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1 Inledning

1.1 Förord

I denna bruksanvisning beskrivs alla dimensioner, former och 
utföranden för FDS-dubbelskruvpumpar.

 Se pumpens typskylt och  orderdokumenten bland de 
bifogade handlingarna för att ta reda på pumpens form, 
mått, utförande och tillval.

1.2 Tillverkare

FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

DE-21033 Hamburg

TYSKLAND

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

E-post: info@fristam.de

1.3 Leveransinnehåll

Leveransen består av:

– Pump med (drift)motor (= pumpaggregat).

Alternativ: Leverans utan motor

– Skydd för röranslutningar

– Dokumentation

– I förekommande fall även Fristam-tillbehör

– Alternativ: Monteringspaket

 Kontrollera att leveransen innehåller allt och inte har skadats 
under transport. Underrätta omedelbart Fristam vid 
eventuella fel.

1.4 Pump utan motor (alternativ)

Du kan också välja att få pumpen levererad utan motor. Läs i 
sådana fall vidare till och med kapitel 3 ”Konstruktion och 
funktion”, samt Kapitel 12 ”Bilaga 2 – Monteringsanvisningar 
(tillval) för pump med fri axelände”, sidan 23.

1.5 Dokumentationens omfattning

Dokumentationen omfattar:

– Denna bruksanvisning.

– Bilaga 1 med monteringsanvisningar

– Bifogade dokument.

– Orderdokument (datablad)

– Leveransdokument (motor, koppling osv.)

– Eventuellt dokument om tillbehör från Fristam

– Eventuellt certifikat (materialcertifikat osv.)

– Försäkran om överensstämmelse eller försäkran om 
inbyggnad

1.6 Beskrivningskonventioner

Uppräkningar markeras med streck:

– Del 1

– Del 2

Instruktioner som måste följas i en viss ordning är numrerade:

1. Sätta igång utrustningen

2. Stänga av utrustningen

Instruktioner som inte behöver följas i en viss ordning är 
markerade med trianglar:

 Handling

 Handling

1.6.1 Säkerhetsanvisningar

En säkerhetsanvisning med signalordet Fara varnar för risker för 
personskador som leder till allvarliga skador eller dödsfall. 

En säkerhetsanvisning med signalordet Varning varnar för risker 
för personskador som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

En säkerhetsanvisning med signalorden Var försiktig varnar för 
risker för personskador som kan leda till medelsvåra eller 
lindriga skador.

En säkerhetsanvisning med signalordet Obs! varnar för 
materiella skador.
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2 Säkerhet

2.1 Grundläggande säkerhetsanvisningar

 Läs igenom hela denna bruksanvisning innan du börjar 
använda pumpen. Förvara den i anslutning till driftstället.

 Nationella föreskrifter som gäller i det land där produkten 
används samt interna arbets- och säkerhetsföreskrifter 
måste iakttas.

 Alla de aktiviteter som beskrivs här måste utföras med 
försiktighet av personal med lämpliga kvalifikationer. 

 Risk för förorening: Vid transport av farliga vätskor måste 
lagstadgade och driftsmässiga säkerhetsföreskrifter beaktas. 

2.2 Avsedd användning

Företagets pumpar och pumpaggregat Fristam Pumpen har 
tillverkats för användning inom livsmedels- och 
läkemedelsindustrin, den kemiska industrin samt andra 
industrier och konstrueras och framställs individuellt, enligt 
kundens önskemål. 

Grundmaterialen och alla tätningsmaterial väljs ut efter 
pumpmedium. Pumpen får enbart användas för det medium 
som den har utformats för (se orderdokument i bilagan). 

Företaget Fristam Pumpen ansvarar inte för skador som uppstår 
genom användning som inte motsvarar avsett ändamål. 
Operatören är ensam ansvarig för riskerna vid sådan 
användning. 

För en driftsäker och korrekt användning av pumpen måste 
också instruktionerna i originalbruksanvisningen och -
monteringsanvisningarna följas, i fråga om skötsel och drift 
samt inspektion och underhåll.

2.3 Förutsebar felanvändning

FDS-dubbelskruvpumpar i standardutförande får inte användas 
i explosionsfarlig atmosfär. För sådana användningsområden 
finns särskilda ex-utföranden.

Pumpning av andra pumpmedier än dem som pumpen är 
konstruerad för kan förstöra pumpen.

Om främmande föremål förs med i mediet kan pumpen 
blockeras och förstöras.

I denna bruksanvisning beskrivs standardpumpaggregat från 
Fristam. Vid undantag och montering av extra tillbehör bär 
operatören driftansvaret.

Ombyggnad och förändringar av pumpen är endast tillåtna efter 
överenskommelse med Fristam. 

2.4 Säkerhetsanvisningar som är specifika 
för pumpar

Otillåtet tryckintervall

Personskador och materiella skador till följd av att pumpen 
spricker eller läcker. 

 Följ anvisningarna för pumpens tryck. Se datablad.

Otillåtet temperaturintervall

Personskador och materiella skador till följd av att pumpen 
spricker eller läcker. 

 Följ anvisningarna för pumpens temperaturer.  
Se orderdatabladet.

Torrkörning

Materiella skador 

 Torrkörning ska i princip undvikas. Om pumpen skulle vara 
utrustad med dubbel axeltätning går det att köra den torr 
under en kort tid, så länge som tätningarna spolas. Om 
pumpen är utrustad med enkel axeltätning kan även en kort 
torrkörning leda till skador på utrustningen.

Kallvatten på upphettad pump

Materiella skador

 Vid släckning ska vattenstrålen inte riktas direkt mot 
pumpen.

 Låt pumpen kylas ned så långsamt som möjligt.

Heta ytor

Brännskador vid beröring av pumpen. 

 Kontrollera temperaturen innan du rör vid pumpen. 

 Bär alltid värmebeständiga skyddshandskar när du ska röra 
vid pumpen.

Buller från pump i drift

Permanenta hörselskador. Pumpens A-vägda ljudtrycksnivå kan 
ligga över 80 decibel (A). 

 Bär alltid hörselskydd när du befinner dig i närheten av en 
pump i drift. 

 Följ lokala lagbestämmelser om buller. 

2.5 Varnings- och informationsskyltar

 Ta inte bort eller ändra märkningar på pumpen.

 Återställ omedelbart skadad eller försvunnen märkning med 
en märkning som motsvarar originalet. 
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2.5.1 Heta ytor

Figur 1 Säkerhetsmärkning: ”Heta ytor”

Denna märkning gör dig uppmärksam på att delar av pumpen 
kan bli heta under drift, eller att heta vätskor kan pumpas. 
Kontrollera temperaturen innan du rör vid pumpen. Pumpen får 
inte vidröras utan lämpliga skyddshandskar.

2.5.2 Typskylt

Figur 2 Exempel på typskylt

2.6 Buller

Ljudnivå när pumpen är i drift

Permanenta hörselskador

 Följ lokala lagbestämmelser om buller. 

 Använd hörselskydd när du använder pumpar med en 
ljudtrycksnivå som överstiger 80 decibel (A). 

2.7 Bortskaffande

2.7.1 Bortskaffande av transportförpackning

 Ta transportförpackningen till återvinningen.

2.7.2 Bortskaffande av fett

 Fett och föremål som innehåller fett ska hanteras på ett 
miljömässigt hållbart sätt enligt gällande föreskrifter. 
 

2.7.3 Bortskaffande av smörjolja 

 Olja och föremål som innehåller olja ska hanteras på ett 
miljömässigt hållbart sätt enligt gällande föreskrifter.

2.7.4 Bortskaffande av pump

1. Farliga och giftiga restsubstanser ska hanteras på ett 
miljömässigt hållbart sätt enligt gällande föreskrifter.

2. Rengör pumpen noggrant.

3. Plocka isär pumpen i enskilda komponenter.

4. Pumpens komponenter ska hanteras på ett miljömässigt 
hållbart sätt enligt gällande föreskrifter.

2.7.5 Bortskaffande av el- och elektronikavfall

 Hantera el- och elektronikavfall enligt gällande riktlinjer.

3 Konstruktion och funktion

3.1 Huvudsaklig konstruktion

Figur 3 Huvudsaklig konstruktion av FDS pumpaggregat

A Pump med synkroniseringsmekanism

B Koppling

C Motor/drivmotor

B

A C
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3.1.1 Pump med synkroniseringsmekanism (A)

Figur 4 Huvudsaklig konstruktion av en FDS-deplacementpump

3.1.2 Koppling (B)

Kopplingen förbinder motorns axel med pumpens drivaxel (6). 
(Driv)motorns drivmoment överförs till pumpen genom 
kopplingen.

3.1.3 Motor/drivmotor (C)

Drivenheten är en elmotor med fast eller justerbart varvtal. 
Den är fastskruvad i grundramen eller fundamentet. 

3.2 Allmänt utförande

Följande utföranden finns för samtliga former:

– Enkel eller dubbel axeltätning.

Det finns två tätningsalternativ: enkel axeltätning eller 
dubbel axeltätning. 

Vid dubbel axeltätning finns fyra extra hål (se 6.8.1) vid 
mellanflänsen för spärrvätskan. Dessa anslutningar visas inte 
på illustrationerna i den här bruksanvisningen; se 
Kapitel 6.8.1 ”Installera rörledningar”, sidan 13.

– Horisontell eller vertikal pumpanslutning eller 
pumpanslutning som har tippats åt sidan i 90 graders vinkel 
(U-anslutning).

– Värmemantel.

Pumpen kan när som helst utrustas med en värmemantel till 
pumphöljet. 

3.3 Dimensioner

3.4 Tillval

FDS-dubbelskruvpumparna kan bland annat utrustas med 
följande tillval:

– Kåpa.

Kåpa av rostfritt stål för motorn. Kåpan fästs vid 
grundramen.

– Monteringsfötter

Fötter som monteras på pumpen. Fötterna fästs vid 
pumpens grundram.

Det finns även fler tillval. Vid frågor ber vi dig kontakta Fristam.

3.5 Typbeteckning

Figur 5 Exempel på typbeteckning

Observera: Läs Kapitel 12 ”Bilaga 2 – Monteringsanvisningar 
(tillval) för pump med fri axelände”, sidan 23 vid leverans av pump 
utan motor (som alternativ).

1 Pumplock

2 Pumphölje

3 Mellanfläns

4 Axeltätningens läckagekammare

5 Lagerkonsol

6 Drivaxel

1 2 3 4 5 6

FDS-serien

FDS 1

FDS 2

FDS 3

FDS 4

FDS 5

Tabell 1    Dimensioner

(7) Pumptyp

(8) Dimension

(9) Tillvalsbeteckning 2

L förlänger

(10) Deplaceringselement

(11) Tillvalsbeteckning 3 

V vertikal

U i sidled

TSG Twin Speed Gearbox

7 9 118 10

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

Transporten får enbart genomföras av personal med relevant 
utbildning.

Pumpaggregatet kan fraktas med industritruck eller med kran.

4.1 Säkerhetsanvisningar

Komponenter som faller eller är osäkrade

Svåra krosskador. 

 Bär alltid skyddsskor vid transportarbete.

Pumpen transporteras i fel ställning

Spill av frätande, giftiga eller förorenande vätskor. Person- och 
materialskador till följd av kontamination.

 Transportera alltid pumpar i installationsposition. 

Öppna, ej tillslutna, rörledningsanslutningar

Materiella skador till följd av förorening, stötar eller fukt i 
pumpen.

 Ta inte bort skyddet över röranslutningarna förrän alldeles 
innan rörledningarna ska anslutas. 

4.2 Transportera med industritruck

Osäkrade komponenter

Allvarliga skador, krossade lemmar, materiella skador.

 Säkra pumpen före transport för att förhindra olycksfall. 
Fixera den på lastpallen med transportselen eller skruva fast 
den vid lastpallen. 

Förberedelser

 Kontrollera om pumpen sitter tillräckligt stadigt fast vid 
lastpallen. Till exempel med hjälp av selen, se Figur 6 
”Transportera med industritruck”, sidan 9. 

 Ta hänsyn till pumpens vikt när du väljer transportmedel. 
För uppgifter om pumpens vikt, se pumpens typskylt och 
orderdokumenten i de bifogade dokumenten.

Tillvägagångssätt 

1. Lyft av lastpallen med truckens gafflar. 

2. Transportera långsamt och stadigt lastpallen till 
installationsplatsen och sätt ned den där. 

Figur 6 Transportera med industritruck

4.3 Transportera med kran

Komponenter som faller

Dödsfall till följd av klämning, svåra krosskador av lemmar, 
materiella skador.

 Använd bara för ändamålet lämpliga transport- och lyftsling. 
För uppgifter om pumpens vikt, se pumpens typskylt och 
orderdokumenten i de bifogade dokumenten.

 Transportera inte pumpaggregatet i motorns eller pumpens 
skruvhakar, eftersom dessa skruvhakar inte är gjorda för att 
klara av ett helt pumpaggregat. 

 Låt inte pumpen hänga upphissad längre än nödvändigt.

 Se till att inga människor står under pumpen.

Svängande komponenter

Krosskador och andra svåra skador. 

 Transportera och ställ ned pumpen stadigt och i jämn fart 
med kranen. 

 Se till att inga människor står på någon riskabel plats. 

Hjälpmedel

Sling: kontrollerade rundsling i enlighet med DIN EN 1492-1 och 
1492-2. 

Förberedelser

 Ta bort transportskyddet. 
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Tillvägagångssätt

1. Varning: Trasiga och spruckna rundsling. Dödsfall till följd 
av klämning, svåra krosskador eller materiella skador. 

 Låt inte rundslinget ligga mot vassa hörn eller kanter.

Lägg rundslinget runt drivmotorn, se Figur 7 ”Transportera 
med rundsling”, sidan 10.

2. Lägg den andra änden av rundslinget runt pumphöljet, 
se Figur 7 ”Transportera med rundsling”, sidan 10. 

3. Vid dubbel axeltätning: 

Obs!: Rundslinget trycker mot röret för spärrvätska. 
Materialskador vid dubbel axeltätning.

 Led rundslinget förbi röret för spärrvätska.

4. Led båda rundslingen fram till lyftkroken, vrid dem och lägg 
dem sedan över kroken så att bandet sitter på lyftkroken 
utan att glida. 

5. Se till att tyngdpunkten blir sådan att pumpen lyfts i 
horisontellt läge. 

6. Lyft pumpen. 
.

Figur 7 Transportera med rundsling

5 Förvaring

5.1 Förvaringskrav för pumpen

Förvara pumpen

– torrt, i låg luftfuktighet

– skyddad från frost och värme, helst i +20 °C till 25 °C

– i ett ventilerat utrymme som är

– dammfritt

 Alla rörliga delar på pumpen måste roteras var tredje 
månad. 
 

5.2 Långtidsförvaring/bevaring

Tänk på följande om förvaringstiden är längre än sex månader:

 Vid långtidsförvaring ska axeltätningarna demonteras helt 
och förvaras separat. 

Se Kapitel 5.2.1 ”Förvaring av elastomerer”, sidan 10 för mer 
information.

 Fyll drivenheten med olja upp till kugghjulet. 

5.2.1 Förvaring av elastomerer

Förvara elastomerer

– i en temperatur på mellan +5  °C och +20  °C

– i en relativ luftfuktighet på under 70 procent

– skyddade från direkt solljus

– där de inte kan deformeras

5.3 Återgång till drift

 Efter förvaring måste tätningar, lager och oljenivå 
kontrolleras innan pumpen tas i drift igen.

6 Installation

6.1 Säkerhetsanvisningar

Komponenter som faller eller är osäkrade

Svåra krosskador. 

 Bär alltid skyddsskor vid installationsarbete.

Ofullständig, instabil montering

Svåra krosskador, materiella skador.

 Skruva fast skruvarna med rätt vridmoment, se Kapitel 11.1.1 
”Vridmoment”, sidan 19.

 Momentnyckel eller mutterdragare med inställbart 
vridmoment.

Vibrationer vid placering på monteringsfötterna

Materiella skador på aggregat och pump.

 Använd monteringsstöd.
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6.2 Installationsplats

Installationsplatsen för standardutrustade pumpar måste 
uppfylla följande krav:

– Atmosfären får inte vara explosiv

– Omgivningen ska vara dammfri

– Temperaturen i utrymmet ska ligga på mellan −20  °C och 
+40  °C

– Vilken fukthalt och salthalt luften i omgivningen får ha 
anges i leveransdokumentet för motorn i de bifogade 
dokumenten.

– Ett fundament som är lämpligt för pumpens vikt och 
dimensioner. 

– En horisontell och jämn yta att för pumpen att stå på. 
Underlaget som pumpen står på ska vara tillräckligt stabilt 
för dess vikt.

– I leveransdokumentet för motorn står information om 
installationsavstånd.

– Tillräckligt med plats för underhållsarbete. 

– Tillräcklig lufttillförsel för att motorn ska hållas kyld. 

6.3 Minskning av buller och vibrationer

6.3.1 Huvudsakliga åtgärder

– Pumpen ska köras i optimal driftmiljö. 

 Kör pumpen utan kavitation (se Kapitel 6.6 ”Installera 
rörledningar”, sidan 11).

– Isolera sugledningen och tryckledningen från vibrationer

 Stötta ledningarna

 Justera ledningarna

 Använd vibrationsdämpare

6.3.2 Efterföljande åtgärder

 Vidta konstruktionsrelaterade åtgärder som

– bullerskydd och

– inkapsling

6.4 Montering av pump 

6.4.1 Pump med grundram

 Skruva fast pumpen vid grundramen med fundament.

6.4.2 Pump med grundram på monteringsfötter (tillval)

 Placera pumpens ben på fötterna och se till att den står 
stadigt.

6.4.3 Chassi (tillval)

1. Placera pumpen på installationsplatsen. Använd spärren på 
hjulen (om sådana finns) eller fixera chassit med 
bromsklossar. 

2. Jorda chassit så att elektrostatisk laddning avleds. 

3. Placera slangledningen så att den inte kan skadas.

6.5 Rikta in kopplingen

1. Kontrollera axlarnas tyngdpunktsförskjutning och 
vinkelförskjutning. 

Figur 8 Tyngdpunktsförskjutning

Figur 9 Vinkelförskjutning

2. Justera eller stärk eventuellt axlarna. Se bifogade 
leveransdokument om koppling för detaljer.

6.6 Installera rörledningar

Placera och anslut rörledningarna enligt följande beskrivning:

 Håll rörledningsmotståndet så lågt som möjligt: Undvik att 
montera ventiler, knärör och tvära anslutningar i onödan.

Figur 10 Röranslutningar

 Lägg rörens tvärsektioner så att ingen onödig tryckförlust 
eller kavitation uppstår i insugningsområdet eller inloppet.

 Märkning: Montera om möjligt avstängningsventiler i 
sugledningen och tryckledningen. Ta hänsyn till korrekt 
anslutning (på sugsidan och trycksidan). Aktuella 
markeringar finns på höljet. 
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 Gör sugledningarna så korta som möjligt.

 Montera sugledningarna horisontellt eller lutande i riktning 
mot pumpaggregatet. Se till att det inte finns luftbubblor 
eller tryckförluster i rörledningarna.

Figur 11 Luftbubblor i rörledningen

Figur 12 Tryckförluster i rörledningen

 Placera röranslutningarna med hänsyn till  
pumpmediets tryck, temperatur och form.

 Lägg och anslut rörledningarna så att pumpen inte utsätts 
för några spänningar.

 Fäst ledningarna med rörhållare vid tak, väggar eller i golvet. 

 Rikta rörledningarna med hjälp av en vinkelhake så att de 
ligger i linje med pumpanslutningarna. 

6.7 Upprätta elanslutning

Elektrostatisk laddning

Elektriska stötar.

 Jorda rörledningar och pump så att den elektrostatiska 
laddningen kan avledas.

Elanslutningen får bara utföras av en behörig yrkesperson med 
rätt kvalifikationer.

Tillvägagångssätt

1. Ta hänsyn till uppgifterna om ansluten effekt på motorns 
typskylt. Den spänning som anges får inte överskridas.

2. Anslut inte motorn till strömkretsar som inte skyddas av 
säkringar, så att strömförbrukningen inte blir för hög.

3. Anslut motorn i enlighet med kretsschemat i uttagslådan.

4. Skydda kabelvägarna mot inträngande fukt.

5. Starta motorn i 2–3 sekunder. Kontrollera sedan 
rotationsriktningen hos motorns ventilatorhjul.

6. Om det roterar i fel riktning behöver polariteten eventuellt 
ändras.

6.8 Tillfoga spärr- eller kylarvätska (tillval)

Om pumpen har dubbel axeltätning måste axeltätningens 
tätningskammare spolas med spärr- eller kylarvätska.

 Använd ett lämpligt medium som spärr- eller kylarvätska.

 Se uppgifter i databladet. 
Flänsens nominella 
bredd
(DN)

≤ 50 80 100 150 200 250 300

Krafter på flänsen
Fx, Fy och Fz
[N]

650 1040 1300 1950 2600 3250 3900

Moment på flänsen
Mx, My och Mz
[Nm]

350 560 700 1050 1400 1750 2100

Tabell 2   Flänsbelastning
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6.8.1 Installera rörledningar

Vid frågor kontaktar du Fristam

1. Montera inloppsledningen nedanför axeltätningen.

2. Montera utloppsledningen ovanför axeltätningen.

6.9 Rengöring

Använd enbart rengöringsmedel som uppfyller de 
hygientekniska riktlinjerna för det aktuella pumpmediet.

1. Innan du tillsluter pumpen måste du se till att det inte finns 
några främmande föremål inne i pumpen eller 
rörledningarna.

2. Tillslut pumpen.

3. Anslut rörledningarna.

4. Rengör pump och rörledningar ordentligt innan du 
använder pumpen första gången.

7 Drift

7.1 Säkerhetsanvisningar

Sluten ventil i tryckledningen 

Allvarliga personskador och materiella skador till följd av att 
aggregatet spricker på grund av mycket kraftig tryckökning.

 Se till, före start och under drift, att alla ventiler i 
tryckledningen är öppna. 

 Sätt in någon form av förbikoppling eller andra tillåtna 
säkerhetsanordningar mot tillfälligt övertryck, eftersom det 
är en förträngningspump. 

Sluten ventil i sugledningen 

Skador på axeltätningen till följd av torrkörning av pumpen.

 Se till, före start och under drift, att alla ventiler i 
sugledningen är öppna. 

Inget pumpmedium i pumpen

Pumpen torrkörs. Axeltätningen skadas.

 Se vid enkel axeltätning till att det alltid finns pumpmedium 
i pumpen före och under drift.

7.2 Driftstart

Vid dubbel axeltätning:  
Spärrvätska saknas

Axeltätningen skadas.

 Se vid drift alltid till att 

– det flyter spärrvätska med tillräckligt starkt tryck genom 
den dubbla axeltätningen (se uppgifter i bifogade 
datablad),

– spärrvätskans temperatur inte överstiger 70 °C. 

1. Öppna ventilen i sugledningen. 

2. Öppna ventilen i tryckledningen.  
 
 
 
 

Inlopp
A

Utlopp
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

Tabell 3   

Livsmedel hygien Industri

Mönster-, 
spärrvätska

Vatten eller 
kondensat

Vatten-glykolblandning
(70/30)

Hydraulolja < 10 mm²/s 
(zink- och askfri)

Genomflödesmäng
d

FDS 1 + 2 
> 0,5 l/min

FDS 3 + 4 + 5
> 1 l/min

statiskt mönster FDS 1–5: 0,5–5,0 bar
kontroll varje vecka

Tabell 4   Tätningsförsöjning för 2 tätningar
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3. Fyll pumpen och sugledningen upp till kanten på pumpen 
med pumpmedium. Avlufta den om det behövs. 

4. Gäller enbart för pumpar med spärr- eller kylarvätska: 

Kontrollera vilket spärrtryck som krävs. Se uppgifter om 
högsta tillåtna spärrtryck i databladet i de bifogade 
dokumenten.

5. Starta motorn.

7.3 Bevaka driften.

När pumpen är i drift ska följande säkerhetsanvisningar följas:

Främmande föremål i pumpmediet

Deplaceringselementet kan blockeras och axeln förstöras. 

 Se till att det inte finns främmande föremål i pumpmediet.

– Begränsa flödet för att skydda drivmotorn.

Ventilen i tryckledningen stängs plötsligt

Utrustningen kan skadas genom övertryck.

 Stäng inte ventilen i tryckledningen plötsligt eller under 
längre tid när pumpen är i drift.

Pumpen avkyls plötsligt

Spänningssprickor i pumpen.

– Kyl inte ned pumpen snabbt.

Kavitation och torrkörning

Axeltätningen skadas.

– Se till att sugventilerna är öppna när pumpen körs.

7.4 Avstängning

1. Stäng av motorn.

2. Stäng ventilen i sugledningen så att pumpen inte går på 
tomgång.

3. Stäng ventilen i tryckledningen.

7.5 Ta pumpen ur drift

1. Stäng av motorn.

2. Stäng ventilen i sugledningen. 

3. Stäng ventilen i tryckledningen.

4. Slå av strömmen till pumpen. 

5. Töm pumpen. 

6. Rengör pumpen enligt beskrivning i Kapitel 6.9 ”Rengöring”, 
sidan 13.

7. Torka pumpen. 

8. Skydda insidan av pumpen mot fukt, till exempel med 
kiselgel.

9. Tillslut röranslutningarna med lock för att förhindra att 
smuts och främmande föremål tränger in.

10. Se Kapitel 5 ”Förvaring”, sidan 10 för fler instruktioner.

8 Rengöring under drift

8.1 CIP-process

FDS-dubbelskruvpumpar kan användas för CIP-processen 
(Cleaning In Place). För CIP-processen gäller följande:

Exempel på en rengöringsprocess

1. Förspola med vatten.

2. Spola sedan med natronlut (NaOH, se Tabell 5   
”CIP-rengöring”, sidan 14).

3. Spola emellan med vatten.

4. Spola sedan med salpetersyra (HNO3, se Tabell 5   
”CIP-rengöring”, sidan 14).

5. Spola avslutningsvis med vatten.

Pumpens tryckskillnad bör ligga på mellan 2 och 3 bar, så att 
flödeshastigheten i pumpen blir tillräckligt hög.

Kontakta Fristam vid avvikande värden.

8.1.1 CIP-temperaturer

– max. temperaturchock 65 K

– vid större temperaturförändringar ska följande värden 
efterlevas:

Medium Processtemperatur [°C]

NaOH (ca 1 % till 2 %) 80 till 85

HNO3 (ca 1 %) 60 till 65

Tabell 5   CIP-rengöring
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8.1.2 CIP-process med separata CIP-pumpar/-system:

Om CIP-rengöringen skulle utföras med CIP-pump eller en 
central CIP-enhet, dvs. om FDS-dubbelskruvpumpen bara skulle 
spolas igenom, som övriga delar av anläggningen, måste man 
tänka på följande:

– Vid ett inloppstryck över 1 bar måste FDS-pumpen stå 
tillräckligt stadigt för att inte följa med i rotationen.

– Om pumpen skulle rotera med långsamt måste 
inloppstrycket ställas in på mindre än 1 bar och negativ 
tryckskillnad undvikas.

8.2 SIP-process

Torrkörning vid ånga

Axeltätningen skadas.

 Om rörledningarna genomströmmas av ånga måste 
pumpen stängas av.

 Långsam medrotation är möjlig vid dubbel axeltätning 
(<300 1/min).

FDS-dubbelskruvpumpar får bara användas för SIP-processen 
(Sterilisation In Place) efter samråd med Fristam. 

Det beror på val av elastomerer. 

Processtemperaturen får inte överstiga 145 °C.

Temperaturerna vid särskilda utföranden, t.ex. ATEX-utföranden, 
kan avvika; se tilläggsmanualen för ATEX-utförande, 
”Temperaturgränser”. 

Turbineffekt!

Undvik okontrollerad medrotation och säkra i förekommande 
fall pumpen!

9 Störningar

Se möjliga orsaker till och lösningar på störningar i Kapitel 11.3 
”Störningstabell”, sidan 20.

9.1 Säkerhetsanvisningar

Heta ytor

Brännskador vid beröring av pumpen. Pumpen kan bli väldigt 
het om det medium som transporteras är hett. 

 Låt pumpen kylas ned ordentligt innan något arbete utförs 
på den.

 Kontrollera temperaturen innan du rör vid pumpen.

 Bär alltid värmebeständiga skyddshandskar när du ska röra 
vid pumpen.

10 Underhåll

För underhållsintervaller, se Kapitel 11.2 ”Underhållsintervaller”, 
sidan 19.

10.1 Säkerhetsanvisningar

Roterande delar

Personskador och materiella skador 

 Stäng alltid av pumpmotorn och blockera den innan arbete 
utförs på pumpen.

Komponenter som faller eller är osäkrade

Svåra krosskador. 

 Bär alltid skyddsskor vid underhållsarbete.

Okontrollerad utströmning av vätskor

Personskador och materiella skador till följd av korrosion, 
förgiftning eller nedsmutsning.

Inför underhåll och rengöring av pumpen:

 Stäng sug- och tryckventilerna på fram- och baksidan av 
pumpen.

 Vid dubbel axeltätning: Spärra av ledningen för spärr- eller 
kylarvätska.

 Töm pumphöljet helt innan pumpen öppnas.

Pumpen avkyls plötsligt

Spänningssprickor i pumpen.

 Kyl inte ned pumpen snabbt. 

Tempera-
turchock

Åtgärd

< 65 K ingen åtgärd krävs

≥ 65 K gradvis 
temperaturförändring

temperaturförändringsgradient 
≤ 40 K/min

stegvis 
temperaturförändring
1

1I praktiken ska mediet matas in i pumpen här. Efter ca 20 
sekunder löptid stängs pumpen av och under stopptiden kan 
pumpkomponenternas temperatur jämnas ut.

Stopptid ≥ 2 min  
för temperaturutjämning. 
Stegbredd max. 50 K

Tabell 6   Temperaturchock_CIP
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Användning av hårda skruvverktyg

Repning av släta ytor.

 Använd kopparinsats för hylsnycklar på släta ytor.

10.2 Reservdelar

Att använda reservdelar som inte är godkända av Fristam kan 
leda till allvarliga personskador och materiella skador. Vid frågor 
om vilka reservdelar som är godkända, kontakta Fristam.

Fristam registrerar alla levererade pumpar. Vid beställning av 
reservdelar krävs följande information: 

1. Pumpens serienummer, se pumpens typskylt eller 
förpackning.

2. Se orderdokumenten bland leveransdokumenten för att hitta 
reservdelarnas och materialets beteckning.

10.3 Kontrollera spärr- och kylarvätska (tillval)

Om pumpen har en anordning för spärrvätska eller kylarvätska 
måste vätskans tryck kontrolleras. Se Tabell 8 på sidan 19 för 
underhållsintervaller.

 Kontrollera spärrvätskans tryck och jämför med det angivna 
värdet. 

Värdet anges på databladet bland orderdokumenten. 
Orderdokumenten har bifogats denna bruksanvisning.

Spärrvätskan upphettas genom pumpdriften och om 
pumpmediet är hett.

 Se till att temperaturen inte överskrider +70 °C när pumpen 
är i drift. 

10.4 Kontrollera oljenivå

Oljenivån kontrolleras genom ett oljesynglas(15), som sitter 
baktill på locket. 

Se Tabell 8 på sidan 19 för underhållsintervaller.

10.5 Byta olja

Byt regelbundet olja i FDS-dubbelskruvpumpen. Se Tabell 8 på 
sidan 19 för underhållsintervaller. 

Rekommenderade oljesorter

Mängd olja

Underhållsintervaller

Byt olja en gång per år eller efter 4 000 drifttimmar.

Vid krävande förhållanden, som högre luftfuktighet, påfrestande 
omgivning eller stora temperatursvängningar, rekommenderas 
att oljan byts efter 2 000 drifttimmar.

Figur 13 Oljenivå och byte av olja

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 Avtappningsskruv

14 Spärrskruv

15 Oljesynglas

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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Tillvägagångssätt

1. Starta motorn och låt den gå tills normal drifttemperatur har 
uppnåtts.

2. Stäng av motorn och blockera den.

3. Ställ lämpligt oljekärl under spärrskruven (14).

4. Var försiktig! Den heta oljan kan ge brännskador. 

 Bär värme- och oljebeständiga skyddshandskar.

Lossa avtappningsskruven (13).

5. Lossa och avlägsna spärrskruven (14).

6. Töm ut all olja och bortskaffa den enligt lokala föreskrifter.

7. Rengör avtappningsskruven och tätningarna.

8. Montera rätt tätningar på spärrskruven och 
avtappningsskruven.

9. Fyll på med ny olja och kontrollera oljenivån genom 
oljesynglaset (15).

10.6 Byta pumplager

Stigande temperatur i lagren, hög ljudnivå eller vibrationer kan 
tyda på att pumplagren är utslitna.

För pumpar med stor belastning och en tryckskillnad på över 
20 bar i samband med ett varvtal på över 1 200/min.-1 bör ett 
byte ske senast efter 12 000 drifttimmar.

Om pumpen används i explosionsfarliga omgivningar, enligt 
ATEX Kategori 2, måste pumplagret bytas vid 12 000 
drifttimmar.

För underhållsintervaller, Se ”Underhållsintervaller” på sidan 19.

10.7 Smörja motorlager

 Smörj motorlagret enligt drivmotortillverkarens 
instruktioner. Se leveransdokumenten bland bifogade 
dokument.

10.8 Byta axeltätning

Byt axeltätning om

– pumpmedium, spärr- eller kylarvätska läcker från pumpen 
på atmosfärsidan,

– spärr- eller kylarvätska hamnar i pumpmediet.

Kort om tillvägagångssätt

1. För demontering av pumphöljet, se Kapitel 10.9 ”Demontera 
pumphuvud”, sidan 17.

2. För byte av axeltätning, se Kapitel 10.10.2 ”Montera 
axeltätningen”, sidan 18.

 Förmontera pumphöljet.

 Montera axeltätning.  
 

3. Montera pumphöljet.

4. Montera deplaceringselement.

5. Stäng pumplocket.

Detaljerade instruktioner följer i de kommande kapitlen.

10.9 Demontera pumphuvud 

10.9.1 Demontera pumphölje och transportskruvar

Förberedelser

1. Ta före demonteringen reda på, med hjälp av bifogat 
datablad, vilken typ av axeltätning pumpen har.

2. Stäng av motorn och blockera den.

3. Stäng ventilen i tryckledningen.

4. Stäng ventilen i sugledningen.

5. Vid dubbel axeltätning: Spärra av ledningen för spärr- eller 
kylarvätska.

6. Töm pumpen helt.

7. Lossa sug- och tryckanslutningen.

Tillvägagångssätt

Figur 14 Demontera pumphölje med lock och transportskruvar

1. Lossa de skruvar (20) som håller pumphöljet på plats. 

2. Lyft av pumphöljet (17) med lock (16).

3. Varning: Roterande maskindelar. Svåra krosskador på 
handen.

 Blockera transportskruvarna (19) med en kil av 
aluminium eller plast.

Skruva loss fästet för transportskruvarna (18) och 
tillhörande tätningsringar (högergänga).

4. Ta bort transportskruvarna (19) från drivaxel och 
kraftöverföringsaxel.

1816 1917

2021 22
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10.9.2 Demontera axeltätningen

Pumpen kan ha enkel eller dubbel axeltätning (se datablad).

1. Lossa fästskruvarna (21) från fästplåten (22).

2. Ta bort fästplåten.

3. Ta bort roterande enheter från axlarna.

4. Ta av stationära enheter från mellanflänsen.

10.10 Montera pumphuvud

Hur pumpen är monterad beror på dess mått och form samt på 
typ av axeltätning. Det står i databladet vilken typ av axeltätning 
pumpen har.

Fel elastomerer 

Pumpen kan läcka. 

 Se till att elastomererna är av rätt sort för pumpmediet. 
Se databladet.

Förberedelser 

 Rengör alla pumpkomponenter. Kontrollera om de är 
skadade och att alla delar passar.

 Byt ut eller utför underhåll på delarna vid behov.

 Delarna och omgivningen ska vara rena vid montering. 
Tätningarna kan lätt skadas.

 Fukta tillvalstätningarna och glidytorna med vatten, alkohol 
eller silikonfett för att minska friktion.

 Rengör glidringstätningarnas tätningsytor med fettlösande 
rengöringsmedel, till exempel OKS 2610 
universalrengöringsmedel. Låt inte tätningsytorna komma i 
kontakt med olja eller fett sedan, och rör dem inte med 
händerna. 

Tips: För att limma fast lager och bussningar passar till exempel 
medlet Euro Lock A64.80. 

Tips: För att limma fast stiftskruvar är till exempel skruvlimmet Euro 
Lock A24.10 lämpligt.

10.10.1 Ta hänsyn till märkningen 

Transportskruvarna får under inga omständigheter bytas ut.  
De är specifika för drivaxeln eller kraftöverföringsaxeln och 
märks alltid med gradering.

 Se alltid märkningar innan du monterar transportskruvar: 

– En gradering på kortsidan för drivaxeln. 

– Två graderingar på kortsidan för kraftöverföringsaxeln. 
 

10.10.2 Montera axeltätningen

1. Sätt tillbaka axeltätningen i mellanflänsen enligt 
genomskärningsritningen (låsmuttern ska stå i exakt lateral 
position).

2. Sätt tillbaka fästplåten (”klicka” den på plats) och fixera den 
med skruvarna.

3. Skjut på de roterande enheterna på axlarna.

10.10.3 Montera pumphölje och transportskruvar

1. Obs!: Drivaxeln eller kraftöverföringsaxeln har specifika 
transportskruvar. Se Kapitel 10.10.1 ”Ta hänsyn till 
märkningen”, sidan 18. 

2. Sätt på transportskruvarna på axlarna.

3. Varning: Roterande maskindelar. Svåra krosskador på 
handen.

 Blockera transportskruvarna med en kil av aluminium 
eller plast. 

4. Dra åt fästet för transportskruvarna med förinställt 
vridmoment. Se Tabell 7   ”Vridmoment för fäste för 
transportskruvar”, sidan 18.

5. Placera och skruva fast hölje och lock.

10.10.4 Tillslut pumpen.

1. Sätt en O-ring på pumplocket.

2. Sätt på pumplocket på pumphöljet. 

3. Skruva fast pumplocket på pumphöljet med muttrar och 
bricka.

10.11  Byta axellager

 Kontakta Fristam.

10.12 Kontrollera spaltavstånd

Kontakta Fristam.

Dimension Gänga Vridmoment [Nm]

FDS1 M12 75

FDS2 M16 150

FDS3 M20 200

FDS4 M24 250

FDS5 M30 300

Tabell 7   Vridmoment för fäste för transportskruvar
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11 Bilaga 1

11.1 Tekniska uppgifter

11.1.1 Vridmoment

Vridmoment för skruvar och muttrar ± 15 %

Material: Stål, hållfasthetsklass 8.8

Material: Stål, hållfasthetsklass 10.9

Material: Rostfritt stål, hållfasthetsklass 70

Material: Rostfritt stål, hållfasthetsklass 80

11.2 Underhållsintervaller

Gänga M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Vridmoment [Nm] 7 18 35 60 148 254 -

Gänga M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Vridmoment [Nm] 11 26 51 89 218 361 -

Gänga M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Vridmoment [Nm] 7 18 36 63 143 262 424

Gänga M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24

Vridmoment [Nm] 10 24 48 84 191 351 568

Intervall Form Typ av underhåll Kapitel

Dagligen Alla Kontrollera oljenivå Se Kapitel 10.4 ”Kontrollera oljenivå”, sidan 16

Dagligen Tillval: ”spärr- och 
kylarvätska”

Kontrollera spärr- eller kylarvätska Se Kapitel 10.3 ”Kontrollera spärr- och kylarvätska 
(tillval)”, sidan 16

2 000 h Alla, vid krävande 
förhållanden

Byte av olja Se Kapitel 10.5 ”Byta olja”, sidan 16

4 000 h Alla, vid normala 
förhållanden

Byte av olja Se Kapitel 10.5 ”Byta olja”, sidan 16

Vid behov Alla Byta axeltätning Se Kapitel 10.8 ”Byta axeltätning”, sidan 17

Vid behov Alla Byta koppling/kopplingsnav

Vid behov Alla Byta motor

Enligt anvisningar från 
tillverkaren

Alla Smörja motorlager:
se leveransdokumenten för motorn för fler 
underhållsintervaller gällande motorn.

Se Kapitel 10.7 ”Smörja motorlager”, sidan 17

1200 h Alla Byta lager på pumpar med hög belastning och 
ATEX-pumpar

Dagligen ATEX-pumpar Kontrollera ljudnivå vid drift, vibrationer samt 
lagrens temperatur.

Dagligen ATEX-pumpar Kontrollera oljenivå Se Kapitel 10.4 ”Kontrollera oljenivå”, sidan 16

Efter de första 250 
drifttimmarna och senast 
efter tre månader.

Alla Byte av olja Se Kapitel 10.5 ”Byta olja”, sidan 16

Tabell 8   Underhållsintervaller
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11.3 Störningstabell

Resultat Möjlig orsak Åtgärd

Pumpen transporterar oregelbundet eller inte 
alls

Pumpen innehåller inte tillräckligt med vätska;
tryckventilen är stängd

Fyll pumpen med vätska;
öppna tryckventilen.

Spärrad eller förstoppad sugledning Öppna eller rengör sugledningen.

Pump med geodetisk sughöjd1: Vätskenivån
sjunker när pumpen inte körs, och pumphuset 
töms

Montera en bottenventil i sugledningen

Sugledningen och pumplockets tätning är otäta 
och läcker

Täta sugledningen, byt locktätning

Luftsäck i sugledningen Placera sugledningen i stigande läge med få 
omdirigeringar

Pumpen är blockerad, främmande föremål i 
pumpen

Rengör pumpen invändigt – okulärbesiktning – 
rådfråga Fristam

Pumpmediets viskositet är för högt:
ingen fluiditet, eftersom mediet är för trögt

Rådfråga Fristam

Avbrott i kopplingen till följd av
överbelastning

Rådfråga Fristam

Det avgivna flödet är för kraftigt Pumpen är överdimensionerad Rådfråga Fristam

Varvtalet är för högt Minska varvtalet

Det avgivna flödet är för litet, tömningstrycket 
är för lågt

Den valda pumpen är för liten; motorns varvtal är 
för lågt på grund av fel frekvens

Rådfråga Fristam
Anslutningen ska stämma med motorns typskylt

Sugledningen är otät Åtgärda otätheterna

Pumpmediets viskositet är för hög eventuell omkonstruktion med upphettning; 
rådfråga Fristam

Utslitna deplaceringselement, för stort 
spaltavstånd

Reparation/utbyte

Fel rotationsriktning Säkerställ korrekta rör- och elanslutningar

Metalliskt läte Främmande föremål inuti pumpen Montera isär, gör/få en bedömning och eventuellt 
reparera den

Transportskruvarna går emot varandra,
Transportskruvens mutter sitter löst

Montera isär, underhåll
korrekt spelinställning, dra åt med rätt 
vridmoment, byt ut

Alltför stor slitning på lager och kugghjul till följd 
av överbelastning eller bristande smörjning

Montera isär, gör/få en bedömning, reparera 
regelbundet underhåll; service med smörjmedel

Varvtalet är för högt Använd motor med frekvensomriktare;
Rådfråga Fristam

Pumpen torrkörs; axeltätningen torrkörs tillsätt omedelbart pumpmedium; tillsätt 
omedelbart spärrvätska

Strömningsljud Drift i belastningsområdet Reglera arbetspunkten

Strömningsförlusten i sugledningen är för stor Öka den nominella storleken
Ingen strypning får förekomma

Kavitation Kontrollera förhållandena för NPSH-
bedömningen, se Kapitel 6.6 ”Installera 
rörledningar”, sidan 11;
Rådfråga Fristam

Vibrationer Rörledingarnas egenvikt och hydrauliska krafter 
belastar pumpen.

Stötta rörledningarna så att pumpen inte belastas; 
montera eventuellt vibrationsdämpare; se till att 
pumpen inte kan få tryckstötar

Felaktig kopplingsuppriktning Ställ in kopplingen enligt kopplingstillverkarens 
anvisningar

Tabell 9   Störningstabell
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11.4 Numerisk kod

Den numeriska koden hänvisar till bifogade genomskärningsritningar. Delnumren överensstämmer med DIN 24250. 

Alltför hög värmeutveckling i pumpens
axellager och drivväxlar

Skador på lager Montera isär, byt ut lager

Brist på smörjolja Byt ut smörjoljan;  
regelbundet underhåll, se Tabell 8 på sidan 19, 
eller fyll på

Felaktig kopplingsuppriktning Ställ in kopplingen enligt kopplingstillverkarens 
anvisningar

Motorns strömförbrukning för hög För högt motstånd i tryckledningen; (det avgivna 
flödet är för lågt)

Öka den nominella storleken på tryckledningen; 
minska

Pumpmediets viskositet och/eller densitet är för 
hög

Rådfråga Fristam

Stora skador på pumpens axellager eller 
drivmotorn

Montera isär och gör/få en bedömning;
Rådfråga Fristam

Läckage på axeltätningen Mekanisk skada eller förslitning på axeltätningen Byt ut glidringstätning och tätningsring på 
radialaxel inklusive alla tillvalstätningar; byt 
eventuellt ut material; rådfråga Fristam

Torrkörning av axeltätning; för hög sughöjd; för 
hög temperatur på pumpmediet

Sänk den geodetiska sughöjden1; använd dubbel 
axeltätning; rådfråga Fristam

För högt spärr- eller spolvätsketryck Justera med hjälp av strypventil och manometer

Axeltätningens material är kemiskt obeständigt 
mot pumpmediet; temperaturen på mediet är för 
högt

Rådfråga Fristam
Omkonstruktion med kylning eller dubbel 
axeltätning

Spärr- eller spolvätsketrycket är för lågt; röret för 
spärrvätska har satts igen; axeltätningen har fått 
grova beläggningar eller skadats;

Justera in- och utloppet för spärrvätskan; rengör 
röret för spärrvätska; byt axeltätning

Spärrvätskan är smutsig eller för het Använd vatten av dricksvattenkvalitet på högst 
70 °C

1 Den geodetiska sughöjden är det vertikala avståndet mellan ytan för vätskenivån vid inloppet och centrum av pumpens röranslutningar.

Resultat Möjlig orsak Åtgärd

Tabell 9   Störningstabell

Position Benämning
101 Pumphölje
113 Mellanfläns
160 Lock
161 Lock för växelhus
182 Monteringsfot
213 Drivaxel
223 Kraftöverföringsaxel
232 Höger transportskruv
233 Vänster transportskruv
320 Vinkelkontaktkullager
325 Nållager
350 Lagerhus
360 Lageröverfall
365 Låslock
410 Profiltätningsring
411 Tätningsring
412 O-ring
421 Radialtätning
433 GLRD
490 GLRD fästplåt
515 Spännring
540 Kugghjulsbussning
552 Förstärkningsplåt

554 Underläggsskiva
562 Cylinderstift
642 Oljesynglas
872 Kugghjul
901 Sexkantsskruv
902 Pinnskruv
903 Spärrskruv
913 Avtappningsskruv
914 Insexskruv
922 Mutter för transportskruv
923 Lagermutter
930 Lås
931 Låsbricka
932 Låsring
940 Kil

Position Benämning
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11.5 EG-försäkran om överensstämmelse 

Tillverkaren: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
DE-21033 Hamburg 
TYSKLAND

Filialen i Stadthagen:

Filialen i Stadthagen: 
Gubener Str. 1 
DE-31655 Stadthagen 
TYSKLAND

förklarar härmed att följande produkt (pump med motor): 

– dubbelskruvpumpmodell: FDS 

– serienummer: se försättsbladet på bruksanvisningen 

uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i direktivet om 
maskiner (2006/42/EG). 

Maskinen uppfyller vidare alla bestämmelser i direktivet om 
elektrisk utrustning (2014/35/EU), direktivet om 
elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), förordning 
(EG) nr 1935/2004 och FDA. 

Följande harmoniserade standarder har tillämpats: 

– DIN EN 809:2012-10: Pumpar och pumpaggregat för vätskor 
– Säkerhetskrav 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Maskinsäkerhet – Allmänna 
konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering 

Dokumentalist: Torben Hahn 
Tel.: +49 (0)5721-982 06 11 
Adress: se tillverkarens adress

Stadthagen, den 5.5.2020 

 Torben Hahn / Konstruktions- och utvecklingschef

11.6 EG-försäkran om inbyggnad 

Tillverkaren: FRISTAM Pumpen Schaumburg GmbH 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
DE-21033 Hamburg 

TYSKLAND

Filialen i Stadthagen:

Filialen i Stadthagen: 
Gubener Str. 1 
DE-31655 Stadthagen 
TYSKLAND

förklarar härmed att det i fråga om följande produkt (pump utan 
motor): 

– dubbelskruvpumpmodell: FDS 

– serienummer: se försättsbladet på bruksanvisningen 

enligt direktivet om maskiner (2006/42/EG) rör sig om en 
delvis fullbordad maskin. 

Relevanta, grundläggande krav beträffande skydd av hälsa och 
säkerhet enligt bilaga I i ovan nämnda direktiv tillämpas och 
respekteras. 

Den delvis fullbordade maskinen uppfyller vidare alla 
bestämmelser i förordning (EG) nr 1935/2004 och FDA.

Den delvis fullbordade maskinen får inte tas i drift förrän det har 
fastställts att den maskin som den delvis fullbordade maskinen 
ska monteras i uppfyller bestämmelserna i direktivet om 
maskiner (2006/42/EG). 

Följande harmoniserade standarder har tillämpats: 

– DIN EN 809:2012-10: Pumpar och pumpaggregat för vätskor 
– Säkerhetskrav 

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Maskinsäkerhet – Allmänna 
konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering

Tillverkaren åtar sig att på begäran överföra de specifika 
dokumenten för den delvis fullbordade maskinen elektroniskt 
till nationella myndigheter. 

De specifika tekniska dokument som hör till maskinen enligt 
bilaga VII del B har upprättats. 

Dokumentalist: Torben Hahn 
Tel.: +49 (0)5721-982 06 11 
Adress: se tillverkarens adress

Stadthagen, den 5.5.2020

Torben Hahn / Konstruktions- och utvecklingschef
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12 Bilaga 2 – Monteringsanvisningar 
(tillval) för pump med fri axelände

12.1 Säkerhetsanvisning

Dessa monteringsanvisningar riktar sig enbart till 
fackspecialister. 

12.2 Användning

Dessa monteringsanvisningar gäller för pumpar som levereras 
utan motor (tillval). Pumpen är tills vidare en delvis fullbordad 
maskin.

Figur 15 Delvis fullbordad maskin: Pump utan motor, koppling och grundram

Följande anvisningar i originalbruksanvisningen för fullbordade 
maskiner gäller inte i detta fall:

– Kapitel 11.5 ”EG-försäkran om överensstämmelse”, sidan 22,

– Kapitel 2.5.2 ”Typskylt”, sidan 7.

12.3 Typskylt

12.4 Transport utan motor

Transporten får enbart genomföras av personal med relevant 
utbildning.

Pumpen kan fraktas med industritruck eller med kran.

Transportera alltid pumpen i installationsposition.

12.4.1 Säkerhetsanvisningar

Komponenter som faller eller är osäkrade

Svåra krosskador. 

 Bär alltid skyddsskor vid transportarbete.

Pumpen transporteras i fel ställning

Spill av frätande, giftiga eller förorenande vätskor. Person- och 
materialskador till följd av kontamination.

 Transportera alltid pumpar i installationsposition. 

Öppna, ej tillslutna, rörledningsanslutningar

Materiella skador till följd av förorening, stötar eller fukt i 
pumpen.

 Ta inte bort skyddet över röranslutningarna förrän alldeles 
innan rörledningarna ska anslutas. 

12.4.2 Transportera med industritruck

Osäkrade komponenter

Dödsfall till följd av klämning, krossade lemmar, materiella 
skador.

 Säkra pumpen före transport för att förhindra olycksfall. 
Fixera den på lastpallen med transportselen eller skruva fast 
den vid lastpallen.

Förberedelser

 Kontrollera om pumpen sitter tillräckligt stadigt fast vid 
lastpallen. Till exempel med selen, Figur 16 ”Transport med 
lyfttruck”, sidan 24. 

Tillvägagångssätt 

1. Lyft av lastpallen med truckens gafflar. 

2. Transportera försiktigt lastpallen till installationsplatsen och 
sätt ned den där. 



/ / FDS DUBBELSKRUVPUMPAR / / /

24

Figur 16 Transport med lyfttruck

12.4.3 Transportera med kran

Komponenter som faller

Dödsfall till följd av klämning, krosskador av lemmar, materiella 
skador.

 Använd bara för ändamålet lämpliga transport- och lyftsling, 
som har tillverkats för att klara pumpens totala vikt.

För uppgifter om pumpens vikt, se pumpens typskylt och 
orderdokumenten i de bifogade dokumenten.

 Låt inte pumpen hänga upphissad längre än nödvändigt.

 Se till att inga människor står under pumpen.

Svängande komponenter

Krosskador och andra svåra skador. 

 Transportera och ställ ned pumpen stadigt och i jämn fart 
med kranen. 

 Se till att inga människor står på någon riskabel plats. 

Hjälpmedel

– Sling: kontrollerade rundsling i enlighet med DIN EN 1492-1 
och 1492-2.

Förberedelser

 Ta bort transportskyddet. 

.

Figur 17 Transportera med rundsling

Tillvägagångssätt

1. Varning: Trasiga och spruckna rundsling. Dödsfall till följd 
av klämning, svåra krosskador eller materiella skador. 

 Låt inte rundslinget ligga mot vassa hörn eller kanter.

Lägg rundslinget runt hölje och drivaxel, se Figur 17 
”Transportera med rundsling”, sidan 24

2. Vid dubbel axeltätning: 

Obs!: Rundslinget trycker mot röret för spärrvätska. 
Materialskador vid dubbel axeltätning.

  Led rundslinget förbi röret för spärrvätska.

3. Vrid slingen och lägg dem över lyftkroken så att bandet 
sitter på kroken utan att glida.

4. Se till att tyngdpunkten blir sådan att pumpen lyfts i 
horisontellt läge.

5. Lyft pumpen.

12.5 Installationsplats

Beakta de allmänna villkoren för installationsplatsen i 
bruksanvisningen, Kapitel 6.2 ”Installationsplats”, sidan 11.

12.6 Montera pumpen

Förutsättningar (från kundens sida)

– Lämplig (drift)motor.

– En koppling med rätt dimensionering (flexibel koppling, till 
exempel KTR).

– Gemensam installationsplats för drivmotor och pump, så att 
pumpaxeln och drivmotoraxeln kan inriktas mot varandra.
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Felmonterad motor och koppling

Pump och koppling kan gå sönder

 Använd bara motorer och kopplingar som är anpassade 
efter pumpens egenskaper. Kontakta Fristam vid frågor.

Observera: Se leveransdokument för kopplingen för 
kopplingsinställningar. 

Tillvägagångssätt 

1. Montera kopplingens komponenter på drivaxeln och 
transmissionsaxeln.

2. Placera pumpen på grundramen eller fundamentet, så att 
drivaxeln och transmissionsaxeln kan sammankopplas med 
kopplingen.

3. Skruva fast skruvfästet lätt på monteringsfoten.

4. Kontrollera drivaxelns och transmissionsaxelns 
tyngdpunktsförskjutning och vinkelförskjutning.

5. Minimera avvikelser från vinkelförskjutning och 
axelförskjutning. Justera eller förstärk eventuellt 
komponenterna.

6. Skruva fast pumpen och drivenheten i grundramen eller 
fundamentet.

7. Montera kopplingen enligt anvisningar från tillverkaren av 
kopplingen.

8. Montera en kontaktlös skyddsanordning (kopplingsskydd) 
enligt kapitel 1.4 ”Krav på egenskaper hos skydd och 
skyddsanordningar” i direktivet om maskiner 2006/42/EG.

9. Nu är pumpen monterad. Starta inte pumpen förrän hela 
maskinens alla värden överensstämmer med direktiv 98/37/
EG (maskindirektivet). 

Observera: Läs mer i Kapitel 4 ”Transport”, sidan 9. 
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