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1 Inleiding

1.1 Woord vooraf

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft alle maten, bouwvormen en 
uitvoeringen van de FK- en FL-verdringerpompen.

Op het typeplaatje van uw pomp en in de „Ordergebonden docu-
menten“ in de bijgevoegde documenten ziet u welke bouw-
vorm, maat, uitvoering en extra's van toepassing zijn op uw 
pomp.

1.2 Fabrikant

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

DUITSLAND

Tel.: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0

Fax: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166

E-mail: info@fristam.de

1.3 Leveringsomvang

De levering bestaat uit:

– pomp met transmissiemotor (= pompaggregaat),

optioneel: levering zonder motor,

– eventueel  Fristam-toebehoren,

– afdekkingen van de buisaansluitingen,

– optioneel: montageset,

– documentatie.

► Controleer de levering op volledigheid en transportschade. 
Bij afwijkingen onmiddellijk  Fristam informeren.

1.4 Pomp zonder motor (optie)

Optioneel wordt de pomp ook zonder motor geleverd. In dit ge-
val verder lezen tot en met hoofdstuk 3 „Opbouw en werking“, 
dan verder met hoofdstuk Hoofdstuk 12 „Bijlage 2 – Montage-
handleiding (optie)“, pagina 33.

1.5 Omvang van de documentatie

De documentatie bestaat uit:

– deze gebruikershandleiding,

– bijlage 1 met tabellen voor onderhoud, smering en aan-
haalmomenten,

– bijlage 2 met montagehandleiding.

– bijgevoegde documenten.

– ordergebonden documenten,

– documentatie van toeleveranciers (motor, koppeling 
enz.),

– eventueel documentatie voor Fristam-toebehoren,

– eventueel certificaten (materiaalcertificaten enz.), 

– conformiteitsverklaring of inbouwverklaring.

1.6 Principiële veiligheidsaanwijzingen

Deze gebruikshandleiding voor het gebruik van de pomp volle-
dig lezen en ter beschikking houden op de plaats van gebruik 
van de pomp.

De geldende nationale voorschriften van het land van gebruik 
en de interne werk- en veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Contaminatiegevaar: bij het transport van gevaarlijke media de 
wettelijke en bedrijfsinterne veiligheidsvoorschriften in acht ne-
men.

Alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven werkzaamheden 
mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd perso-
neel en met de nodige omzichtigheid. 

De pomp moet tijdens het gebruik altijd uitgerust zijn met weg-
neembare afschermingen. 

1.7 Weergaveconventies

Opsommingen zijn voorzien van streepjes:

– Deel 1,

– Deel 2.

Handelingsinstructies die in een vaste volgorde moeten worden 
uitgevoerd, zijn genummerd:

1. Apparaat inschakelen.

2. Apparaat uitschakelen.

Handelingsinstructies die niet in een vaste volgorde moeten 
worden uitgevoerd, zijn voorzien van driehoeken:

► Handeling.

► Handeling.

1.7.1 Veiligheidsaanwijzingen

Een veiligheidsaanwijzing met het signaalwoord Gevaar waar-
schuwt voor gevaarlijke situaties die de dood of ernstige letsels 
tot gevolg hebben. 

Een veiligheidsaanwijzing met het signaalwoord Waarschuwing 
waarschuwt voor gevaarlijke situaties die de dood of ernstige 
letsels tot gevolg kunnen hebben.
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Een veiligheidsaanwijzing met het signaalwoord Voorzichtig 
waarschuwt voor gevaarlijke situaties die middelzware of lichte 
letsels tot gevolg kunnen hebben.

Een veiligheidsaanwijzing met het signaalwoord Let op waar-
schuwt voor materiële schade.

2 Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

De FK- en FL-verdringerpompen zijn in de standaarduitvoering 
ontwikkeld voor het gebruik in de levensmiddelindustrie, in de 
farmaceutische en biotechnologiesector en de CIP-procestech-
niek.

De FK- en FL-verdringerpompen zijn bestemd voor media met 
afhankelijk van de uitvoering en de maat vastgelegde maximale 
temperaturen en drukwaarden. Zie Hoofdstuk 11.1 „Technische 
gegevens“, pagina 27.

De richting van de transportstroom kan vrij gekozen worden. De 
FK-pomp kan onderdruk opwekken in de aanzuigleiding. 

Elke pomp wordt geconcipieerd volgens de eisen van de klant. 
De dichtingsmaterialen worden geselecteerd met het oog op 
het desbetreffende pompmedium.

De pomp mag alleen onder de in de order vastgelegde voor-
waarden worden gebruikt. Zie „Ordergebonden documenten“. Bij 
afwijkende gebruiksvoorwaarden, wendt u zich tot  Fristam.

2.2 Niet-doelgericht gebruik 

De FK- en FL-verdringerpompen mogen in standaarduitvoering 
niet worden blootgesteld aan explosiegevaarlijke atmosfeer. 
Hiervoor bestaan er speciale Ex-uitvoeringen.

De meename van vreemde delen in het transportmedium kan 
de pomp blokkeren en vernielen.

Onvoorzien transportmedium kan de pompen vernielen. De 
pompen en dichtingsmaterialen (elastomeren) zijn afgestemd 
op een bepaald transportmedium.

In deze handleiding worden standaard-pompaggregaten van  
Fristam beschreven. Bij uitzonderingen en montage van extra's 
is de exploitant verantwoordelijk voor het bedrijf. De pomp om-
bouwen en veranderen is enkel toegestaan na overleg met  Fris-
tam.

2.3 Pompspecifieke veiligheidsaanwijzingen

Niet toegelaten drukbereik

Letsels en materiële schade door barsten en lekken van de 
pomp. 

► Drukbereik van de pomp respecteren. Zie Hoofdstuk 11.1.2 
„Maximale transportdruk“, pagina 27.

Verboden temperatuurbereik

Letsels en materiële schade door barsten en lekken van de 
pomp. 

► Temperatuurbereik van de pomp respecteren. Zie 
Hoofdstuk 11.1.3 „Maximale temperaturen van het transport-
medium“, pagina 27

Koud bluswater op verhitte pomp

Materiële schade.

► Bluswaterstraal bij het blussen niet direct op de pomp rich-
ten.

► Pompen indien mogelijk langzaam laten afkoelen.

Hete oppervlakken

Brandwonden bij contact met de pomp. 

► Controleer de temperatuur voor u de pomp aanraakt. 

► De pomp alleen aanraken met geschikte veiligheidshand-
schoenen.

Geluidsontwikkeling bij lopende pomp

Blijvende gehoorschade. Het met A-geluidsdrukniveau van de 
pomp kan boven 80 dB (A) liggen. 

► In de buurt van de lopende pomp moet altijd gehoorbe-
scherming worden gedragen. 

► De lokale wettelijke regels m.b.t. geluidsoverlast moeten ge-
respecteerd worden. 

2.4 Waarschuwings- en aanwijzingsborden

► De markeringen op de pomp niet verwijderen of veranderen.

► Beschadigde of verloren markeringen onmiddellijk getrouw 
het origineel vervangen.

2.4.1 Hete oppervlakte

Fig. 1 Veiligheidsmarkering: „Hete oppervlakte“

De markering wijst erop dat de delen door het bedrijf heet kun-
nen worden of dat hier eventueel hete transportmedia worden 
gepompt. Controleer de temperatuur voor u de pomp aanraakt. 
De pomp mag alleen met geschikte veiligheidshandschoenen 
worden aangeraakt.
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2.4.2 Geen droogloop

Fig. 2 Veiligheidsmarkering: „Geen droogloop“

Deze markering wijst erop dat de pomp geen droogloop ver-
draagt. Bij het opstarten van de pomp moet er altijd pompmedi-
um aanwezig zijn in de aanzuigleiding en de pomp. Anders 
wordt de pomp beschadigd. 

2.4.3 Typeplaatje

Fig. 3 Typeplaatje voor pompaggregaat

2.5 Geluidsemissie

Geluidsontwikkeling bij lopende pomp

Gehoorschade

► De lokale wettelijke regels m.b.t. geluidsoverlast moeten ge-
respecteerd worden.

► Bij het gebruik van pompen waarvoor een geluiddrukniveau 
van meer dan 80 dB (A) aangegeven is, moet er gehoorbe-
scherming worden gedragen. 

2.6 Verwijdering

2.6.1 Transportverpakking verwijderen

► De transportverpakking inleveren bij het recyclagecentrum.

2.6.2 Smeervetten verwijderen

► Vetten en met vetten behandelde producten moeten in 
overeenstemming met de geldende voorschriften milieu-
vriendelijk worden verwijderd.

2.6.3 Smeerolie verwijderen 

► Olie en met olie behandelde producten moeten in overeen-
stemming met de geldende voorschriften milieuvriendelijk 
worden verwijderd.

2.6.4 Pomp verwijderen

1. Gevaarlijke en giftige resten milieuvriendelijk en volgens de 
geldende voorschriften verwijderen.

2. Pomp zorgvuldig reinigen.

3. Pomp in de verschillende bestanddelen demonteren.

4. Pompdelen milieuvriendelijk en volgens de geldende voor-
schriften verwijderen.

2.6.5 Elektrisch en elektronisch schroot verwijderen

► Elektrisch en elektronisch schroot verwijderen volgens de 
geldende richtlijnen.

3 Opbouw en werking

3.1 Principiële opbouw

Fig. 4 Principiële opbouw, voorgesteld aan de hand van de FL-verdringerpomp

1 Fabrikant

2 Typ: pompreeks, maat, bouwvorm, uitvoering

3 S.-Nr.: serienummer van de pomp

4 H: pomphoogte [m]

5 P: motorvermogen [kW]

6 Bouwjaar

7 mges: gewicht (totaal) [kg]

8 nN: nominaal transmissietoerental [omw/min]

9 Q: transportstroom [m³/h]

10 CE-teken

1

2
3

5

4

67

8

9

10

A Pomp met gelijklooptransmissie

B Koppeling

C Transmissiemotor

BA C
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3.1.1 Pomp met gelijklooptransmissie (A)

Fig. 5 Principiële opbouw, voorgesteld aan de hand van een FL-verdringerpomp

3.1.2 Koppeling (B)

De koppeling verbindt de as van de transmissiemotor met de 
aandrijfas (12) van de pomp. Aan de koppeling wordt het aan-
drijfmoment van de transmissiemotor overgedragen op de 
pomp.

 Bouwvorm FKF: hier valt de koppeling weg.

3.1.3 Transmissiemotor (C)

De transmissiemotor is een elektromotor met vast of regelbaar 
toerental. Deze is op het basisframe of het fundament ge-
schroefd. 

3.2 Bouwvormen

De bouwvorm en uitvoeringen zijn aangegeven op het type-
plaatje. Zie Hoofdstuk 2.4.3 „Typeplaatje“, pagina 7.

De bouwvorm FK onderscheidt zich van de bouwvormen FL/FL2 
door de vorm van de verdringers. Hierna worden de bouwvor-
men FK, FL en FL2 beschreven. 

3.2.1 Bouwvorm FK

De FK-verdringerpompen zijn vleugelpompen. Deze zijn telkens 
met de volgende verdringervormen uitgerust:

Uitvoeren van de bouwvorm FK

De uitvoering is aangegeven op het typeplaatje, zie 
Hoofdstuk 3.6 „Typebenaming“, pagina 9.

– Hogedrukuitvoering met dekselloopbus

– Compacte vorm FKF

Deze uitvoering beschikt niet over een koppeling. De pomp 
is direct aan de transmissiemotor bevestigd.

3.2.2 Bouwvorm FL

De FL-verdringerpompen zijn draaizuigerpompen. Deze zijn tel-
kens met de volgende verdringervormen uitgerust:

De bouwvormen FL en FL2 zijn principieel identiek opgebouwd. 
Ze onderscheiden zich door hun asafdichting.

Uitvoeren van de bouwvorm FL en FL2

– Korte of lange bouwvorm van de verdringers.

Deze uitvoering maakt een betere benadering van het vermo-
gensverbruik van de pomp mogelijk.

3.3 Algemene uitvoeringen

Voor alle bouwvormen zijn de volgende uitvoeringen mogelijk:

– Enkele of dubbele asafdichting,

Er kunnen twee dichtingstypes worden gebruikt: enkele as-
afdichting en dubbele asafdichting. 

Bij de dubbele asafdichting beschikt de pompbehuizing 
over twee bijkomende aansluitingen voor de spervloeistof. 
Op de figuren in deze gebruiksaanwijzing zijn deze aanslui-
tingen niet weergegeven.

– Temperatuurverdringers,

Temperatuurverdringers zijn speciale verdringers, waarmee 
de FK- en FL-verdringerpompen met een hogere medium-
temperatuur gebruikt kunnen worden. De temperatuurver-
dringers hebben een grotere spleetmaat. Zie Tabel 10   „Axia-
le spleetmaten“, pagina 25.

– Horizontale of verticale pompaansluiting,

– Verwarmingsmantel,

Aan het pompdeksel en de behuizing kan de pomp telkens 
uitgerust zijn met een verwarmingsmantel. 

– Overstroomklep,

De overstroomklep is een veiligheidsklep aan het pompdek-
sel. Als er een overstroomklep wordt gebruikt, bevindt zich 

11 Transmissiekast

12 Aandrijfas

13 Gelijkloopas

14 Buisaansluitingen

15 Pompdeksel

16 Pompbehuizing

Fig. 6 1-vleugel- 
verdringer

Fig. 7 2-vleugel- 
verdringer

11

12

13

14

15

16

Fig. 8 1-vleugel-verdrin-
ger

Fig. 9 2-vleugel-verdrin-
ger

Fig. 10 3-vleugel-verdrin-
ger



9

in de bijgevoegde documenten een extra gebruiksaanwij-
zing.

– Rechthoekige toevoer.

De rechthoekige toevoer is een vergrote opening van de 
aanzuigstomp.

3.4 Maten

3.5 Extra's

De FK- en FL-verdringerpompen kunnen o.a. met de volgende 
extra's uitgerust zijn:

– Bekleding,

Bekleding uit roestvrij staal voor de transmissiemotor. De 
bekleding is aan het basisframe bevestigd.

– Kalotten.

Voor de plaatsing van de pomp zijn de kalotten afhankelijk 
van het type aan het basisframe of aan de transmissiemotor 
aangebracht.

Andere extra's zijn mogelijk. Bij vragen neemt u contact op met  
Fristam.

3.6 Typebenaming

Fig. 11 Voorbeeld van een typebenaming

Aanwijzing: bij levering van de pomp zonder motor (optie) eerst 
hoofdstuk 12 “Bijlage 2 – Montagehandleiding (optie)” op 
pagina 33 lezen.

4 Transport

Het transport mag alleen uitgevoerd worden door geschoold 
personeel.

De pomp kan met transportwagens of een kraan getranspor-
teerd worden.

4.1 Veiligheidsaanwijzingen

Vallende of niet bevestigde onderdelen

Ernstige kneuzingen. 

► Draag bij alle transportwerkzaamheden principieel veilig-
heidsschoenen.

Foute transportpositie van de pomp

Uitlopen van bijtende, giftige of verontreinigende vloeistoffen. 
Letsels of materiële schade door contaminatie.

► De pomp altijd in inbouwpositie transporteren. 

Bouwvorm FL Bouwvorm FL2 Bouwvorm FK

FL 55 FL2 50 FK 25

FL 75 FL2 55 FK 25/30

FL 100 FL2 58 FK 40

FL 130 FL2 75 FK 40/45

FL2 100 FK 48

FL2 130

Tabel 1   Maten

17 Pomptype

18 Extra teken 1

19 Maat

20 Extra teken 2

(17) Pomptype

FK vleugelpomp, zelfaanzuigend

FL draaizuigerpomp

FL2 draaizuigerpomp

17 19 2018

(18) Extra teken 1 

F bij FK 25-40/45: met flens zonder koppeling

FN bij FK 25-40/45: aandrijving met koppeling

N bij FK 48: aandrijving met koppeling 

H bij FK: hogedrukuitvoeringen met dekselloopbus 

S aansluitingen verticaal

V bij FK dubbele dichting

Ü overstroomklep

(19) Maat

XX nummer van de maat

S bij FL en FL2: korte bouwvorm

L bij FL en FL2: lange bouwvorm

L3 bij FL en FL2: lang model met 3-vleugel-verdringer

(20) Extra teken 2 

H pompbehuizing met verwarmingsmantel

h pompdeksel met verwarmingsmantel

R rechthoekige toevoer
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Open, niet afgesloten buisaansluitingen

Materiële schade door verontreinigingen, schokken of vochtig-
heid in de pomp.

► Afdekkingen van de pijpaansluitingen pas direct voor de 
aansluiting op de pijpleidingen verwijderen. 

4.2 Transport met transportwagen

Niet bevestigde onderdelen

Zware letsels, geklemd raken van ledematen, materiële schade.

► Pomp voor het transport beveiligen tegen omvallen. Met 
transportriemen op de pallet bevestigen of pomp op de pal-
let vastschroeven.

Informatie over het gewicht van de pomp vindt u op het type-
plaatje en onder „Ordergebonden documenten“ in de bijgevoeg-
de documenten.

Voorbereiding

► Controleren of de pomp op de pallet voldoende bevestigd is. 
Bijvoorbeeld met riemen, zie Fig. 12 „Transport met transport-
wagen“, pagina 10. 

Procedure

1. De pallet met de vork van het transportwagen opnemen. 

2. De pallet voorzichtig naar de plaats van bestemming rijden 
en neerzetten. 

Fig. 12 Transport met transportwagen

4.3 Transport met kraan

Vallende delen

Dood door verplettering, geklemd raken van ledematen, materi-
ele schade.

► Alleen geschikte transport- en bevestigingsmiddelen gebrui-
ken. Informatie over het gewicht van de pomp vindt u op het 
typeplaatje en onder „Ordergebonden documenten“ in de bij-
gevoegde documenten.

► Pompaggregaat niet aan de ringschroeven aan de motor of 
de pomp transporteren, daar deze ringschroeven niet ge-
schikt zijn om het volledige gewicht van het pompaggregaat 
te dragen. 

► De pomp niet langer dan nodig op opgetilde positie laten.

► Er mogen geen personen aanwezig zijn onder de pomp.

Slingerende delen

Kneuzingen en zware letsels. 

► Kraan met pomp gelijkmatig verplaatsen en stoppen. 

► Er mogen geen personen aanwezig zijn in de gevarenzone 
van de pomp. 

Hulpmiddel

Bevestigingsmiddelen: gekeurde lussen volgens DIN EN1492-1 
en 1492-2. 

Voorbereiding

► Transportbeveiligingen verwijderen. 

Procedure

1. Waarschuwing: beschadiging en breuk van de lus. Door 
door verplettering, ernstige kneuzingen, materiële schade. 

► Lus niet op scherpe hoeken en randen leggen.

Lus rond transmissiemotor leggen, zie Fig. 13 „Transport met 
lus, voorbeeld aan de hand van FL100“, pagina 10.

2. Het andere uiteinde van de lus rond de pompbehuizing leg-
gen, Fig. 13 „Transport met lus, voorbeeld aan de hand van 
FL100“, pagina 10. 

3. Bij dubbele asafdichting: 

Let op: lus drukt op sperwaterbuisjes. Materiële schade aan 
dubbele asafdichting.

►  Lus naast de sperwaterbuisjes plaatsen.

4. Beide lussen verdraaien en zo in de kraanhaak legen dat de 
band slipvast op de haak zit. 

5. Zwaartepunt bepalen en pomp in horizontale positie optil-
len. 

6. Pomp optillen. 
.

Fig. 13 Transport met lus, voorbeeld aan de hand van FL100
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5 Bewaring

5.1 Opslagvoorwaarden voor de pomp

Pomp als volgt bewaren:

– droog, bij lage luchtvochtigheid,

– beschermen tegen vorst en hitte, indien mogelijk bij 20 tot 
25 °C,

– geventileerd,

– stofvrij.

► Alle beweegbare delen van de pomp moeten alle drie maan-
den gedraaid worden.

5.2 Pomp opslaan

Bij een opslagduur van meer dan zes maanden moeten de vol-
gende punten in acht genomen worden:

► Voor de pomp wordt opgeslagen, moeten de asafdichtingen 
volledig gedemonteerd en afzonderlijk bewaard worden. 

Zie hiervoor Hoofdstuk 10.8 „Pompkop demonteren“, 
pagina 17 en Hoofdstuk 5.2.1 „Opslag van de elastomeren“, 
pagina 11.

5.2.1 Opslag van de elastomeren

Elastomeren als volgt bewaren:

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

– relatieve luchtvochtigheid onder 70 %,

– geen directe zonnestraling,

– vervormingsvrije opslag.

5.3 Herinbedrijfstelling

► Na een opslagperiode moeten dichtingen, lagers en oliepeil 
worden gecontroleerd voor de pomp weer in bedrijf wordt 
gesteld.

6 Plaatsing

6.1 Veiligheidsaanwijzingen

Vallende of niet bevestigde onderdelen

Ernstige kneuzingen. 

► Bij alle opstelwerkzaamheden principieel veiligheidsschoe-
nen dragen.

Onvolledige, instabiele montage

Ernstige kneuzingen, materiële schade.

► Schroeven met aangegeven aanhaalmoment vastdraaien, 
zie Hoofdstuk 11.1.1 „Aanhaalmomenten“, pagina 27.

► Momentsleutel of slagsleutel met instelbaar aanhaalmoment 
gebruiken.

Bij kalottenmontage: trillingen

Materiële schade aan installatie en pomp.

► Kalottenschotel gebruiken.

6.2 Opstelplaats

De opstelplaats van de pomp met standaarduitrusting moet vol-
doen aan de volgende voorwaarden:

– niet-explosieve atmosfeer,

– stofvrije omgeving,

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

– Vocht en zoutgehalte van de omgevingslucht:  
de waarden vindt u in de „Motorgebruiksaanwijzing“ bij de 
toegevoegde documenten.

– Een voor het pompgewicht voldoende gedimensioneerd 
fundament. 

– Horizontale en vlakke opstelplaats. De opstelplaats moet vol-
doende stevig zijn voor het gewicht van de pomp.

– Inbouwafstanden uit de „documentatie van de motorleveran-
cier“.

– Voldoende plaats voor bediening en onderhoudswerkzaam-
heden. 

– voldoende luchttoevoer voor de motorkoeling. 

6.3 Vermindering van lawaai en trillingen

6.3.1 Primaire maatregelen

– Pomp in optimaal werkingsbereik gebruiken. 

► Pomp gebruiken zonder cavitatie (zie Hoofdstuk 6.5 „Pijp-
leidingen installeren“, pagina 12).

– Aanzuig- en drukleiding ontkoppelen van trillingen.

► Leidingen ondersteunen.

► Leidingen uitrichten.

► Elementen voor trillingsdemping monteren.

6.3.2 Secundaire maatregelen

► Bouwkundige maatregelen treffen, zoals:

– geluiddempende bekleding,

– omkasting.
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6.4 Pomp bevestigen 

6.4.1 Pomp met basisframe

► Pomp op het basisframe aan het fundament schroeven.

6.4.2 Pomp met basisframe op kalotten (optie)

► Pomp op kalotten plaatsen en uitrichten.

6.4.3 Onderstel (optie)

1. Pomp op de opstelplaats monteren. Remmen van de rollen 
(indien aanwezig) vastzetten of onderstel met remwiggen 
fixeren. 

2. Onderstel aarden om elektrostatische ladingen af te leiden. 

3. Slangen moeten zo geplaatst worden dat deze niet bescha-
digd kunnen worden.

6.5 Pijpleidingen installeren

Pijpleidingen als volgt plaatsen en aansluiten:

► Pijpleidingweerstand zo laag mogelijk houden: onnodige 
montage van ventielen, bochten en abrupte overgangen 
vermijden.

Fig. 14 Pijpleidingovergangen

► Pijpleidingdiameter zo bepalen dat er geen onnodig druk-
verlies resp. cavitatie ontstaat in het aanzuig- of inloopbe-
reik.

► Afsluitklep in de drukleiding monteren.

► Aanzuigleidingen zo kort mogelijk uitvoeren.

► Zuigleidingen horizontaal of met continu daling in de richt-
ung van de pomp unit leggen. Luchtkussen en te lage secties 
in de leidingen vermijden.

Fig. 15 Luchtinsluitingen in de pijpleiding

Fig. 16 Putten in de pijpleiding

► Pijpleidingen zo plaatsen en aansluiten dat er geen spannin-
gen optreden aan de pomp.

► Pijpleidingen met klemmen bevestigen aan plafonds, wan-
den of in de vloer. 

► Pijpleidingen met behulp van een hoek precies uitrichten 
t.o.v. de pompaansluitingen. 

6.6 Elektrische aansluiting

Elektrostatische oplading

Elektrische schok.

► Pijpleidingen en pomp aarden.

De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door 
een elektromonteur.

Procedure

1. Aansluitingswaarden op het typeplaatje van de motor in 
acht nemen. De aangegeven spanning mag niet overschre-
den worden.

2. Motor alleen op beveiligde stroomcircuits aansluiten om een 
hoge stroomopname te verhinderen.

3. Motor in overeenstemming met het schakelschema in de 
klemmenkast van de motor aansluiten.

4. Kabeldoorvoeringen beschermen tegen binnendringende 
vochtigheid.

5. Motor gedurende 2 tot 3 seconden inschakelen. Daarbij de 
draairichting van het motor-ventilatorwiel controleren.

6. Bij foute draairichting indien nodig de polen verwisselen.
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6.7 Sper- of quenchvloeistof aansluiten (optie)

Bij uitvoeringen met dubbele asafdichting moet de dichtings-
ruimte van de asafdichting met sper- of quenchvloeistof worden 
gespoeld.

► Als sper- of quenchvloeistof een geschikt medium gebrui-
ken.

6.7.1 Pijpleidingen installeren

1. De meegeleverde spoelbuisjes monteren en afdichten. 

2. Toevoerleiding aan de onderkant van de asafdichting plaat-
sen.

3. Terugloopleiding aan de bovenkant van de asafdichting 
plaatsen.

Tabel 2  Aansluitingen horizontaal

Tabel 3  Aansluitingen verticaal

4. De volgende armaturen in de pijpleidingen monteren.

– Smoorklep in de toevoerleiding,

– Terugloopleiding met debietcontrole (manometer).

6.8 Reiniging uitvoeren

Alleen reinigingsmiddelen gebruiken die voldoen aan de hygië-
nerichtlijnen voor het desbetreffende pompmedium.

1. Voor de pomp wordt gesloten, moet gecontroleerd worden 
dat er geen vreemde substanties aanwezig zijn in de pomp 
en de pijpleidingen.

2. Pomp afsluiten.

3. Pijpleidingen aansluiten.

4. Pomp en pijpleidingssysteem voor het eerste gebruik volle-
dig reinigen.

7 Werking

7.1 Veiligheidsaanwijzingen

Gesloten ventiel in de drukleiding 

Zware letsels of materiële schade door barsten in de installatie 
als gevolg van zeer hoge druk.

► Voor het inschakelen en tijdens het bedrijf controleren of alle 
ventielen van de drukleiding geopend zijn. 

► Er moet een bypass voor de drukbegrenzing bestaan. 

Gesloten ventiel in de aanzuigleiding 

Beschadiging van de asafdichting door drooglopen van de 
pomp.

► Voor het inschakelen en tijdens het bedrijf controleren of alle 
ventielen van de aanzuigleiding geopend zijn. 

► De regeling van het pompvermogen uitsluitend uitvoeren 
met het ventiel op de drukzijde.

Ontbrekend transportmedium in de pomp

Drooglopen van de pomp. Beschadiging van de asafdichting.

► Zorg ervoor dat voor en tijdens het bedrijf altijd transport-
medium aanwezig is in de pomp.

Aansluitingen horizontaal

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2

Aansluitingen verticaal

Voorbeeld 3 Voorbeeld 4

21 Terugloop

22 Toevoer

21

21

22

21

22

21

22

21

22
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7.2 Werking starten

Bij dubbele asafdichting:  
Uitval van de spervloeistof

Beschadiging van de asafdichting.

Verzekeren dat tijdens het bedrijf: 

► spervloeistof met de nodige druk door de dubbele asafdich-
ting stroomt.

De aangegeven waarde voor de afsluitvloeistofdruk staat in 
de ´Opdrachtgerelateerde documenten´ op de ´Doorsnedet-
ekening van de asafdichting´. De ´Opdrachtgerelateerde do-
cumenten´ zijn aan deze handleiding toegevoegd. 

– Onderdruk in de afdichtruimte is niet toegestaan.

Als in de ´Doorsnedetekening van de asafdichting´ geen 
druk is aangegeven, geldt het volgende:

–  Bij afdichtingen die drukloos van afsluitvloeistof worden 
voorzien of worden gespoeld is een max. druk van 
0,2 bar toegestaan. 

► de temperatuur van de spervloeistof T < 70 °C aangehouden 
wordt. 

1. Ventiel in de aanzuigleiding openen. 

2. Ventiel in de drukleiding openen. 

3. Pomp en aanzuigleiding tot aan de bovenkant van de pomp 
vullen met transportmedium. Eventueel aanwezig lucht la-
ten ontsnappen. 

4. Alleen bij pompen met sper- of quenchvloeistof: 

Nodige sperdruk controleren. Maximale sperdruk zie gege-
vens op de „Doorsnede“ in de bijgevoegde documenten.

5. Motor inschakelen.

7.3 Werking controleren

7.3.1 Veiligheidsaanwijzingen

Vreemde delen in het transportmedium

Blokkeren van de verdringers en breuk van de as. 

► Vreemde delen in het transportmedium uitsluiten.

► Stroombegrenzing als gebruiken ter beveiliging van de 
transmissiemotor.

Plotse sluiting van de ventielen in de drukleiding

Beschadiging van het transportmedium door drukslagen in de 
pomp.

► Ventiel in de drukleiding tijdens het bedrijf niet plotseling of 
gedurende langere tijd sluiten.

Plotse afkoeling van de pomp

Spanningsscheuren in de pomp.

► De pomp niet plots laten afkoelen.

Cavitatie en droogloop van de pomp

Beschadiging van de asafdichting.

► Zorg ervoor dat de ventielen op de aanzuigzijde tijdens het 
bedrijf open zijn.

7.4 Werking beëindigen

1. Motor uitschakelen.

2. Ventiel in de aanzuigleiding sluiten om ter vermijden dat de 
pomp leegloopt.

3. Ventiel in de drukleiding sluiten.

7.5 Pomp buiten werking stellen

1. Motor uitschakelen.

2. Ventiel in de aanzuigleiding sluiten. 

3. Ventiel in de drukleiding sluiten.

4. Pomp spanningvrij schakelen. 

5. Pomp legen. 

6. Pomp reinigen zoals beschreven in Hoofdstuk 6.8 „Reiniging 
uitvoeren“, pagina 13.

7. Pomp drogen. 

8. Binnenkant van de pomp beschermen tegen vochtigheid.

9. De pijpaansluitingen met deksels sluiten om het binnendrin-
gen van vuil en vreemde voorwerpen te vermijden.

10. Verdere handelingsstappen vindt u in Hoofdstuk 5 „Bewa-
ring“, pagina 11.

8 Reiniging tijdens het bedrijf

8.1 CIP-procédé

De FK- en FL-verdringerpompen zijn geschikt voor het CIP-pro-
cédé (Cleaning In Place). De volgende richtwaarden gelden voor 
het CIP-procédé:

Voorbeeld van een reinigingsprocedure

1. Voorspoelen met water.

2. Loogspoeling met natronloog (NaOH), zie Tabel 4   CIP-reini-
ging.

3. Tussenspoelen met water.

4. Zuurspoeling met salpeterzuur (HNO3), zie Tabel 4   CIP-reini-
ging.

5. Spoelen met zuiver water.
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De verschildruk van de pomp moet 2 tot 3 bar bedragen, zodat 
voldoende hoge stromingssnelheden worden bereikt in de 
pomp.

Bij afwijkende waarden, wendt u zich tot  Fristam.

8.2 SIP-procédé

Bij stoom loopt de pomp droog

Beschadiging van de asafdichting.

► Als er stoom door de pijpleidingen stroomt, moet de pomp 
uitgeschakeld zijn.

De FK- en FL-verdringerpompen zijn alleen na afspraak met  Fris-
tam geschikt voor het SIP-procédé (Sterilisation In Place). 

De geschiktheid is afhankelijk van de keuze van de elastomeren. 

De procestemperatuur mag niet meer dan 145 °C bedragen.

De temperaturen kunnen bij ATEX anders liggen, zie extra ge-
bruikershandleiding voor ATEX onder "Temperatuurgrens".

9 Storingen

Voor storingen, mogelijke oorzaken en remedies zie 
Hoofdstuk 11.3 „Storingstabel“, pagina 28.

9.1 Veiligheidsaanwijzing

Hete oppervlakken

Brandwonden door contact met de pomp. Door het transport 
van heet pompmedium kan de pomp sterk worden verhit. 

► Pomp voor de uitvoering van werkzaamheden volledig laten 
afkoelen.

► De pomp mag alleen aangeraakt worden met hittebestendi-
ge veiligheidshandschoenen.

10 Onderhoud

Informatie over onderhoudsintervallen, zie Hoofdstuk 11.2 „On-
derhoudsintervallen“, pagina 28.

10.1 Veiligheidsaanwijzingen

Roterende delen

Letsels of materiële schade. 

► Voor werkzaamheden aan de pomp moet de motor principi-
eel uitgeschakeld en tegen inschakeling beveiligd worden.

Vallende of niet bevestigde onderdelen

Ernstige kneuzingen. 

► Draag bij alle onderhoudswerkzaamheden principieel veilig-
heidsschoenen.

Ongecontroleerd uitstromen van vloeistoffen

Letsels en materiële schade door aantasting, vergiftiging en ver-
ontreiniging.

Voor de uitvoering van onderhouds- en reinigingswerkzaamhe-
den aan de pomp:

► aanzuig- en drukschuif voor en achter de pomp sluiten.

► Bij dubbele asafdichting: sper- of quenchvloeistofleiding af-
sluiten.

► Pompbehuizing voor het openen van de pomp volledig le-
gen.

Plotse afkoeling van de pomp

Spanningsscheuren in de pomp.

► De pomp niet plots laten afkoelen.

Gebruik van harde schroefwerktuigen

Krassen op geslepen oppervlakken.

► Bij geslepen oppervlakken koperen inzetstuk voor steeksleu-
tel gebruiken.

10.2 Reserveonderdelen

Door het gebruik van reserveonderdelen die niet vrijgegeven 
zijn door  Fristam kunnen ernstige letsels en zware materiële be-
schadigingen optreden. Bij vragen over toegelaten reserveon-
derdelen wendt u zich tot  Fristam a.u.b.

 Fristam registreert alle geleverde pompen. Voor de bestelling 
van reserveonderdelen moeten de volgende gegevens worden 
vermeld: 

1. Serienummer van de pomp, zie typeplaatje of inslag op de 
pomp.

2. Benaming van de reserveonderdelen en materialen, zie „Or-
dergebonden documenten“ bij de bijgevoegde documenten.

Medium Procestemperatuur [°C]

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

HNO3 (ca. 1%) 60 tot 65

Tabel 4   CIP-reiniging
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10.3 Sper- en quenchvloeistof controleren 
(optie)

Bij pompen met een uitrusting voor „afsluitsysteem“ of 
„quench-systeem“ moet de spervloeistofdruk worden gecontro-
leerd. Onderhoudsintervallen zie Tabel 17 op pagina 28.

► Spervloeistofdruk controleren en vergelijken met de vermel-
de waarde. 

De aangegeven waarde bevindt zich op de „Doorsnede van 
de asafdichting“ in de „Ordergebonden documenten“.  
De „Ordergebonden documenten“ vindt u bij deze gebruiks-
aanwijzing.

Door het hete pompmedium en het gebruik van de pomp wordt 
de spervloeistof verhit.

► Zorg ervoor dat tijdens het bedrijf de temperatuur van de 
spervloeistof T< 70 °C blijft. 

10.4 Oliepeil controleren

De controle gebeurt via een oliekijkglas (25), dat zich aan de zij-
kant van de transmissiekast bevindt. 

Onderhoudsintervallen, zie Tabel 17 op pagina 28.

10.5 Olie verversen

Bij de FK- en FL-verdringerpompen moet regelmatig de olie 
worden ververst. Onderhoudsintervallen zie Tabel 17 op 
pagina 28. 

Onderhoudsintervallen

Onder moeilijke omstandigheden, zoals hoge luchtvochtigheid, 
agressieve omgeving, sterke temperatuurschommelingen advi-
seren wij een vervanging alle 2000 bedrijfsuren. Onder normale 
omstandigheden eenmaal jaarlijks of alle 4000 bedrijfsuren.

Smeermiddelen en -hoeveelheden

Benodigde oliehoeveelheid zie Tabel 5   Olieverversing bouwvorm 
FL en Tabel 6   „Olieverversing bouwvorm FK“, pagina 17.

Fig. 17 Oliepeil en olieverversing exemplarisch voor de FL 100

Procedure

1. Motor inschakelen en laten lopen tot de normale bedrijfs-
temperatuur bereikt is.

2. Motor uitschakelen en tegen herinschakeling beveiligen.

3. Geschikte olie-opvangbak onder de sluitschroef (24) plaat-
sen.

4. Voorzichtig! Hete olie. Brandwonden door contact met hete 
olie. 

► Hitte- en oliebestendige veiligheidshandschoenen dra-
gen.

Ontluchtingsschroef (23) losdraaien.

5. Sluitschroef (24) losdraaien en verwijderen.

6. Olie volledig aftappen en in overeenstemming met de lokale 
voorschriften verwijderen.

7. Sluitschroef, ontluchtingsschroef en dichtingen reinigen.

8. Sluitschroef en ontluchtingsschroef met de bijbehorende 
dichtingen monteren.

9. Vullen met verse olie en oliepeil controleren aan de hand 
van het oliekijkglas (25).

23 Ontluchtingsschroef

24 Afsluitschroef

25 Oliekijkglas

Bouwvorm FL Vermoedelijke 
oliehoeveelheid [l]

Olie

horizontale 
plaatsing van de 
buisaansluitin-
gen

verticale plaat-
sing van de buis-
aansluitingen

FL/FL2  55 0,25 0,20

SAE 15W40

FL/FL2  75 0,60 0,50

FL/FL2 100 1,80 1,30

FL 130 2,10 1,70

FL2 50 0,15 0,15

FL2 58 0,25 0,25

Tabel 5  Olieverversing bouwvorm FL

24

2325
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10.6  Motorlager smeren 

► Lager van de motor smeren in overeenstemming met de in-
structies van de fabrikant. Zie „Documentatie van de toeleve-
ranciers“ bij de bijgevoegde documenten. 

10.7 Asafdichting vervangen

De asafdichting vervangen indien:

– pompmedium, sper- of quenchvloeistof op de atmosfeerzij-
de uit de pomp ontsnapt,

– sper- of quenchvloeistof in het transportmedium stroomt.

Procedure

1. Pompbehuizing demonteren, zie Hoofdstuk 10.8 „Pompkop 
demonteren“, pagina 17.

2. Pompbehuizing monteren, Hoofdstuk 10.9 „Pompkop monte-
ren“, pagina 18.

2a. Daarbij asafdichtingen afhankelijk van de toepassing A-F op 
de assen monteren.

2b. Verdringers monteren.

2c. Pompdeksel afsluiten.

De precieze procedure is beschreven in de volgende hoofdstuk-
ken.

10.8 Pompkop demonteren

Voorbereiding

1. Motor uitschakelen en tegen herinschakeling beveiligen. 

2. Ventiel in de drukleiding sluiten. 

3. Ventiel in de aanzuigleiding sluiten. 

4. Bij dubbele asafdichting: sper- of quenchvloeistofleiding af-
sluiten.

5. Pomp volledig legen. 

6. Aanzuig- en drukaansluitingen losmaken.

7. Pomp uit de installatie demonteren. 

Procedure

Fig. 18 Pompdeksel losmaken, voorbeeld aan de hand van FL 100

1. Moeren (26) aan het pompdeksel losmaken.

2. Moeren, pompdeksel (27) en dekseldichting (28) verwijde-
ren. 

Aanwijzing: als het pompdeksel moeilijk los te maken is:

► FK-verdringerpompen 
Aan het pompdeksel bevinden zich twee afdrukschroe-
ven met stergreep. Afdrukschroeven in de richting van de 
klok draaien tot het deksel loskomt.

► FL-verdringerpompen 
Met een kunststofhamer lichtjes op het deksel slaan om 
het deksel los te maken.

Fig. 19 Verdringers demonteren, voorbeeld aan de hand van FL 100

3. Waarschuwing: roterende machinedelen. Ernstige kneuzin-
gen aan de hand. 

► Verdringer (30) met een hout- of kunststofwig blokkeren.

Verdringerbevestiging (29) (verdringermoer of verdringer-
schroef) en de bijbehorende dichtingen (31) losmaken en 
verwijderen. 

4. Verdringers van aandrijvings- en gelijkloopas nemen.

5. Schroefverbindingen losmaken die de pompbehuizing en de 
transmissiekast verbinden:

– Bouwvorm FL: dopmoeren aan de transmissiekast

– Bouwvorm FK: inbusschroeven in de pompbehuizing

Bouwvorm 
FK

Oliehoeveelheid Olie

horizontale 
plaatsing van de 
buisaansluitin-
gen

verticale plaat-
sing van de buis-
aansluitingen

25 en 25/30 1,0 0,7

SAE 15W4040 en 40/45 2,5 1,8

48 4,5 4,0

Tabel 6  Olieverversing bouwvorm FK

27

26

28

29

31
30
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Fig. 20 Asdichting verwijderen, voorbeeld aan de hand van FL 100

6. Pompbehuizing (32) verwijderen.

7. Let op: verlies van de vaste bus (34). Materiële schade. 

► Positie van de vaste bus bepalen. De vaste bussen zijn af-
gebeeld op de „Doorsnede“ van de „Ordergebonden docu-
menten“. De vaste bussen zijn gemarkeerd met stippen.

► Asdichtingen (33) van de pompbehuizing (32) en de as-
sen verwijderen. Daarbij de vaste bussen (34) verwijde-
ren.

► Vaste bussen afzonderlijk bewaren.

8. Afhankelijk van de asafdichting gaat u als volgt verder:

Bij enkele asafdichting:

► Demontage van de pomp is afgesloten.

Bij dubbele asafdichting:

1. De dichtingsdeksels bevinden zich op de assen en zijn 
verbonden met de transmissiekast. Zie ook „Doorsnede“ 
in de „Ordergebonden documenten“.

2. Dichtingsdeksel losmaken. 

3. Dichtingsdeksel met dichtingselementen verwijderen.

10.9 Pompkop monteren

De montage van de pomp is afhankelijk van de maat en de 
bouwvorm en van de asafdichting. De gebruikte asafdichting 
staat in de „Ordergebonden documenten“. 

Foute elastomeren

Ondichtheid van de pomp.

► De elastomeren moeten afgestemd zijn op de eigenschap-
pen van het transportmedium. Zie onder „Ordergebonden 
documenten“.

Voorbereiding

► Alle pompdelen reinigen. Daarbij op beschadigingen en pre-
cieze pasvorm controleren.

► Pompdelen indien nodig repareren of vervangen. 

► De montage zorgvuldig uitvoeren onder schone omstandig-
heden. De dichtingen kunnen gemakkelijk beschadigd wor-
den.

► Alle ronde dichtingen vervangen.

► Om de wrijving te reduceren de ronde dichtingen en de con-
tactvlakken bevochtigen met water, alcohol of siliconevet. 

► De dichtingsvlakken van de glijdringdichtingen reinigen met 
vetoplossend reinigingsmiddel reinigen bijv. „OKS 2610 Uni-
versalreiniger“. Vervolgens de dichtingsvlakken niet meer in 
contact brengen met olie of vet en niet aanraken met de vin-
gers. 

Tip: Voor het inlijmen van lagers en bussen is bijv. de voegverbin-
ding „Euro Lock A64.80“ geschikt.

Tip: Voor het inlijmen van schroefdraadpennen is bijv. de schroef-
borg „Euro Lock A24.10“ geschikt.

10.9.1 Markering in acht nemen

De verdringers en vaste bussen mogen in geen geval verwisseld 
worden. Ze zijn aangepast aan de gelijkloop- of de aandrijfas en 
telkens van markeringsstippen voorzien.

► Voor de montage van de vaste bus en de verdringers de mar-
keringen in acht nemen:

– één stip voor de aandrijfas

– twee stippen voor de gelijkloopas

10.9.2 Dichtingen monteren

De in de pomp gemonteerde asafdichting is als „Doorsnede“ en 
onderdelenlijst bij de „Ordergebonden documenten“ gevoegd. 

De deelnummers in dit hoofdstuk voldoen aan norm DIN 24250.

Hierna wordt de montage van de standaardasafdichtingen met 
de toepassingen A tot F beschreven. Uw ordergebonden uitvoe-
ring kan hiervan licht afwijken.

Bij onduidelijkheden of als u meer informatie wenst, neemt u 
contact op met  Fristam.

Aanwijzing: de volgende montageprocessen zijn alleen voor de 
aandrijfas weergegeven en beschreven. Alle handelingsinstruc-
ties gelden ook voor de gelijkloopas.

32

33

34

Toepas-
sing

As-
afdichting

Bouw-
vorm

Maten

A enkel FK en FL alle maten

B enkel FK 48 48

C enkel FL 2 alle maten

D dubbel FK en FL alle maten

E dubbel FL 2 50 - 100

F dubbel FL 2 130

Tabel 7   Standaard-asafdichtingen
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Toepassing A

Voormontage op de as:

Fig. 21 Voormontage op de as, toepassing A

1. As van ronde dichtingen (412.64) en (412.63) voorzien.

Let op: O-ring 412.64 enkel beschikbaar bij FL 55 en 75.

2. Alleen bij bouwvorm FL 130: 

Vaste bus van cilinderpennen voorzien. Daarbij de cilinder-
pennen in het midden positioneren, zie hiervoor de „Door-
snede“ in de bijgevoegde documenten.

3. Let op: verwisselen van beide vaste bussen. Materiële scha-
de bij het gebruik van de pomp door blokkeren of schuren 
van de verdringers. Vaste bussen zijn toegewezen aan de 
aandrijvings- of de gelijkloopas. Zie Hoofdstuk 10.9.1 „Marke-
ring in acht nemen“, pagina 18.

► Gemarkeerde vaste bus (54-3.60) op de bijbehorende as 
schuiven. 

4. Glijdring (472.60) op de as schuiven.

5. Alleen bij bouwvorm FL 130: 

Glijdring en vaste bus met cilinderpennen op de as bevesti-
gen. Op de „Doorsnede“ zijn de cilinderpennen gekenmerkt 
met het nummer 562.61.

Voormontage van het pomphuis:

Fig. 22 Voormontage in de pompbehuizing en eindmontage op de as, toepassing A

6. Veer (477.60) op GLRD-behuizing (47-2.60) schuiven en 
met schroefdraadpen (904.60) borgen.

Let op: onvolledige, instabiele montage. Materiële schade 
bij het gebruik van de pomp.

► Controleren of de schroefdraadpen in de 
pompbehuizing (101) grijpt om als verdraaibeveiliging te 
dienen.

7. GLRD-behuizing van ronde dichtingen (412.65) en (412.60) 
voorzien.

8. Tegenring (475.60) in GLRD-behuizing plaatsen.

Aanwijzing: tegenring met excenter bij het aanbrengen 
lichtjes draaien tot hij precies kan worden ingezet.

9. GLRD-behuizing in pompbehuizing (101) plaatsen.

10. Pompbehuizing op de assen plaatsen en tegen de transmis-
siekast schuiven.

11. Let op: pompbehuizing ligt niet plat op de transmissiekast. 
Materiële schade door vertrokken pompbehuizing.

► Pompbehuizing afhankelijk van de bouwvorm met de 
volgende verbindingen aan de transmissiekast schroe-
ven:

Bouwvorm FL: dopmoeren aan de transmissiekast

Bouwvorm FK: inbusschroeven in de pompbehuizing.

Eindmontage op de as:

12. Alleen bij bouwvorm FL 100/130: 

Huls (520.60) van cilinderpennen voorzien. Daarbij de cilin-
derpen volledig in de huls steken. Zie „Doorsnede“.

13. Ronde dichting (412.62) in de huls plaatsen.

14. Huls op de as plaatsen. 

Alleen bij de bouwvorm FL 100/130: erop letten dat de cilin-
derpennen in de passende groeven van de as grijpen.

15. Einde van de montage van de asafdichting door het aan-
brengen van de verdringers, zie Hoofdstuk 10.9.3 „Verdringers 
monteren“, pagina 22.

54-3.60
412.63

412.64

472.60

101 412.60

520.60
412.62

412.65

47-2.60
477.60

904.60

475.60
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Toepassing B

Voormontage van het pomphuis:

Fig. 23 Voormontage van het pomphuis, toepassing B

1. GLRD-behuizing (47-2.60) van ronde dichting (412.60) 
voorzien en in de pompbehuizing (101) plaatsen.

2. GLRD-behuizing van schijf (550.63) voorzien en met veer-
ring (93-1.60) aan de pompbehuizing borgen.

3. Voorgemonteerde pompbehuizing op de assen plaatsen en 
tegen de transmissiekast schuiven.

4. Let op: pompbehuizing ligt niet plat op de transmissiekast. 
Materiële schade door vertrokken pompbehuizing.

► Pompbehuizing met zeskantschroeven aan de transmis-
siekast schroeven. 

Eindmontage op de as:

Fig. 24 Toepassing B, eindmontage op de as

5. Tegenring (475.50) van ronde dichting (412.52) voorzien.

6. Tegenring zo op de as schuiven dat de groeven van de te-
genring in de cilinderpennen van de pompbehuizing grij-
pen.

7. Let op: verwisselen van beide vaste bussen. Materiële scha-
de bij het gebruik van de pomp door blokkeren of schuren 
van de verdringers. Vaste bussen zijn toegewezen aan de 
aandrijvings- of de gelijkloopas. Zie Hoofdstuk 10.9.1 „Marke-
ring in acht nemen“, pagina 18.

► Gemarkeerde vaste bus (54-3.60) op de bijbehorende as 
schuiven.

8. Meenemer (485.60) van ronde dichting (412.62) voorzien.

9. Glijdring (472.50) van veer (477.50) en ronde 
dichting (412.51) voorzien.

10. Glijdring en meenemer samenvoegen. 

Aanwijzing: let erop dat de cilinderpennen (560.50) in de 
passende groeven van de meenemer grijpen.

11. Glijdring en meenemer op de as schuiven.

12. Einde van de montage van de asafdichting door het aan-
brengen van de verdringers, zie Hoofdstuk 10.9.3 „Verdringers 
monteren“, pagina 22. 

Toepassing C

Voormontage van het pomphuis:

Fig. 25 Toepassing C

1. Pompbehuizing (101) van ronde dichtingen (412.65) voor-
zien.

2. Tegenring (475.60) van veer (477.60) voorzien en in pomp-
behuizing plaatsen.

Aanwijzing: tegenring met excenter bij het aanbrengen 
lichtjes draaien tot hij precies kan worden ingezet.

3. Glijdring (472.60) op de as schuiven.

4. Pompbehuizing (101) op de assen plaatsen en tegen de 
transmissiekast schuiven.

101

550.63
47-2.60

412.60

 93-1.60

412.62

54-3.60
485.60

412.51
477.50

472.50

412.52
475.50

560.50

101
412.65

475.60
477.60

412.82
54-3.60

412.64

472.60

902.3
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5. Let op: pompbehuizing ligt niet plat op de transmissiekast. 
Materiële schade door vertrokken pompbehuizing.

► Dopmoeren op stiftschroeven (902.3) plaatsen en pomp-
behuizing aan de transmissiekast schroeven.

Eindmontage op de as (II)

6. Vaste bus (54-3.60) van ronde dichtingen (412.82) voorzien.

7. Let op: verwisselen van beide vaste bussen. Materiële scha-
de bij het gebruik van de pomp door blokkeren of schuren 
van de verdringers. Vaste bussen zijn toegewezen aan de 
aandrijvings- of de gelijkloopas. Zie Hoofdstuk 10.9.1 „Marke-
ring in acht nemen“, pagina 18.

► Vaste bus op de bijbehorende as schuiven.

8. Ronde dichtingen (412.64) in de voorbereide groef van de 
verdringers plaatsen.

9. Einde van de montage van de asafdichting door het aan-
brengen van de verdringers, zie Hoofdstuk 10.9.3 „Verdringers 
monteren“, pagina 22.

Toepassing D

Fig. 26 Standaardasafdichting, toepassing D

1. Spoelbuisjes (710.60) in dichtingsdeksel (471.60) schroeven 
en afdichten.

2. Dichtingsdeksel van radiaalasdichting (421.60) voorzien. 

Aanwijzing: inbouwrichting van de radiaalasdichting in acht 
nemen, zie „Doorsnede“.

3. Met inbusschroeven (914.60) dichtingsdeksel aan de 
transmissiekast (87-1) schroeven.

4. Dichtingsdeksel van buiten van ronde dichting (412.67) 
voorzien. 

5. Verder zoals in Hoofdstuk  „Toepassing A“, pagina 19.

Toepassing E

Fig. 27 Standaardasafdichting, toepassing E

1. Spoelbuisjes (710.60) in dichtingsdeksel (47-2.60) schroe-
ven en afdichten.

2. Met inbusschroeven (914.60) dichtingsdeksel aan de 
transmissiekast (87-1) schroeven.

3. Tegenring (475.61), veren (477.61) en ronde 
dichting (412.67) in dichtingsdeksel plaatsen.

4. Ronde dichting (412.60) in dichtingsdeksel plaatsen.

5. Verder zoals in Hoofdstuk  „Toepassing C“, pagina 20.

Toepassing F

Fig. 28 Standaard-toepassing F

1. Spoelbuisjes (710.60) in dichtingsdeksel (47-2.60) schroe-
ven en afdichten.

2. Dichtingsdeksel op penschroeven van de 
transmissiekast (87-1) plaatsen.

412.67
421.60

914.60
471.60

710.60
87-1

475.61
477.61

412.67

87-1

710.60

412.60

47-2.60

914.60

475.61
477.61

412.67
412.60

47-2.60

710.60
87-1
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3. Tegenring (475.61), veer (477.61) en ronde 
dichting (412.67) in dichtingsdeksel plaatsen.

4. Ronde dichting (412.60) in dichtingsdeksel plaatsen.

5. Verder zoals in Hoofdstuk  „Toepassing C“, pagina 20.

10.9.3 Verdringers monteren 

Fig. 29 Verdringers monteren, voorbeeld aan de hand van FL 100

1. Let op: verwisselen van de beide verdringers. Materiële 
schade bij het gebruik van de pomp door blokkeren of schu-
ren van de verdringers. Verdringers zijn toegewezen aan de 
aandrijvings- of de gelijkloopas. Zie Hoofdstuk 10.9.1 „Marke-
ring in acht nemen“, pagina 18.

► De verdringers (36) met ronde dichting (37) op de bijbe-
horende assen plaatsen.

2. Afhankelijk van de bevestiging de verdringermoer of ver-
dringerschroef (35) als volgt monteren:

Verdringermoer

1. Borgring uit polyamide van een sleuf voorzien en op de 
asgroef plaatsen.

2. Verdringermoer (35) met de hand op de as schroeven.

 Verdringerschroef

1. Verdringerschroef voorzien van ronde dichtingen.

► Bij model FK 25-40/45: Verdringerschroef van O-ringen 
en excentrisch onderlegplaatje voorzien.

► Bij model FL 75-100 met excentrische verdringerbevesti-
ging: Verdringerschroef van O-ringen en excentrisch on-
derlegplaatje voorzien.

2. Verdringerschroef met de hand in de as schroeven.

► Bij model FK 25-40/45: Excentrisch onderlegplaatje pas-
send t.o.v. de as uitlijnen. 

► Bij model FL 75-100 met excentrische verdringerbevesti-
ging: Verdringerschroef van O-ringen en excentrisch on-
derlegplaatje voorzien.

3. Waarschuwing: roterende machinedelen. Ernstige kneuzin-
gen aan de hand. 

► Verdringer met een hout- of kunststofwig blokkeren.

4. Verdringerbevestiging aanhalen met het vastgelegde aan-
haalmoment. Zie Tabel 8   „Aanhaalmomenten voor verdrin-
gerbevestiging met klemring“, pagina 22.

10.9.4 Pomp sluiten

Fig. 30 Pompdeksel sluiten, voorbeeld aan de hand van FL 100

1. Pompdeksel (39) van ronde dichting (38) voorzien.

2. Pompdeksel op pompbehuizing schuiven en met moeren 
(40) vastschroeven.

 Bij pompen met dekselloopbussen

1. Met de hand de assen aan de koppeling draaien om te con-
troleren of de assen vrij lopen.

2. Afhankelijk van het resultaat gaat u als volgt verder:

De verdringers slijpen aan het pompdeksel.

► Het pompdeksel is niet correct uitgelijnd. Contact opne-
men met  Fristam. Het pompdeksel moet opnieuw uitge-
lijnd en van pennen voorzien worden. 

De assen kunnen gedraaid worden.

► Pomp is correct gesloten.

36

35

37

Bouw-
vorm

Maat Schroefdraad Verdringerbevestiging
Aanhaalmomenten in 
[Nm]

Verdringer-
moer

Verdringer-
schroef

FL 50 M8 – 11

55 M16×1,5 50 –

58 M16×1,5 50 –

75 M24×1,5 100 –

75 M12×1,25 – 60

excentrische verdringerbevestiging

100 M30 × 2 200 –

100 M16×1,5 – 120

excentrische verdringerbevestiging

130 M40 × 2 300 –

130 M20×1,5 – 170

excentrische verdringerbevestiging

FK 25 en 25/30 M10 – 30

40 en 40/45 M12×1,25 – 35

48 M30×2 200 –

Tabel 8  Aanhaalmomenten voor verdringerbevestiging met klemring

39
38

40
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10.10 Aslagers vervangen

► Contact opnemen met  Fristam.

10.11 Koppeling vervangen

► Alleen koppelingen gebruiken die afgestemd zijn op het 
transmissievermogen. Bij vragen neemt u contact op met  
Fristam.

Procedure

1. Motor uitschakelen en tegen herinschakeling beveiligen.

2. Koppelingsbeveiliging demonteren.

3. Koppelingsbanden demonteren.

4. Motor losmaken van het basisframe en verwijderen.

5. Oude koppelingsdelen op een milieuvriendelijke manier ver-
wijderen.

6. Nieuwe koppelingsdelen (banden, flenzen, eventueel klem-
ringen) op de aandrijfas en de transmissie-as plaatsen.

7. Motor op basisframe of fundament plaatsen en bevesti-
gingsschroeven lichtjes aanhalen.

8. Middenverplaatsing en hoekverplaatsing van de assen con-
troleren. 

Fig. 31 Middenverplaatsing

Fig. 32 Hoekverplaatsing

9. Afwijkingen van midden- en hoekverplaatsing zo klein mo-
gelijk houden. Indien nodig assen opnieuw uitrichten.

10. Motor op basisframe of fundament schroeven.

11. De maataanduiding voor de afstand van beide koppelings-
flenzen vindt u in de montagehandleiding van de koppeling. 
Zie „Documentatie van toeleveranciers“ bij de bijgevoegde 
documenten.

12. Koppelingsflenzen op de aangegeven afstand op de as be-
vestigen.

13.  Koppelingsbanden bevestigen. Schroeven hierbij regelma-
tig en kruiselings aanhalen. Vermelde aanhaalmomenten in 
de montagehandleiding van de koppeling in acht nemen.

14. Koppelingsbeveiliging monteren.

10.12 Transmissiemotor vervangen

Bouwvorm FKF: voor het vervangen van de motor contact opne-
men met  Fristam.

Koppeling

De montage-instructies van de koppelingsfabrikant vindt u bij 
de bijgevoegde documenten.

Te krachtige transmissiemotor

Het gebruik van een fout gedimensioneerde transmissiemotor 
kan zware schade aan het pompaggregaat veroorzaken.

► Transmissiemotor alleen vervangen door een gelijkwaardige 
motor, zie „documentatie van de motorleverancier“.

Procedure

1. Transmissiemotor uitschakelen en tegen herinschakeling be-
veiligen.

2. Koppelingsbeveiliging verwijderen.

3. Koppelingsbanden demonteren.

4. Koppelingsdelen van de transmissiemotor verwijderen.

5. Oude transmissiemotor van basisframe of fundament losma-
ken.

6. Oude transmissiemotor verwijderen. Zie Hoofdstuk 2.6 „Ver-
wijdering“, pagina 7.

7. Beschermende lak en vet verwijderen van alle koppelingsde-
len.

8. Koppelingsdelen (banden, flenzen, eventueel klemringen) 
op de aandrijfas en de nieuwe motoras plaatsen.

9. Vervangmotor op basisframe of fundament plaatsen en be-
vestigen.

10. Verder vanaf stap 8: „Middenverplaatsing en hoekverplaatsing 
van de assen controleren“ in Hoofdstuk 10.11 „Koppeling ver-
vangen“, pagina 23.

10.13 Spleetmaten controleren

De speling zorgt ervoor dat de verdringers probleemloos kun-
nen bewegen. De axiale speling moet worden gecontroleerd 
wanneer één van de volgende onderdelen wordt vervangen:

Model FL 

– As, 

– Behuizing, 

– Tandwielkast 

Model FK 

– As, 

– Behuizing, 

– Tandwielkast 

– Verdringer 
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Model FK 

Indien de behuizing of de tandwielkast worden vervangen, 
moet de radiale speling worden bijgesteld. Stuur hiervoor de 
pomp naar de Fristam klantenservice of neem contact op met 
Fristam om een handleiding te verkrijgen waarin het plaatsen 
van de pinnen is beschreven.

10.13.1 Pomp voorbereiden voor meting

Voorwaarde

– Pompdeksel is gedemonteerd,

– Verdringers zijn gedemonteerd.

Procedure

Fig. 33 Verdringers monteren, voorbeeld aan de hand van FL 100

1. Let op: verwisselen van de beide verdringers. Materiële 
schade bij het gebruik van de pomp door blokkeren of schu-
ren van de verdringers. Verdringers zijn toegewezen aan de 
aandrijvings- of de gelijkloopas. Zie Hoofdstuk 10.9.1 „Marke-
ring in acht nemen“, pagina 18.

► De verdringers (42) met ronde dichtingen (43) op de bij-
behorende assen plaatsen.

2. Afhankelijk van de bevestiging de verdringermoer of ver-
dringerschroef als volgt monteren:

Verdringermoer

Aanwijzing: borgring uit polyamide wordt voor het meten 
van de spleetmaat niet gemonteerd.

► Verdringermoer (41) met de hand op de as schroeven. 

 Verdringerschroef

1. Verdringerschroef voorzien van ronde dichtingen en 
sluitring.

► Bij model FK 25-40/45: Verdringerschroef van O-ringen 
en excentrisch onderlegplaatje voorzien.

► Bij model FL 75-100 met excentrische verdringerbevesti-
ging: Verdringerschroef van O-ringen en excentrisch on-
derlegplaatje voorzien.

2. Verdringerschroef met de hand in de as schroeven.

► Bij model FK 25-40/45: Excentrisch onderlegplaatje pas-
send t.o.v. de as uitlijnen. 

► Bij model FL 75-100 met excentrische verdringerbevesti-
ging: Verdringerschroef van O-ringen en excentrisch on-
derlegplaatje voorzien.

3. Waarschuwing: roterende machinedelen. Ernstige kneuzin-
gen aan de hand. 

► Verdringer (42) met een hout- of kunststofwig blokkeren.

4. Verdringerbevestiging aanhalen met het vastgelegde aan-
haalmoment. Zie Tabel 9   „Aanhaalmomenten voor verdrin-
gerbevestiging zonder klemring“, pagina 24.

10.13.2 Axiale spleetmaat meten 

Fig. 34 Meting van de axiale spleetmaat

Voorwaarde

Pomp is voorbereid voor de meting.

42

41

43

Bouwvorm Maat Schroefdraad Aanhaalmo-
menten in [Nm]

FL 50 M8 11

55 M16×1,5 25

58 M16×1,5 25

75 M24×1,5 50

75 M12×1,25 60

excentrische verdringerbevestiging

100 M30 × 2 100

100 M16×1,5 120

excentrische verdringerbevestiging

130 M40 × 2 100

130 M20×1,5 170

excentrische verdringerbevestiging

FK 25 en 25/30 M10 30

40 en 40/45 M12×1,25 35

48 M30×2 100

Tabel 9  Aanhaalmomenten voor verdringerbevestiging zonder klemring

44

45

A



25

Procedure

1. Afstand A tussen pompbehuizing (44) en verdringer (45) 
meten met voelermaat.

2. Let op: te kleine spleetmaat. Vernieling van de pomp. 

► Controleer in uw orderdocumenten of in uw pomp stan-
daard- of temperatuurverdringers gemonteerd zijn. Even-
tueel contact opnemen met  Fristam.

3. Spleetmaat vergelijken met waarde in Tabel 10   Axiale spleet-
maten. 

Aanwijzingen: gebruikte verdringers zijn onderhevig aan slij-
tage. Daardoor worden de tolerantiebereiken lichtjes ver-
groot.

4. Als de spleetmaat niet binnen het aangegeven tolerantiebe-
reik ligt: 

Spleetmaat te groot

► Zie Hoofdstuk  „Vaste bus afslijpen“, pagina 25.

Spleetmaat te klein

► Zie Hoofdstuk  „Compensatieplaten toevoegen“, pagina 25.

5. Als de spleetmaat binnen het aangegeven tolerantiebereik 
ligt, verder met Hoofdstuk 10.13.3 „Radiale speling meten“, 
pagina 25.

Vaste bus afslijpen

1. Pompbehuizing demonteren, zie Hoofdstuk 10.8 „Pompkop 
demonteren“, pagina 17.

2. Vaste bus van de asdichtingsset nemen. De posities van de 
vaste bussen zijn afgebeeld op de „Doorsnede“ van de „Or-
dergebonden documenten“ bij de bijgevoegde documenten. 
De vaste bussen zijn gemarkeerd met stippen, zie 
Hoofdstuk 10.9.1 „Markering in acht nemen“, pagina 18.

3. Vaste bus afslijpen op de vereiste maat.

4. Pompbehuizing monteren.

Zie Hoofdstuk 10.9 „Pompkop monteren“, pagina 18.

5. Spleetmaat opnieuw meten.

Compensatieplaten toevoegen

1. Waarschuwing: roterende machinedelen. Ernstige kneuzin-
gen aan de hand. 

► Verdringer met een hout- of kunststofwig blokkeren.

2. Verdringermoeren en verdringers verwijderen.

3. De nodige compensatieplaten op deze positie voorlopig op 
de assen plaatsen.

4. Vedringer en verdringermoer monteren zoals beschreven in 
Hoofdstuk 10.13.1 „Pomp voorbereiden voor meting“, 
pagina 24.

5. Spleetmaat opnieuw meten.

Fig. 35 Compensatieplaten toevoegen

6. Spleetmaat correct: pompbehuizing demonteren om de 
compensatieplaten op de juiste plaats te monteren. 

Zie Hoofdstuk 10.8 „Pompkop demonteren“, pagina 17.

7. Compensatieplaten (47) en vaste bus (46) op de as plaatsen.

8. Verder stappen zoals Hoofdstuk 10.9 „Pompkop monteren“, 
pagina 18 tot Hoofdstuk 10.9.3 „Verdringers monteren“, 
pagina 22.

9. Afhankelijk van de bouwvorm gaat u als volgt verder:

Bouwvorm FL

► Pomp afsluiten, zie Hoofdstuk 10.9.4 „Pomp sluiten“, 
pagina 22. Meting van de spleetmaat is afgesloten. 

Bouwvorm FK

► Verder met hoofdstuk 10.13.3 Radiale speling meten.

10.13.3 Radiale speling meten

► In uw opdrachtdocumenten vaststellen of in de pomp 
standaard- of temperatuurverdringer is ingebouwd. 
Eventueel met Fristam contact opnemen.

Bouw-
vorm

Maat Axiale spleetmaten in mm

Standaard-
verdringers

Temperatuur-
verdringers

FL 50 0,04 – 0,06 0,06 – 0,08

55 S/L 0,13 – 0,15 0,18 – 0,20

58 S/L 0,10 – 0,13 0,15 – 0,18

75 S/L 0,17 – 0,19 0,22 – 0,24

75 L3 0,17 – 0,19 0,22 – 0,24

100 S/L 0,21 – 0,23 0,29 – 0,31

100 L3 0,20 – 0,22 0,29 – 0,31

130 S 0,21 – 0,23 0,29 – 0,31

130 L 0,25 – 0,27 0,33 – 0,35

130 XL 0,27 – 0,29 0,33 –

FK 25 en 25/30 0,03 – 0,04 0,11 – 0,13

40 0,06 – 0,08 0,11 – 0,13

40/45 0,08 – 0,10 0,13 – 0,15

48 0,15 – 0,17 0,25 – 0,27

Tabel 10  Axiale spleetmaten 47
46
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Voorwaarde

Pomp is voor meting voorbereid.

Procedure

1. Speling tussen verdringer en huis met voelermaat meten, zie 
afb. 36-37 Meting van radiale speling, Pagina 26.

2. Meetwaarden met tabelwaarden vergelijken, zie tabel 9-10 
Radiale speling, Pagina 26.

Fig. 36 Model FL: Meting van radiale speling

Fig. 37 Model FK: Meting van radiale speling

3. Aan de verdringerbevestiging met de hand controleren of de 
aandrijfas gedraaid kan worden. 

4. Afhankelijk van het resultaat gaat u als volgt verder:

Aandrijfas kan niet gedraaid worden.

Als de aandrijfas niet gedraaid kan worden, zijn de spleet-
maten te klein.

► Contact opnemen met  Fristam om documenten voor het 
vastpennen van de pompbehuizing te bestellen.

Aandrijfas kan gedraaid worden.

Als de aandrijfas gedraaid kan worden en de spleetmaat op 
alle meetpunten gelijk is. Pomp als volgt sluiten:

1. Verdringermoeren eerst weer demonteren.

2. Volg de instructies in de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 10.9.3 „Verdringers monteren“, pagina 22 en 
Hoofdstuk 10.9.4 „Pomp sluiten“, pagina 22.

3. De meting van de spleetmaat is afgesloten.

Model FL Radiale speling in mm

Standaardverdringer Temperatuurverdringer

B C B C

50 0,06-0,12 0,09-0,12 0,09-0,15 0,12-0,15

55 S 0,10-0,16 0,20-0,23 0,15-0,21 0,26-0,29

55 L 0,12-0,18 0,23-0,26 0,17-0,22 0,27-0,30

58 S/L 0,10-0,16 0,17-0,20 0,14-0,20 0,22-0,24

75 S 0,14-0,20 0,27-0,30 0,17-0,24 0,30-0,33

75 L 0,20-0,26 0,33-0,36 0,22-0,29 0,35-0,38

75 L3 0,22-0,30 0,35-0,39 0,22-0,30 0,35-,039

100 S 0,23-0,30 0,40-0,45 0,26-0,33 0,43-0,48

100 L 0,31-0,39 0,48-0,53 0,34-0,42 0,52-0,56

100 L3 0,33-0,41 0,50-0,56 0,33-0,41 0,50-0,56

130 S 0,27-0,35 0,47-0,53 0,30-0,38 0,50-0,55

130 L 0,36-0,44 0,56-0,61 0,38-0,46 0,58-0,64

130 XL 0,47-0,55 0,67-0,73 - -

Tabel 11   Radiale speling model FL

B

C C

Model FK Radiale speling in mm

Standaardverdringer Temperatuurverdringer

25 en 25/30 0,02-0,05 0,07-0,10

40 0,04-0,07 0,11-0,14

40/45 0,03-0,07 0,10-0,13

48 0,08-0,12 0,13-0,17

Tabel 12   Radiale speling mobel FK
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11 Bijlage 1

11.1 Technische gegevens

11.1.1 Aanhaalmomenten

Aanhaalmomenten voor schroeven en moeren

Materiaal: staal, stabiliteitsklasse 8.8

Materiaal: RVS, hardheidsklasse 70

11.1.2 Maximale transportdruk

Bouwvorm FL

Bouwvorm FK en FKH

11.1.3 Maximale temperaturen van het transportmedium

Bouwvorm FL

Bouwvorm FK

Schroefdraad M8 M10 M12 M16

Aanhaalmoment [Nm] 25 49 85 210

Schroefdraad M8 M10 M12 M16

Aanhaalmoment [Nm] 17,5 35 62 144

Maat Maximale transportdruk

[bar]

FL50 9

FL55S 9

FL55L 6

FL58S 9

FL58L 8

FL75S 12

FL75L 8

FL100S 12

FL100L 8

FL130S 12

FL 130L 8

Tabel 13  Maximale transportdruk bouwvorm FL

Maat / Uitvoering Maximale transportdruk

[bar]

alle maten
zonder dekselloopbus

5

FKFH/FKFNH 25 15

FKFHV/FKFNHV 25 12

FKFH/FKFNH 25/30 12

FKFHV/FKFNHV 25/30 12

FKFH/FKFNH 40 18

FKFHV/FKFNHV 40 12

FKFH/FKFNH 40/45 12

FKFHV/FKFNHV 40/45 12

Tabel 14  Maximale transportdruk bouwvorm FK en FKH

FKNH/FKNHV 48 20

Verdringertype Maximale temperatuur

[°C]

Normale verdringer 90

Temperatuurverdringer 160

Tabel 15  Maximale transporttemperatuur, model FL

Verdringertype Maximale temperatuur

[°C]

Normale verdringer 90

Temperatuurverdringer 150

Tabel 16  Maximale transporttemperatuur, model FK

Maat / Uitvoering Maximale transportdruk

[bar]

Tabel 14  Maximale transportdruk bouwvorm FK en FKH
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11.2 Onderhoudsintervallen

11.3 Storingstabel

Interval Bouwvorm Onderhoudsactiviteit Hoofdstuk

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

Dagelijks Optie „Sper- en quenchvloeistof“ Sper- of quenchvloeistof controleren Zie Hoofdstuk 10.3 „Sper- en quenchvloeistof con-
troleren (optie)“, pagina 16

2000h Alle, onder zware omstandigheden Olieverversing Zie Hoofdstuk 10.5 „Olie verversen“, pagina 16

4000h Alle Wielbout/-moer op goede bevestiging con-
troleren en zonodig vastdraaien

Zie Hoofdstuk 10.13 „Spleetmaten controleren“, 
pagina 23

4000h Alle, onder normale omstandighe-
den

Olieverversing Zie Hoofdstuk 10.5 „Olie verversen“, pagina 16

Indien nodig Alle Asafdichting vervangen Zie Hoofdstuk 10.6 „Motorlager smeren“, pagina 17

Indien nodig Alle Koppeling vervangen Zie Hoofdstuk 10.11 „Koppeling vervangen“, 
pagina 23

Indien nodig Alle Motor vervangen Zie Hoofdstuk 10.12 „Transmissiemotor vervangen“, 
pagina 23

Volgens gege-
vens fabrikant

Alle Motorlager smeren;
andere onderhoudsintervallen van de motor, 
zie „documentatie van de motorleverancier“.

Zie Hoofdstuk 10.6 „Motorlager smeren“, pagina 17

Tabel 17  Onderhoudsintervallen

Storing Mogelijke oorzaak Verwijdering

Pomp pompt niet of onregelmatig Binnenkant van de pomp niet volledig met vloei-
stof
gevuld; niet ontlucht; drukschuif gesloten

Binnenkant van de pomp vullen met vloeistof;
Drukschuif openen

Aanzuigleiding afgesloten of verstopt Aanzuigleiding openen of reinigen

Pomp met geodetische aanzuighoogte 1: vloeistof
daalt bij stilstand en de behuizing loopt leeg

Voetventiel in de aanzuigleiding monteren

Aanzuigleiding ondicht, dichting aan het pomp-
deksel ondicht en trekt lucht

Aanzuigleiding afdichten; dekseldichting vervan-
gen

Luchtzak in de aanzuigleiding Aanzuigleiding met permanente stijging en wei-
nig bochten plaatsen

Pomp is geblokkeerd; vreemde delen in de pomp Binnenkant van de pomp reinigen; visuele con-
trole; contact opnemen met  Fristam

Voetventiel geblokkeerd resp. verontreinigd Voetventiel reinigen; gebruiksklaar maken

Viscositeit van het transportmedium te hoog;
geen vloeibaarheid daar te taai

Contact opnemen met  Fristam

Koppeling door vroegere overbelasting
doorgeslagen

Contact opnemen met  Fristam

Pompdebiet te groot Pomp te groot Contact opnemen met  Fristam

Geen regelklep achter de drukstomp Montage van een regelklep; smoorregeling; 
motortoerental reduceren

Pompdebiet te klein, pomphoogte te klein Pomp te klein geselecteerd; toerental van de 
motor te laag door foute spanning

Contact opnemen met  Fristam;
Aansluiting uitvoeren in overeenstemming met 
het motor-typeplaatje

Aanzuigleiding ondicht en trekt lucht Lekken repareren

Viscositeit van het transportmedium te hoog (te 
taai)

Eventueel ombouw op verwarming; contact 
opnemen met  Fristam

Slijtage van de verdringers; te grote spleetmaat Reparatie

Tegendruk te hoog; overdrukventiel (indien aan-
wezig) regelt niet correct

Overdrukventiel correct instellen

Foute draairichting Buis- en elektro-aansluiting correct uitvoeren

Tabel 18  Storingstabel
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Metaalachtig geluid Vreemde delen binnen in de pomp Demontage, beoordeling, indien nodig reparatie

Mechanische start van de verdringers;
Verdringermoer los

Demontage, nabewerking,
correcte spelinginstelling

Overmatige slijtage aan lagers en tandwielen
door overbelasting of onvoldoende smering

Demontage, beoordeling, reparatie 
regelmatig onderhoud; smeermiddelservice

Toerental te hoog Motor met frequentie-omvormer gebruiken;
Contact opnemen met  Fristam

Pomp loopt droog; asafdichting loopt droog Anders transportmedium toevoeren; onmiddel-
lijk sperwater toevoeren

Bij verhoogde transportmediumtemperatuur 
geen temperatuurverdringer (met grotere spe-
ling) gemonteerd

Bedrijfsvoorwaarden controleren;
Contact opnemen met  Fristam

Te sterke beperking in de drukleiding Bedrijfsvoorwaarden controleren;
Contact opnemen met  Fristam

Stromingsgeluid Gebruik in over- of deellastbereik Arbeidspunt van de uitvoering inregelen

Stromingsverlies in de aanzuigleiding te groot Nominale diameter vergroten,
Beperking uitsluiten

Cavitatie Voorwaarde voor NPSH-beoordeling controleren; 
zie Hoofdstuk 6.5 „Pijpleidingen installeren“, 
pagina 12
Contact opnemen met  Fristam

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

Pijpleidingen moeten zo gesteund worden dat de 
pomp niet belast wordt; indien nodig trillingdem-
per monteren; drukslagen in de pomp vermijden

Te sterke verwarming van pompen 
Aslagers en aandrijftransmisie

Lagerschade Demontage, lager vervangen

Smeeroliegebrek Smeerolieverversing zie Tabel 5 op pagina 16; 
regelmatig onderhoud zie Tabel 17 op pagina 28

Stroomopname van de motor te hoog Weerstand in de drukleiding te hoog; pomp
te sterk gesmoord, transportstroom te klein

Nominale breedte van de drukleiding vergroten; 
smoorklep openen; torental d.m.v. FU aan motor 
of regeltransmissie reduceren

Viscositeit en/of dichtheid van het transportme-
dium te hoog.

Contact opnemen met  Fristam

Verdringers tegen de instructies in met te weinig 
speling gemonteerd

Contact opnemen met  Fristam

Aanzienlijke schade aan de pompas-lagers of aan 
de transmissiemotor

Demontage en beoordeling;
Contact opnemen met  Fristam

Lekkage aan de asafdichting Mechanische beschadiging of slijtage van de asaf-
dichting

Glijdringdichting en radiaalasdichting met alle 
nevendichtingen vervangen; eventueel materiaal-
wijziging; contact opnemen met  Fristam.

Droogloop van de asafdichting; te grote aanzuig-
hoogte; transportmediumtemperatuur te hoog

Geodetische aanzuighoogte reduceren; dubbele 
asafdichting monteren; contact opnemen met  
Fristam

Sper- of spoelwaterdruk te hoog Met smoorklep en manometer inregelen

Materialen van de asafdichting chemisch niet 
bestand tegen transportmedium; mediumtempe-
ratuur te hoog

Contact opnemen met  Fristam;
Ombouw op koeling of dubbele asafdichting

Sper- of spoelwaterdruk te laag; sperwaterbuisjes 
verstopt; asafdichting met korst of beschadigd;

Sperwatertoevoer en -afvoer inregelen; sperwa-
terbuisjes reinigen; asafdichting vervangen

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

1De „geodetische aanzuighoogte“ is de verticale afstand tussen de oppervlakte van de vloeistofspiegel op de aanzuigzijde en het midden 
van de pomp-buisaansluitingen.

Storing Mogelijke oorzaak Verwijdering

Tabel 18  Storingstabel
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11.4 Nummersleutel

De nummersleutel heeft betrekking op de bijgevoegde „Doorsnede“. Bij de bestelling van reserveonderdelen het onderdeelnummer en de 
benaming vermelden a.u.b. De deelnummers voldoen aan norm DIN 24250.

Onder-
deelnr.

Benaming

101 Pompbehuizing
108 Trapbehuizing
160 Deksel
13-1 Achterwand behuizing
13-2 Behuizingsinzetstuk
130 Behuizingsdeel
132 Tussenstuk
135 Slijtage-bus
154 Tussenwand
156 Drukstomp
18-1 Bolsegment
18-2 Trillingsdemper
182 Voet
21-1 Gelijkloopas
213 Aandrijfas
23-1 Verdringer
26-1 Houder voor GLRD-behuizing
230 Loopwiel
32-1 Hoekcontactkogellager
32-2 Cilinderrollager
32-3 Groefkogellager
32-4 Kegelrollenlager
321 Radiaalkogellager
322 Radiaalrollenlager
325 Naaldlager
330 Lagerdrager
331 Lagerblok
341 Aandrijvingslantaarn
344 Lagerdrager-lantaarn
350 Lagerbehuizing
360 Lagerdeksel
40-4 Paskerfpen
400 Platte dichting 
410 Profieldichting
411 Dichtingsring 
412 Ronde dichtingsring
421 Radiaaldichtingsring
422 Viltring
423 Labyrintring
433 GLRD 
45-1 Steunring
451 Pakkingbusbehuizing
454 Pakkingbusring
47-1 Veer met schijf
47-2 GLRD - behuizing
47-3 Wigring
47-5 Ring-moer
471 Dichtingsdeksel
472 Glijdring
474 Drukring
475 Tegenring
476 Tegenringdrager

477 Veer voor GLRD
478 Veer rechts
479 Veer links
481 Balg
482 Balgdrager
484 Veerteller
485 Meenemer
500 Ring
50-1 Veerring
50-2 V-ring
50-3.60 Stelring
504 Afstandsring
520 Huls
523 Ashuls
524 Asbeschermhuls
525 Afstandshuls
54-1 Dekselloopbus
54-2 Loopbus
54-3 Vaste bus
540 Bus
543 Afstandsbus
55-1 Waaierschijf
550 Schijf
551 Afstandsschijf
554 Sluitring
561 Kerfpen
56-1 Spanpen
56-2 Kerfnagel
560 Pen
562 Cilinderpen
59-2 Klemschijf
59-3 Krimpschijf
59-4 Lantaarn
59-5 Membraan
642 Oliepeilkijkglas
680 Bekleding
68-1 Steunplaat
68-2 Schuimstofstroken
68-3 Houder voor bekleding
68-4 Diafragma
68-5 CF-beschermplaat
681 Koppelingsbeveiliging
701 Omleiding
710 Buis
71-1 Verbindingsbuis
715 Spruitstuk
722 Flensovergangsstuk
723 Flens
724 Blinde flens
733 Buisklem
751 Ventielbehuizing
755 Ventielbout

Onder-
deelnr.

Benaming

756 Ventielveer
759 Klepschotel
800 Motor
801 Flensmotor
87-1 Transmissiekast
87-2 Transmissiekap
87-3 Transmissiedeksel
87-4 Transmissievoet
839 Contact
872 Tandwiel
89-1 Spanstuk
89-2 Bolsegmentframe
89-3 Motorvoet
89-4 Handgreep
89-5 Beschermkap
89-6 Wiel
89-8 Plat staal
89-9 Motordrager
89-10 Motordrager
89-11 Bolsegmentvoetdrager
892 Voetplaat
894 Console
897 Geleidingsstuk
90-1 Schroefbout
90-3 Kegelpen
90-4 Paskerfpen
90-5 Ringschroef
900 Schroef
901 Zeskantschroef
902 Penschroef
903 Sluitschroef
904 Schroefpen
906 Waaierschroef
909 Instelschroef
91-1 Cilinderschroef met sleuf
913 Ontluchtingsschroef
914 Inbusschroef
92-1 Kruisgreepmoer lang
92-2 Kruisgreepmoer kort
92-3 Hoedmoer
92-4 Verdringermoer
92-5 Afdrukschroef
92-6 Verdringerbevestiging
92-7 Moer met mof
920 Zeskantmoer
921 Asmoer
922 Loopwielmoer
923 Lagermoer
93-1 Veerring
930 Zekering
931 Borgplaat
932 Borgring

Onder-
deelnr.

Benaming
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940 Pasveer
941 Schijfveer
950 Veer

Onder-
deelnr.

Benaming
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11.5 EG-Conformiteitsverklaring

De fabrikant: FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.) 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
21033 Hamburg, Duitsland

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

– Centrifugaalpomptypes: FP, FPE, FP…V, FPH, FPEH, 
FPH…V, FSPE, FSP…V, FM, FZ, FC, CF, CFE, FPM, FSM

– Verdringerpomptypes: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Poedermengertype: PM

– Serienummer: zie dekblad van handleiding

aan alle desbetreffende voorschriften van de Machinerichtlijn 
(2006/42/EG) voldoet.

De machine voldoet verder aan alle voorschriften van de richt-
lijnen Elektrisch materiaal (2014/35/EU)  en  elektromagneti-
sche compatibiliteit (2014/30/EU), Verordening (EG) nr. 1935/
2004 en FDA.

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

– DIN EN 809:2012-10: Pompen en pompeenheden voor 
vloeistoffen Algemene veiligheidseisen

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Veiligheid van machines - Ba-
sisbegrippen voor ontwerp – Risicobeoordeling en risi-
coreductie.

Documentgemachtigde: Julia Friedsch 
Tel.: +49(0)40 72556-107 
Adres: zie adres van fabrikant

Hamburg, 30-10-2020

Julia Friedsch / Hoofd Kwaliteitsmanagement

11.6 EG- Inbouwverklaring

De fabrikant: FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.) 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
21033 Hamburg, Duitsland

verklaart hiermee dat het bij het volgende product (pomp zon-
der motor):   

– Centrifugaalpomptypes: FP, FPE, FP...V, FPH, FPEH, 
FPH...V, FSPE, FSP...V, FM, FZ, FC, CF, CFE

– Verdringerpomptypes: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Poedermengertype: PM

– Serienummer: zie dekblad van handleiding

volgens de Machinerichtlijn (2006/42/EG) Bijlage II B om een 
incomplete machine gaat.

De relevante, essentiële veiligheids- en gezondheidseisen vol-
gens bijlage I van de bovengenoemde richtlijn zijn toegepast en 
vervuld.

De incomplete machine voldoet verder aan alle voorschriften 
van Verordening (EG) nr. 1935/2004 en FDA.

De incomplete machine mag pas in bedrijf worden genomen 
wanneer is vastgesteld dat de machine waarin de incomplete 
machine wordt ingebouwd aan de voorschriften van de Machi-
nerichtlijn (2006/42/EG) voldoet.

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

– DIN EN 809:2012-10: Pompen en pompeenheden voor 
vloeistoffen Algemene veiligheidseisen

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Veiligheid van machines - Ba-
sisbegrippen voor ontwerp – Risicobeoordeling en risi-
coreductie

De fabrikant verplicht zich ertoe de specifieke documenten 
m.b.t. de incomplete machine aan nationale instanties op verzo-
ek elektronisch toe te sturen.

De bij de machine behorende specifieke technische documen-
ten volgens Bijlage VII Deel B zijn opgesteld.

Documentgemachtigde: Julia Friedsch 
Tel.: +49(0)40 72556-107 
Adres: zie adres van fabrikant

Hamburg, 30-10-2020

Julia Friedsch / Hoofd Kwaliteitsmanagement
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12 Bijlage 2 – Montagehandleiding 
(optie)

12.1 Veiligheidsaanwijzing

Deze montagehandleiding is uitsluitend bedoeld voor vakperso-
neel. 

12.2 Toepassing

De montagehandleiding geldt voor pompen die zonder motor 
geleverd (optie) en voorgemonteerd werden.

Fig. 38 Onvolledige machine: pomp zonder motor, koppeling en basisframe, exem-
plarisch aan de hand van de FL 100

De volgende gegevens uit de „originele gebruiksaanwijzing“ 
voor volledige machines zijn in dit geval ongeldig:

– Hoofdstuk 11.5 „EG-Conformiteitsverklaring“, pagina 32,

– Hoofdstuk 11.1.2 „Maximale transportdruk“, pagina 27.

12.3 Typeplaatje

Fig. 39 Typeplaatje voor pomp zonder aandrijving

12.4 Transport zonder motor

Het transport mag alleen uitgevoerd worden door geschoold 
personeel.

De pomp kan met transportwagens of een kraan getranspor-
teerd worden.

De pomp altijd in inbouwpositie transporteren.

12.4.1 Veiligheidsaanwijzingen

Vallende of niet bevestigde onderdelen

Ernstige kneuzingen. 

► Draag bij alle transportwerkzaamheden principieel veilig-
heidsschoenen.

Foute transportpositie van de pomp

Uitlopen van bijtende, giftige of verontreinigende vloeistoffen. 
Letsels of materiële schade door contaminatie.

► De pomp altijd in inbouwpositie transporteren. 

Open, niet afgesloten buisaansluitingen

Materiële schade door verontreinigingen, schokken of vochtig-
heid in de pomp.

► Afdekkingen van de pijpaansluitingen pas direct voor de 
aansluiting op de pijpleidingen verwijderen. 

12.4.2 Transport met transportwagens

Niet bevestigde onderdelen

Zware letsels, geklemd raken van ledematen, materiële schade.

► Pomp voor het transport beveiligen tegen omvallen. Met 
transportriemen op de pallet bevestigen of pomp op de pal-
let vastschroeven.

Voorbereiding

► Controleren of de pomp op de pallet voldoende bevestigd is. 
Bijvoorbeeld met riemen Fig. 40 „Transport met transportwa-
gen“, pagina 33. 

Procedure

1. De pallet met de vork van het transportwagen opnemen. 

2. De pallet voorzichtig naar de plaats van bestemming rijden 
en neerzetten. 

Fig. 40 Transport met transportwagen

48 Fabrikant

49 Typ: pompreeks, maat, bouwvorm, uitvoering

50 S.-Nr.: serienummer van de pomp

51 H: pomphoogte [m]; zonder aandrijving: geen info

52 P: motorvermogen [kW]; zonder aandrijving: geen info

53 Bouwjaar

54 m: gewicht (pomp zonder aandrijving) [kg]

55 nN: nominaal toerental [1/min]; zonder aandrijving: geen info

56 Q: transportstroom [m³/h]; zonder aandrijving: geen info
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50

53

51

54

55

56
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12.4.3 Transport met kraan

Vallende delen

Dood door verplettering, geklemd raken van ledematen, materi-
ele schade.

► Alleen transport- en bevestigingsmiddelen gebruiken die ge-
schikt zijn voor het totale gewicht van de pomp.

Informatie over het gewicht van de pomp vindt u op het 
typeplaatje en onder „Ordergebonden documenten“ in de bij-
gevoegde documenten.

► De pomp niet langer dan nodig op opgetilde positie laten.

► Er mogen geen personen aanwezig zijn onder de pomp.

Slingerende delen

Kneuzingen en zware letsels. 

► Kraan met pomp gelijkmatig verplaatsen en stoppen. 

► Er mogen geen personen aanwezig zijn in de gevarenzone 
van de pomp. 

Hulpmiddel

– Bevestigingsmiddelen: gekeurde lussen volgens 
DIN EN1492-1 en 1492-2.

– Ringschroef en geschikt hefwerktuig voor ringschroef

Voorbereiding

► Transportbeveiligingen verwijderen. 
.

Fig. 41 Transport met kraan en ringschroef, voorbeeld aan de hand van FL100

Pomp aan de ringschroef te transporteren:

1. Ringschroef volledig in de voorbereide schroefdraadboring 
(57). 

2. Kraanhaak aan de ringschroef bevestigen, indien nodig scha-
kels gebruiken.

3. Pomp optillen. 

.

Fig. 42 Transport met kraan en lus, voorbeeld aan de hand van FL100

Pomp met lus transporteren:

1. Lus rond de behuizing en de transmissiekap leggen. 

Zie Fig. 42 „Transport met kraan en lus, voorbeeld aan de hand 
van FL100“, pagina 34

2. Bij dubbele asafdichting: 

Let op: lus drukt op sperwaterbuisjes. Materiële schade aan 
dubbele asafdichting.

►  Lus naast de sperwaterbuisjes plaatsen.

3. De lus kruiselings op de haak leggen, zodat deze slipvast op 
de haak zit.

4. Zwaartepunt bepalen en pomp in horizontale positie optil-
len.

5. Pomp optillen.

12.5 Opstelplaats

De algemene voorwaarden voor de opstelplaats vindt u in de 
gebruiksaanwijzing Hoofdstuk 6.2 „Opstelplaats“, pagina 11.
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12.6 Pomp monteren

12.6.1 Model FL, FKFN, FKN

Voorwaarde (voor de klant)

– passende transmissiemotor,

– voldoende gedimensioneerde koppeling,

– gemeenschappelijk opsteloppervlak voor transmissiemotor 
en pomp, zodat pompas en transmissiemotoras t.o.v. elkaar 
uitgericht kunnen worden.

Fout uitgevoerde motor en koppeling

Vernieling van de pomp en de koppeling

► Gebruik alleen motoren en koppelingen die aangepast zijn 
aan de karakteristiek van de pomp. Bij vragen neemt u con-
tact op met  Fristam.

Aanwijzing: instelmaten voor de koppeling vindt u in de docu-
mentatie van de koppelingsleverancier. 

Procedure

1. Koppelingsdelen op de aandrijfas en de transmissieas mon-
teren.

2. Pomp op basisframe of fundament plaatsen, zodat de aan-
drijfas en de transmissieas met de koppeling verbonden kun-
nen worden.

3. Schroefbevestiging aan de pompvoet lichtjes aanhalen.

4. Midden- en hoekverplaatsing van de aandrijfas en de trans-
missieas controleren.

5. Afwijkingen van hoek- en middenverplaatsing zo klein mo-
gelijk houden. Indien nodig opnieuw uitlijnen of steun mate-
riaal onder bepaalde delen leggen.

6. Pomp en transmissie op het basisframe of het fundament 
schroeven.

7. Koppeling bevestigen volgens de instructies van de koppe-
lingsfabrikant.

8. Contactloze, scheidende veiligheidsinrichting (koppelings-
beveiliging) volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG Hoofdstuk 
1.4 „Eisen aan veiligheidsinrichtingen“ installeren.

9. Pomp is nu gemonteerd. Neem de pomp pas in gebruik als 
de bepalingen van de volledige machine overeenstemmen 
met de EG-machinerichtlijn. 

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

12.6.2 Model FKF 

Voorwaarde (door de eigenaar ter beschikking te stellen) 

– geschikte transmissiemotor

Ongeschikte motor 

Vernietiging van de pomp 

► Gebruik alleen motoren die zijn aangepast aan de karakteris-
tieken van de pomp. Mocht u vragen hebben, neem contact 
op met Fristam. 

Procedure

.

Fig. 43 Transmissiemotor monteren bij model FKF

1. Bevestigingsschroeven (62) van de transmissiekap (61) los-
draaien. 

2. Transmissiekap van de tandwielkast (58) verwijderen. 

3. Vlakke pakking (63) op transmissiemotor (64) met holle as 
plaatsen. 

4. Transmissiekap op de vlakke pakking plaatsen en boorgaten 
op elkaar richten. 

Opmerking: Pakkingring van de radiale as moet worden ge-
plaatst in de transmissiekap. 

5. Transmissiekap van binnen met bevestigingsschroeven (60) 
vastschroeven op de transmissiemotor. 

6. Vlakke pakking (59) op transmissiekap plaatsen. 

7. Tandwielkast met transmissiekap samenbrengen. 

8. Met de bevestigingsschroeven (62) vastschroeven. 

Opmerking: Zie Hoofdstuk 4 „Transport“, pagina 9 voor meer in-
formatie.
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