandleiding

– bijgevoegde documenten

– contractgerelateerde documentatie, (gegevensblad)

– leveranciersdocumentatie (motor, koppeling, enz.)

– eventuele documentatie over Fristam-accessoires

– eventuele certificaten (materiaalcertificaten, enz.)

– conformiteitsverklaring of inbouwverklaring

1.6 Weergaveconventies

Opsommingen zijn voorzien van streepjes:

– Deel 1

– Deel 2

Instructies die in een vaste volgorde moeten worden 

uitgevoerd, zijn doorgenummerd:

1. Apparaat inschakelen

2. Apparaat uitschakelen

Instructies die niet in een vaste volgorde hoeven te worden 

uitgevoerd, zijn voorzien van driehoeken:

 Instructie

 Instructie

1.6.1 Veiligheidsinstructies

Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord 'Gevaar' 

waarschuwt voor gevaarlijke situaties die onvermijdelijk zullen 

leiden tot ernstig of dodelijk letsel. 

Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord 'Waarschuwing' 

waarschuwt voor gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot 

ernstig of dodelijk letsel.

Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord 'Voorzichtig' 

waarschuwt voor gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot licht 

of middelzwaar letsel.

Een veiligheidsinstructie met het signaalwoord 'Let op' 

waarschuwt voor materiële schade.



/ / FDS-DUBBELWORMPOMPEN / / /

6

2 Veiligheid

2.1 Fundamentele veiligheidsinstructies

 Lees deze bedieningshandleiding vóór het gebruik van de 

pomp helemaal door en bewaar de handleiding bij de plaats 

van gebruiksplek van de pomp.

 Neem de geldende nationale voorschriften van het land 

waar het apparaat wordt gebruikt in acht, evenals de 

bedrijfsinterne werk- en veiligheidsvoorschriften.

 Alle hier beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend en 

zorgvuldig worden uitgevoerd door gekwalificeerd 

vakpersoneel. 

 Verontreinigingsgevaar: bij het transport van gevaarlijke 

pompvloeistoffen moeten de wettelijke en operationele 

veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. 

2.2 Gebruik volgens de voorschriften

De pompen en pompaggregaten van het bedrijf Fristam 

Pumpen zijn ontworpen voor gebruik in de 

levensmiddelenindustrie, in de farmaceutische en chemische 

industrie en andere industrieën en worden afzonderlijk 

geconstrueerd en gebouwd overeenkomstig de eisen van  

de klant. 

De basismaterialen en alle afdichtingsmaterialen zijn 

overeenkomstig de vereisten van de pompvloeistof 

geselecteerd. De pomp mag alleen voor het medium worden 

gebruikt, waarvoor deze speciaal is ontworpen (zie 

bestelspecifieke documenten in de bijlage). 

Het bedrijf Fristam Pumpen is niet aansprakelijk voor schade die 

voortkomt uit ander dan bedoeld gebruik. Het risico hiervoor 

berust uitsluitend bij de exploitant. 

Ook de naleving van de aanwijzingen in de 'originele 

bedienings- en montagehandleiding' met betrekking tot 

bediening en gebruik, evenals inspectie en onderhoud, behoort 

tot een bedrijfsveilig gebruik van de pomp volgens de 

voorschriften.

2.3 Voorzienbaar verkeerd gebruik

De FDS-dubbelwormpompen in standaarduitvoering mogen 

niet in potentieel explosieve atmosferen worden gebruikt. 

Hiervoor zijn speciale explosieveilige uitvoeringen beschikbaar.

Het transporteren van niet voorziene pompvloeistoffen kan de 

pomp vernielen.

Het meevoeren van vreemde voorwerpen in de pompvloeistof 

kan de pompen blokkeren en vernielen.

In de aanwezige bedieningshandleiding worden 

standaardpompaggregaten van Fristam beschreven. Bij het 

verwijderen en monteren van extra onderdelen, is de exploitant 

verantwoordelijk voor de werking.

Ombouw en wijzigingen van de pomp zijn uitsluitend 

toegestaan na overleg met Fristam. 

2.4 Pompspecifieke veiligheidsinstructies

Ontoelaatbaar drukbereik

Lichamelijk letsel en materiële schade door barsten en lekkage 

van de pomp. 

 Neem het drukbereik van de pomp in acht. 

Zie gegevensblad.

Ontoelaatbaar temperatuurbereik

Lichamelijk letsel en materiële schade door barsten en lekkage 

van de pomp. 

 Neem het temperatuurbereik van de pomp in acht.  

Zie gegevensblad

Droogloop

Materiële schade 

 In principe moet droogloop worden vermeden. Als de pomp 

is voorzien van een dubbel werkende asafdichting, is 

kortdurende droogloop/'rusten' mogelijk, als de 

afdichtingen worden gespoeld. Als de pomp is voorzien van 

een enkelvoudig werkende asafdichting, kan zelfs 

kortdurende droogloop schade veroorzaken.

Koud bluswater op verhitte pomp

Materiële schade

 Richt de waterstraal bij het blussen niet direct op de pomp.

 Laat de pomp bij voorkeur langzaam afkoelen.

Hete apparaatoppervlakken

Brandwonden bij het aanraken van de pomp. 

 Controleer de temperatuur van de pomp voordat u deze 

aanraakt. 

 De pomp mag alleen met hittebestendige 

veiligheidshandschoenen worden aangeraakt.

Geluidsemissie bij draaiende pomp

Blijvende gehoorschade. Het A-gewogen geluidsdrukniveau van 

de pomp kan boven 80 dB(A) liggen. 

 Draag in de nabijheid van de draaiende pomp altijd 

gehoorbescherming. 

 Neem de plaatselijke wettelijke regelingen voor 

geluidshinder in acht. 

2.5 Waarschuwings- en informatieborden

 Aanduidingen op de pomp niet verwijderen of veranderen.

 Vervang beschadigde of verdwenen aanduidingen direct 

door een getrouwe weergave van het origineel.
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2.5.1 Hete oppervlakken

Afb. 1 Veiligheidsaanduiding: 'Hete oppervlakken'

Deze aanduiding wijst erop dat onderdelen tijdens bediening 

heet kunnen worden, of dat hier eventueel hete 

pompvloeistoffen worden getransporteerd. Controleer de 

temperatuur van de pomp voordat u deze aanraakt. De pomp 

mag alleen met geschikte veiligheidshandschoenen worden 

aangeraakt.

2.5.2 Typeplaatje

Afb. 2 Voorbeeld typeplaatje

2.6 Geluidsemissie

Geluidsontwikkeling bij draaiende pomp

Blijvende gehoorschade

 Neem de plaatselijke wettelijke regelingen voor 

geluidshinder in acht. 

 Draag gehoorbescherming bij gebruik van pompen waarvan 

een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A) is aangegeven. 

2.7 Afvalverwijdering

2.7.1 Transportverpakking verwijderen

 Breng de transportverpakking naar een recyclingdepot.

2.7.2 Smeervet verwijderen

 Verwijder vet en voorwerpen met vet op milieuvriendelijke 

wijze volgens de geldende voorschriften.

2.7.3 Smeerolie verwijderen 

 Verwijder olie en voorwerpen met olie op milieuvriendelijke 

wijze volgens de geldende voorschriften.

2.7.4 Pomp verwijderen

1. Gevaarlijke en giftige resten op milieuvriendelijke wijze 

verwijderen volgens de geldende voorschriften.

2. De pomp zorgvuldig reinigen.

3. De pomp in de afzonderlijke onderdelen demonteren.

4. De pomponderdelen op milieuvriendelijke wijze 

verwijderen volgens de geldende voorschriften.

2.7.5 Elektrisch en elektronisch afval verwijderen

 Verwijder elektrisch en elektronisch afval volgens de 

geldende richtlijnen.

3 Opbouw en functie

3.1 Basisconstructie

Afb. 3 Basisconstructie van het FDS-pompaggregaat

A Pomp met meeloopaandrijving

B Koppeling

C Motor/tandwielmotor

B

A C
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3.1.1 Pomp met meeloopaandrijving (A)

Afb. 4 Basisconstructie van een FDS-verdringerpomp

3.1.2 Koppeling (B)

De koppeling verbindt de as van de motor met de aandrijfas (6) 

van de pomp. Bij de koppeling wordt het aandrijfmoment van 

de (tandwiel)motor op de pomp overgedragen.

3.1.3 Motor/tandwielmotor (C)

De aandrijving is een elektromotor met vast of regelbaar 

toerental. Deze is vastgeschroefd op het basisframe of op de 

fundatie. 

3.2 Algemene uitvoeringen

Voor alle modellen kan een keuze worden gemaakt uit de 

volgende uitvoeringen:

– enkelvoudige of dubbele asafdichting.

Er kan een keuze worden gemaakt uit twee 

afdichtingstypen: enkelvoudige asafdichting en dubbele 

asafdichting. 

Bij de dubbele asafdichting heeft de tussenflens vier extra 

aansluitingen voor de spervloeistof (zie 6.8.1). In de 

afbeeldingen van deze bedieningshandleiding zijn deze 

aansluitingen niet weergegeven, zie Hoofdstuk 6.8.1 

„Buisleidingen aansluiten“, pagina 13.

– horizontale, verticale of 90° zijwaarts gekantelde 

pompaansluiting ('U'-variant),

– verwarmingsmantel.

Op de pompbehuizing kan de pomp steeds worden 

voorzien van een verwarmingsmantel.

3.3 Formaten

3.4 Aanvullingen

De FDS-dubbelwormpompen kunnen onder andere zijn 

voorzien van de volgende aanvullingen:

– bekleding

Roestvrijstalen bekleding voor de motor. De bekleding is 

bevestigd aan het basisframe.

– Kalotten

Kalotten voor de installatie van de pomp. Kalotten zijn 

bevestigd aan het basisframe van de pomp.

Andere aanvullingen zijn mogelijk. Bij vragen kunt u contact 

opnemen met Fristam.

3.5 Typeaanduiding

Afb. 5 Voorbeeld van een typeaanduiding

Aanwijzing: bij levering van de pomp zonder motor (optie) leest 

u eerst Hoofdstuk 12 „Bijlage 2 – Montagehandleiding (optie) voor 

pomp met vrij aseinde“, pagina 23.

1 Pompdeksel

2 Pompbehuizing

3 Tussenflens

4 Lekruimte van de asafdichting

5 Lagerhuis

6 Aandrijfas

1 2 3 4 5 6

FDS-serie

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

Tabel 1    Formaten

(7) Pomptype

(8) Formaat

(9) Extra teken 2

L Verlengd

(10) Verdringer

(11) Extra teken 3 

V verticaal

U lateraal

TSG Twin Speed Gearbox

7 9 118 10

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

Het transport mag uitsluitend worden uitgevoerd door 

geschoold personeel.

Het pompaggregaat kan worden getransporteerd met 

vloertransportmiddelen of een kraan.

4.1 Veiligheidsinstructies

Vallende of niet-beveiligde componenten

Zware kneuzingen. 

 Bij alle transportwerkzaamheden zijn veiligheidsschoenen in 

principe verplicht.

Verkeerde transportpositie van de pomp

Weglopen van bijtende, giftige of verontreinigende vloeistoffen. 

Lichamelijk letsel of materiële schade door verontreiniging.

 Transporteer de pomp altijd in montagestand. 

Open, niet-afgesloten buisleidingaansluitingen

Materiële schade door verontreiniging, schokken of vochtigheid 

in de pomp.

 Verwijder de afdekkingen van de buisaansluitingen pas 

direct vóór aansluiting op de buisleidingen. 

4.2 Transporteren met vloertransportmiddel

Niet-beveiligde componenten

Ernstig letsel, kneuzing van de ledematen, materiële schade.

 Beveilig de pomp vóór het transport tegen omvallen. 

Bevestig de pomp aan de pallet met transportriemen of 

schroef de pomp vast op de pallet. 

Voorbereiding

 Controleer of de pomp op de pallet voldoende is vastgezet. 

Bijvoorbeeld met riemen, zie Afb. 6 „Transport met 

vloertransportmiddel“, pagina 9afb. 6 'Transport met 

vloertransportmiddel', pagina 9. 

 Houd rekening met het gewicht van de pomp bij de keuze 

van de transportmiddelen. Gegevens over het gewicht van 

de pomp vindt u op het typeplaatje van de pomp en in de 

'contractgerelateerde documentatie' in de bijgevoegde 

documenten.

Werkwijze 

1. De pallet met de vork van het vloertransportmiddel optillen. 

2. De pallet langzaam en zonder schokken naar de 

bestemming rijden en daar neerzetten. 

Afb. 6 Transport met vloertransportmiddel

4.3 Transporteren met kraan

Vallende onderdelen

Dood door platdrukken, ernstige kneuzingen van de ledematen, 

materiële schade.

 Gebruik uitsluitend geschikte transport- en 

aanslagmiddelen. Gegevens over het gewicht van de pomp 

vindt u op het typeplaatje van de pomp en in de  

'contractgerelateerde documentatie' in de bijgevoegde 

documenten.

 Transporteer het pompaggregaat niet aan de oogbouten op 

de motor of op de pomp, aangezien deze oogbouten niet 

zijn berekend op het totaalgewicht van het pompaggregaat. 

 Laat de pomp niet langer dan nodig in opgeheven positie.

 Let erop dat zich geen personen onder de pomp bevinden.

Slingerende onderdelen

Kneuzingen en ernstig letsel. 

 De kraan met pomp moet gelijkmatig optrekken en 

stoppen. 

 Let erop dat zich geen personen in de gevarenzone van de 

pomp bevinden. 

Hulpmiddelen

Aanslagmiddelen: gekeurde hijsbanden conform DIN EN1492-1 

en 1492-2. 

Voorbereiding

 Verwijder de transportbeveiligingen. 
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Werkwijze

1. Waarschuwing: Beschadiging en scheuren van de hijsband. 

Dood door platdrukken, ernstige kneuzingen, materiële 

schade. 

 Leid de hijsband niet over scherpe hoeken en randen.

Hijsband om tandwielmotor leggen, zie Afb. 7 „Transport met 

hijsband“, pagina 10.

2. Het andere uiteinde van de hijsband om de pompbehuizing 

leggen, zie Afb. 7 „Transport met hijsband“, pagina 10. 

3. Bij dubbele asafdichting: 

Let op: De hijsband drukt op de sperwaterbuisjes. Materiële 

schade aan dubbele asafdichting.

 Leid de hijsband langs de sperwaterbuisjes.

4. Beide hijsbanden naar de kraanhaak leiden, draaien en zo op 

de haak leggen dat de band stevig aan de kraanhaak zit. 

5. Zwaartepunt zo bepalen dat de pomp in horizontale positie 

wordt opgetild. 

6. Pomp optillen. 
.

Afb. 7 Transport met hijsband

5 Opslag

5.1 Opslagcondities voor de pomp

Pomp als volgt opslaan:

– droog, bij geringe luchtvochtigheid

– beschermd tegen vorst en hitte, bij voorkeur tussen 20 °C en 

25 °C

– in geventileerde ruimte

– stofvrij

 Alle bewegende delen van de pomp moeten om de drie 

maanden worden gedraaid.

5.2 Opslaan/bewaren

Bij een opslagduur van langer dan zes maanden moet het 

volgende in acht worden genomen:

 demonteer de asafdichtingen volledig vóór het opslaan van 

de pomp en bewaar deze afzonderlijk. 

Zie hiertoe Hoofdstuk 5.2.1 „Opslag van de elastomeren“, 

pagina 10.

 Vul het drijfwerk tot aan de bovenkant van het tandwiel met 

olie. 

5.2.1 Opslag van de elastomeren

Elastomeren als volgt opslaan:

– opslagtemperatuur tussen +5  °C en +20  °C

– relatieve luchtvochtigheid onder 70%

– geen direct zonlicht

– vervormingsvrije opslag

5.3 Opnieuw in bedrijf stellen

 Na opslag moeten de afdichtingen, de lagers en het oliepeil 

worden gecontroleerd voordat het apparaat opnieuw in 

bedrijf wordt gesteld.

6 Installatie

6.1 Veiligheidsinstructies

Vallende of niet-beveiligde componenten

Zware kneuzingen. 

 Bij alle installatiewerkzaamheden zijn veiligheidsschoenen 

in principe verplicht.

Onvolledige, onstabiele montage

Zware kneuzingen, materiële schade.

 Draai bouten met aangegeven aandraaimoment vast, zie 

Hoofdstuk 11.1.1 „Aandraaimomenten“, pagina 19.

 Gebruik een draaimomentsleutel of een 

slagschroevendraaier met instelbaar draaimoment.

Slingeringen bij installatie op een kalottenvoetstuk

Materiële schade aan het systeem en de pomp.

 Gebruik een kalottenplaat.
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6.2 Installatieplaats

De installatieplaats voor pompen met standaarduitrusting moet 

aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Niet-explosieve atmosfeer

– Stofvrije omgeving

– Omgevingstemperatuur: –20  °C tot +40  °C

– Voor waarden voor vochtigheid en zoutgehalte van de 

omgevingslucht, zie de leveranciersdocumentatie van de 

motor in de bijgevoegde documenten.

– Een toereikende fundatie qua grootte voor het 

pompgewicht. 

– Horizontaal en effen installatieoppervlak. Toereikende 

stevigheid van het installatieoppervlak gezien de massa van 

de pomp.

– Inbouwafstanden, zie leveranciersdocumentatie van de 

motor.

– Voldoende ruimte ook voor onderhoudswerkzaamheden. 

– Voldoende luchttoevoer voor motorkoeling. 

6.3 Vermindering van lawaai en trillingen

6.3.1 Primaire maatregelen

– Pomp in optimaal werkgebied bedienen. 

 Bedien de pomp zonder cavitatie (zie Hoofdstuk 6.6 

„Buisleidingen installeren“, pagina 11).

– Zuig- en drukleiding ontkoppelen van trillingen

 Ondersteun de leidingen

 Lijn de leidingen uit

 Gebruik elementen voor het dempen van de trillingen

6.3.2 Secundaire maatregelen

 Neem bouwkundige maatregelen, zoals:

– geluidswerende bekleding

– geluidswerende overdekking

6.4 Pomp bevestigen 

6.4.1 Pomp met basisframe

 Schroef de pomp op het basisframe vast aan de fundatie.

6.4.2 Pomp met basisframe op kalotten (optie)

 Installeer de pomp op kalotten en lijn deze uit.

6.4.3 Onderstel (optie)

1. Pomp installeren op installatieplaats. Vastzetters op de 

wielen (indien aanwezig) inschakelen of onderstel 

vastzetten door remwig. 

2. Onderstel aarden om elektrostatische lading af te voeren. 

3. Slangleiding zo leggen dat deze niet beschadigd kan raken.

6.5 Koppeling uitlijnen

1. Centreerverschil en hoekverschil van de assen controleren. 

Afb. 8 Centreerverschil

Afb. 9 Hoekverschil

2. Eventueel assen opnieuw uitlijnen of ondersteunen. 

Zie bijgevoegde leveranciersdocumentatie van de 

koppeling voor nadere informatie.

6.6 Buisleidingen installeren

Buisleidingen als volgt leggen en aansluiten:

 Houd de buisleidingsweerstand zo klein mogelijk: vermijd 

onnodige inbouw van kleppen, bochtstukken en abrupte 

buisovergangen.

Afb. 10 Buisleidingsovergangen

 De buisleidingsdoorsnede moet zo worden ontworpen dat 

geen onnodig drukverlies en cavitatie in de aanzuig- of 

toevoerzone ontstaan.

 Markering: monteer indien mogelijk afsluitkleppen in zuig- 

en drukleiding. Neem correcte aansluiting (zuigzijde en 

drukzijde) in acht. Overeenkomstige markeringen bevinden 

zich op de behuizing. 
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 Houd de zuigleidingen zo kort mogelijk.

 Leg zuigleidingen horizontaal of gestaag aflopend in de 

richting van het pompaggregaat. Sluit luchtzakken en 

knikken in buisleidingen uit.

Afb. 11 Luchtzakken in de buisleiding

Afb. 12 Knikken in de buisleiding

 Houd bij het ontwerp van buisaansluitingen rekening met:  

druk, temperatuur en het type pompvloeistof.

 De buisleidingen moeten zo worden gelegd en aangesloten 

dat er geen spanning bij de pomp ontstaat.

 Zet de buisleidingen met behulp van buisklemmen vast aan 

plafonds, muren of in de vloer. 

 Lijn de buisleidingen met behulp van een blokhaak uit ten 

opzichte van de pompaansluitingen. 

6.7 Elektrische aansluiting maken

Elektrostatische lading

Elektrische schok.

 Aard de buisleidingen en de pomp, zodat de elektrische 

lading kan worden afgevoerd.

De elektrische aansluiting mag alleen door een elektricien 

worden uitgevoerd.

Werkwijze

1. Aansluitwaarden op het typeplaatje van de motor in acht 

nemen. De aangegeven spanning mag niet worden 

overschreden.

2. Motor alleen aansluiten op beveiligde circuits om een te 

hoog stroomverbruik te voorkomen.

3. Motor aansluiten overeenkomstig het schakelschema in de 

aansluitkast van de motor.

4. Kabeldoorvoeren beschermen tegen het binnendringen van 

vocht.

5. Motor 2 tot 3 seconden inschakelen. Daarbij de draairichting 

van de blazer van de motor controleren.

6. Bij verkeerde draairichting eventueel de polariteit verwisselen.

6.8 Sper- of koelvloeistof aansluiten (optie)

Bij uitvoeringen met dubbele asafdichting moet de 

afdichtingsruimte van de asafdichting worden gespoeld met 

sper- of koelvloeistof.

 Gebruik een geschikte vloeistof als sper- of koelvloeistof.

 Zie gegevensblad

Nominale breedte 
flens
(DN)

≤ 50 80 100 150 200 250 300

Op flens inwerkende 
krachten
Fx, Fy en Fz
[N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Op flens inwerkende 
koppelmomenten
Mx, My en Mz
[Nm]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

Tabel 2   Flensbelasting
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6.8.1 Buisleidingen aansluiten

Neem contact op met Fristam als u nog vragen hebt

1. Toevoerleiding voorzien onderaan bij de asafdichting.

2. Afvoerleiding voorzien bovenaan bij de asafdichting.

6.9 Reiniging

Er mogen alleen reinigingsmiddelen worden gebruikt die 

voldoen aan de hygiënetechnische richtlijnen voor de 

betreffende pompvloeistof.

1. Vóór het afsluiten van de pomp veiligstellen dat zich geen 

vreemde stoffen binnen in de pomp en buisleidingen 

bevinden.

2. Pomp afsluiten.

3. Buisleidingen aansluiten.

4. Pomp en buizen vóór het eerste gebruik volledig reinigen.

7 Werking

7.1 Veiligheidsinstructies

Gesloten klep in de drukleiding 

Ernstig(e) lichamelijk letsel en materiële schade door barsten in 

de installatie als gevolg van zeer hoge drukopbouw.

 Vóór het inschakelen en tijdens bedrijf veiligstellen dat alle 

kleppen van de drukleiding open zijn. 

 Zorg voor bypass of andere toegestane 

veiligheidsvoorzieningen voor drukpieken, aangezien het 

een drukgevoede pomp betreft. 

Gesloten klep in de zuigleiding 

Beschadiging van de asafdichting door het drooglopen van de 

pomp.

 Vóór het inschakelen en tijdens bedrijf veiligstellen dat alle 

kleppen van de zuigleiding open zijn. 

Tekort aan pompvloeistof in de pomp

Drooglopen van de pomp. Beschadiging van de asafdichting.

 Bij enkelvoudige asafdichting veiligstellen dat zich vóór en 

tijdens bedrijf altijd pompvloeistof in de pomp bevindt.

7.2 Pomp in bedrijf nemen

Bij dubbele asafdichting:  

verlies van spervloeistof

Beschadiging van de asafdichting.

 Tijdens bedrijf veiligstellen dat: 

– spervloeistof met voldoende druk door de dubbele 

asafdichting stroomt (zie informatie op bijgevoegd 

gegevensblad);

– de temperatuur van de spervloeistof T < 70 °C wordt 

nageleefd. 

1. Klep in de zuigleiding openen. 

2. Klep in de drukleiding openen.  

 

 

Inlaat
A

Uitlaat
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   

Levensmiddelen-
hygiëne

Industrie

Spoel-, spervloeistof Water of condensaat Mengsel water-glycol
(70/30)

Hydraulische olie < 10 mm²/s 
(zink- en asvrij)

Debiet FDS 1 + 2 
> 0,5 l/min

FDS 3 + 4 + 5
> 1 l/min

Statisch buffervat FDS 0,5....5,0 bar
wekelijkse controle

Tabel 4   Afdichtingsvoorziening voor 2 afdichtingen
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3. Pomp en zuigleiding tot aan de bovenkant van de pomp 

vullen met pompvloeistof. Eventueel aanwezige luchtbellen 

laten ontsnappen. 

4. Alleen bij pompen met sper- of koelvloeistof: 

Benodigde sperdruk controleren. Maximale sperdruk, zie 

informatie op het gegevensblad in de bijgevoegde 

documenten.

5. Motor inschakelen.

7.3 Werking observeren

Tijdens bedrijf van de pomp moeten de volgende 

veiligheidsinstructies in acht worden genomen:

Vreemde voorwerpen in de pompvloeistof

Blokkeren van de verdringer en afschuiven van de as. 

 Sluit vreemde voorwerpen in de pompvloeistof uit.

– Stroombegrenzing als beveiliging voorzien op de 

tandwielmotor.

Abrupt sluiten van de kleppen in de drukleiding

Beschadiging van de installatie door overdruk mogelijk.

 Sluit de klep in de drukleiding tijdens bedrijf niet abrupt of 

voor langere tijd.

Plotseling afkoelen van de pomp

Spanningsscheuren in de pomp.

– De pomp niet in één klap afkoelen.

Cavitatie en droogloop van de pomp

Beschadiging van de asafdichting.

– Veiligstellen dat de kleppen aan zuigzijde tijdens bedrijf 

open zijn.

7.4 Bedrijf beëindigen

1. Motor uitschakelen.

2. Klep in de zuigleiding sluiten om leegloop van de pomp te 

voorkomen.

3. Klep in de drukleiding sluiten.

7.5 Pomp buiten bedrijf stellen

1. Motor uitschakelen.

2. Klep in de zuigleiding sluiten. 

3. Klep in de drukleiding sluiten.

4. Pomp spanningsvrij schakelen. 

5. Pomp legen. 

6. Pomp reinigen zoals beschreven in Hoofdstuk 6.9 „Reiniging“, 

pagina 13.

7. Pomp drogen. 

8. Binnenruimte van de pomp beschermen tegen vocht, bijv. 

met silicagel.

9. De buisaansluitingen afsluiten met deksels om het 

binnendringen van vuil en vreemde voorwerpen te 

voorkomen.

10. Overige handelingen, zie Hoofdstuk 5 „Opslag“, pagina 10.

8 Reiniging tijdens bedrijf

8.1 CIP-methode

De FDS-dubbelwormpompen zijn geschikt voor de 

CIP-methode (Cleaning In Place). De volgende richtwaarden 

zijn van toepassing bij de CIP-methode:

Voorbeeld van een reinigingsprocedure

1. Voorspoelen met water.

2. Loogspoeling met natronloog (NaOH, zie Tabel 5   

„CIP-reiniging“, pagina 14).

3. Tussentijds spoelen met water.

4. Zuurspoeling met salpeterzuur (HNO3, zie Tabel 5   

„CIP-reiniging“, pagina 14).

5. Schoonspoelen met water.

De differentiaaldruk van de pomp moet 2 tot 3 bar bedragen 

om voldoende stroomsnelheid in de pomp te bereiken.

Bij afwijkende waarden moet u contact opnemen met Fristam.

8.1.1 CIP-temperaturen

– max. temperatuurschok 65K

– bij grotere temperatuurveranderingen moeten de volgende 

waarden worden aangehouden:

Medium Procestemperatuur [°C]

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

HNO3 (ca. 1%) 60 tot 65

Tabel 5   CIP-reiniging
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8.1.2 CIP-proces door afzonderlijke 

CIP-pompen/-systemen:

Mocht de CIP-reiniging door de CIP-pompen of een centrale 

CIP-eenheid worden uitgevoerd, d.w.z. de FDS-

dubbelwormpomp wordt net als alle andere installatiedelen 

alleen doorstroomd, dan moet het volgende in acht worden 

genomen:

– Bij een voordruk van > 1 bar moet de FDS-pomp 

geblokkeerd en/of gezekerd worden tegen ongecontroleerd 

meedraaien

– mocht de pomp langzaam meedraaien, dan moet de 

inlaatdruk < 1 bar zijn, en/of een negatieve differentiaaldruk 

worden vermeden.

8.2 SIP-methode

Droogloop van de pomp bij damp

Beschadiging van de asafdichting.

 Wanneer damp door de buisleidingen stroomt, veiligstellen 

dat de pomp is uitgeschakeld.

 Bij dubbele asafdichting is langzaam meelopen mogelijk 

(<300 1/min.)

De FDS-dubbelwormpompen komen uitsluitend in aanmerking 

voor de SIP-methode (Sterilisation In Place) na overleg met 

Fristam. 

Of de SIP-methode geschikt is, hangt af van de keuze van de 

elastomeren. 

De procestemperatuur bedraag maximaal 145 °C.

Temperaturen bij speciale uitvoeringen zoals ATEX kunnen 

afwijken, zie 'Temperatuurinstelgrenzen' in de aanvullende 

ATEX-bedieningshandleiding. 

Turbine-effect!

ongecontroleerd meedraaien vermijden en evt. pomp 

blokkeren!

9 Storingen

Voor storingen, mogelijke oorzaken en oplossingen, 

zie Hoofdstuk 11.3 „Storingstabel“, pagina 20.

9.1 Veiligheidsinstructies

Hete apparaatoppervlakken

Brandwonden bij het aanraken van de pomp. Door het 

transporteren van hete pompvloeistof kan de pomp sterk verhit 

raken. 

 Laat de pomp voorafgaand aan werkzaamheden aan de 

pomp, volledig afkoelen.

 Controleer de temperatuur voordat u de pomp aanraakt.

 De pomp mag alleen met hittebestendige 

veiligheidshandschoenen worden aangeraakt.

10 Onderhoud

Voor onderhoudsintervallen, zieHoofdstuk 11.2 

„Onderhoudsintervallen“, pagina 19.

10.1 Veiligheidsinstructies

Roterende delen

Lichamelijk letsel en materiële schade. 

 Schakel voorafgaand aan werkzaamheden aan de pomp de 

motor altijd uit en beveilig deze tegen hernieuwde 

inschakeling.

Vallende of niet-beveiligde componenten

Zware kneuzingen. 

 Bij alle onderhoudswerkzaamheden is het dragen van 

veiligheidsschoenen in principe verplicht.

Ongecontroleerd wegstromen van vloeistoffen

Lichamelijk letsel en materiële schade door bijtende 

vloeistoffen, vergiftiging of verontreiniging.

Voorafgaand aan onderhouds- en reinigingswerkzaamheden 

aan de pomp:

 sluit de zuig- en drukschuif voor en achter de pomp.

 Bij dubbele asafdichting: sluit de sper- of 

koelvloeistofleiding af.

 Pompbehuizing voor het openen van de pomp volledig 

legen.

Plotseling afkoelen van de pomp

Spanningsscheuren in de pomp.

 De pomp niet in één klap afkoelen.

Tempera-
tuurschok

Actie

< 65 K Geen actie noodzakelijk

≥ 65 K Geleidelijke 
temperatuur-
verandering

Gradiënt temperatuur-
verandering ≤ 40 K/min

Stapsgewijze 
temperatuur-
verandering1

1In dit geval moet in de praktijk de vloeistof naar de pomp 

worden toegevoerd. Na ca. 20 s looptijd wordt de pomp 

uitgeschakeld en gedurende de houdtijd kan de temperatuur 

van de pompcomponenten zich aanpassen.

Houdtijd ≥ 2 min  
voor aanpassing van de tempera-
tuur. Stapbreedte max. 50K

Tabel 6   Temperaturschok_CIP
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Gebruik van hard montagegereedschap

Krassen op geslepen oppervlakken.

 Gebruik bij geslepen oppervlakken koperinleg voor 

steeksleutels.

10.2 Reserveonderdelen

Door het gebruik van reserveonderdelen die niet door Fristam 

zijn vrijgegeven, kan ernstig(e) lichamelijk letsel of materiële 

schade ontstaan. Bij vragen over toegestane reserveonderdelen, 

kunt u contact opnemen met Fristam.

Fristam registreert alle geleverde pompen. Bij het bestellen van 

reserveonderdelen zijn de volgende gegevens nodig: 

1. serienummer van de pomp, zie typeplaatje of inkerving op 

de pomp.

2. Aanduiding van de reserveonderdelen en materialen, zie 

'contractgerelateerde documentatie' in de bijgevoegde 

documenten.

10.3 Sper- en koelvloeistof controleren (optie)

Bij pompen met een uitrusting voor 'spervloeistof' of 

'koelvloeistof' moet de druk van de spervloeistof worden 

gecontroleerd. Onderhoudsintervallen, zie Tabel 8 op pagina 19.

 Controleer de druk van de spervloeistof en vergelijk deze 

met de aangegeven waarde. 

De aangegeven waarde staat vermeld op het gegevensblad 

in de 'contractgerelateerde documentatie'. De 

'contractgerelateerde documentatie' is bijgevoegd bij deze 

bedieningshandleiding.

Door hete pompvloeistof en door de werking van de pomp 

wordt de spervloeistof verhit.

 Veiligstellen dat tijdens bedrijf de temperatuur van de 

spervloeistof onder 70 °C blijft. 

10.4 Oliepeil controleren

De controle vindt plaats via een oliepeilvenster(15), dat zich 

achter op de afsluitplaat bevindt. 

Onderhoudsintervallen, zie Tabel 8 op pagina 19.

10.5 Olie verversen

De olie van de FDS-dubbelwormpompen moet regelmatig 

worden ververst. Onderhoudsintervallen, zie Tabel 8 op 

pagina 19. 

Aanbevolen oliesoorten

Hoeveelheid olie

Onderhoudsintervallen

In principe moet de olie één keer per jaar of om de 4000 

bedrijfsuren worden ververst.

Onder zware omstandigheden, zoals bij hoge luchtvochtigheid, 

agressieve omgeving of grote temperatuurschommelingen 

wordt aanbevolen de olie om de 2000 bedrijfsuren te verversen.

Afb. 13 Oliepeil en olieverversing

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 Ontluchtingsschroef

14 Sluitschroef

15 Oliepeilvenster

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



17

Werkwijze

1. Motor inschakelen en laten draaien tot de normale 

bedrijfstemperatuur is bereikt.

2. Motor uitschakelen en beveiligen tegen hernieuwde 

inschakeling.

3. Geschikte oliebak onder de sluitschroef (14) plaatsen.

4. Voorzichtig! Risico op brandwonden door hete olie. 

 Hitte- en oliebestendige veiligheidshandschoenen zijn 

verplicht.

Ontluchtingsschroef (13) losdraaien.

5. Sluitschroef (14) losdraaien en verwijderen.

6. Olie volledig aftappen en overeenkomstig de plaatselijke 

voorschriften verwijderen.

7. Ontluchtingsschroef en afdichtingen reinigen.

8. Sluitschroef en ontluchtingsschroef met de bijbehorende 

afdichtingen monteren.

9. Nieuwe olie erin gieten en het oliepeil via het 

oliepeilvenster (15) controleren.

10.6 Rollager van pomp vervangen

Oplopende lagertemperaturen, harde geluiden of trillingen 

kunnen duiden op slijtage van de rollagers.

Het wordt aanbevolen om zwaar belaste pompen met een 

differentiaaldruk van > 20 bar in combinatie met een toerental 

van meer dan 1200 min-1 na maximaal 12.000 bedrijfsuren te 

vervangen.

Pompen die worden bediend in potentieel explosieve 

atmosferen conform ATEX-categorie 2 dienen verplicht te 

worden vervangen.

Voor onderhoudsintervallen, Zie „Onderhoudsintervallen“ op 

pagina 19.

10.7 Motorlager smeren

 Lager van de motor smeren volgens opgave van de 

fabrikant van de tandwielmotor. Zie 

'leveranciersdocumentatie' in de bijgevoegde documenten.

10.8 Asafdichting vervangen

De asafdichting vervangen, als:

– pompvloeistof, sper- of koelvloeistof aan de luchtzijde van 

de pomp uitstroomt;

– sper- of koelvloeistof in de pompvloeistof lekt.

Werkwijze in één oogopslag

1. Pompbehuizing demonteren, zie Hoofdstuk 10.9 „Pompkop 

demonteren“, pagina 17.

2. Asafdichting vervangen, zie Hoofdstuk 10.10.2 „Montage van 

de asafdichting“, pagina 18.

 Pompbehuizing voormonteren.

 Asafdichting monteren. 

3. Pompbehuizing monteren.

4. Verdringer monteren.

5. Pompdeksel afsluiten.

De precieze werkwijze is beschreven in de volgende 

hoofdstukken.

10.9 Pompkop demonteren 

10.9.1 Pompbehuizing en transportschroeven demonteren

Voorbereiding

1. Vóór de demontage met behulp van het bijgevoegde 

gegevensblad de betreffende asafdichting vaststellen.

2. Motor uitschakelen en beveiligen tegen hernieuwde 

inschakeling.

3. Klep in de drukleiding sluiten.

4. Klep in de zuigleiding sluiten.

5. Bij dubbele asafdichting: sluit de sper- of 

koelvloeistofleiding af.

6. Pomp volledig legen.

7. Zuig- en drukaansluitingen losmaken.

Werkwijze

Afb. 14 Pompbehuizing met deksel en transportschroeven demonteren

1. Bouten (20) ter bevestiging van de pompbehuizing 

losdraaien. 

2. Pompbehuizing (17) met deksel (16) verwijderen.

3. Waarschuwing: Roterende machinedelen. Zware 

kneuzingen aan de hand.

 Blokkeer de transportschroeven (19) met een aluminium 

of kunststof wig.

Schroef de bevestiging van de transportschroeven (18) 

met de bijbehorende afdichtringen los (rechtse 

schroefdraad).

4. Transportschroeven (19) van aandrijfas en gedreven as 

verwijderen.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 Demontage van de asafdichting

Er kan een enkelvoudige of dubbele asafdichting zijn 

ingebouwd (zie gegevensblad).

1. Losdraaien van de bevestigingsbouten (21) van de 

fixatieplaat (22).

2. Fixatieplaten verwijderen.

3. Roterende eenheden van de assen afnemen.

4. Stationaire eenheden uit de tussenflens trekken.

10.10 Pompkop monteren

De montage van de pomp is afhankelijk van het betreffende 

formaat en model, evenals van de betreffende asafdichting. 

Welke asafdichting beschikbaar is, staat in het gegevensblad.

Verkeerde elastomeren 

De pomp lekt. 

 Veiligstellen dat de elastomeren zijn afgestemd op de aard 

van de pompvloeistof. Zie gegevensblad.

Voorbereiding 

 Reinig alle pomponderdelen. Controleer daarbij op schade 

en pasnauwkeurigheid.

 Pomponderdelen moeten zo nodig worden nabewerkt of 

worden vervangen.

 Voer de montage zorgvuldig uit onder schone 

omstandigheden. De afdichtingen raken snel beschadigd.

 Ter vermindering van de wrijving moeten de 

nevenafdichtingen en de schuifvlakken worden bevochtigd 

met water, alcohol of siliconenvet.

 Maak de afdichtingsvlakken van de glijringafdichtingen 

schoon met een reinigingsmiddel (bijv. 'OKS 2610 

Universalreiniger'). Aansluitend de afdichtingsvlakken niet 

meer met olie of vet in aanraking laten komen en niet met 

de vingers aanraken. 

Tip: Voor het inlijmen van lagers en bussen kan bijv. de 

voegverbinding 'Euro Lock A64.80' worden gebruikt. 

Tip: Voor het inlijmen van schroefdraadpennen kan bijv. de 

schroefborg 'Euro Lock A24.10' worden gebruikt.

10.10.1 Markering in acht nemen 

De transportschroeven mogen in geen geval worden verwisseld. 

Zij zijn toegewezen aan de aandrijfas of gedreven as en zijn 

steeds gemarkeerd met ponsen.

 Neem het volgende in acht voor montage van de 

transportschroeven: 

– een pons aan de kopzijde van de aandrijfas; 

– twee ponsen aan de kopzijde van de gedreven as.

10.10.2 Montage van de asafdichting

1. Asafdichting conform de tekening van de doorsnede weer in 

de tussenflens plaatsen (antirotatiesleuf precies aan de 

zijkant).

2. Fixatieplaten opnieuw plaatsen (laten 'inklikken') en 

vastzetten met de bouten.

3. Roterende eenheden op de assen schuiven.

10.10.3 Pompbehuizing en transportschroeven monteren

1. Let op: Transportschroeven zijn toegewezen aan de 

aandrijfas of de gedreven as. Zie Hoofdstuk 10.10.1 

„Markering in acht nemen“, pagina 18. 

2. Transportschroeven op de assen schuiven.

3. Waarschuwing: Roterende machinedelen. Zware 

kneuzingen aan de hand.

 Blokkeer de transportschroeven met een aluminium of 

kunststof wig. 

4. Bevestiging van de transportschroeven aandraaien met 

voorgeschreven aandraaimoment. Zie Tabel 7   

„Aandraaimomenten voor bevestiging van de 

transportschroeven“, pagina 18.

5. Behuizing incl. deksel plaatsen en vastschroeven.

10.10.4 Pomp afsluiten.

1. Pompdeksel voorzien van O-ringafdichting.

2. Pompdeksel op pompbehuizing schuiven. 

3. Pompdeksel vastschroeven op pompbehuizing met moeren 

en vlakke sluitringen.

10.11  Aslager vervangen

 Neem contact op met Fristam.

10.12 Speling controleren

Neem contact op met Fristam.

Formaat Schroefdraad Aandraaimomenten [Nm]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

Tabel 7   Aandraaimomenten voor bevestiging van de transportschroeven
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11 Bijlage 1

11.1 Technische gegevens

11.1.1 Aandraaimomenten

Aandraaimomenten voor bouten en moeren ± 15%

Materiaal: staal, sterkteklasse 8,8

Materiaal: staal, sterkteklasse 10,9

Materiaal: roestvrij staal, sterkteklasse 70

Materiaal: roestvrij staal, sterkteklasse 80

11.2 Onderhoudsintervallen

Schroefdraad M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Aandraaimoment [Nm] 7 18 35 60 148 254 -

Schroefdraad M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Aandraaimoment [Nm] 11 26 51 89 218 361 -

Schroefdraad M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Aandraaimoment [Nm] 7 18 36 63 143 262 424

Schroefdraad M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Aandraaimoment [Nm] 10 24 48 84 191 351 568

Interval Formaat Onderhoudsactiviteit Hoofdstuk

Dagelijks Alle Oliepeil controleren Zie Hoofdstuk 10.4 „Oliepeil controleren“, pagina 16

Dagelijks Optie 'Sper- en 
koelvloeistof'

Sper- en koelvloeistof controleren Zie Hoofdstuk 10.3 „Sper- en koelvloeistof 
controleren (optie)“, pagina 16

2000 uur Alle, onder zware 
omstandigheden

Olieverversing Zie Hoofdstuk 10.5 „Olie verversen“, pagina 16

4000 uur Alle, onder normale 
omstandigheden

Olieverversing Zie Hoofdstuk 10.5 „Olie verversen“, pagina 16

Indien nodig Alle Asafdichting vervangen Zie Hoofdstuk 10.8 „Asafdichting vervangen“, 
pagina 17

Indien nodig Alle Koppeling vervangen/koppelingsster

Indien nodig Alle Motor vervangen

Volgens opgave van de 
fabrikant

Alle Motorlager smeren;
overige onderhoudsintervallen van de motor, zie 
leveranciersdocumentatie van de motor.

Zie Hoofdstuk 10.7 „Motorlager smeren“, pagina 17

1200 uur Alle Lagers vervangen bij zwaar belaste pompen en 
ATEX-pompen

Dagelijks Bij ATEX-pompen Loopgeluid, trillingen en temperatuur van de 
lagers controleren

Dagelijks Bij ATEX-pompen Oliepeil controleren zie Hoofdstuk 10.4 „Oliepeil controleren“, pagina 16

Na de eerste 250 
bedrijfsuren, uiterlijk na 3 
maanden

Alle Olieverversing zie Hoofdstuk 10.5 „Olie verversen“, pagina 16

Tabel 8   Onderhoudsintervallen
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11.3 Storingstabel

Bevinding Mogelijke oorzaak Oplossing

Pomp pompt niet of onregelmatig Onvoldoende vloeistof in de pomp;
drukschuif gesloten

Binnenruimte pomp vullen met vloeistof;
drukschuif openen

Zuigleiding geblokkeerd of verstopt Zuigleiding openen of reinigen

Pomp met geodetische zuighoogte1: vloeistof
vloeit in stilstand weg en de behuizing raakt leeg

Voetklep in de zuigleiding inbouwen

Zuigleiding lek; afdichting op het pompdeksel lek 
en zuigt lucht

Zuigleiding afdichten; dekselafdichting 
vernieuwen

Luchtzak in de zuigleiding Zuigleiding gestaag oplopend leggen met weinig 
omleidingen

Pomp is geblokkeerd; vreemde voorwerpen in de 
pomp

Binnenruimte van de pomp reinigen; visuele 
controle; Fristam raadplegen

Viscositeit van de pompvloeistof te hoog;
geen vloeibaarheid, omdat de vloeistof te dik is

Fristam raadplegen

Koppeling wegens eerdere overbelasting
doorgeslagen

Fristam raadplegen

Debiet te hoog Pomp te groot Fristam raadplegen

Toerental te hoog Toerental verkleinen

Debiet te laag, transporthoogte te gering Pomp te klein gekozen; toerental van de motor te 
laag op basis van verkeerde frequentie

Fristam raadplegen;
Aansluiting conform typeplaatje van de motor 
uitvoeren

Zuigleiding lek en zuigt lucht Lekkages verhelpen

Viscositeit van de pompvloeistof te hoog (te dik) Eventuele ombouw op verwarming; Fristam 
raadplegen

Slijtage van de verdringer; te veel speling Reparatie/vervanging

Verkeerde draairichting Buis- en elektrische aansluiting correct uitvoeren

Metaalachtig geluid Vreemde voorwerpen in de binnenruimte van de 
pomp

Demontage, expertise, eventueel reparatie

Mechanisch aanlopen van de transportschroeven;
moer van transportschroef zit los

Demontage, nabewerking,
correcte instelling van de speling, aandraaien met 
draaimoment, vervanging

Overmatige slijtage aan lagers en tandwielen 
door overbelasting of ontoereikende smering

Demontage, expertise, reparatie; 
regelmatig onderhoud; smeerstofservice

Toerental te hoog Motor met frequentieomvormer gebruiken;
Fristam raadplegen

Pomp loopt droog; asafdichting loopt droog Direct pompvloeistof toevoegen; direct sperwater 
toevoegen

Stromingsgeluid Werking in belastingsbereik Instelpunt van de configuratie regelen

Debietverlies in de zuigleiding te groot Nominale doorlaat vergroten,
smoring uitsluiten

Cavitatie Voorwaarde voor NPSH-beoordeling controleren; 
zie Hoofdstuk 6.6 „Buisleidingen installeren“, 
pagina 11;
Fristam raadplegen

Trillingen Eigengewicht en hydraulische krachten van de 
buisleidingen belasten de pomp.

Buisleidingen zodanig ondersteunen dat de 
pomp niet wordt belast; eventueel 
trillingsdempers inbouwen; drukschokken ver van 
de pomp houden

Verkeerde koppelingsuitlijning Koppeling volgens opgave van de fabrikant van 
de koppeling uitlijnen

Tabel 9   Storingstabel
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11.4 Nummercode

De nummercode heeft betrekking op de bijgevoegde 'doorsneetekeningen'. De nummers van de onderdelen komen overeen met 

DIN 24250. 

Overmatige verwarming van de pomp-
aslagering en het aandrijfmechanisme

Beschadigd lager Demontage, lager vervangen

Te weinig smeerolie Verversen van smeerolie;  
regelmatig onderhoud, zie Tabel 8 op pagina 19, 
en/of bijvullen

Verkeerde koppelingsuitlijning Koppeling volgens opgave van de fabrikant van 
de koppeling uitlijnen

Stroomverbruik van de motor te hoog Weerstand in de drukleiding te hoog; 
(debiet te laag)

Nominale breedte van de drukleiding vergroten; 
verkleinen

Viscositeit en/of dichtheid van de pompvloeistof 
te hoog

Fristam raadplegen

Ernstige schade aan de pompaslagering of aan de 
tandwielmotor

Demontage en expertise;
Fristam raadplegen

Lekkage van de asafdichting Mechanische beschadiging of slijtage van de 
asafdichting

Glijringafdichting en oliekeerring, inclusief alle 
nevenafdichtingen, vervangen; eventueel 
materiaalverandering; Fristam raadplegen

Droogloop van de asafdichting; te grote 
zuighoogte; temperatuur van de pompvloeistof 
te hoog

Geodetische zuighoogte1 verlagen; dubbele 
asafdichting inzetten; Fristam raadplegen

Sper- of spoelwaterdruk te hoog Met smoorklep en manometer instellen

Materialen van de asafdichting chemisch niet 
bestand tegen pompvloeistof; temperatuur van 
de vloeistof te hoog

Fristam raadplegen;
ombouw naar koeling of dubbele asafdichting

Sper- of spoelwaterdruk te laag; sperwaterbuisjes 
zijn dichtgegaan; asafdichting is verkorst of 
beschadigd;

Toe- en afvoer van sperwater instellen; 
sperwaterbuisjes reinigen; asafdichting 
vervangen

Sperwater vervuild of te heet Water in drinkwaterkwaliteit met max. 70 °C
gebruiken

1 De 'geodetische zuighoogte' is de verticale afstand tussen het oppervlak van de vloeistofspiegel aan de zuigzijde en het midden van de 

buisaansluitingen van de pompen.

Bevinding Mogelijke oorzaak Oplossing

Tabel 9   Storingstabel

Nummer Benaming

101 Pompbehuizing

113 Tussenflens

160 Deksel

161 Deksel van de tandwielkast

182 Pompvoet

213 Aandrijfas

223 Gedreven as

232 Transportschroef rechts

233 Transportschroef links

320 Hoekcontactkogellager

325 Naaldlager

350 Lagerhuis

360 Lagerdeksel

365 Afsluitdeksel

410 Profielafdichting

411 Afdichtring

412 O-ring

421 Radiale afdichting

433 GLRD

490 GLRD-fixatieplaat

515 Klemring

540 Tandwielbus

552 Spanring

554 Onderlegring

562 Spiraalspanstift

642 Oliepeilvenster

872 Tandwiel

901 Zeskantbout

902 Schroeftabbout

903 Sluitschroef

913 Ontluchtingsschroef

914 Inbusschroef

922 Moer van transportschroef

923 Lagermoer

930 Borging

931 Borgplaat

932 Borgring

940 Spie

Nummer Benaming
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11.5 EG-conformiteitsverklaring 

De fabrikant: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

DUITSLAND

Vestiging Stadthagen:

Vestiging Stadthagen: 

Gubener Str. 1 

31655 Stadthagen 

DUITSLAND

verklaart hierbij dat het volgende product (pomp met motor): 

– dubbelwormpomptype: FDS 

– serienummer: zie voorblad van de bedieningshandleiding 

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen van de 

Machinerichtlijn (2006/42/EG). 

De machine voldoet ook aan alle bepalingen van de 

Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), EMC-richtlijn 

(elektromagnetische compatibiliteit) (2014/30/EU), 

EG-verordeningsnr. 1935/2004 en FDA. 

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast: 

– DIN EN 809:2012-10: pompen en pompaggregaten voor 

vloeistoffen - Algemene veiligheidseisen 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Veiligheid van machines - 

Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordelingen en 

risicovermindering. 

Persoon verantwoordelijk voor de documentatie: Torben Hahn 

Tel.: +49(0) 5721 / 98206-11 

Adres: zie adres van de fabrikant

Stadthagen, 5-5-2020 

 Torben Hahn / Hoofd Constructie & Ontwikkeling

11.6 EG-inbouwverklaring 

De fabrikant: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 

21033 Hamburg 

DUITSLAND

Vestiging Stadthagen:

Vestiging Stadthagen: 

Gubener Str. 1 

31655 Stadthagen 

DUITSLAND

verklaart hierbij dat het volgende product (pomp zonder 

motor): 

– dubbelwormpomptype: FDS 

– serienummer: zie voorblad van de bedieningshandleiding 

conform de Machinerichtlijn (2006/42/EG) bijlage II B een 

incomplete machine betreft. 

De relevante, fundamentele veiligheids- en 

gezondheidsbeschermingseisen conform bijlage I van 

bovengenoemde richtlijn zijn toegepast en nageleefd. 

De incomplete machine voldoet verder aan alle bepalingen van 

EG-verordeningsnr. 1935/2004 en FDA.

De incomplete machine mag pas in bedrijf worden genomen als 

vastgesteld is dat de machine, waarin de incomplete machine 

moet worden ingebouwd, aan de bepalingen van de 

Machinerichtlijn (2006/42/EG) voldoet. 

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast: 

– DIN EN 809:2012-10: pompen en pompaggregaten voor 

vloeistoffen - Algemene veiligheidseisen 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Veiligheid van machines - 

Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordelingen en 

risicovermindering

De fabrikant verplicht zich de speciale documentatie over de 

incomplete machine desgevraagd elektronisch te verstrekken 

aan de nationale instanties. 

De bij de machine behorende speciale technische documentatie 

conform bijlage VII deel B is opgesteld. 

Persoon verantwoordelijk voor de documentatie: Torben Hahn 

Tel.: +49(0) 5721 / 98206-11 

Adres: zie adres van de fabrikant

Stadthagen, 5-5-2020

Torben Hahn / Hoofd Constructie & Ontwikkeling
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12 Bijlage 2 – Montagehandleiding 
(optie) voor pomp met vrij aseinde

12.1 Veiligheidsinstructie

Deze montagehandleiding is uitsluitend bedoeld voor 
geschoold vakpersoneel. 

12.2 Gebruik

Deze montagehandleiding geldt voor pompen die zonder 

motor worden geleverd (optie). De pomp is aanvankelijk een 

incomplete machine.

Afb. 15 Incomplete machine: pomp zonder motor, koppeling en basisframe

De volgende gegevens uit de 'originele bedieningshandleiding' 

voor complete machines zijn in dit geval ongeldig:

– Hoofdstuk 11.5 „EG-conformiteitsverklaring“, pagina 22;

– Hoofdstuk 2.5.2 „Typeplaatje“, pagina 7.

12.3 Typeplaatje

12.4 Transport zonder motor

Het transport mag alleen worden uitgevoerd door geschoold 

personeel.

De pomp kan met vloertransportmiddelen of een kraan worden 

getransporteerd.

De pomp altijd in montagestand transporteren.

12.4.1 Veiligheidsinstructies

Vallende of niet-beveiligde componenten

Zware kneuzingen. 

 Bij alle transportwerkzaamheden zijn veiligheidsschoenen in 

principe verplicht.

Verkeerde transportpositie van de pomp

Weglopen van bijtende, giftige of verontreinigende vloeistoffen. 

Lichamelijk letsel of materiële schade door verontreiniging.

 Transporteer de pomp altijd in montagestand. 

Open, niet-afgesloten buisleidingaansluitingen

Materiële schade door verontreiniging, schokken of vochtigheid 

in de pomp.

 Verwijder de afdekkingen van de buisaansluitingen pas 

direct vóór aansluiting op de buisleidingen. 

12.4.2 Transporteren met vloertransportmiddelen

Niet-beveiligde componenten

Dood door platdrukken, kneuzing van de ledematen, materiële 

schade.

 Beveilig de pomp vóór het transport tegen omvallen. 

Bevestig de pomp aan de pallet met transportriemen of 

schroef de pomp vast op de pallet.

Voorbereiding

 Controleer of de pomp op de pallet voldoende is vastgezet. 

Bijvoorbeeld met riemen, zie Afb. 16 „Transport met heftruck“, 

pagina 24. 

Werkwijze 

1. De pallet met de vork van het vloertransportmiddel optillen. 

2. De pallet voorzichtig naar de bestemming rijden en daar 

neerzetten. 
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Afb. 16 Transport met heftruck

12.4.3 Transporteren met kraan

Vallende onderdelen

Dood door platdrukken, kneuzingen van de ledematen, 

materiële schade.

 Alleen geschikte transport- en aanslagmiddelen gebruiken, 

die zijn berekend op het totale gewicht van de pomp.

Gegevens over het gewicht van de pomp vindt u op het 

typeplaatje van de pomp en in de  'contractgerelateerde 

documentatie' in de bijgevoegde documenten.

 Laat de pomp niet langer dan nodig in opgeheven positie.

 Let erop dat zich geen personen onder de pomp bevinden.

Slingerende onderdelen

Kneuzingen en ernstig letsel. 

 De kraan met pomp moet gelijkmatig optrekken en 

stoppen. 

 Let erop dat zich geen personen in de gevarenzone van de 

pomp bevinden. 

Hulpmiddelen

– Aanslagmiddelen: gekeurde hijsbanden conform DIN 

EN1492-1 en 1492-2.

Voorbereiding

 Verwijder de transportbeveiligingen. 

.

Afb. 17 Transport met hijsband

Werkwijze

1. Waarschuwing: Beschadiging en scheuren van de hijsband. 

Dood door platdrukken, ernstige kneuzingen, materiële 

schade. 

 Leid de hijsband niet over scherpe hoeken en randen.

Hijsband om behuizing en aandrijfas heen leggen, zie Afb. 17 

„Transport met hijsband“, pagina 24

2. Bij dubbele asafdichting: 

Let op: De hijsband drukt op de sperwaterbuisjes. Materiële 

schade aan dubbele asafdichting.

  Leid de hijsband langs de sperwaterbuisjes.

3. De hijsband moet kruislings zo in de haak worden gelegd, 

dat de band stevig om de haak zit.

4. Zwaartepunt zo bepalen dat de pomp in horizontale positie 

wordt opgetild.

5. Pomp optillen.

12.5 Installatieplaats

De algemene voorwaarden van de installatieplaats, vindt u in de 

bedieningshandleiding Hoofdstuk 6.2 „Installatieplaats“, 

pagina 11.

12.6 Pomp monteren

Voorwaarde (door de klant te voorzien)

– passende (tandwiel)motor;

– Voldoend grote koppeling (elastische koppeling, bijv. KTR);

– gemeenschappelijk opstelvlak voor tandwielmotor en 

pomp, zodat pompas en as van de tandwielmotor ten 

opzichte van elkaar kunnen worden uitgelijnd.
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Verkeerd berekende motor en koppeling

Vernieling van de pomp en de koppeling

 Gebruik alleen motoren en koppelingen die zijn aangepast 

aan de karakteristieken van de pomp. Bij vragen kunt u 

contact opnemen met Fristam.

Aanwijzing: Instelafmetingen voor de koppeling vindt u in de 

leveranciersdocumentatie van de koppeling. 

Werkwijze 

1. Koppelingsonderdelen monteren op de aandrijfas en op de 

tandwielas.

2. Pomp op basisframe of fundatie plaatsen, zodat aandrijfas 

en tandwielas op de koppeling kunnen worden 

aangesloten.

3. Boutenbevestiging aan de pompvoet licht aandraaien.

4. Centreerverschil en hoekverschil van de aandrijfas en de 

tandwielas controleren.

5. Afwijkingen van het hoek- en asverschil zo klein mogelijk 

houden. Eventueel opnieuw uitlijnen, of delen 

ondersteunen.

6. Pomp en drijfwerk vastschroeven op het basisframe of 

fundatie.

7. Koppeling volgens opgave van de fabrikant van de 

koppeling bevestigen.

8. Aanraakloze, scheidende beveiligingsvoorziening 

vervaardigen (koppelingsbescherming) conform 

Machinerichtlijn 2006/42/EG hoofdstuk 1.4 'Eisen aan 

beveiligingsvoorzieningen'.

9. De pomp is nu gemonteerd. De pomp pas in bedrijf nemen 

als de bepalingen van de complete machine overeenkomen 

met de EG-machinerichtlijn. 

Aanwijzing: Verder met Hoofdstuk 4 „Transport“, pagina 9. 
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