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1 Εισαγωγή

1.1 Πρόλογος

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται όλα τα κατασκευαστικά με-
γέθη, οι διαμορφώσεις και οι εκδόσεις των φυγοκεντρικών 
αντλιών FP.

Στην πινακίδα τύπου επί της αντλίας και στα "Συνοδευτικά έγγρα-
φα παραγγελίας" στα συνημμένα έγγραφα τεκμηρίωσης θα βρεί-
τε πληροφορίες για το μοντέλο, το μέγεθος και την έκδοση της 
αντλίας σας, 

1.2 Κατασκευαστής

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburg

DEUTSCHLAND

Τηλ.: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0

Φαξ: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166

E-Mail: info@fristam.de

1.3 Περιεχόμενα παραδοτέου προϊόντος

Η παραδοτέα συσκευασία περιλαμβάνει:

– Αντλία με ηλεκτροκινητήρα = συγκρότημα αντλίας

προαιρετικά: παράδοση χωρίς κινητήρα

– Καλύμματα των συνδέσεων σωλήνων

– προαιρετικά: Σετ συναρμολόγησης

– Ενδεχομένως αξεσουάρ Fristam

– Έγγραφα τεκμηρίωσης 

► Ελέγξτε εάν το παραδοτέο προϊόν είναι πλήρες και εάν έχει 
υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά Εάν διαπιστώσετε αποκλί-
σεις ενημερώστε αμέσως την Fristam.

1.4 Αντλία χωρίς ηλεκτροκινητήρα (προαιρε-
τική επιλογή)

Προαιρετικά η αντλία διατίθεται και χωρίς κινητήρα. Σε αυτή την 
περίπτωση διαβάστε έως και το κεφάλαιο 3 „Διάταξη και λειτουρ-
γία“ και μετά συνεχίστε με το κεφάλαιο Κεφάλαιο 11 „Παράρτημα 
2 – Οδηγίες συναρμολόγησης (προαιρετικά)“, σελίδα 37.

1.5 Έγγραφα τεκμηρίωσης

Η τεκμηρίωση αποτελείται από:

– το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας

– Παράρτημα 1 με πίνακες συντήρησης, λίπανσης και ρο-
πές στρέψης σύσφιξης

– Παράρτημα 2 με οδηγίες συναρμολόγησης

– τα συνημμένα έγγραφα:

– Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας

– Τεκμηρίωση των προμηθευτών (μοτέρ, συμπλέκτης κλπ.)

– Ενδεχομένως τεκμηρίωση για αξεσουάρ  Fristam

– Ενδεχομένως πιστοποιητικά (πιστοποιήσεις πρώτων 
υλών κλπ.)

– Δήλωση συμμόρφωσης ή δήλωση ενσωμάτωσης

1.6 Συμβάσεις απεικόνισης

Οι απαριθμήσεις απεικονίζονται με παύλες:

– Μέρος 1

– Μέρος 2

Οι υποδείξεις ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν σε καθορι-
σμένη σειρά είναι αριθμημένες:

1. Ενεργοποίηση συσκευής.

2. Απενεργοποίηση συσκευής.

Οι υποδείξεις ενεργειών που δεν πρέπει να εκτελεστούν σε κα-
θορισμένη σειρά απεικονίζονται με τρίγωνα.

► Ενέργεια

► Ενέργεια

1.6.1 Υποδείξεις ασφαλείας

Μία υπόδειξη ασφαλείας με την ενδεικτική λέξη "Κίνδυνος" προ-
ειδοποιεί για ενδεχόμενη έκθεση σε κίνδυνο ατόμων, η οποία 
έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια το θάνατο ή το σοβαρό τραυμα
τισμό. 

Μία υπόδειξη ασφαλείας με την ενδεικτική λέξη "Προειδοποίη-
ση" προειδοποιεί για ενδεχόμενη έκθεση σε κίνδυνο ατόμων, η 
οποία έχει ως πιθανή συνέπεια το θάνατο ή το σοβαρό τραυμα
τισμό.

Μία υπόδειξη ασφαλείας με την ενδεικτική λέξη "Προσοχή" προ-
ειδοποιεί για ενδεχόμενη έκθεση σε κίνδυνο ατόμων, η οποία 
έχει ως συνέπεια μεσαίους ή ελαφρείς τραυματισμό.

Μία υπόδειξη ασφαλείας με την ενδεικτική λέξη επισήμανση 
"Προσοχή" προειδοποιεί για τον κίνδυνο πρόκλησης υλικών ζη-
μιών.
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2 Ασφάλεια

2.1 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

► Πριν προβείτε στη χρήση της αντλίας διαβάστε ολόκληρο το 
παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και φροντίστε να είναι διαθέσιμο 
στο χώρο λειτουργίας της αντλίας.

► Τηρείτε τις ισχύουσες στην εκάστοτε χώρα του υπεύθυνου 
εκμετάλλευσης διατάξεις καθώς και τους εσωτερικούς κανο-
νισμούς εργασίας και ασφάλειας της επιχείρησης.

► Όλες οι εργασίες που περιγράφονται εδώ επιτρέπεται να 
εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με τη 
δέουσα επιμέλεια. 

► Κίνδυνος μόλυνσης: Στην περίπτωση μεταφοράς επικίνδυ-
νων υλικών τηρείτε τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας 
της νομοθεσίας και της επιχείρησης. 

► Οι διαχωριστικές προστατευτικές διατάξεις πρέπει να παρα-
μένουν πάντα στην αντλία, όσο αυτή βρίσκεται σε λειτουρ-
γία.

2.2 Ενδεδειγμένη χρήση

Οι φυγοκεντρικές αντλίες FP στη βασική έκδοση είναι σχεδια-
σμένες για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων, στους κλάδους 
φαρμακευτικής και βιοτεχνολογίας καθώς και στην τεχνολογία 
επεξεργασίας CIP.

Προορίζονται για την άντληση (μεταφορά) υγρών με δυναμικό 
ιξώδες μέγιστης τιμής έως 1200 mPa s και μέγιστες θερμοκρασί-
ες αντλούμενων μέσων έως150 °C (σε συνάρτηση με τις πρώτες 
ύλες), ενώ το μέσο μπορεί να παρουσιάζει ελαφρά περιεκτικότη-
τα σε αέρα ή αέριο και να είναι ομοιογενές ή να περιέχει μικρές 
προσμίξεις.

Κάθε αντλία σχεδιάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. 
Τα υλικά στεγανοποίησης επιλέγονται ανάλογα με το εκάστοτε 
αντλούμενο μέσο. Με την αντλία επιτρέπεται μόνο η μεταφορά 
του μέσου για το οποίο σχεδιάστηκε (βλέπε „Συνοδευτικά έγγρα-
φα παραγγελίας“ στα συνημμένα έγγραφα).

2.3 Μη ενδεδειγμένη χρήση

Οι φυγοκεντρικές αντλίες FP στη βασική έκδοση δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Για αυτές τις 
εφαρμογές διατίθενται ειδικές εκδόσεις Ex. 

Η μεταφορά μη προβλεπόμενων αντλούμενων μέσων μπορεί να 
επιφέρει την καταστροφή της αντλίας.

Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας περιγράφονται βασι-
κές εκδόσεις συγκροτημάτων αντλιών της εταιρείας Fristam. Στις 
περιπτώσεις αφαίρεσης και προσθήκης στοιχείων την ευθύνη 
για τη λειτουργία της αντλίας φέρει ο υπεύθυνος εκμετάλλευσης. 

Μετασκευές και τροποποιήσεις της αντλίας επιτρέπονται μόνο 
μετά από σχετική συνεννόηση με την Fristam.

2.4 Προειδοποιητικές και ενδεικτικές πινακί-
δες

► Μην αφαιρείτε ή τροποποιείτε τις σημάνσεις επί της αντλίας.

► Αντικαθιστάτε αμέσως τις σημάνσεις που έχουν χαθεί ή υπο-
στεί φθορά με πιστά αντίγραφά τους.

2.4.1 Φορά περιστροφής

Εικ. 1 Σήμανση φοράς περιστροφής φτερωτής

Η εν λόγω σήμανση δείχνει τη φορά περιστροφής της φτερωτής. 
Η σήμανση είναι τοποθετημένη μπροστά στο καπάκι της αντλί
ας.

2.4.2 Θερμή επιφάνεια

Εικ. 2 Σήμανση ασφαλείας "Θερμή επιφάνεια"

Η συγκεκριμένη σήμανση επισημαίνει πως ορισμένα εξαρτήμα-
τα μπορούν να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη λει
τουργία ή ότι ενδεχομένως εδώ μεταφέρονται μέσα με υψηλές 
θερμοκρασίες. Αγγίζετε την αντλία μόνο με τα κατάλληλα γάντια 
προστασίας.

2.4.3 Όχι ξηρή λειτουργία

Εικ. 3 Σήμανση ασφαλείας "Όχι ξηρή λειτουργία"

Η συγκεκριμένη σήμανση επισημαίνει πως η αντλία δεν πρέπει 
να λειτουργεί χωρίς αντλούμενο μέσο.  Κατά την ενεργοποίηση 
της αντλίας πρέπει πάντα να υπάρχει αντλούμενο μέσο στον σω
λήνα αναρρόφησης της αντλίας. Σε αντίθετη περίπτωση η 
αντλία θα υποστεί ζημιά. 
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2.4.4 Πινακίδα τύπου

Εικ. 4 Πινακίδα τύπου για το συγκρότημα αντλίας

2.5 Εκπομπή θορύβου

► Οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την ηχορύπανση 
πρέπει να τηρούνται. Για τις τιμές εκπομπής θορύβου της 
αντλίας βλέπε Κεφάλαιο 10.1 „Τεχνικά χαρακτηριστικά“, σελίδα 
31.

Ανάπτυξη θορύβου με την αντλία σε λειτουργία

Ακουστικές βλάβες

► Κατά τη χρήση αντλιών για τις οποίες αναφέρεται τιμή στάθ-
μης θορύβου μεγαλύτερη των 80 dB (A), απαιτείται η χρήση 
ωτασπίδων.

2.6 Απόρριψη

2.6.1 Απόρριψη συσκευασίας μεταφοράς

► Παραδώστε τα υλικά της συσκευασίας σε σημείο συγκέ-
ντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών.

2.6.2 Μοντέλο KF, L 1: Απόρριψη γράσων

► Φροντίστε για την απόρριψη των γράσων και των λερωμέ-
νων με γράσο αντικειμένων με τρόπο φιλικό για το περιβάλ-
λον και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

2.6.3 Μοντέλα L 2, L 3/L3V, L 4V: Απόρριψη λαδιών λίπαν-
σης 

► Φροντίστε για την απόρριψη των λαδιών και των λερωμένων 
με λάδια αντικειμένων με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον 
και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

2.6.4 Απόρριψη αντλίας

1. Καθαρίστε την αντλία επιμελώς. Φροντίστε για την απόρρι-
ψη των καταλοίπων με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

2. Αποσυναρμολογήστε την αντλία στα επιμέρους μέρη.

3. Φροντίστε για την απόρριψη των μερών της αντλίας με τρό-
πο φιλικό για το περιβάλλον και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς.

2.6.5 Απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημά-
των

► Απορρίψτε τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα σύμ-
φωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

3 Διάταξη και λειτουργία

3.1 Βασική διάταξη

Εικ. 5 Η βασική διάταξη  των αντλιών παρουσιάζεται στο παράδειγμα του μοντέλου 
FPE

1 Κατασκευαστής

2 Τύπος: Σειρά αντλίας, μέγεθος, μοντέλο, έκδοση

3 S.-Nr.: Αριθμός σειράς της αντλίας

4 H: Ύψος άντλησης [m]

5 P: Ισχύς μοτέρ [kW]

6 Έτος κατασκευής

7 mges: Μάζα (σύνολο) [kg]

8 nN: Ονομαστικός αρ. στροφών [1/min]

9 Q: Ροή άντλησης [m³/h]

10 Σήμα CE

1

2
3

5

4

678

9

10

A Κεφαλή αντλίας

B Λατέρνα αντλίας

C Ηλεκτροκινητήρας

B CA
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3.1.1 Κεφαλή αντλίας (Α)

Εικ. 6 Κεφαλή αντλίας

Στεγανοποίηση άξονα (12)

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο διαφορετικών διατά-
ξεων στεγανοποίησης:

– διάταξη απλής στεγανοποίησης άξονα

– διάταξη διπλής στεγανοποίησης άξονα

Στη διάταξη διπλής στεγανοποίησης στο περίβλημα της 
αντλίας υπάρχουν δύο πρόσθετες συνδέσεις για το υγρό 
στεγανοποίησης. Στις ακόλουθες εικόνες απεικονίζονται αυ-
τές οι συνδέσεις.

Φτερωτή (13)

Στη σειρά  FP χρησιμοποιούνται ανοιχτές φτερωτές

Καπάκι αντλίας (14)

Στο καπάκι της αντλίας βρίσκεται η σύνδεση για το σωλήνα 
αναρρόφησης. 

Περίβλημα αντλίας (16)

Στο περίβλημα της αντλίας βρίσκεται η σύνδεση για το σωλήνα 
πίεσης. Στο περίβλημα της αντλίας είναι ενσωματωμένη η φτε-
ρωτή και η διάταξη στεγανοποίησης του άξονα.

3.1.2 Λατέρνα (B) ηλεκτροκινητήρας (C)

Εικ. 7 Λατέρνα και ηλεκτροκινητήρας

Λατέρνα αντλίας (17)

Η λατέρνα υπάρχει σε όλες τις διαμορφώσεις εκτός της ειδικής 
έκδοσης ηλεκτροκινητήρα. 

Η λατέρνα συνδέει το περίβλημα της αντλίας με τον ηλεκτροκι-
νητήρα. Ανάλογα με το μέγεθος της αντλίας υπάρχει δυνατότη-
τα επιλογής μεταξύ δύο εκδόσεων:

– Το περίβλημα της αντλίας είναι βιδωμένο με τη λατέρνα 
μέσω μίας σύνδεσης φλάντζας.

– Το περίβλημα της αντλίας εμβυσματώνεται στη λατέρνα και 
ασφαλίζεται σε αυτήν.

Μοντέλα με λατέρνα:

– FPE, FP…V

– KF
Εντός της λατέρνας με πόδι στήριξης υπάρχει μία πρόσθετη 
έδραση για την άτρακτο της αντλίας.

– L
Εντός της λατέρνας με πόδι στήριξης υπάρχει μία πρόσθετη 
έδραση για την άτρακτο της αντλίας. Ο άξονας της αντλίας 
συνδέεται με τον ηλεκτροκινητήρα μέσω συμπλέκτη. 

Ηλεκτροκινητήρας (19)

Είναι δυνατή η συναρμολόγηση των εξής τύπων ηλεκτροκινητή-
ρα:

– Κινητήρας προτύπου IEC με σταθερό έδρανο πλευράς κίνη-
σης με παράλληλες σφήνες και στροφείς άξονα στις διαμορ-
φώσεις:

– IM B3: Μοντέλο με πόδι

– IM B5: Μοντέλο με φλάντζα

– IM B3/B5: Μοντέλο με φλάντζα και πόδι

Στον κινητήρα προτύπου IEC ένας άξονας αντλίας 
Fristamσυνδέεται στους στροφείς του άξονα του ηλεκτροκι-
νητήρα.

– Ειδική έκδοση ηλεκτροκινητήρα με Fristam-άτρακτο αντλίας

11 Σύνδεση σωλήνα πίεσης

12 Στεγανοποίηση άξονα

13 Πτερωτή

14 Καπάκι αντλίας

15 Σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης

16 Περίβλημα αντλίας

11

12

1314

15

16

17 Λατέρνα αντλίας

18 Ηλεκτρική σύνδεση 

19 Ηλεκτροκινητήρας

20 Άτρακτος αντλίας

17 18

1920
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Στην ειδική έκδοση ηλεκτροκινητήρα ο άξονας της αντλίας 
Fristam είναι εξαρχής ενσωματωμένος και αδιαχωρίστως 
συνδεδεμένος με τον ηλεκτροκινητήρα.

3.2 Μοντέλα

Το μοντέλο αναγράφεται στην πινακίδα τύπου. Βλέπε Κεφάλαιο 
2.4.4 „Πινακίδα τύπου“, σελίδα 7.

Στη συνέχεια απεικονίζονται ενδεικτικά οι εξής διαμορφώσεις:

– λατέρνα συναρμολογημένη με αρμό σύσφιξης

– χωρίς επένδυση, 
Βλέπε Κεφάλαιο 3.4 „Εκδόσεις“, σελίδα 10.

3.2.1 Μοντέλο FP

Εικ. 8 Μοντέλο FP

3.2.2 Μοντέλο FPE ή FP…V

Εικ. 9 μοντέλο FPE ή FP...V

3.2.3 Μοντέλο KF

Εικ. 10 Μοντέλο KF

3.2.4 Μοντέλο L

Εικ. 11 Μοντέλο L

3.3 Αλφαριθμητικός κωδικός αντλίας

Εικ. 12 Παράδειγμα ονομασίας τύπου

Ηλεκτροκι-
νητήρας:

Ειδικό μοτέρ

Διάταξη: χωρίς λατέρνα

Ηλεκτροκι-
νητήρας:

Ηλεκτροκινητήρας προτύπου IEC, μοντέλο 
B3/B5

Διάταξη: με λατέρνα

Ηλεκτροκι-
νητήρας:

Ηλεκτροκινητήρας προτύπου IEC, μοντέλο B5

Διάταξη: Φορέας εδράνου μικρών διαστάσεων με πόδι

Ηλεκτροκι-
νητήρας:

Ηλεκτροκινητήρας προτύπου IEC, μοντέλο B3

Διάταξη: Στήριγμα εδράνου με συμπλέκτη, προστατευ-
τικό συμπλέκτη, πλαίσιο βάσης

21  Τύπος αντλίας

22 Πρόσθετος χαρακτήρας 1

23 Μέγεθος

24  Πρόσθετος χαρακτήρας 2

(21) Τύπος αντλίας

FP Ειδική έκδοση ηλεκτροκινητήρα με επιμηκυ-
μένο άξονα

FPE εμβυσματωμένος άξονας αντλίας

FP...V επιμηκυμένος εμβυσματούμενος άξονας ως 
άξονας αντλίας

(22) Πρόσθετος χαρακτήρας 1 

S Πτερωτή ανοιχτή, με μεγάλο διάκενο προς το 
περίβλημα

R Πτερωτή ημι-κλειστή, με μεγάλο διάκενο στο 
καπάκι

H Αντλία υψηλής πίεσης

(24) Πρόσθετος χαρακτήρας 2

A, B ,C ,D Εκδόσεις, βλέπε Κεφάλαιο 3.4 „Εκδόσεις“, σελί-
δα 10:

KF Φορέας εδράνου μικρών διαστάσεων με πόδι

L1, L2, L3 Στήριγμα εδράνου με συμπλέκτη

V Λατέρνα από χάλυβα υψηλής ποιότητας, δι-
πλή στεγανοποίηση άξονα ø 75mm στον λαι-
μό της λατέρνας

21 23 2422
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3.4 Εκδόσεις

Σημείωση: Στην περίπτωση παράδοσης της αντλίας χωρίς ηλε-
κτροκινητήρα (προαιρετικά) διαβάστε αρχικά το Κεφάλαιο11 
“Παράρτημα 2 – Οδηγίες συναρμολόγησης (προαιρετικά)” στη σελί-
δα 37.

4 Μεταφορά

4.1 Μεταφορά

Η μεταφορά επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εκπαι-
δευμένο προσωπικό.

Η αντλία μπορεί να μεταφερθεί με παλετοφόρο ή γερανό.

Μεταφέρετε την αντλία πάντοτε στη θέση τοποθέτησης.

4.1.1 Υποδείξεις ασφαλείας

► Κίνδυνος από ενδεχόμενη πτώση ή μη ασφάλιση εξαρτημά-
των. 

– Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα μέσα μεταφοράς και 
πρόσδεσης.  Για στοιχεία σχετικά με το βάρος της αντλί-
ας βλέπε πινακίδα τύπου και „Συνοδευτικά έγγραφα πα-
ραγγελίας“ στα συνημμένα έγγραφα.

– Ασφαλίζετε την αντλία πριν τη μεταφορά. Στερεώστε την 
αντλία στην παλέτα με ιμάντες ή βιδώστε την στην παλέ
τα.

– Μην αφήνετε την αντλία σε ανυψωμένη θέση περισσότε-
ρο από όσο απαιτείται.

► Πρόκληση ζημιά στην αντλία από ρύπους, πρόσκρουση ή 
υγρασία. 

– Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη μόνο λίγο πριν 
τη συναρμολόγηση. 

– Αφαιρέστε τα καλύμματα των συνδέσεων των σωλήνων 
μόνο λίγο πριν τη σύνδεση με τους σωλήνες. 

4.1.2 Μεταφορά με παλετοφόρο

Προετοιμασία

► Ελέγξτε, εάν η αντλία είναι επαρκώς ασφαλισμένη στην πα-
λέτα. 

Διαδικασία 

1. Παραλάβετε την παλέτα με τις περόνες του παλετοφόρου. 

2. Μεταφέρετε προσεχτικά την παλέτα και αποθέστε την στον 
χώρο εγκατάστασης. 

Εικ. 13 Μεταφορά με παλετοφόρο

4.1.3 Μεταφορά με γερανό

Πτώση εξαρτημάτων

Θάνατος από συντριβή, μώλωπες στα άκρα, υλικές ζημιές.

► Μην μεταφέρετε την αντλία από τους κοχλιοδακτύλιους 
στον ηλεκτροκινητήρα και στο περίβλημα της αντλίας, γιατί 
αυτά δεν είναι σχεδιασμένα να αντέχουν το συνολικό βάρος. 

► Χρησιμοποιείτε μόνο μέσα πρόσδεσης σχεδιασμένα να αντέ-
χουν το συνολικό βάρος της αντλίας.

► Διασφαλίστε πως κάτω από την αντλία δεν παρευρίσκονται 
άτομα.

Ταλαντούμενα εξαρτήματα

Μώλωπες και σοβαροί τραυματισμοί 

► Εκκινείτε και σταματάτε ομαλά τον γερανό με την αντλία. 

► Διασφαλίστε πως δεν παρευρίσκονται άτομα στην περιοχή 
κινδύνου κάτω από την αντλία. 

Βοηθητικά μέσα

Εξαρτήματα αρτάνης: ελεγμένοι ατέρμονοι ιμάντες σύμφωνα με 
τα πρότυπα DIN EN1492-1 και 1492-2. 

Προετοιμασία

► Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς. 

Διαδικασία

1. Περάστε τον ατέρμονο ιμάντα σχηματίζοντας θηλιά δύο φο-
ρές από το πίσω άκρο του ηλεκτροκινητήρα. Μην τον περά-
σετε επάνω στο κάλυμμα εξαερισμού  (βλέπε 
Εικ. 14 Μεταφορά με γερανό).

H Περίβλημα αντλίας με επένδυση θέρμανσης

h Καπάκι αντλίας με επένδυση θέρμανσης

Έκδοση Επένδυση Πόδια  ρυθμ. 
ύψους

Πόδι κινητήρα

A με με χωρίς

B χωρίς χωρίς με

C χωρίς με χωρίς

D με χωρίς με

Πίνακας 1  Εκδόσεις 
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2. Περάστε το άλλο άκρο της θηλιάς του ατέρμονου ιμάντα 
ανάμεσα στη λατέρνα και το περίβλημα της αντλίας. Φροντί-
στε, ώστε οι θηλιές του ατέρμονου ιμάντα να μην διέρχονται 
από αιχμηρά άκρα και ακμές. 

3. Περάστε τις δύο θηλιές στο άγκιστρο του γερανού περι-
στρέψτε κατά 180°, ώστε ο ιμάντας να εδράζεται σταθερά, 
χωρίς να γλιστράει, στο άγκιστρο του γερανού. 

4. Σε διάταξη διπλής στεγανοποίησης άξονα: 

Προσοχή: Οι θηλιές του ατέρμονου ιμάντα πιέζουν τα σωλη-
νάκια νερού φραγής. Πρόκληση υλικών ζημιών στη διάταξη 
της διπλής στεγανοποίησης άξονα.

►  Περάστε τις θηλιές μακριά από τα σωληνάκια.

5. Υπολογίστε το κέντρο βάρους κατά τρόπο, ώστε η αντλία να 
ανυψωθεί σε οριζόντια θέση. 

6. Ανυψώστε την αντλία. 
.

Εικ. 14 Μεταφορά με γερανό

5 Αποθήκευση

5.1 Υποδείξεις ασφαλείας

► Διάβρωση: Κάτω από ένα μουσαμά είναι πιθανός ο σχηματι-
σμός νερού συμπύκνωσης και η καταστροφής της αντλίας.

– Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

5.2 Συνθήκες αποθήκευσης

► Αποθηκεύετε την αντλία στις εξής συνθήκες:

– σε περιβάλλον ξηρό, με χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία

– προστατευμένη από τον παγετό και την υπερβολική ζέ-
στη, κατά το δυνατό σε θερμοκρασίες μεταξύ 20 και 
25 °C 

– με επαρκή αερισμό

– χωρίς σκόνη

5.3 Αποθήκευση

Όταν ο χρόνος αποθήκευσης πρόκειται να υπερβεί τους έξι μή-
νες προσέξτε τα εξής:

► Πριν την αποθήκευση οι διατάξεις στεγανοποίησης άξονα 
χρήζουν ξεχωριστής προεργασίας:

– Σε διάταξη απλής στεγανοποίησης άξονα

Το περικόχλιο της φτερωτής πρέπει να λυθεί για να χαλα-
ρώσει η στεγανοποίηση και να αποτραπεί η κόλληση 
των ελαστομερών.

– Σε διάταξη διπλής στεγανοποίησης άξονα

Αποσυναρμολογήστε πλήρως τη διάταξη στεγανοποίη-
σης άξονα και φυλάξτε την ξεχωριστά, προκειμένου να 
αποτραπεί η κόλληση των ελαστομερών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη στεγανοποίησης 
άξονα ανατρέξτε στα "Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας".

► Όλα τα κινούμε εξαρτήματα της αντλίας πρέπει να περιστρέ-
φονται κάθε τρεις μήνες.

5.3.1 Αποθήκευση των ελαστομερών

Συνθήκες αποθήκευσης

– Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ +5 °C και +20 °C 

– σχετική υγρασία μικρότερη από 70% 

– προστασία από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινο-
βολία

– αποθήκευση σε θέση μη υποκείμενη σε παραμόρφωση 

5.4 Εκ νέου θέση σε λειτουργία

► Μετά από μία περίοδο αποθήκευσης και πριν η αντλία τεθεί 
ξανά σε λειτουργία πρέπει να ελέγχονται οι διατάξεις στεγα-
νοποίησης, τα έδρανα και η στάθμη λαδιού λίπανσης.

6 Εγκατάσταση

6.1 Υποδείξεις ασφαλείας

► Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση εξαρτημάτων.

– Φοράτε υποδήματα ασφαλείας.

– Προσέξτε την ικανότητα φορτίου και την τοποθέτηση 
των εξαρτημάτων αρτάνης.

► Κίνδυνος τραυματισμού από μη σταθερή συναρμολόγηση.

– Σφίξτε σταθερά τις βίδες με τις προβλεπόμενες τιμές ρο-
πής στρέψης (βλέπε Κεφάλαιο 10.1.1 „Ροπές στρέψης σύ-
σφιξης κοχλιών και περικοχλίων“, σελίδα 31)

– Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο ή αερόκλειδο με 
ρυθμιζόμενη ροπή στρέψης. 

► Πρόκληση υλικών ζημιών από ταλαντώσεις σε τοποθέτηση 
σε πόδια ρύθμισης ύψους. 
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– Χρησιμοποιήστε θολωτές βάσεις ποδιών ρύθμισης 
ύψους

6.2 Θέση εγκατάστασης

Η θέση εγκατάστασης αντλιών με τον βασικό εξοπλισμό πρέπει 
να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

– Μη εκρηκτική ατμόσφαιρα

– Περιβάλλον χωρίς σκόνη

– Θερμοκρασία περιβάλλοντος: –20  °C έως +40  °C

– Υγρασία και περιεκτικότητα 
Για τις τιμές ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των προμηθευτών 
του ηλεκτροκινητήρα. Βρίσκεται στα συνημμένα έγγραφα.

– Υπόβαθρο επαρκώς διαστασιολογημένο για το βάρος της 
αντλίας. 

– Οριζόντιο και ομαλό υπόβαθρο τοποθέτησης. Επαρκής 
αντοχή του υποβάθρου τοποθέτησης για τη μάζα της αντλί-
ας.

– Επαρκής χώρος και για εργασίες συντήρησης. 

– Επαρκής εισαγωγή αέρα για ψύξη του ηλεκτροκινητήρα. 

6.3 Περιορισμός θορύβου και δονήσεων

6.3.1 Πρωτεύοντα μέτρα

► Λειτουργείτε την αντλία στο βέλτιστο εύρος λειτουργίας. 

– Μην υπερφορτώνετε την αντλία Αποφεύγετε τον υπερ-
βολικό στραγγαλισμό Λειτουργείτε την αντλία με χαμηλή 
ροή μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη ρύθμι-
ση.

– Να μην λειτουργεί με υπερβολικά υψηλό ρυθμό ροής. 
Εγκαταστήστε έναν ρυθμιστής ροής στον σωλήνα πίε-
σης, εφόσον απαιτείται.

– Λειτουργείτε την αντλία χωρίς σπηλαίωση (βλέπε Κεφά-
λαιο 6.4.1 „Εγκατάσταση σωληνώσεων“, σελίδα 12).

► Απομονώστε τους σωλήνες πίεσης και αναρρόφησης από 
δονήσεις.

– Υποστηρίξτε τους σωλήνες

– Ευθυγραμμίστε τους σωλήνες

– Χρησιμοποιήστε στοιχεία απομόνωσης ταλαντώσεων

6.3.2 Δευτερεύοντα μέτρα

► Λάβετε δομικά μέτρα όπως:

– Ηχομονωτική επένδυση

– Εγκιβωτισμός

6.4 Στερέωση αντλίας 

Μοντέλα FP/FPE/FP...V

► Έκδοση A και C:
Τοποθετήστε την αντλία σε πόδια ρυθμιζόμενου ύψους και 
ρυθμίστε.

► Έκδοση B και D:
Βιδώστε την αντλία με το πόδι στήριξης ηλεκτροκινητήρα 
στο υπόβαθρο. 

Μοντέλο KF 

► Έκδοση A και C:
Τοποθετήστε την αντλία σε πόδια ρυθμιζόμενου ύψους και 
ρυθμίστε.

► Έκδοση B και D:
Βιδώστε τον φορέα εδράνου μικρών διαστάσεων στο υπό-
βαθρο.

Μοντέλο L 

► Έκδοση A και C:
Τοποθετήστε την αντλία σε πόδια ρυθμιζόμενου ύψους και 
ρυθμίστε.

► Έκδοση B και D:
Βιδώστε την αντλία με το πλαίσιο βάσης  στο υπόβαθρο.

Τροχήλατο πλαίσιο

1. Τοποθετήστε την αντλία στη θέση τοποθέτησης. Πατήστε 
την πέδη ακινητοποίησης τροχών (εφόσον υπάρχει) ή στα-
θεροποιήστε το πλαίσιο με σφήνα. 

2. Γειώστε το πλαίσιο για την απαγωγή ηλεκτροστατικών φορ-
τίσεων. 

3. Περάστε τα λάστιχα κατά τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η 
πρόκληση ζημιάς σε αυτά.

6.4.1 Εγκατάσταση σωληνώσεων

► Εγκαταστήστε και συνδέστε τις σωληνώσεις με τον εξής τρό-
πο:

– Φροντίστε ώστε η αντίσταση των σωληνώσεων να είναι 
η μικρότερη δυνατή: Αποφύγετε την εγκατάσταση βαλ-
βίδων, γωνιών και απότομων ενώσεων εφόσον δεν είναι 
απαραίτητα.
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Εικ. 15 Ενώσεις σωλήνων

– Διασφαλίστε πως η διατομή των σωλήνων αποτρέπει τις 
περιττές απώλειες πίεσης ή/και  την σπηλαίωση στην πε-
ριοχή αναρρόφησης, ώστε ο όρος

NPSHΣυστήματος > NPSHΑντλίας

να ικανοποιείται. 

Ελέγξτε πως ο συγκεκριμένος όρος ικανοποιείται ήδη 
κατά τη μελέτη του έργου.

– Διευθετήστε τις σωληνώσεις αναρρόφησης οριζόντια ή 
με σταθερά καθοδική κλίση: Αποκλείστε το ενδεχόμενο 
ανωφερών (στρωμάτων αέρα) ή κατωφερών κάμψεων 
(βυθίσεων) στις σωληνώσεις.

Εικ. 16 Στρώμα αέρα

Εικ. 17 Βύθιση σωλήνα

– Κάμψεις σωλήνα μπροστά στη σύνδεση αναρρόφησης: 
Τηρήστε την ελάχιστη απόσταση και την ελάχιστη ακτίνα 
κάμψης:

Εικ. 18 Τοποθέτηση σωλήνα αναρρόφησης

– Ευθυγραμμίστε τις ενώσεις των σωλήνων σε συνάρτηση: 
της πίεσης, της θερμοκρασίας και του αντλούμενου υλι-
κού.

– Συνδέστε τις σωληνώσεις χωρίς τάσεις και πίεση με την 
αντλία ώστε να μην ασκούνται δυνάμεις στην αντλία.

– Στερεώστε τις σωληνώσεις με κολάρα στην οροφή, σε 
τοίχους ή στο δάπεδο. 

– Ευθυγραμμίστε τους σωλήνες με τη βοήθεια μιας γωνίας 
προς τις συνδέσεις της αντλίας.

6.5 Ηλεκτρική σύνδεση

Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο 
από άτομο με εξειδικευμένες ηλεκτρολογικές γνώσεις.

1. Λάβετε υπόψη τις τιμές σύνδεσης που αναγράφονται στην 
πινακίδα τύπου. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της αναγραφό-
μενης τάσης.

2. Συνδέστε τον ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με το σχέδιο συν-
δεσμολογίας στο κιβώτιο ακροδεκτών του ηλεκτροκινητή-
ρα.

3. Προστατεύστε τις διελεύσεις των καλωδίων από την εισχώ-
ρηση υγρασίας.

4. Ενεργοποιήστε τον κινητήρα για 2 έως 3 δευτερόλεπτα. Συ-
γκρίνετε τη φορά περιστροφής της φτερωτής αερισμού του 
κινητήρα με τη φορά του βέλους στην κεφαλή της αντλίας.

5. Αντιστρέψτε την πολικότητα, εφόσον απαιτείται.

6.6 Σύνδεση υγρού φραγής ή απόσβεσης (προ-
αιρετική επιλογή)

Σε διαμορφώσεις με διάταξη διπλής στεγανοποίησης άξονα, ο 
χώρος στεγανοποίησης πρέπει να ξεπλένεται με υγρό φραγής ή 
απόσβεσης.

► Ως υγρό φραγής ή απόσβεσης χρησιμοποιήστε ένα κατάλλη-
λο μέσο, π.χ. νερό.

6.6.1 Εγκατάσταση αγωγών

1. Εγκαταστήστε τα σωληνάκια που περιλαμβάνονται στην πα-
ραδοτέα συσκευασία και στεγανοποιήστε.

2. Στην τυπική έκδοση προβλέπεται η διέλευση του αγωγού ει-
σόδου στο κάτω μέρος της στεγανοποίησης άξονα.

3. Στην τυπική έκδοση προβλέπεται η διέλευση του αγωγού 
επιστροφής στο άνω μέρος της στεγανοποίησης άξονα.

5 - 10 x D

R ≥ 2 x D

D
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Εικ. 19 Εγκατάσταση αγωγών

4. Εγκαταστήστε στους αγωγούς τα εξής εξαρτήματα:

– Γυάλινο δείκτη στον αγωγό επιστροφής.

6.7 Καθαρισμός

Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά που πληρούν τις απαιτήσεις 
υγιεινής για το εκάστοτε αντλούμενο μέσο.

1. Πριν κλείσετε την αντλία βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν 
ξένα σώματα στο εσωτερικό της και στους σωλήνες.

2. Κλείστε την αντλία

3. Συνδέστε τους σωλήνες.

4. Καθαρίστε πλήρως την αντλία και το σύστημα σωληνώσεων 
πριν την πρώτη χρήση.

7 Λειτουργία

7.1 Υποδείξεις ασφαλείας

► Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων: Η αντλία μπορεί να ανα-
πτύξει υψηλές θερμοκρασίες από την διέλευση θερμού 
αντλούμενου μέσου. Πριν αγγίξετε την αντλία, ελέγξτε τη 
θερμοκρασία. 

► Στάθμη θορύβου: Το επίπεδο A-σταθμισμένης ηχητικής πίε-
σης της αντλίας μπορεί να υπερβεί τη τιμή των 80 dB (A). Φο-
ράτε πάντοτε ωτασπίδες για όσο παρευρίσκεστε κοντά στην 
αντλία όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. 

► Κίνδυνος διάρρηξης: Η υπέρβαση του επιτρεπόμενου εύ-
ρους πίεσης και θερμοκρασίας μπορεί να έχει ως επακόλου-
θο τη διάρρηξη της αντλίας ή την εμφάνιση διαρροών. Τη-
ρείτε τις περιοχές εύρους πίεσης και θερμοκρασίας της 
αντλίας, βλέπε "Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας " στα συ-
νημμένα έγγραφα.

► Κίνδυνος διάρρηξης: Στην περίπτωση πυρκαγιάς η αντλία 
μπορεί να διαρραγεί από τη χρήση ψυχρού μέσου κατάσβε-

σης. Κατά την πυρόσβεση μην ψύξετε την αντλία περισσότε-
ρο από όσο χρειάζεται. 

► Αντίστροφη λειτουργία αντλίας παρά την απενεργοποίηση 
έκτακτης ανάγκης: Σε μία απενεργοποίηση έκτακτης ανά-
γκης η αντλία λειτουργεί μέσω του αντλούμενου μέσου με 
αντίστροφή ροή προς τον σωλήνα πίεσης. Εγκαταστήστε 
έναν ρυθμιστής ροής στον σωλήνα πίεσης, εφόσον απαιτεί-
ται. 

► Καταστροφής της στεγανοποίησης του άξονα από αντίστρο-
φη λειτουργια της αντλίας. Η αντιστροφή της κατεύθυνσης 
ροής της αντλίας έχει ως συνέπεια στην καταστροφή των 
ελατηρίων στη στεγανοποίηση του άξονα. Λειτουργείτε την 
αντλία με την προβλεπόμενη φορά περιστροφής. ΒλέπεΚε-
φάλαιο 2.4.1 „Φορά περιστροφής“, σελίδα 6.

7.2 Έναρξη λειτουργίας

Πρόκληση ζημιάς στις στεγανοποιήσεις του άξονα

Όταν η αντλία λειτουργία χωρίς αντλούμενο μέσο καταστρέφε-
ται η στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθησης.

► Διασφαλίστε πως πριν και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
της αντλίας υπάρχει πάντα αντλούμενο μέσο έως το άνω 
άκρο του στομίου πίεσης.

Πρόκληση ζημιάς στις διπλές στεγανοποιήσεις

Εάν η αντλία λειτουργήσει χωρίς υγρό φραγήςς, η στεγανοποίη-
ση του άξονα θα υποστεί ζημιά.

Διασφαλίστε πως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: 

► από τη διάταξη διπλής στεγανοποίησης του άξονα διέρχεται 
υγρό φραγής με την απαιτούμενη πίεση.

Για την προβλεπόμενη τιμή πίεσης του υγρού στεγανοποίη-
σης ανατρέξτε στα "Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας“ στο 
“Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης άξονα“. Τα "Συνοδευτικά 
έγγραφα παραγγελίας" επισυνάπτονται στο παρόν εγχειρί-
διο. 

– Δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός υποπίεσης στον χώρο 
στεγανοποίησης.

Εάν στο “Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης άξονα“ δεν ανα-
φέρεται καμία τιμή πίεσης, τότε ισχύουν τα εξής .

–  Σε στεγανοποιήσεις που φορτίζονται ή ξεπλένονται με 
υγρό φραγής χωρίς πίεση, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 
είναι 0,2 bar. 

► τηρείται η θερμοκρασία του υγρού φραγής T< 70 °C 

1. Ανοίξτε τη βαλβίδα στον σωλήνα αναρρόφησης. 

2. Κλείστε τη βαλβίδα στον σωλήνα πίεσης. 

3. Γεμίστε την αντλία και το στόμιο του σωλήνα έως το άνω 
άκρο με αντλούμενο μέσο. Διασφαλίστε την διαφυγή ενδε-
χομένως παγιδευμένου αέρα. 

25 Επιστροφή

26 Είσοδος

25

26



15

4. Ενεργοποιήστε τον ηλεκτροκινητήρα. Η αντλία αντλεί προς 
την κλειστή βαλβίδα στον σωλήνα πίεσης. Με τον τρόπο 
αυτό περιορίζεται το ρεύμα εκκίνησης. 

5. Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα στον σωλήνα πίεσης και ρυθμίστε 
το σημείο λειτουργίας. 

7.3 Επιτήρηση λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρακολουθείτε τα εξής:

► Πρόκληση ζημιάς στην στεγανοποίηση του άξονα: Με τη 
ρύθμιση της απόδοσης της αντλίας μέσω της βαλβίδας στην 
πλευρά αναρρόφησης, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην 
αντλία και στις στεγανοποιήσεις του άξονα. Ρυθμίζετε την 
απόδοση της αντλίας αποκλειστικά με τη βαλβίδα στην 
πλευρά πίεσης. 

► Καταστροφή του αντλούμενου μέσου: Εάν η βαλβίδα στον 
σωλήνα πίεσης κλείσει ξαφνικά ή για μεγάλο διάστημα ενό-
σω η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία, αυτό μπορεί να προκα-
λέσει υδραυλικά πλήγματα στην αντλία με επακόλουθο την 
καταστροφή της αντλίας ή/και του αντλούμενου μέσου. 
Κατά τη λειτουργία της αντλίας μην κλείνετε απότομα ή για 
μεγάλο διάστημα τη βαλβίδα στην πλευρά της πίεσης.

► Πρόκληση ζημιάς στην αντλία: Μία υπέρβαση της απόδοσης 
μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση ζημιάς στην 
αντλία και στις στεγανοποιήσεις του άξονα. Μην υπερβεί τε 
το μέγιστο αριθμό στροφών  3.600 1/min. 

► Πρόκληση ζημιάς στον ηλεκτροκινητήρα σε λειτουργία με 
μετατροπέα συχνότητας (ΜΣ): Ένας υπερβολικά χαμηλός 
αριθμός στροφών σε ηλεκτροκινητήρες με ΜΣ έχει ως επα-
κόλουθο την υπερθέρμανση του ηλεκτροκινητήρα. 
Λάβετε υπόψη σχετικά την τεκμηρίωση του προμηθευτή του 
ηλεκτροκινητήρα, η οποία περιλαμβάνεται στα συνημμένα 
έγγραφα.

7.4 Τερματισμός λειτουργίας

1. Απενεργοποιήστε το μοτέρ.

2. Κλείστε τη βαλβίδα του αγωγού αναρρόφησης, για να εμπο-
δίσετε τη λειτουργία εν κενώ της αντλίας.

3. Κλείστε τη βαλβίδα στον σωλήνα πίεσης.

7.5 Θέση αντλίας εκτός λειτουργίας

1. Απενεργοποιήστε τον ηλεκτροκινητήρα.

2. Κλείστε τη βαλβίδα στον σωλήνα πίεσης. 

3. Κλείστε τη βαλβίδα στον σωλήνα πίεσης.

4. Αποσυνδέστε την παροχή τάσης στην αντλία. 

5. Εκκενώστε την αντλία. 

6. Καθαρίστε την αντλία. 

7. Στεγνώστε την αντλία. 

8. Προστατεύστε το εσωτερικό της αντλίας από την υγρασία, 
π.χ. με γέλη σιλικόνης.

9. Σφραγίστε τις συνδέσεις των σωλήνων με καπάκια, για να 
αποτραπεί η εισχώρηση ρύπων και ξένων σωμάτων.

10. Για περισσότερες ενέργειες ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5 „Απο-
θήκευση“, σελίδα 11.

7.6 Καθαρισμός σε λειτουργία

7.6.1 Μέθοδος CIP

Οι αντλίες της σειράς FP είναι κατάλληλες για τη μέθοδο CIP 
(Cleaning In Place). Στη μέθοδο CIP ισχύουν οι εξής τιμές αναφο-
ράς:

Παράδειγμα διαδικασίας καθαρισμού

1. Πρόπλυση με νερό.

2. Πλύση με αλκαλικό διάλυμα (NaOH, βλέπε 
Πίνακας 2   Καθαρισμός CIP).

3. Ενδιάμεση πλύση με νερό.

4. Πλύση με νιτρικό οξύ (HNO3, βλέπε Πίνακας 2   Καθαρισμός 
CIP).

5. Ξέπλυμα με νερό.

Η διαφορική πίεση της αντλίας πρέπει να ανέρχεται στα 2 – 
3 bar, προκειμένου να επιτυγχάνονται επαρκείς ταχύτητες ροής 
στην αντλία.

Εάν σημειωθούν αποκλίνουσες τιμές, επικοινωνήστε με την 
Fristam.

7.6.2 Μέθοδος SIP

Οι αντλίες της σειράς FP είναι κατάλληλες για τη μέθοδο SIP 
(Sterilisation In Place) μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Fristam. 

Η καταλληλότητα εξαρτάται από την επιλογή των ελαστομερών. 

Μέγιστη τιμή θερμοκρασίας επεξεργασίας 145 °C.

Οι θερμοκρασίες στις ATEX μπορεί να παρουσιάζουν αποκλίσεις, 
βλέπε στις οδηγίες λειτουργίας προσθήκης ATEX "Όρια θερμο-
κρασίας χρήσης“.

8 Βλάβες

Για τις βλάβες, τις πιθανές αιτίες και τις λύσεις βλέπε Κεφάλαιο 
10.3 „Πίνακας βλαβών“, σελίδα 32.

Μέσο Θερμοκρασίας επεξεργασίας [°C]

NaOH (περ. 1– 2%) 80 – 85

HNO3 (περ. 1 %) 60 – 65

Πίνακας 2   Καθαρισμός CIP
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8.1 Υποδείξεις ασφαλείας

► Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων: Μέσα από τη διέλευση 
θερμού αντλούμενου μέσου η αντλία μπορεί να αναπτύξεις 
υψηλές θερμοκρασίες. Πριν αγγίξετε την αντλία, ελέγξτε τη 
θερμοκρασία. 

► Αντίστροφη λειτουργία αντλίας παρά την απενεργοποίηση 
έκτακτης ανάγκης: Σε μια απενεργοποίηση έκτακτης ανά-
γκης η αντλία μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μέσω του 
αντλούμενου μέσου με αντίστροφή ροή προς τον σωλήνα 
πίεσης. Ενσωματώστε βαλβίδα αντεπιστροφής.

9 Συντήρηση

Για τα διαστήματα συντήρησης βλέπε Κεφάλαιο 10.2 „Διαστήμα-
τα συντήρησης1“, σελίδα 31.

9.1 Υποδείξεις ασφαλείας

► Περιστρεφόμενα εξαρτήματα: Κίνδυνος τραυματισμού. Πριν 
την αφαίρεση του προστατευτικού του συμπλέκτη και του 
ελάσματος του ηλεκτροκινητήρα απενεργοποιήστε την 
αντλία και ασφαλίστε την από ενδεχόμενη επανενεργοποίη-
ση.

► Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων: Η αντλία μπορεί να ανα-
πτύξει υψηλές θερμοκρασίες από την διέλευση θερμού 
αντλούμενου μέσου. Πριν αγγίξετε την αντλία, ελέγξτε τη 
θερμοκρασία. 

► Ηλεκτροπληξία: Όταν διέρχονται υγρά από το σύστημα μπο-
ρεί να σημειωθούν ηλεκτροστατικές φορτίσεις. Γειώστε τους 
σωλήνες και την αντλία.

► Ανεξέλεγκτη εκροή υγρών: Πριν την εκτέλεση εργασιών συ-
ντήρησης και καθαρισμού της αντλίας:

– Κλείστε το διάφραγμα αναρρόφησης και πίεσης πριν και 
μετά την αντλία.

– Απομονώστε τον σωλήνα υγρού φραγής ή απόσβεσης.

► Διαρροή υγρών: Εγκαύματα και λέρωμα. Εκκενώνετε την 
αντλία πριν ανοίξετε το περίβλημα της αντλίας.

► Ρωγμές λόγω τάσης: Μην ψύχετε απότομα την αντλία. Υλικές 
ζημιές από εκδορές σε λείες επιφάνειες. Στις λειασμένες επι-
φάνειες χρησιμοποιείτε χάλκινες κεφαλές (καρυδάκια) στα 
σωληνοειδή κλειδιά.

9.2 Ανταλλακτικά

► Η χρήση ανταλλακτικών μη εγκεκριμένων από την Fristam 
Pumpen KG (GMBH & Co.), μπορεί να έχει ως επακόλουθο 
την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών και υλικών ζη-
μιών. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα εγκεκριμένα ανταλ-
λακτικά, επικοινωνήστε με την Fristam.

► Η Fristam καταχωρεί όλες τις παραδοθείσες αντλίες. Για την 
παραγγελία ανταλλακτικών από την Fristam χρειάζονται τα 
εξής στοιχεία: 

Αριθμός σειράς, βλέπε 

– πινακίδα τύπου ή

– στοιχείο  στο περίβλημα της αντλίας

9.3 Έλεγχος υγρού φραγής ή απόσβεσης (προ-
αιρετική επιλογή)

Σε αντλίες εφοδιασμένες κατάλληλα για χρήση "Σύστημα φρα-
γής" ή "Σύστημα απόσβεσης" η πίεση του υγρού πρέπει να ελέγ-
χεται καθημερινά.

► Ελέγξτε την πίεση του υγρού στεγανοποίησης και συγκρίνε-
τε την με την αναγραφόμενη τιμή. 

Για την προβλεπόμενη τιμή ανατρέξτε στα "Συνοδευτικά έγ-
γραφα παραγγελίας“ στο „Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης 
άξονα“. Τα "Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας" επισυνάπτο-
νται στο παρόν εγχειρίδιο.

► Το υγρό φραγής θερμαίνεται από το θερμό αντλούμενο 
μέσο και τη λειτουργία της αντλίας.

Διασφαλίστε πως κατά τη λειτουργία η θερμοκρασία του 
υγρού φραγής διατηρείται στην τιμή T < 70 °C.

9.4 Λίπανση εδράνων ηλεκτροκινητήρα

► Λιπάνετε το έδρανο του ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με τα 
στοιχεία του κατασκευαστή (βλέπε "Τεκμηρίωση προμηθευτή 
κινητήρα").

9.5 Λίπανση εδράνων άξονα

9.5.1 Μοντέλα FP, FPE και FP…V

Οι διαμορφώσεις FP, FPE και FP…V δεν διαθέτουν κανένα πρό-
σθετο έδρανο άξονα και συνεπώς δεν χρήζουν λίπανσης.

9.5.2 Μοντέλο L 2, L 3/L3V, L 4V

Στις διαμορφώσεις  L 2, L 3/L3V, L 4V απαιτείται τακτική αλλαγή 
λαδιού.

1. Ενεργοποιήστε τον ηλεκτροκινητήρα και αφήστε τον να λει-
τουργεί μέχρι να επιτευχθεί η κανονική θερμοκρασίας λει
τουργίας.

2. Απενεργοποιήστε τον ηλεκτροκινητήρα και ασφαλίστε τον 
από ενδεχόμενη επανενεργοποίηση.

3. Τοποθετήστε κατάλληλο δοχείο περισυλλογής λαδιού κάτω 
από το πώμα εκκένωσης λαδιού.

4. Προσοχή! Κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων από θερμό λά-
δι. 

► Φοράτε κατάλληλα γάντια προστασίας.

► Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον κοχλία εκκένωσης λαδιού.

5. Αδειάστε εντελώς το λάδι και φροντίστε για την απόρριψη 
του σύμφωνα με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς.

6. Καθαρίστε και επανατοποθετήστε τον κοχλία εκκένωσης λα-
διού και το παρέμβυσμα στεγανοποίησης.
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7. Συμπληρώστε με νέο λάδι, Συνιστάται η χρήση λαδιού του 
τύπου: SAE 15W40. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλη μάρ-
κα λιπαντικού ίδιας ποιότητας και ιξώδους. Για απαιτούμενη 
ποσότητα λαδιού βλέπε Πίνακας 3   Ποσότητα λαδιού.

9.5.3 Μοντέλο L1

► Μην επαναλιπάνετε αλλά αντικαταστήστε πλήρως το ένσφαι-
ρο έδρανο βαθέως αύλακα. 

– Σε σταθερές συνθήκες λειτουργίας μία αύξηση της κατανά-
λωσης ρεύματος, της στάθμης θορύβου ή/και των δονήσεων 
συνιστά ένδειξη φθοράς. Σε αυτή την περίπτωση αντικατα-
στήστε το κυλινδρικό έδρανο. 

Προϋπόθεση

– Η κεφαλή της αντλίας έχει αποσυναρμολογηθεί.

– Ο κινητήρας με τον συμπλέκτη έχουν αφαιρεθεί.

Διαδικασία

Εικ. 20 Αφαίρεση καλύμματος από τη βάση εδράνου

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα (27) από τη βάση εδράνου (28).

Εικ. 21 Μοντέλο L1, άξονας αντλίας, πλευρά αντλίας

2. Αποσυναρμολογήστε το καπάκι του εδράνου (29) στην 
πλευρά της αντλίας.

Εικ. 22 Μοντέλο L1, άξονας αντλίας , πλευρά κινητήρα

3. Αποσυναρμολογήστε το καπάκι εδράνου (30) στην πλευρά 
του κινητήρα.

4. Αφαιρέστε τον άξονα ωθώντας τον προς την κεφαλή της 
αντλίας.

Σημείωση: Όλα τα εξαρτήματα που στις παραπάνω εικόνες 
απεικονίζονται με γκρι χρώμα παραμένουν στον άξονα.

5. Καθαρίστε τις επιφάνειες όλων των εξαρτημάτων και ελέγξτε 
για ύπαρξη φθορών. Αντικαταστήστε τα, εφόσον χρειάζεται.

6. Συμπληρώστε λιπαντικό στο κωνικό έδρανο. Συνιστάται η 
χρήση γράσου λίπανσης εδράνων του τύπου: JAX HALO-
Guard FG-2 ή εναλλακτικά ένα λευκό γράσο NSF H1. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και άλλη μάρκα λιπαντικού ίδιας ποιότη-
τας και ιξώδους. Βλέπε Πίνακας 4   Ποσότητες γράσου λίπαν-
σης εδράνου, μοντέλο L1.

7. Πιέστε τον άξονα της αντλίας με το έδρανο στη βάση εδρά-
νου.

8. Συναρμολογήστε το καπάκι εδράνου στην πλευρά του κινη-
τήρα.

9. Συναρμολογήστε το καπάκι του εδράνου στην πλευρά της 
αντλίας.

10. Συναρμολογήστε το κάλυμμα (27)

9.5.4 Μοντέλο KF

► Μην επαναλιπάνετε αλλά αντικαταστήστε πλήρως το ένσφαι-
ρο έδρανο βαθέως αύλακα. 

Τύπος Ποσότητα λαδιού

L 2 1 λίτρο

L 3/L3V 3 λίτρο

L 4V 13 λίτρο

Πίνακας 3  Ποσότητα λαδιού

Μοντέλο Ποσότητα γράσου

L1 10 g

Πίνακας 4  Ποσότητες γράσου λίπανσης εδράνου, μοντέλο L1

27

28

29

30
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– Σε σταθερές συνθήκες λειτουργίας μία αύξηση της κατανά-
λωσης ρεύματος, της στάθμης θορύβου ή/και των δονήσεων 
συνιστά ένδειξη φθοράς. Σε αυτή την περίπτωση αντικατα-
στήστε το κυλινδρικό έδρανο. 

► Λιπάνετε το κυλινδρικό έδρανο με γράσο λίπανσης εδρά-
νων.

Προϋπόθεση

– Η κεφαλή της αντλίας έχει αποσυναρμολογηθεί.

– Το μοτέρ έχει αποσυναρμολογηθεί.

Διαδικασία

1. Αποσυναρμολογήστε το καπάκι εδράνου (33).

2. Αφαιρέστε ωθώντας τον άξονα της αντλίας (31) με το έδρα-
νο προς την πλευρά του κινητήρα.

Εικ. 23 Μοντέλο KF, έδρανο άξονα

3. Αποσυναρμολογήστε το περικόχλιο εδράνου (34) και το 
έλασμα ασφάλισης (35).

4. Αφαιρέστε τον εξωτερικό δακτύλιο του κυλινδρικού εδρά-
νου.

Σημείωση: Όλα τα εξαρτήματα που στις παραπάνω εικόνες 
απεικονίζονται με γκρι χρώμα παραμένουν στον άξονα.

5. Καθαρίστε τις επιφάνειες όλων των εξαρτημάτων και ελέγξτε 
για ύπαρξη φθορών. Αντικαταστήστε τα, εφόσον χρειάζεται.

6. Επαναλιπάνετε το κυλινδρικό έδρανο (31). Συνιστάται η χρή-
ση γράσου λίπανσης εδράνων του τύπου: JAX HALO-Guard 
FG-2 ή εναλλακτικά ένα λευκό γράσο NSF H1. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και άλλη μάρκα λιπαντικού ίδιας ποιότητας 
και ιξώδους. Βλέπε  Πίνακας 5   Ποσότητες γράσου λίπανσης 
εδράνου, μοντέλο KF.

7. Τοποθετήστε ξανά τον εξωτερικό δακτύλιο στον άξονα.

8. Τοποθετήστε το έλασμα ασφάλισης και το περικόχλιο εδρά-
νου στον άξονα και σφίξτε το περικόχλιο.

9. Ωθήστε τον άξονα της αντλίας με το έδρανο πίσω στην λα-
τέρνα.

10. Συναρμολογήστε το καπάκι εδράνου (33).

9.6 Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα

Ειδική έκδοση ηλεκτροκινητήρα στη FP

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε τον από ενδε-
χόμενη επανενεργοποίηση.

2. Αποσυναρμολογήστε την κεφαλή της αντλίας (βλέπε Κεφά-
λαιο 9.8 „ Αποσυναρμολόγηση κεφαλής της αντλίας“, σελίδα 
19).

3. Αντικαταστήστε την ειδική έκδοση κινητήρα.

4. Εφόσον χρειάζεται, αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση του 
δακτυλίου πίεσης και συναρμολογήστε την κεφαλή της 
αντλίας (βλέπε Κεφάλαιο 9.10 „Συναρμολόγηση κεφαλής αντλί-
ας“, σελίδα 22).

Ηλεκτροκινητήρας προτύπου IEC σε FPE και FP...V

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε τον από ενδε-
χόμενη επανενεργοποίηση.

2. Αποσυναρμολογήστε την κεφαλή της αντλίας (βλέπε Κεφά-
λαιο 9.8 „ Αποσυναρμολόγηση κεφαλής της αντλίας“, σελίδα 
19).

3. Αφαιρέστε τη λατέρνα από τον κινητήρα.

4. Αποσυναρμολογήστε τον άξονα.

5. Αντικαταστήστε τον άξονα.

6. Συναρμολογήστε και ευθυγραμμίστε τον άξονα (βλέπε Κεφά-
λαιο 9.11 „Μοντέλο FPE και FP…V: Συναρμολόγηση και ευθυ-
γράμμιση άξονα αντλίας“, σελίδα 29).

7. Συναρμολογήστε την λατέρνα.

8. Μόνο σε σύνδεση φλάντζας: Εφόσον χρειάζεται, ελέγξτε το 
διάκενο (βλέπε Κεφάλαιο 9.9 „Έλεγχος διακένων“, σελίδα 20).

9. Εφόσον χρειάζεται, αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση του 
δακτυλίου πίεσης και συναρμολογήστε την κεφαλή της 
αντλίας (βλέπε Κεφάλαιο 9.10 „Συναρμολόγηση κεφαλής αντλί-
ας“, σελίδα 22).

Ηλεκτροκινητήρας προτύπου IEC σε μοντέλο KF

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε τον από ενδε-
χόμενη επανενεργοποίηση.

2. Αφαιρέστε τον κινητήρα από το μικρών διαστάσεων φορέα 
εδράνου με πόδι.

3. Φροντίστε την φιλική για το περιβάλλον απόρριψη του κινη-
τήρα. ΒλέπεΚεφάλαιο 2.6.5 „Απόρριψη ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών εξαρτημάτων“, σελίδα 7.

4. Τοποθετήστε τις σφήνες του παλαιού κινητήρα στον νέο.

5. Βιδώστε σφιχτά τον κινητήρα στον μικρών διαστάσεων φο-
ρέα εδράνου.

Ηλεκτροκινητήρας προτύπου IEC σε μοντέλο L

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε τον από ενδε-
χόμενη επανενεργοποίηση.

Μοντέλο Ποσότητα γράσου

KF 1 20 g

KF 2 40 g

KF 3 60 g

Πίνακας 5  Ποσότητες γράσου λίπανσης εδράνου, μοντέλο KF

35
33

32

34

31
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2. Αποσυναρμολογήστε το προστατευτικό κάλυμμα του συ-
μπλέκτη.

3. Ξεβιδώστε τον κινητήρα από το πλαίσιο βάσης ή το υπόβα-
θρο.

4. Αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα του συμπλέκτη από 
τον κινητήρα.

5. Φροντίστε την φιλική για το περιβάλλον απόρριψη του κινη-
τήρα. ΒλέπεΚεφάλαιο 2.6.5 „Απόρριψη ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών εξαρτημάτων“, σελίδα 7.

6. Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα συμπλέκτη στον κινητήρα 
αντικατάστασης (σε αντικατάσταση του συμπλέκτη,ενεργεί-
στε όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 9.12 „Μοντέλο L: Αντι-
κατάσταση συμπλέκτη“, σελίδα 29 )

7. Τοποθετήστε τον κινητήρα αντικατάστασης στο πλαίσιο βά-
σης ή το υπόβαθρο.

8. Ελέγξτε την κεντρική και εγκάρσια μετατόπιση των αξόνων.

Εικ. 24 Κεντρική μετατόπιση

Εικ. 25 Εγκάρσια μετατόπιση

9. Οι αποκλίσεις από την εγκάρσια και αξονική μετατόπιση 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερες. Ευθυγραμμίστε 
ξανά τους άξονες, εφόσον χρειάζεται.

10. Βιδώστε τον κινητήρα στο πλαίσιο βάσης ή το υπόβαθρο.

11. Συναρμολογήστε το προστατευτικό κάλυμμα του συμπλέ-
κτη. 

9.7 Αντικατάσταση διάταξης στεγανοποίησης 
άξονα

Η διάταξη στεγανοποίησης άξονα πρέπει να αντικαθίσταται, 
εφόσον:

– σημειώνεται διαρροή αντλούμενου μέσου ή του υγρού φρα-
γής ή απόσβεσης από την αντλία προς τα έξω. 

– σημειώνεται διαρροή του υγρού φραγής προς το αντλούμε-
νο μέσο.

Διαδικασία

1. Αποσυναρμολογήστε την κεφαλή της αντλίας (βλέπε Κεφά-
λαιο 9.8 „ Αποσυναρμολόγηση κεφαλής της αντλίας“, σελίδα 
19).

2. Εφόσον χρειάζεται, αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση του 
δακτυλίου πίεσης και συναρμολογήστε την κεφαλή της 
αντλίας (βλέπε Κεφάλαιο 9.10 „Συναρμολόγηση κεφαλής αντλί-
ας“, σελίδα 22). Ανάλογα με τη στεγανοποίηση του άξονα:

► Προσυναρμολογήστε τις στεγανοποιήσεις στον άξονα. 

► Προσυναρμολογήστε το περίβλημα της αντλίας. 

► Συναρμολογήστε το περίβλημα της αντλίας στη λατέρνα. 

► Συναρμολογήστε την στεγανοποίηση δακτυλίου ολίσθη-
σης. 

► Συναρμολογήστε την φτερωτή 

► Βιδώστε το καπάκι της αντλίας. 

9.8  Αποσυναρμολόγηση κεφαλής της αντλίας

9.8.1 Προετοιμασία

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε τον από ενδε-
χόμενη επανενεργοποίηση. 

2. Κλείστε τη βαλβίδα στον σωλήνα πίεσης. 

3. Κλείστε τη βαλβίδα στον σωλήνα πίεσης. 

4. Εκκενώστε εντελώς την αντλία. 

9.8.2 Διαδικασία

Εικ. 26 Καπάκι αντλίας

1. Ξεβιδώστε τα περικόχλια (36) στο καπάκι της αντλίας.

2. Αφαιρέστε τα περικόχλια, τις ροδέλες, το καπάκι της αντλίας 
(37) και τη στεγανοποίηση του καπακιού (38). 

Εικ. 27 Πτερωτή

36

37

38

39 40 41 42

43
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3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη συγκράτηση της φτερωτής με 
το χέρι υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού. Συγκρατήστε την 
φτερωτή (42) με μια ξύλινη σφήνα.

Ξεβιδώστε το περικόχλιο της φτερωτής (39) και αφαιρέστε 
το με τον στρογγυλό στεγανοποιητικό δακτύλιο (40). 

4. Αφαιρέστε τον δακτύλιο ασφάλισης (41), την φτερωτή (42) 
και τη σφήνα (43) από τον άξονα. 

5. Μόνο σε αντλίες με διάταξη διπλής στεγανοποίησης: Αφαι-
ρέστε τα λάστιχα πλύσης του υγρού φραγής ή απόσβεσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα μεγάλου μεγέθους περιβλήματα αντλίας διαθέ-
τουν στο άνω μέρος ένα σπείρωμα Μ 12. Σε αυτό μπορεί να βι-
δωθεί ένας κοχλιοδακτύλιος για την ανάρτηση της κεφαλής της 
αντλίας σε γερανό.

6. Αφαιρέστε από τον άξονα τραβώντας την κεφαλή της αντλί-
ας με τη στεγανοποίηση άξονα από την πλευρά της αντλίας 
με τον εξής τρόπο:

6a. Έκδοση με σύνδεσμο σύσφιξης.

1. Ξεβιδώστε τον κοχλία σύσφιξης. 

2. Διευρύνετε ελαφρώς τη σύνδεση ασφάλισης με μία σφή-
να. 

3. Τραβήξτε το περίβλημα της αντλίας από τον σύνδεσμο 
σύσφιξης. 

6b. Έκδοση με σύνδεσμο φλάντζας

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τους κοχλίες σύνδεσης στην 
φλάντζα. 

2. Αφαιρέστε το περίβλημα της αντλίας. 

7. Αποσυναρμολογήστε τη στεγανοποίηση άξονα από το περί-
βλημα της αντλίας. 

9.9 Έλεγχος διακένων

Η θέση της φτερωτής είναι προκαθορισμένη από τη θέση της επί 
του άξονα. Η ρύθμιση των διακένων πραγματοποιείται με τη με-
τατόπιση του περιβλήματος της αντλίας προς την φτερωτή.

Σημείωση: Για τις τιμές των διακένων ανατρέξτε στους πίνακες 
6-8.

Προϋποθέσεις

– Το περίβλημα της αντλίας είναι σταθερά συνδεδεμένο με τη 
λατέρνα. 

– Το καπάκι της αντλίας έχει αποσυναρμολογηθεί. 

– Η φτερωτή έχει τοποθετηθεί και το περικόχλιο της φτερωτής 
είναι σφιχτά βιδωμένο. 

9.9.1 Μέτρηση διάκενου φτερωτής και καπακιού αντλίας

1. Μετρήστε το ύψος H του καπακιού της αντλίας (44) με το 
παχύμετρο.

Εικ. 28 Ύψος

2. Μετρήστε την απόσταση A από το περίβλημα της αντλίας 
(45) έως την φτερωτή (46) με παχύμετρο.

Εικ. 29 Απόσταση

3. Υπολογίστε το διάκενο (Διάκενο = A – H). 

4. Προσαρμόστε το διάκενο σύμφωνα με Πίνακας 6   „Τυπικό δι-
άκενο“, σελίδα 21, Πίνακας 7   „Διάκενο μοντέλο S“, σελίδα 21 ή 
Πίνακας 8   „Διάκενο μοντέλο R“, σελίδα 22 αντίστοιχα. 

9.9.2 Μέτρηση διάκενου φτερωτής-περιβλήματος / Μέγε-
θος 711/712 - 1231/1232

1. Μετρήστε το διάκενο φτερωτής-περιβλήματος με φίλερ 
(Εικ. 30 „Διάκενο φτερωτής-περιβλήματος“, σελίδα 21).

2. Συγκρίνετε το διάκενο με το Πίνακας 6   „Τυπικό διάκενο“, σε-
λίδα 21, Πίνακας 7   „Διάκενο μοντέλο S“, σελίδα 21 ή το 
Πίνακας 8   „Διάκενο μοντέλο R“, σελίδα 22 αντίστοιχα.

H

44

A

45

46



21

Εικ. 30 Διάκενο φτερωτής-περιβλήματος

9.9.3 Μέτρηση διάκενου φτερωτής-περιβλήματος / Μέγε-
θος 1241/1242 ή 1251/1252

1. Μετρήστε την απόσταση B από την πλάτη του άξονα στο πε-
ρίβλημα της αντλίας (47) με βαθύμετρο.

Εικ. 31 Μέτρηση διάτασης διακένου πλάτης άξονα/περιβλήματος αντλίας.

2. Μετρήστε το ύψος H του σταθερού χιτωνίου (48) με το πα-
χύμετρο.

3. Υπολογίστε το διάκενο (Διάσταση διακένου = F - B).

Εικ. 32 Μέτρηση σταθερού χιτωνίου

4. Προσαρμόστε το διάκενο σύμφωνα με Πίνακας 6   „Τυπικό δι-
άκενο“, σελίδα 21, Πίνακας 7   „Διάκενο μοντέλο S“, σελίδα 21 ή 
Πίνακας 8   „Διάκενο μοντέλο R“, σελίδα 22 αντίστοιχα.

Διάκενο υπερβολικά μεγάλο

► Υποβάλετε το σταθερό χιτώνιο σε κατεργασία, εάν η διάστα-
ση του διακένου μεταξύ περιβλήματος και φτερωτής είναι 
υπερβολικά μεγάλη.

Λείανση σταθερού χιτωνίου

1. Αφαιρέστε το σταθερό χιτώνιο από το σετ στεγανοποιητικών 
άξονα. Η θέση των του σταθερού χιτωνίου απεικονίζεται στο 
" Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης άξονα" στα "Συνοδευτικά 
έγγραφα παραγγελίας" στα συνημμένα έγγραφα. 

2. Λειάνετε το σταθερό χιτώνιο στην αναγκαία διάσταση. 

3. Συναρμολογήστε το σταθερό χιτώνιο. 

4. Ωθήστε τις σφήνες και την φτερωτή στον άξονα και σφίξτε 
με το περικόχλιο της φτερωτής. 

5. Μετρήστε ξανά τη διάσταση του διακένου.

► Εάν στην πινακίδα τύπου αναγράφεται η ένδειξη  "S" ή "R" 
(πρόσθετος χαρακτήρας 1), τότε τα διάκενα πρέπει να ρυθ-
μίζονται σύμφωνα με το Πίνακας 7   „Διάκενο μοντέλο S“, σελί-
δα 21 και τον Πίνακας 8   „Διάκενο μοντέλο R“, σελίδα 22 αντί-
στοιχα. (Θέση πρόσθετου χαρακτήρα 1: Βλέπε Κεφάλαιο 3.3 
„Αλφαριθμητικός κωδικός αντλίας“, σελίδα 9.

B

47

F

48

Μέγεθος Διάκενο σε mm

Πτερωτή / Καπάκι 
αντλίας

Πτερωτή / Περίβλημα

711/712 0,5 0,5

721/722 0,5 0,7

741/742 0,5 0,5

751/752 1,0 1,0

7451/7452 0,8-0,9 1,0

3401/3402 0,5 0,5

3521/3522 0,5 0,5

3531/3532 0,5 1,5

3541/3542 1,0 1,0

3451/3452 1,0 1,0

3551/3552 1,0 1,0

1151/1152 2,0 2,0

1231/1232 - 1,5

1241/1242 - 1,0

1251/1252 - 1,5

Πίνακας 6  Τυπικό διάκενο

Μέγεθος Διάκενο FPS σε mm

Πτερωτή / Καπάκι 
αντλίας

Πτερωτή / Περίβλημα
(προκύπτουσα τιμή)

711/712 0,5 (5,5)

721/722 0,5 (5,5)

Πίνακας 7  Διάκενο μοντέλο S
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9.10 Συναρμολόγηση κεφαλής αντλίας

Η συναρμολόγηση της αντλίας εξαρτάται από το εκάστοτε μέγε-
θος και μοντέλο καθώς και από την εκάστοτε διάταξη στεγανο-
ποίησης του άξονα  (βλέπε "Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας") 
στα συνημμένα έγγραφα. 

Λανθασμένα ελαστομερή

Διαρροή της αντλίας.

► Βεβαιωθείτε πως τα ελαστομερή είναι συμβατά με την υφή 
του αντλούμενου μέσου. Βλέπε στα "Συνοδευτικά έγγραφα 
παραγγελίας".

Προετοιμασία

► Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα της αντλίας και ελέγξτε τα για 
την ύπαρξη φθορών και την ακρίβεια εφαρμογής.

► Εφόσον χρειάζεται, λειάνετε τα εξαρτήματα ή αντικαταστή-
στε τα. 

► Εκτελέστε τις εργασίες συναρμολόγησης σε καθαρό περι-
βάλλον, με τη δέουσα προσοχή και ασκώντας λίγη δύναμη. 
Διαφορετικά είναι πιθανή η παραμόρφωση ή η ρήξη των 
στεγανοποιήσεων.

► Αντικαταστήστε όλα τα στρογγυλά παρεμβύσματα στεγανο-
ποίησης.

► Για μείωση της τριβής διαβρέξτε τα παρεμβύσματα στεγανο-
ποίησης και τις επιφάνειες ώθησης με νερό, αλκοόλ ή γράσο 
σιλικόνης. 

► Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποίησης των στεγανοποιή-
σεων ολισθαίνοντος δακτυλίου με καθαριστικό λιποδιαλυτι-
κό, π.χ. "OKS 2610 Universalreiniger". Μετά μην αφήσετε τις 

επιφάνειες στεγανοποίησης να έρθουν σε επαφή με λάδι ή 
γράσο και μην τις αγγίξετε με τα χέρια. 

Συμβουλή: Για την κόλληση εδράνων και χιτωνίων ενδείκνυται για 
παράδειγμα ο σύνδεσμος συναρμογής „Euro Lock A64.80“.

Συμβουλή: Για την κόλληση φυτευτών κοχλιών ενδείκνυται για πα-
ράδειγμα ο  κοχλιοσύνδεσμος „Euro Lock A24.10“.

9.10.1 Ρύθμιση διάκενου σε σύνδεση φλάντζας

Σημείωση: Σε αντλίες με σύνδεσμο φλάντζας η ρύθμιση του δια-
κένου πραγματοποιείται με ελάσματα αντιστάθμισης. Για να 
υπολογίσετε τον ακριβή αριθμό και πάχος των ελασμάτων αντι-
στάθμισης, πρέπει πρώτα το περικόχλιο φτερωτής, η φτερωτή 
και οι σφήνες να συναρμολογηθούν με τον ακόλουθο τρόπο και 
στη συνέχεια να αποσυναρμολογηθούν.

1. Περάστε τα περιβλήματα της αντλίας (49) και τα ελάσματα 
αντιστάθμισης (50) στον άξονα έως την φλάντζα (51) και βι-
δώστε τα.

Εικ. 33 Ρύθμιση διάστασης διάκενου σε σύνδεση φλάντζας

2. Περάστε το συνδετήρα στον άξονα.

3. Περάστε τις σφήνες και την φτερωτή στον άξονα.

4. Σφίξτε τα περικόχλια.

5. Ελέγξτε τη διάσταση του διακένου (βλέπε Κεφάλαιο 9.9 „Έλεγ-
χος διακένων“, σελίδα 20 ).

6. Αποσυναρμολογήστε το περικόχλιο της φτερωτής, την φτε-
ρωτή και τις σφήνες.

7. Αφαιρέστε το περίβλημα της αντλίας.

8. Εάν η διάσταση του διακένου δεν είναι σωστή:

► Ρυθμίστε τη διάσταση του διακένου με τα κατάλληλα ελά-
σματα αντιστάθμισης

9.10.2 Συναρμολόγηση διατάξεων στεγανοποίησης

Η ενσωματωμένη στην εκάστοτε αντλία διάταξη στεγανοποίη-
σης επισυνάπτεται στα "Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας" υπό 
τη μορφή ενός "Σχήματος τομής" και "Λίστας ανταλλακτικών".

Οι αριθμοί των εξαρτημάτων σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχούν 
σε αυτούς του προτύπου  DIN 24250.

741/742 0,5 (5,5)

751/752 1,0 (5,0)

3521/3522 0,5 (10,5)

3531/3532 0,5 (11)

3541/3542 1,0 (11)

3551/3552 1,0 (11)

Μέγεθος Διάκενο FPR σε mm

Πτερωτή / Καπάκι 
αντλίας

(προκύπτουσα τιμή)

Πτερωτή / Περίβλημα

3521/3522 (10,5) 0,5

3531/3532 (11) 0,5

3541/3542 (11) 1,0

3551/3552 (11) 1,0

Πίνακας 8  Διάκενο μοντέλο R

Μέγεθος Διάκενο FPS σε mm

Πτερωτή / Καπάκι 
αντλίας

Πτερωτή / Περίβλημα
(προκύπτουσα τιμή)

Πίνακας 7  Διάκενο μοντέλο S

50

49

51
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Στη συνέχεια περιγράφεται η συναρμολόγηση βασικών εκδόσε-
ων στεγανοποιήσεων με τις περιπτώσεις εφαρμογής Α έως F Η 
παραλλαγή βάσει της παραγγελίας σας ενδέχεται να παρουσιά-
ζει αποκλίσεις.

Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε με την Fristam.

Περίπτωση εφαρμογής A

Εικ. 34 Περίπτωση εφαρμογής A

Στην εικόνα επάνω παρουσιάζονται συνοπτικά εξαρτήματα κατά 
σειρά των ενεργειών συναρμολόγησης.

Εικ. 35 Περίπτωση εφαρμογής Α, προσυναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας

Για να προσυναρμολογήσετε το περίβλημα της αντλίας (I):

1. Κολλήστε την κυλινδρική κοπίλια (562.60) στο περίβλημα 
GLRD (47-2.60) με έναν σύνδεσμο συναρμογής. 

Σημείωση: Κολλήστε τις κυλινδρικές κοπίλιες στο περίβλημα 
GLRD κατά τρόπο, ώστε σε καμία περίπτωση να μην έρχο-
νται σε επαφή με τον άξονα σε συναρμολογημένη κατάστα-
ση. Για τον σκοπό αυτό οι κυλινδρικές κοπίλιες πρέπει να ει-
σέρχονται πλήρως στις οπές του κόντρα δακτυλίου 
(475.60). Σε περίπτωση που στον κόντρα δακτύλιο δεν 
υπάρχουν οπές, οι κυλινδρικές κοπίλιες πρέπει να πιάσουν 
στις επιμήκεις εσοχές του κόντρα δακτυλίου (βλέπε "Σχέδιο 
τομής της στεγανοποίησης άξονα ").

2. Εφοδιάστε το περίβλημα GLRD με στρογγυλά στεγανοποιη-
τικούς δακτυλίους (412.60), (412.61).

3. Εισάγετε το προσυναρμολογημένο περίβλημα GLRD στο πε-
ρίβλημα της αντλίας (101).

4. Εφοδιάστε το περίβλημα της αντλίας με δακτύλιο πίεσης 
(474.63) και ασφαλίστε με δακτύλιο ασφάλισης (93-1.60).

Το περίβλημα της αντλίας είναι τώρα προσυναρμολογημένο.

5. Εφοδιάστε τον κόντρα δακτύλιο (475.60) με στρογγυλό στε-
γανοποιητικό δακτύλιο (412.65). 

6. Εισάγετε τον κόντρα δακτύλιο στο περίβλημα GLRD.

Σημείωση: Εισάγετε τον κατά τρόπο, ώστε οι κυλινδρικές κο-
πίλιες του περιβλήματος  GLRD-να πιάνουν στις επιμήκεις 
οπές του κόντρα δακτυλίου.

Το περίβλημα GLRD είναι τώρα προσυναρμολογημένο.

7. Συναρμολογήστε το προσυναρμολογημένο περίβλημα της 
αντλίας  (101) στον άξονα, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 
9.10.3 „Συναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας“, σελίδα 28 .

Περί-
πτωση 
εφαρμο-
γής

Αντλία Στεγανοποίηση
άξονα

Μεγέθη

A FP/FPE απλή 340/350/700/1150/1230

B FP/FPE απλή 1240/1250

C FPE με φιλμ στεγα-
νοποίησης

340/350/700, με σύνδεσμο 
σύσφιξης ø 60 mm

D FPE με φιλμ στεγα-
νοποίησης

340/350/740, με σύνδεσμο 
σύσφιξης ø 100 mm
1150/1230/750, με σύνδεσμο 
φλάντζας

E FP/FP...V διπλή 340/350/700/1150/1230

F FP/FP...V διπλή 1240/1250

Πίνακας 9   Βασική έκδοση στεγανοποιήσεων άξονα

I Προσυναρμολογήστε το περίβλημα της αντλίας.

II Ολοκληρώστε τη συναρμολόγηση στον άξονα

III

412.65
475.60

474.63
93-1.60

412.60
412.61

47-2.60

562.60
101
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Εικ. 36 Περίπτωση εφαρμογής A, ολοκλήρωση συναρμολόγηση σε άξονα

Για να ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση στον άξονα (II):

8. Εφοδιάστε τον δακτύλιο ολίσθησης (472.60) με στρογγυ-
λούς στεγανοποιητικούς δακτυλίους (412.63).

9. Εφοδιάστε τον συνδετήρα (485.60) με στρογγυλούς στεγα-
νοποιητικούς δακτύλιους (412.62) και (412.64).

10. Περάστε τον δακτύλιο ολίσθησης με τον δακτύλιο πίεσης 
(474.60), το ελατήριο (478.60) και τον συνδετήρα στον άξο-
να. Φροντίστε η προεξέχουσα ακμή του ελατηρίου να κου-
μπώσει στον δακτύλιο ολίσθησης.

11. Για ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της στεγανοποίησης 
άξονα με τοποθέτηση της πτερωτής, βλέπε Κεφάλαιο 9.10.4 
„Συναρμολόγηση φτερωτής“, σελίδα 28.

Περίπτωση εφαρμογής B

Εικ. 37 Βασική έκδοση στεγανοποίησης άξονα Περίπτωση εφαρμογής B

Για να προσυναρμολογήσετε το περίβλημα της αντλίας:

1. Κολλήστε την κυλινδρική κοπίλια (562.60) στο περίβλημα 
GLRD (47-1.60) με έναν σύνδεσμο συναρμογής.

Σημείωση: Κολλήστε τις κυλινδρικές κοπίλιες στο περίβλημα 
GLRD κατά τρόπο, ώστε σε καμία περίπτωση να μην έρχο-
νται σε επαφή με τον άξονα σε συναρμολογημένη κατάστα
ση. Για τον σκοπό αυτό οι κυλινδρικές κοπίλιες πρέπει να ει-
σέρχονται πλήρως στις οπές του κόντρα δακτυλίου (475.60) 
. Σε περίπτωση που στον κόντρα δακτύλιο δεν υπάρχουν 
οπές, οι κυλινδρικές κοπίλιες πρέπει να πιάσουν στις επιμή-

κεις εσοχές του κόντρα δακτυλίου (βλέπε "Σχέδιο τομής της 
στεγανοποίησης άξονα ").

2. Τοποθετήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο (412.60) στο 
περίβλημα GLRD.

3. Βιδώστε το περίβλημα GLRD με κοχλίες εξαγωνικής κεφαλής 
(914.60) στο περίβλημα της αντλίας (101) .

4. Εφοδιάστε τον κόντρα δακτύλιο (475.50) με στεγανοποιητι-
κό δακτύλιο (412.52) και εισάγετε το συναρμολογημένο πε-
ρίβλημα από την πλευρά της αντλίας.

Για να ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση:

5. Περάστε τον δακτύλιο ολίσθησης (472.50) με τους στεγανο-
ποιητικούς δακτυλίους (412.51), (412.62), (412.10), τον δα-
κτύλιο πίεσης (474.50), το ελατήριο (477.50) και τον συνδε-
τήρα (54-3.60) στον άξονα. Φροντίστε η προεξέχουσα ακμή 
του ελατηρίου να κουμπώσει στον δακτύλιο ολίσθησης.

6. Για την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της στεγανοποίη-
σης άξονα με τοποθέτηση της φτερωτής, βλέπε Κεφάλαιο 
9.10.4 „Συναρμολόγηση φτερωτής“, σελίδα 28.

Περίπτωση εφαρμογής C

Εικ. 38 Περίπτωση εφαρμογής C

Στην εικόνα επάνω παρουσιάζονται συνοπτικά εξαρτήματα κατά 
σειρά των ενεργειών συναρμολόγησης.

Εικ. 39 Περίπτωση εφαρμογής C, προσυναρμολόγηση στον άξονα  (I) και προσυναρ-
μολόγηση περιβλήματος αντλίας (II)

Για να προσυναρμολογήσετε στον άξονα (I):

1. Προσοχή! Κίνδυνος κοπής από αιχμηρά προστατευτικούς 
κάλυκες του άξονα. Φοράτε κατάλληλα γάντια προστασίας. 

412.62

485.60 412.63

474.60412.64 472.60

478.60

412.10
412.62

474.50
472.50

54-3.60
477.50

412.51
475.50

412.52

47-1.60
412.60

562.60
914.60

101

I Προσυναρμολόγηση στον άξονα

II Προσυναρμολόγηση περιβλήματος της αντλίας.

III Ολοκλήρωση συναρμολόγησης στον άξονα

III II I

101

421.60 412.69 904.60 471.60 524.60
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► Περάστε τον προστατετυικό κάλυκα του άξονα (524.60) 
με εργαλείο συναρμολόγησης g (βοηθητικό σωλήνα) 
στον άξονα. Θέση επί του άξονα: Βλέπε "Σχέδιο τομής της 
στεγανοποίησης άξονα".

Ο άξονας είναι τώρα προσυναρμολογημένος.

Για να προσυναρμολογήσετε το περίβλημα της αντλίας: (II):

2. Τοποθετήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο (412.69) στην 
εγκοπή του περιβλήματος της αντλίας (101) .

3. Τοποθετήστε τον ακτινικό δακτύλιο στεγανοποίησης άξονα 
(421.60) στο καπάκι στεγανοποίησης (471.60). 

Σημείωση: Προσέξτε τη κατεύθυνση συναρμολόγησης του 
ακτινικού δακτυλίου στεγανοποίησης άξονα. Βλέπε "Σχέδιο 
τομής της στεγανοποίησης άξονα".

4. Σπρώξτε το καπάκι στεγανοποίησης στο περίβλημα της 
αντλίας από την πλευρά του κινητήρα. Διευθετήστε τις οπές 
των συνδέσεων του υγρού φραγής οριζόντια.

5. Εφοδιάστε τους φυτευτούς κοχλίες (904.60) με κοχλίας 
ασφαλείας και στερεώστε το καπάκι στεγανοποίησης..

Το περίβλημα της αντλίας είναι τώρα προσυναρμολογημένο.

Εικ. 40  Περίπτωση εφαρμογής C, ολοκλήρωση συναρμολόγηση σε άξονα (III)

Για να ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση στον άξονα (II):

6. Εφοδιάστε την κυλινδρική κοπίλια (562.60) με σύνδεσμο 
συναρμογής και κολλήστε στο χιτώνιο αποστάτη (543.60).

Σημείωση: Κολλήστε τις κυλινδρικές κοπίλιες στο χιτώνιο 
αποστάτη ατά τρόπο, ώστε σε καμία περίπτωση να μην έρ-
χονται σε επαφή με τον άξονα σε συναρμολογημένη κατά
σταση. Για τον σκοπό αυτό οι κυλινδρικές κοπίλιες πρέπει να 
εισέρχονται πλήρως στις οπές του κόντρα δακτυλίου 
(475.60). Σε περίπτωση που στον κόντρα δακτύλιο δεν 
υπάρχουν οπές, οι κυλινδρικές κοπίλιες πρέπει να πιάσουν 
στις επιμήκεις εσοχές του κόντρα δακτυλίου (βλέπε "Σχέδιο 
τομής της στεγανοποίησης άξονα ").

7. Κολλήστε το χιτώνιο αποστάτη με τον σύνδεσμο συναρμο-
γής στο χώρο στεγανοποίησης του περιβλήματος της αντλί
ας  (101).

8. Συναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας Βλέπε Κεφάλαιο 
9.10.3 „Συναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας“, σελίδα 28.

9. Εφοδιάστε τον κόντρα δακτύλιο (475.60) με στεγανοποιητι-
κό δακτύλιο (412.65).

10. Περάστε τον κόντρα δακτύλιο στον άξονα κατά τρόπο, ώστε 
η κυλινδρική κοπίλια του χιτωνίου αποστάτη να πιάνει στην 
επιμήκη οπή του κόντρα δακτυλίου.

11. Εφοδιάστε τον δακτύλιο ολίσθησης (472.60) με στρογγυ-
λούς στεγανοποιητικούς δακτυλίους (412.63).

12.  Εφοδιάστε τον δακτύλιο ολίσθησης με δακτύλιο πίεσης 
(474.60) και ελατήριο (478.60) και περάστε τον στον άξονα. 
Φροντίστε η προεξέχουσα ακμή του ελατηρίου να κουμπώ-
σει στον δακτύλιο ολίσθησης.

13. Εφοδιάστε τον συνδετήρα (543.60) mit με στρογγυλούς στε-
γανοποιητικούς δακτυλίους (412.64), (412.62) και περάστε 
τον στον άξονα. 

14. Για ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της στεγανοποίησης 
άξονα με τοποθέτηση της πτερωτής, βλέπε Κεφάλαιο 9.10.4 
„Συναρμολόγηση φτερωτής“, σελίδα 28.

Περίπτωση εφαρμογής D

Εικ. 41 Περίπτωση εφαρμογής D

Στην εικόνα επάνω παρουσιάζονται συνοπτικά εξαρτήματα κατά 
σειρά των ενεργειών συναρμολόγησης.

Για να προσυναρμολογήσετε στον άξονα (I):

1. Προσοχή! Κίνδυνος κοπής από αιχμηρά προστατευτικούς 
κάλυκες του άξονα. Φοράτε κατάλληλα γάντια προστασίας. 

► Περάστε τον προστατευτικό κάλυκα του άξονα (524.60) 
με εργαλείο συναρμολόγησης g (βοηθητικό σωλήνα) 
στον άξονα. Θέση επί του άξονα: Βλέπε "Σχέδιο τομής της 
στεγανοποίησης άξονα".

Ο άξονας είναι τώρα προσυναρμολογημένος.

412.62 412.64

543.60

475.60412.63

543.60 478.60 474.60 472.60 412.65

562.60

I Προσυναρμολόγηση στον άξονα

II Προσυναρμολόγηση περιβλήματος της αντλίας.

III Ολοκλήρωση συναρμολόγησης στον άξονα

III II I
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Εικ. 42 Περίπτωση εφαρμογής D, προσυναρμολόγηση στον άξονα  (I) και προσυναρ-
μολόγηση περιβλήματος αντλίας (II)

Για να προσυναρμολογήσετε το περίβλημα της αντλίας (II):

2. Κολλήστε την κυλινδρική κοπίλια (562.60) στο περίβλημα 
GLRD (47-2.60) με έναν σύνδεσμο συναρμογής.

Σημείωση: Κολλήστε τις κυλινδρικές κοπίλιες στο περίβλημα 
GLRD κατά τρόπο, ώστε σε καμία περίπτωση να μην έρχο-
νται σε επαφή με τον άξονα σε συναρμολογημένη κατάστα-
ση. Για τον σκοπό αυτό οι κυλινδρικές κοπίλιες πρέπει να πι-
άνουν πλήρως στις οπές του κόντρα δακτυλίου (475.60) . Σε 
περίπτωση που στον κόντρα δακτύλιο δεν υπάρχουν οπές, 
οι κυλινδρικές κοπίλιες πρέπει να πιάσουν στις επιμήκεις 
εσοχές του κόντρα δακτυλίου (βλέπε "Σχέδιο τομής της στε-
γανοποίησης άξονα ").

3. Εφοδιάστε το περίβλημα GLRD εξωτερικά με στρογγυλούς 
στεγανοποιητικούς δακτύλιους (412.60), (412.61) και εσω-
τερικά με ακτινικό στεγανοποιητικό δακτύλιο 
άξονα (421.60). 

Σημείωση: Προσέξτε την κατεύθυνση συναρμολόγησης του 
ακτινικού στεγανοποιητικού δακτυλίου του άξονα. Βλέπε 
"Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης άξονα".

4. Εφοδιάστε τον κόντρα δακτύλιο (475.60) με στεγανοποιητι-
κό δακτύλιο (412.65).

5. Περάστε έναν κόντρα δακτύλιο στο περίβλημα GLRD και συ-
ναρμολογήστε τα μαζί στο περίβλημα της αντλίας (101).

Σημείωση: Οι κυλινδρικές κοπίλιες του περιβλήματος GLRD 
πρέπει να πιάνουν στην επιμήκη οπή του κόντρα δακτυλίου.

6. Τοποθετήστε έναν δακτύλιο πίεσης (474.63)στο περίβλημα 
της αντλίας, ασφαλίστε με δακτύλιο ασφάλισης  (93-1.60).

Το περίβλημα της αντλίας είναι τώρα προσυναρμολογημένο.

7. Συναρμολογήστε το προσυναρμολογημένο περίβλημα της 
αντλίας  (101) στον άξονα, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 
9.10.3 „Συναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας“, σελίδα 28 .

Εικ. 43 Περίπτωση εφαρμογής D, ολοκλήρωση συναρμολόγησης στον άξονα (III)

Για να ολοκληρώσετε την προσυναρμολόγηση στον άξονα (III):

8. Εφοδιάστε τον δακτύλιο ολίσθησης (472.60) με στρογγυλό 
στεγανοποιητικό δακτύλιο (412.63).

9. Εφοδιάστε τον συνδετήρα (485.60) με στρογγυλούς στεγα-
νοποιητικούς δακτύλιους (412.64) (412.62).

10. εράστε τον δακτύλιο ολίσθησης με τον δακτύλιο πίεσης 
(474.60), το ελατήριο (478.60) και τον συνδετήρα (485.60) 
στον άξονα.

Σημείωση: Φροντίστε η προεξέχουσα ακμή του ελατηρίου 
να κουμπώσει στον δακτύλιο ολίσθησης.

11. Για ολοκλήρωση της συναρμολόγησης της στεγανοποίησης 
άξονα με τοποθέτηση της φτερωτής, βλέπε Κεφάλαιο 9.10.4 
„Συναρμολόγηση φτερωτής“, σελίδα 28.

Περίπτωση εφαρμογής Ε

Εικ. 44 Περίπτωση εφαρμογής Ε

Στην εικόνα επάνω παρουσιάζονται συνοπτικά εξαρτήματα κατά 
σειρά των ενεργειών συναρμολόγησης.

474.63

412.61
47-2.60

524.60

421.60
562.60

412.60

93-1.60

101
412.65

475.60

I Συναρμολόγηση στεγανοποίησης άξονα από την πλευρά του 
κινητήρα

II Συναρμολόγηση στεγανοποίησης άξονα από την πλευρά της 
αντλίας

412.62 412.64 474.60 412.63

472.60478.60485.60

II I
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Εικ. 45 Περίπτωση εφαρμογής E, συναρμολόγηση στεγανοποίησης άξονα από την 
πλευρά του κινητήρα (I)

Για να συναρμολογήσετε τη στεγανοποίηση του άξονα από την 
πλευρά του κινητήρα (I):

1. Μόνο στη FP...V: Σταθεροποιήστε τον δακτύλιο 
ρύθμισης (50-3.60) με φυτευτούς κοχλίες (904.61) στον 
άξονα. 

Εφοδιάστε τους φυτευτούς κοχλίες με βίδα ασφάλισης. Θέση 
επί του άξονα: Βλέπε "Σχέδιο τομής της στεγανοποίησης άξο-
να".

2. Περάστε τη ροδέλα (550.62) στον άξονα 

3. Εφοδιάστε τον δακτύλιο ολίσθησης (472.61) με στρογγυλό 
στεγανοποιητικό δακτύλιο (412.66).

4. Περάστε το ελατήριο (479.60) με τον δακτύλιο 
πίεσης (474.61), τον δακτύλιο ολίσθησης (472.61) στον 
άξονα. Φροντίστε η προεξέχουσα ακμή του ελατηρίου να 
κουμπώσει στον δακτύλιο ολίσθησης.

5. Για τη συναρμολόγηση του περιβλήματος της αντλίας βλέπε 
Κεφάλαιο 9.10.3 „Συναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας“, σελί-
δα 28.

6. Τοποθετήστε το στρογγυλό στεγανοποιητικό δακτύλιο 
(412.67) στον κόντρα δακτύλιο (475.61) και στο περίβλημα 
GLRD (47-2.60).

Ο άξονας είναι τώρα προσυναρμολογημένος από την πλευ-
ρά του κινητήρα.

Για να συναρμολογήστε τη στεγανοποίηση άξονα από την πλευ-
ρά της αντλίας (II):

7. Για να συναρμολογήστε τη στεγανοποίηση άξονα από την 
πλευρά της αντλίας ενεργήστε όπως περιγράφεται στο Κεφά
λαιο  „Περίπτωση εφαρμογής A“, σελίδα 23 .

Περίπτωση εφαρμογής F

Εικ. 46 Βασική έκδοση στεγανοποίησης άξονα: περίπτωση εφαρμογής F

Για να συναρμολογήσετε τη στεγανοποίηση άξονα από την 
πλευρά του κινητήρα (IV) στον άξονα:

Εικ. 47 Στεγανοποίηση άξονα από την πλευρά του κινητήρα (IV), περίπτωση εφαρμο-
γής F

► Περάστε το ελατήριο (479.50) με τον δακτύλιο πίεσης 
(474.51), τον στρογγυλό στεγανοποιητικό δακτύλιο 
(412.54), Gleitring (472.51), τον κόντρα δακτύλιο (475.51) 
και τον στρογγυλό στεγανοποιητικό δακτύλιο (412.53) στον 
άξονα. Φροντίστε η προεξέχουσα ακμή του ελατηρίου να 
κουμπώσει στον δακτύλιο ολίσθησης.

Για να συναρμολογήστε τη στεγανοποίηση άξονα από την πλευ-
ρά της αντλίας (I):

► Συναρμολογήστε τη στεγανοποίηση άξονα από την πλευρά 
της αντλίας (I) όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο  „Περίπτωση 
εφαρμογής B“, σελίδα 24 .

475.61

412.67

472.61 474.61

412.66 479.60

550.62

904.61

50-3.60

I Στεγανοποίηση άξονα από την πλευρά της αντλίας

IV Στεγανοποίηση άξονα από την πλευρά του κινητήρα

I IV

412.53 475.51 472.51 412.54 474.51 479.50
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9.10.3 Συναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας

Αντλία με σύνδεσμο φλάντζας

Εικ. 48 Συναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας με σύνδεσμο φλάντζας

► Περάστε το προσυναρμολογημένο περίβλημα της αντλίας 
(52) με τα ελάσματα αντιστάθμισης (53) στον άξονα έως την 
φλάντζα (54) και βιδώστε τα (βλέπε Κεφάλαιο 10.1 „Τεχνικά 
χαρακτηριστικά“, σελίδα 31). 

Αντλία με σύνδεσμο σύσφιξης

Εικ. 49 Συναρμολόγηση περιβλήματος αντλίας με σύνδεσμο σύσφιξης

1. Διευρύνετε ελαφρώς τη σύνδεση σύσφιξης (55) με μια σφή-
να. 

2. Μόνο σε διάταξη διπλής στεγανοποίησης άξονα: περάστε 
στον άξονα της αντλίας το σετ στεγανοποίησης από την 
πλευρά του κινητήρα.

3. Συναρμολογήστε το πλήρες περίβλημα στεγανοποίησης με 
τις στεγανοποιήσεις στο περίβλημα της αντλίας κια ασφαλί
στε από ενδεχόμενη μετατόπιση.

4. Περάστε το περίβλημα της αντλίας μέσω του άξονα της 
αντλίας στον σύνδεσμο σύσφιξης και βιδώστε ελαφρά τον 
κοχλία σύσφιξης (56). 

5. Περάστε στον άξονα το σετ στεγανοποίησης από την πλευ-
ρά της αντλίας.

6. Τοποθετήστε τη σφήνα  τον πλαστικό δακτύλιο με τις εγκο-
πές και την φτερωτή.

7. Τοποθετήστε τον στρογγυλό στεγανοποιητικό δακτύλιο στο 
περικόχλιο της φτερωτής, ασφαλίστε την φτερωτή από περι-
στροφή και σφίξτε το περικόχλιο.

8. Ρυθμίστε το διάκενο μετατοπίζοντας την κεφαλή της αντλίας 
εντός του συνδέσμους σύσφιξης (βλέπε Κεφάλαιο 9.9 „Έλεγ-
χος διακένων“, σελίδα 20). Παράλληλα διευθετήστε το στόμιο 
πίεσης (σύνδεσης του σωλήνα πίεσης) σε οριζόντια θέση.

9. Σφίξτε τον κοχλία σύσφιξης (56):

10. Συνέχεια με το κεφάλαιο Κεφάλαιο 9.10.5 „Κλείσιμο αντλίας“, 
σελίδα 29.

9.10.4 Συναρμολόγηση φτερωτής

Εικ. 50 Συναρμολόγηση φτερωτής

1. Κόψτε τον πλαστικό δακτύλιος ασφάλισης (59) και τοποθε-
τήστε τον στην εγκοπή του άξονα.

2. Περάστε την σφήνα (61) και την φτερωτή (60) στον άξονα.

3. Προσοχή: Κατά τη συγκράτηση της φτερωτής με το χέρι 
υφίσταται κίνδυνος τραυματισμού. 

► Συγκρατήστε την φτερωτή με μία ξύλινη σφήνα.

4. Περιστρέψτε το περικόχλιο της φτερωτής (57) με το στρογ-
γυλό παρέμβυσμα (58) στον άξονα και σφίξτε το (Ροπή σύ-
σφιξης = 100 Nm).

52

53
54

55
56

Σπείρωμα Ροπή σύσφιξης

M16 100 Nm

M24 200 Nm

Πίνακας 10  Ροπές σύσφιξης περικοχλίων φτερωτής

Σπείρωμα Ροπή σύσφιξης

Ειδική έκδοση κινη-
τήρα

M10 36 Nm

Βασική έκδοση 
κινητήρα

M10 45 Nm

M12 75 Nm

Πίνακας 11  Ροπές σύσφιξης για σύνδεσμο σύσφιξης

57 58 59 60

61
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9.10.5 Κλείσιμο αντλίας

Εικ. 51 Καπάκι αντλίας

► Ανοίξτε το καπάκι της αντλίας (64) με το στρογγυλό παρέμ-
βυσμα στεγανοποίησης (65) . Βιδώστε σφιχτά τα περικόχλια 
(62) με τις ροδέλες (63).

9.11 Μοντέλο FPE και FP…V: Συναρμολόγηση 
και ευθυγράμμιση άξονα αντλίας

Σημείωση: Μετά την αντικατάσταση του κινητήρα IEC πρέπει να 
συναρμολογηθεί και να ευθυγραμμιστεί ο άξονας της αντλίας.

Περιστρεφόμενα εξαρτήματα

Θλάσεις και σοβαροί τραυματισμοί

► Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε τον από ενδε-
χόμενη επανενεργοποίηση.

1. Αφαιρέστε τις σφήνες από τους στροφείς του άξονα του κι-
νητήρα. 

2. Σε ηλεκτροκινητήρες με ισχύ μεγαλύτερη των 30kW: Χρησι-
μοποιήστε τις περιλαμβανόμενες στην παραδοτέα συσκευα
σία σφήνα ημίσεως.

3. Καθαρίστε από τα λιπαντικά τους στροφείς τον άξονα του κι-
νητήρα και την υποδοχή του άξονα της αντλίας με καθαρι
στικό π.χ. „OKS 2610 Universalreiniger“.

4. Λειάνετε το έκκεντρο του άξονα του κινητήρα και την εγκο-
πη της σφήνας με γυαλόχαρτο για εξομαλύνετε την επιφά
νεια.

5. Αλείψτε το έκκεντρο του άξονα του κινητήρα στην περιοχή 
της πλάτης του άξονα με γέλη στεγανοποίησης π.χ. "Stucarit 
309".

6. Περάστε τον άξονα της αντλίας με τον δίσκο συστολής στον 
έκκεντρο του κινητήρα έως την πλάτη του άξονα.

7. Βιδώστε σταυρωτά τους κοχλίες του δίσκου συστολής.

8. Τοποθετήστε μετρητή στον άξονα της αντλίας για να ελέγξτε 
την ανοχή της κυκλικής κίνησης προς τη φλάντζα του κινη-
τήρα.

9. Ελέγξτε την αξονική απόκλιση του άξονα της αντλίας σε συ-
νάρτηση με την ισχύ του κινητήρα

– Ηλεκτροκινητήρας < 30 kW: μέγ. ανοχή αξονικής απόκλι-
σης = 0,06 mm

– Ηλεκτροκινητήρας > 30 kW: μέγ. ανοχή αξονικής απόκλι-
σης = 0,08 mm

10. Ευθυγραμμίστε την περιστροφική διαδρομή του άξονα, εφό-
σον χρειάζεται.

9.12 Μοντέλο L: Αντικατάσταση συμπλέκτη

Χρησιμοποιείτε μόνο συμπλέκτες εγκεκριμένους από την 
Fristam. Ο συμπλέκτης πρέπει να αντιστοιχεί στην χαρακτηριστι-
κή καμπύλη της αντλίας. Εάν έχετε ερωτήσεις επικοινωνήστε με 
την Fristam.

Διαδικασία

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και ασφαλίστε τον από ενδε-
χόμενη επανενεργοποίηση.

2. Αποσυναρμολογήστε το προστατευτικό κάλυμμα του συ-
μπλέκτη.

3. Αφαιρέστε τα ελαστικά του συμπλέκτη.

4. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον κινητήρα από το πλαίσιο βά-
σης ή το υπόβαθρο .

5. Φροντίστε για τη φιλική για το περιβάλλον απόρριψη των 
εξαρτημάτων του συμπλέκτη.

6. Τοποθετήστε νέα εξαρτήματα συμπλέκτη (ελαστικά, φλά-
ντζα, ενδεχ. δακτυλίους ασφάλισης)  στον κινητήριο άξονα 
και στον άξονα του συστήματος μετάδοσης.

7. Τοποθετήστε τον κινητήρα στο πλαίσιο βάσης ή στο υπόβα-
θρο  και σφίξτε ελαφρά τους κοχλίες στερέωσης.

8. Ελέγξτε την κεντρική και εγκάρσια μετατόπιση των αξόνων. 

Σπείρωμα Ροπή σύσφιξης

M5 6 Nm

M6 12 Nm

M8 30 Nm

62
63

65
64
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Εικ. 52 Κεντρική μετατόπιση

Εικ. 53 Εγκάρσια μετατόπιση

9. Οι αποκλίσεις από την εγκάρσια και αξονική μετατόπιση 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερες. Ευθυγραμμίστε 
ξανά τους άξονες, εφόσον χρειάζεται.

10. Βιδώστε τον κινητήρα στο πλαίσιο βάσης ή στο υπόβαθρο .

11. Για τις τιμές αποστάσεων των δύο φλαντζών του συμπλέκτη 
ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης συμπλέκτη. Βλέπε 
"Τεκμηρίωση προμηθευτών" στα συνημμένα έγγραφα.

12. Στερεώστε την φλάντζα του συμπλέκτη στον άξονα με την 
προβλεπόμενη απόσταση.

13.  Στερεώστε τα ελαστικά του συμπλέκτη. Για αυτό σφίξτε 
τους κοχλίες ομοιόμορφα και σταυρωτά. Τηρήστε τις ανα-
γραφόμενες στις οδηγίες συναρμολόγησης συμπλέκτη, τιμές 
ροπής στρέψης.

14. Συναρμολογήστε το προστατευτικό κάλυμμα του συμπλέ-
κτη.
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10 Παράρτημα 1

10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

10.1.1 Ροπές στρέψης σύσφιξης κοχλιών και περικοχλίων

Υλικό: Χάλυβας, Κλάση αντοχής 8.8

Υλικό: Χάλυβας υψ. ποιότητας, Κλάση αντοχής 70

Υλικό: Χάλυβας, Κλάση αντοχής 80

10.1.2 Στάθμη θορύβου

10.2 Διαστήματα συντήρησης1

1Για τα διαστήματα συντήρησης του κινητήρα, ανατρέξτε στις "Οδηγίες λειτουργίας κινητήρα".

Σπείρωμα M6 M8 M10 M12 M16 M20

Ροπή σύσφιξης 
[Nm]

11 27 54 93 230 464

Σπείρωμα M6 M8 M10 M12 M16 M20

Ροπή σύσφιξης 
[Nm]

7,4 17,5 36 62 150 303

Σπείρωμα M6 M8 M10 M12 M16 M20

Ροπή σύσφιξης 
[Nm]

1o 24 49 80 203 393

Μέγεθος Στάθμη θορύβου

dB(A)

711/712 75

721/722 71

741/742 79

751/752 78

7451/7452 78

3401/3402 71

3521/3522 74

3531/3532 79

3541/3542 78

3451/3452 81

3551/3552 81

1151/1152 89

1231/1232 79

1241/1242 89

1251/1252 92
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Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για ηλεκτρική σύνδεση 50 Hz και 
λειτουργία της αντλίας σε μέγιστη απόδοση. Σε άλλες συνθήκες 
λειτουργίας η στάθμη θορύβου ενδέχεται να παρουσιάζει σημα
ντικές αποκλίσεις. Βλέπε σχετικά „Χαρακτηριστική καμπύλη αντλί-
ας“ στα συνημμένα έγγραφα.

Μοντέλο Διάστημα Ενέργεια συντήρησης Κεφάλαιο

Όλες με την επιλογή "Υγρό 
φραγής και απόσβεσης"

Καθημερινά Ελέγξτε το υγρό φραγής και από-
σβεσης.

Βλέπε Κεφάλαιο 9.3 „Έλεγχος υγρού φραγής ή απόσβεσης (προαι-
ρετική επιλογή)“, σελίδα 16.

L 2, L 3/L3V, L4V Καθημερινά Έλεγχος στάθμης λαδιού

KF1, KF2, KF3 5.000 h Λίπανση εδράνου άξονα ΒλέπεΚεφάλαιο 9.5.4 „Μοντέλο KF“, σελίδα 17.

L 2, L3/L3V, L4V 5.000 h Αλλαγή λαδιών Βλέπε Κεφάλαιο 9.5.2 „Μοντέλο L 2, L 3/L3V, L 4V“, σελίδα 16.

L1 5.000 h Λίπανση εδράνου άξονα ΒλέπεΚεφάλαιο 9.5.3 „Μοντέλο L1“, σελίδα 17.

Όλες Εφόσον χρειάζε-
ται

Αντικατάσταση στεγανοποίησης 
άξονα

ΒλέπεΚεφάλαιο 9.7 „Αντικατάσταση διάταξης στεγανοποίησης 
άξονα“, σελίδα 19.

Όλες Εφόσον χρειάζε-
ται

Αντικατάσταση κινητήρα ΒλέπεΚεφάλαιο 9.6 „Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα“, σελίδα 18.

FPE/FPV Εφόσον χρειάζε-
ται

Αντικατάσταση άξονα Βλέπε Κεφάλαιο 9.11 „Μοντέλο FPE και FP…V: Συναρμολόγηση και 
ευθυγράμμιση άξονα αντλίας“, σελίδα 29

Όλες Σύμφωνα με 
στοιχεία κατα
σκευαστή

Λίπανση εδράνων κινητήρα Βλέπε Κεφάλαιο 9.4 „Λίπανση εδράνων ηλεκτροκινητήρα“, σελίδα 
16.
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10.3 Πίνακας βλαβών

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Η αντλία δεν αντλεί ή δεν αντλεί ομοιόμορφα Ο αγωγός αναρρόφησης είναι φραγμένος/βουλω-
μένος

Αποφράξτε/καθαρίστε τον αγωγό αναρρόφησης

Το φίλτρο αναρρόφησης είναι λερωμένο Καθαρίστε το φίλτρο αναρρόφησης

Η βαλβίδα απομόνωσης στην πλευρά της πίεσης 
είναι κλειστή

Ανοίξτε τον αγωγό πίεσης

Η αντλία δεν έχει γεμίσει πλήρως με υγρό. Εγκαταστήστε το σωλήνα κατά τρόπο, ώστε το 
περίβλημα να γεμίζει με υγρό και σε κατάσταση 
εκτός λειτουργίας.

Αντλία με γεωδαιτικό ύψος αναρρόφησης1: η 
στάθμη του υγρού πέφτει σε κατάσταση εκτός λει
τουργίας

Εγκαταστήστε μία δικλείδα πέδησης

Διαρροή στον αγωγό αναρρόφησης (τραβάει 
άερα)

Στεγανοποιήστε τον αγωγό αναρρόφησης

Η δικλείδα πέδησης έχει εμπλοκή, είναι λερωμένη Αποκαταστήστε τη λειτουργία της δικλείδας, 
καθαρίστε την

Υπερβολικά μεγάλο ύψος αναρρόφησης Τοποθετήστε την αντλία χαμηλότερα
Μειώστε το ύψος αναρρόφησης

Παγίδευση αέρα στον αγωγό αναρρόφησης Διευθετήστε τον αγωγό αναρρόφησης με ανοδική 
κλίση.

Υπερβολική ποσότητα αέρα ή αερίου στο αντλού-
μενο μέσο.

Εγκατάσταση βαλβίδες εξαέρωσης

Εισχώρηση αέρα στην στεγανοποίηση άξονα Ελέγξτε την εγκατάσταση της στεγανοποίησης 
του άξονα
Αντικαταστήστε τα ελαστομερή

Σπηλαίωση στην είσοδο της φτερωτής,
Υπερβολική αντίσταση στον αγωγό αναρρόφησης
Υπερβολικά μεγάλο ύψος αναρρόφησης
Οι τιμές NPSH του συστήματος δεν έχουν προ-
σαρμοστεί στην αντλία.

Βελτιστοποιήστε τον αγωγό αναρρόφησης,
Αυξήστε το ύψος εισόδου
Μειώστε τη θερμοκρασία του μέσου
Επικοινωνήστε με την Fristam

Υπερβολικά υψηλή ροή άντλησης Η βαλβίδα στην πλευρά πίεσης είναι πολύ ανοιχτή Μειώστε το άνοιγμα της βαλβίδας

Διάμετρος του αγωγού πίεσης υπερδιαστασιολο-
γημένη

Μειώστε το ονομαστικό εύρος του σωλήνα. 
Χρησιμοποιήστε διάφραγμα

Η διάμετρος της φτερωτής είναι υπερβολικά 
μεγάλη

Μειώστε την εξωτερική διάμετρο της φτερωτής
Μειώστε τον αρ. στροφών με μετατροπέα συχνό-
τητας
Επικοινωνήστε με την Fristam

Υπερβολικά χαμηλή ροή άντλησης Επιλέχθηκε πολύ μικρή αντλία Επικοινωνήστε με την Fristam

Επιλέχθηκε πολύ μικρή διάμετρος της φτερωτής Επικοινωνήστε με την Fristam
Αντικαταστήστε την φτερωτή

Λανθασμένη φορά περιστροφής του κινητήρα Αλλάξτε τις συνδέσεις στο κιβώτιο ακροδεκτών 
του κινητήρα

Υπερβολικά μικρός αρ. στροφών (λάθος τάση) Διορθώστε τη σύνδεση σύμφωνα με την πινακίδα 
τύπου

Υπερβολικά μικρό ονομαστικό εύρος των σωλή-
νων

Χρησιμοποιήστε σωλήνες μεγαλύτερης διαμέ-
τρου

Οι αντιστάσεις στους σωλήνες αναρρόφησης ή/
και πίεσης είναι υπερβολικά υψηλές

Βελτιστοποιήστε το σύστημα σωληνώσεων,
Περιορίστε τις κάμψεις και τις βαλβίδες
Επικοινωνήστε με την Fristam

Ο αγωγός έχει βουλώσει ή έχει λερωθεί Καθαρίστε τους αγωγούς

Ξένα σώματα/εναποθέσεις στην φτερωτή Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε την φτερωτή

Λανθασμένη ρύθμιση φτερωτής Ελέγξτε το διάκενο της φτερωτής και ρυθμίστε εκ 
νέου

Υπερβολικά υψηλή πυκνότητα του αντλούμενου 
μέσου
Υπερβολικά υψηλό ιξώδες του αντλούμενου 
μέσου

Επικοινωνήστε με την Fristam
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Μεταλλικός θόρυβος Ξένα σώματα στο εσωτερικό της αντλίας Αποσυναρμολογήστε, ελέγξτε, επισκευάστε

Μηχανική εκκίνηση φτερωτής Επαναρυθμίστε το διάκενο της φτερωτής
Σφίξτε το περικόχλιο της φτερωτής
με δυναμόκλειδο

Ξηρή λειτουργία αντλίας/στεγανοποίησης άξονα Τροφοδοτήστε αμέσως αντλούμενο μέσο 
Ανοίξτε το σύρτη της βαλβίδας αναρρόφησης

Θόρυβοι ροής Λειτουργία στην περιοχή υπερβολικού φορτίου ή 
μερικού φορτίου

Ρυθμίστε το σημείο λειτουργίας βάσει σχεδίασης

Υπερβολικά υψηλές απώλειες ροής στον αγωγό 
αναρρόφησης

Αυξήστε τον ονομαστικό εύρος
Τοποθετήστε βραχύτερο αγωγό
Αποτρέψετε την απαέρωση 

Σπηλαίωση Ελέγξτε την προϋπόθεση της αξιολόγησης NPSH,
Επικοινωνήστε με την Fristam

Δονήσεις Οι σωληνώσεις αναρρόφησης και πίεσης επιβαρύ-
νουν υπερβολικά την αντλία.

Υποστηρίξτε τις σωληνώσεις κατά τρόπο ώστε
να μην επιβαρύνεται η αντλία, εγκαταστήστε
αποσβεστήρες ταλαντώσεων, εφόσον χρειάζεται
Προστατεύστε την αντλία από υδραυλικά πλήγ-
ματα

Υπερβολική θέρμανση της έδρασης άξονα Ζημιά στα έδρανα Αντικαταστήστε τα έδρανα

Υπερβολικά υψηλή κατανάλωση ρεύματος του 
κινητήρα

Υπερβολικά μεγάλη ροή άντλησης Στραγγαλίστε τον αγωγό πίεσης ή

Μειώστε τον αρ. στροφών με μετατροπέα συχνό-
τητας

Η διάμετρος της φτερωτής είναι υπερβολικά 
μεγάλη 

Μειώστε τη διάμετρο της φτερωτής
Επικοινωνήστε με την Fristam

Υπερβολικά υψηλή τιμή ιξώδους ή πυκνότητα του 
αντλούμενου μέσου

Επικοινωνήστε με την Fristam

Εκτεταμένες ζημιές στην έδραση του άξονα,
Παραμόρφωση άξονα

Αποσυναρμολογήστε, ελέγξτε. 
Επισκευή από την Fristam.

Διαρροή στη στεγανοποίηση άξονα Χαλαρωμένο περικόχλιο φτερωτής Αποσυναρμολογήστε την φτερωτή, ελέγξτε την 
πλάτη του άξονα
Ελέγξτε τη στεγανοποίηση του άξονα, συναρμο-
λογήστε την φτερωτή με την προβλεπόμενη ροπή 
σύσφιξης
Αντικαταστήστε το εξάρτημα, εφόσον χρειάζεται

Μηχανική ζημιά / φθορά της στεγανοποίησης 
άξονα, του ακτινικού στεγανοποιητικού δακτυ-
λίου του άξονα

Αντικατάσταση του ακτινικού στεγανοποιητικού 
δακτυλίου του άξονα μαζί με τα ελαστομερή, 
ενδεχομένως αλλαγή του χρησιμοποιούμενου 
τύπου
Επικοινωνήστε με την Fristam

Ξηρή λειτουργία της στεγανοποίησης άξονα, 
Υπερβολικά μεγάλο ύψος αναρρόφησης
Υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία αντλούμενου 
μέσου

Αυξήστε την πίεση εισόδου της αντλίας.
Μειώστε το ύψος αναρρόφησης
Χρησιμοποιήστε διάταξη διπλής στεγανοποίησης 
άξονα
Επικοινωνήστε με την Fristam

Υπερβολικά υψηλή πίεση νερού φραγής Ρυθμίστε με στραγγαλιστική βαλβίδα

Υπερβολικά χαμηλή πίεση νερού φραγής Αντικαταστήστε τον ακτινικό στεγανοποιητικό 
δακτύλιο άξονα

Τα λάστιχα νερού έχουν βουλώσει
(Βλάβη του ακτινικού στεγανοποιητικού δακτυ-
λίου του άξονα ως συνέπεια)
Το νερό φραγής δεν είναι καθαρό

Καθαρίστε τα σωληνάκια του νερού
Ρυθμίστε την είσοδο και έξοδο του νερού,
Χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό θερμοκρασίας έως 
70°C 

Υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία του αντλούμε-
νου μέσου

Επικοινωνήστε με την Fristam
Μετασκευή με εγκατάσταση διάταξης διπλής στε-
γανοποίησης

1.Το "γεωδαιτικό ύψος αναρρόφησης" είναι η κάθετη απόσταση ανάμεσα στην επιφάνεια της στάθμης υγρού από τη πλευρά αναρρόφη-
σηςκαι του κέντρου των συνδέσεων σωλήνων αντλίας.

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση
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10.4 Κλειδάριθμος

Ο γενικός κλειδάριθμος αναφέρεται στα συνημμένα  "Σχέδια τομής". Οι αριθμοί των εξαρτημάτων αντιστοιχούν σε αυτούς του προτύπου  
DIN 24250.

Αρ. εξαρ-
τήματος

Ονομασία

101 Περίβλημα αντλίας

108 Κλιμακωτό περίβλημα

160 Καπάκι

13-1 Πίσω τοίχωμα περιβλήματος

13-2 Προσθήκη περιβλήματος

130 Τμήμα περιβλήματος

132 Αντιτριβικός δακτύλιος

135 Δακτύλιος φθοράς

154 Ενδιάμεσο τοίχωμα

156 Στόμιο πίεσης

18-1 Θολωτό έλασμα

18-2 Αποσβεστήρας κραδασμών

182 Πόδι

21-1 Άξονας παράλληλης πρόωσης

213 Κινητήριος άξονας

23-1 Πτερύγιο

26-1 Στήριγμα για περίβλημα GLRD

230 Φτερωτή

32-1 Κωνικό έδρανο

32-2 Κυλινδρικό έδρανο

32-3 Ένσφαιρο έδρανο βαθέως 
αύλακα

32-4 Έδρανο με κωνικά κύλιστρα

321 Ακτινικό έδρανο με σφαιρικά 
κύλιστρα

322 Ακτινικό έδρανο με κυλινδρικά 
κύλιστρα

325 Βελονοειδές έδρανο

330 Φορέας εδράνου

331 Βάση εδράνου

341 Κινητήρια λατέρνα αντλίας

344 Λατέρνα φορέα εδράνου

350 Περίβλημα εδράνου

360 Καπάκι εδράνου

40-4 Οδηγός πείρος

400 Παρέμβυσμα 

410 Στεγανοποίηση προφίλ

411 Στεγανοποιητικός δακτύλιος 

412 Στρογγυλός στεγανοποιητικός 
δακτύλιος

421 Ακτινικός στεγανοποιητικός 
δακτύλιος

422 Τσιμούχα

423 Δακτύλιος λαβυρίνθου

433 GLRD  

45-1 Δακτύλιος υποστήριξης

451 Περίβλημα υδραυλικής σύνδε-
σης

454 Δακτύλιος υδραυλικής σύνδε-
σης

47-1 Ελατήριο με δίσκο

47-2 Περίβλημα GLRD 

47-3 Σφηνωτός δακτύλιος

47-5 Περικόχλιο δακτυλίου

471 Καπάκι στεγανοποίησης

472 Δακτύλιος ολίσθησης

474 Δακτύλιος πίεσης

475 Κόντρα δακτύλιος

476 Φορέας κόντρα δακτυλίου

477 Ελατήριο για GLRD

478 Ελατήριο δεξιά

479 Ελατήριο αριστερά

481 Πτυσσόμενο διάφραγμα

482 Φορέας πτυσσόμενου διαφράγ-
ματος

484 Έδρα ελατηρίου

485 Συνδετήρας

500 Δακτύλιος

50-1 Ελατηριωτός δακτύλιος

50-2 Δακτύλιος V 

50-3.60 Ρυθμιστικός δακτύλιος

504 Δακτύλιος αποστάτης

520 Κάλυκας

523 Κάλυκας άξονα

524 Προστατευτικός κάλυκας άξονα

525 Κάλυκας αποστάτης

54-1 Χιτώνιο κυλίνδρου καπακιού

54-2 Χιτώνιο κυλίνδρου

54-3 Σταθερό χιτώνιο

540 Χιτώνιο

543 Χιτώνιο αποστάτης

55-1 Ελατηριωτή ροδέλα ασφαλείας

550 Δισκοειδής δακτύλιος

551 Ροδέλα αποστάτης

554 Ροδέλα

561 Πείρος

56-1 Περόνη σύσφιξης

56-2 Ήλος με εντομή

560 Κοπίλια

562 Κυλινδρική κοπίλια

59-2 Δίσκος ασφάλισης

59-3 Δίσκος συστολής

59-4 Λατέρνα αντλίας

59-5 Μεμβράνη

642 Δείκτης στάθμης λαδιού

680 Επένδυση

68-1 Έλασμα στήριξης

68-2 Ταινία αφρώδους υλικού

68-3 Στήριγμα επένδυσης

68-4 Διάφραγμα

68-5 Έλασμα προστασίας CF

681 Προστατευτικό ζεύξης

701 Παρακαμπτήριος αγωγός

710 Σωλήνας
71-1 Σωλήνας σύνδεσης

Αρ. εξαρ-
τήματος

Ονομασία

715 Σωλήνας διακλάδωσης

722 Μούφα σύνδεσης φλάντζας

723 Φλάντζα

724 Τυφλή φλάντζα

733 Κολιέ σωλήνα

751 Περίβλημα αντλίας

755 Πείρος βαλβίδας

756 Ελατήριο βαλβίδας

759 Πιατάκι βαλβίδας

800 Ηλεκτροκινητήρας

801 Ηλεκτροκινητήρας φλάντζας

87-1 Κιβώτιο μετάδοσης κίνησης

87-2 Κάλυμμα μετάδοσης κίνησης

87-3 Καπάκι μετάδοσης κίνησης

87-4 Πόδι μετάδοσης κίνησης

839 Επαφή

872 Οδοντοτροχός

89-1 Στέλεχος προσθήκης

89-2 Σκελετός θολωτού ελάσματος

89-3 Πόδι κινητήρα

89-4 Χειρολαβή

89-5 Καπάκι προστασίας

89-6 Τροχός

89-8 Έλασμα χάλυβα

89-9 Φορέας κινητήρα

89-10 Φορέας κινητήρα

89-11 Φορέας θολωτό ποδιού ρύθμ 
ύψους

892 Βάση

894 Κονσόλα

897 Οδηγός ευθυγράμμισης

90-1 Ακέφαλος κοχλίας

90-3 Κωνικός πείρος

90-4 Οδηγός πείρος

90-5 Κοχλιοδακτύλιος

900 Κοχλίας

901 Εξαγωνικός κοχλίας

902 Μπουζόνι πώματος

903 Κοχλίας ασφαλείας

904 Φυτευτός κοχλίας

906 Κοχλίας φτερωτής

909 Ρυθμιστικός κοχλίας

91-1 Κυλινδρικός κοχλίας με εγκοπή

913 Κοχλίας εξαέρωσης

914 Κοχλίας εσωτερικού εξαγώνου

92-1 Περικόχλιο σταυροειδούς 
λαβής, μακρύ

92-2 Περικόχλιο σταυροειδούς 
λαβής, βραχύ

92-3 Περικόχλιο προστασίας

92-4 Περικόχλιο πτερυγίου

92-5 Κοχλίας εξολκής

Αρ. εξαρ-
τήματος

Ονομασία



35

92-6 Στερέωση πτερυγίου

92-7 Περικόχλιο με κολάρο

920 Εξαγωνικό περικόχλιο

921 Περικόχλιο άξονα

922 Περικόχλιο φτερωτής

923 Περικόχλιο εδράνου

93-1 Δακτύλιος συγκράτησης

930 Ασφάλεια

931 Έλασμα ασφάλισης

932 Ασφαλιστικός δακτύλιος

940 Επίπεδη σφήνα

941 Ημικυκλική σφήνα

950 Ελατήριο

Αρ. εξαρ-
τήματος

Ονομασία



/ / ΦΥΓΌΚΕΝΤΡΗ ΑΝΤΛΊΑ / / /

36

10.5 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Ο κατασκευαστής: FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg

Δηλώνει δια της παρούσης, πως το κάτωθι προϊόν (αντλίας με κι-
νητήρα):  

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

– Αντλίες θετικής εκτόπισης, τύποι: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Αναμίκτες κόνεων, τύποι: PM

– Σειριακός αριθμός: βλέπε εξώφυλλο εγχειριδίου λειτουρ-
γίας

πληροί όλες τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας Μηχανήματα 
(2006/42/EΚ).

Επίσης το μηχάνημα πληροί όλες τις απαιτήσεις των οδηγιών 
Ηλεκτρολογικό υλικό (2014/35/EΕ) και Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα (2014/30/EΕ), Κανονισμός (EΚ) Αρ. 1935/2004 και 
FDA.

Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα.

– DIN EN 809:2012-10: Αντλίες και συγκροτήματα αντλιών 
για υγρά - Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις Ασφαλείας

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Ασφάλεια μηχανημάτων – Βα-
σικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Αξιολόγηση και 
μείωση κινδύνων

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης: Julia Friedsch
Τηλ.: +49(0)40 72556-107
Διεύθυνση: βλέπε διεύθυνση κατασκευαστή

Αμβούργο, 30.10.2020

Julia Friedsch / Διεύθυνση τμ. Διαχείρισης Ποιότητας

10.6 Δήλωση ενσωμάτωσης ΕΚ

Ο κατασκευαστής: FRISTAM Pumpen KG (GmbH&Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg

Δηλώνει δια της παρούσης, πως το κάτωθι προϊόν (αντλίας με κι-
νητήρα):   

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

– Αντλίες θετικής εκτόπισης, τύποι: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Αναμίκτες κόνεων, τύποι: PM

– Σειριακός αριθμός: βλέπε εξώφυλλο εγχειριδίου λειτουρ-
γίας

βάσει της οδηγίας Μηχανήματα (2006/42/EΚ) Παράρτημα II B 
συνιστά ένα ημιτελές μηχάνημα.

Οι σχετικές, βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας της 
υγείας βάσει του παραρτήματος Ι της ως άνω οδηγίας εφαρμό
στηκαν και τηρήθηκαν.

Επίσης το ημιτελές μηχάνημα πληροί τις απαιτήσεις των Κανονι-
σμών (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 και FDA.

Το ημιτελές μηχάνημα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνον, 
εάν προηγουμένως έχει διαπιστωθεί πως η μηχανή στην οποία 
πρέπει να ενσωματωθεί το ημιτελές μηχάνημα, πληροί τους 
όρους της οδηγίας Μηχανήματα (2006/42/EΚ).

Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα.

– DIN EN 809:2012-10: Αντλίες και συγκροτήματα αντλιών 
για υγρά - Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις Ασφαλείας

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Ασφάλεια μηχανημάτων – Βα-
σικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - Αξιολόγηση και 
μείωση κινδύνων

Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την υποχρέωση, να υποβάλει 
ηλεκτρονικώς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα ειδικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης του ημιτελούς μηχανήματος στις εκάστοτε αρμόδι
ες υπηρεσίες.

Τα σχετικά με το μηχάνημα ειδικά έγγραφα τεχνικής τεκμηρίω-
σης, όπως προβλέπονται στο παράρτημα VII Μέρος B, έχουν συ-
νταχθεί.

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης: Julia Friedsch
Τηλ.: +49(0)40 72556-107
Διεύθυνση: βλέπε διεύθυνση κατασκευαστή

Αμβούργο, 30.10.2020

Julia Friedsch / Διεύθυνση τμ. Διαχείρισης Ποιότητας
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11 Παράρτημα 2 – Οδηγίες συναρμολό-
γησης (προαιρετικά)

11.1 Υπόδειξη ασφαλείας

Οι προκείμενες οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται απο-
κλειστικά σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

11.2 Εφαρμογή

Οι συγκεκριμένες οδηγίες συναρμολόγησης ισχύουν για αντλίες 
που παραδίδονται χωρίς κινητήρα (προαιρετική επιλογή) και 
έχουν προσυναρμολογηθεί. 

Εικ. 54 Ημιτελές μηχάνημα: Ενδεικτική απεικόνιση αντλίας χωρίς κινητήρα, συμπλέ-
κτη και πλαίσιο βάσης,  στο παράδειγμα μοντέλου KF και L

Σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύουν τα ακόλουθα στοιχεία του 
αναφέρονται στις"Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας" για τα πλή-
ρη μηχανήματα 

– Κεφάλαιο 10.5 „Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ“, σελίδα 36,

– Κεφάλαιο 10.1.2 „Στάθμη θορύβου“, σελίδα 31

– Κεφάλαιο 2.4.4 „Πινακίδα τύπου“, σελίδα 7.

11.3 Πινακίδα τύπου

Εικ. 55 Πινακίδα τύπου σε αντλία χωρίς σύστημα μετάδοσης κίνησης

11.4 Μεταφορά χωρίς ηλεκτροκινητήρα 

Η μεταφορά επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο από εκπαι-
δευμένο προσωπικό. 

Η αντλία μπορεί να μεταφερθεί με παλετοφόρο ή γερανό. 

Μεταφέρετε την αντλία πάντοτε στη θέση τοποθέτησης.

11.4.1 Υποδείξεις ασφαλείας 

Πτώση εξαρτημάτων ή μη ασφαλισμένα εξαρτήματα 

Σοβαρά θλαστικά τραύματα. 

► Σε όλες τις εργασίες μεταφοράς φοράτε καταρχήν υποδήμα
τα ασφαλείας. 

Λανθασμένη θέση μεταφοράς της αντλίας 

Διαρροή υγρών που προκαλούν εγκαύματα, είναι τοξικά ή ρυ-
παίνουν. Σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από μόλυνση. 

► Μεταφέρετε την αντλία πάντοτε στη θέση τοποθέτησης.

Ανοιχτές, μη σφραγισμένες συνδέσεις σωλήνων 

Υλικές ζημιές από βρωμιές, προσκρούσεις ή υγρασία στην 
αντλία. 

► Αφαιρέστε τα καλύμματα των συνδέσεων των σωλήνων 
μόνο λίγο πριν τη σύνδεση με τους σωλήνες.

11.4.2 Μεταφορά με παλετοφόρο 

Μη ασφαλισμένα εξαρτήματα 

Σοβαρός τραυματισμός από συντριβή, μώλωπες στα άκρα, υλι-
κές ζημιές.

► Ασφαλίζετε την αντλία πριν τη μεταφορά. Στερεώστε την 
αντλία στην παλέτα με ιμάντες ή βιδώστε την στην παλέτα.

Προετοιμασία 

Ελέγξτε, εάν η αντλία είναι επαρκώς ασφαλισμένη στην παλέτα. 
Παράδειγμα με ιμάντες  Εικ. 56 „Μεταφορά με παλετροφόρο“, σε-
λίδα 38. 

Διαδικασία 

1. Παραλάβετε την παλέτα με τις περόνες του παλετοφόρου. 

2. Μεταφέρετε προσεκτικά και αποθέστε την παλέτα στο χώρο 
τοποθέτησής της. 

66 Κατασκευαστής

67 Τύπος: Σειρά αντλίας, μέγεθος, μοντέλο, έκδοση

68 S.-Nr.: Αριθμός σειράς της αντλίας

69 H: Ύψος άντλησης [m]; χωρίς σύστημα μετάδοσης: δεν υπάρ-
χουν στοιχεία

70 P: Ισχύς κινητήρα [kW]; χωρίς σύστημα μετάδοσης: δεν υπάρ-
χουν στοιχεία

71 Έτος κατασκευής

66

67
68

71

69

72

73

74

70

72 m: Μάζα (Αντλία χωρίς σύστημα μετάδοσης) [kg]

73 nN: Ονομαστικός αρ. στροφών [1/min]; χωρίς σύστημα μετάδο-
σης δεν υπάρχουν στοιχεία

74 Q: Ροή άντλησης [m³/h]; χωρίς σύστημα μετάδοσης δεν υπάρ-
χουν στοιχεία
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Εικ. 56 Μεταφορά με παλετροφόρο

11.4.3 Μεταφορά με γερανό

Πτώση εξαρτημάτων 

Θάνατος από συντριβή, μώλωπες στα άκρα, υλικές ζημιές. 

► Χρησιμοποιείτε μόνο ενδεδειγμένα μέσα μεταφοράς και 
πρόσδεσης, κατασκευασμένα να αντέχουν το συνολικό βά-
ρος της αντλίας. 

Για στοιχεία σχετικά με το βάρος της αντλίας βλέπε πινακίδα 
τύπου και „Συνοδευτικά έγγραφα παραγγελίας“ στα συνημμέ-
να έγγραφα. 

► Μην αφήνετε την αντλία σε ανυψωμένη θέση περισσότερο 
από όσο απαιτείται. 

► Διασφαλίστε πως κάτω από την αντλία δεν παρευρίσκονται 
άτομα.

Ταλαντούμενα εξαρτήματα 

Μώλωπες και σοβαροί τραυματισμοί 

► Εκκινείτε και σταματάτε ομαλά τον γερανό με την αντλία. 

► Διασφαλίστε πως δεν παρευρίσκονται άτομα στην περιοχή 
κινδύνου κάτω από την αντλία.

Βοηθητικά μέσα

– Εξαρτήματα αρτάνης: ελεγμένοι ατέρμονοι ιμάντες σύμφω-
να με τα πρότυπα DIN EN1492-1 και 1492-2.

– Κοχλιοδακτύλιος και κατάλληλα ανυψωτικά μέσα.

Εικ. 57 Μεταφορά με γερανό

Προετοιμασία 

► Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς. 

Μεταφορά KF με θηλιά ατέρμονα ιμάντα:

Διαδικασία 

1. Περάστε τη θηλιά του ατέρμονα ιμάντα δύο φορές γύρω 
από το λαιμό της λατέρνας (βλέπε Εικ. 57 „Μεταφορά με γερα-
νό“, σελίδα 38). 

2. Περάστε το άλλο άκρο της θηλιάς του ατέρμονα ιμάντα ανά-
μεσα στο στόμιο αναρρόφησης του καπακιού της αντλίας.

3. Υπολογίστε το κέντρο βάρους κατά τρόπο, ώστε η αντλία να 
ανυψωθεί σε οριζόντια θέση. 

4. Ανυψώστε την αντλία.

Μεταφορά L με θηλιά ατέρμονου ιμάντα:

Διαδικασία 

1. Περάστε τον ατέρμονα ιμάντα σχηματίζοντας θηλιά δύο φο-
ρές από το πίσω άκρο της βάσης εδράνου (βλέπε Εικ. 57 „Με-
ταφορά με γερανό“, σελίδα 38). 

2. Περάστε το άλλο άκρο της θηλιάς του ατέρμονου ιμάντα 
ανάμεσα στο στόμιο αναρρόφησης του καπακιού της αντλί
ας. Φροντίστε, ώστε οι θηλιές του ατέρμονου ιμάντα να μην 
διέρχονται από αιχμηρά άκρα και ακμές. 

3. Περάστε τις δύο θηλιές στο άγκιστρο του γερανού περι-
στρέψτε κατά 180°, ώστε ο ιμάντας να εδράζεται σταθερά, 
χωρίς να γλιστράει, στο άγκιστρο του γερανού. 

4. Υπολογίστε το κέντρο βάρους κατά τρόπο, ώστε η αντλία να 
ανυψωθεί σε οριζόντια θέση. 

5. Ανυψώστε την αντλία.

11.5 Θέση εγκατάστασης 

Για τις γενικές προϋποθέσεις της θέσης εγκατάστασης ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο λειτουργίας Κεφάλαιο 6.2 „Θέση εγκατάστασης“, 
σελίδα 12 ..

11.6 Συναρμολόγηση της αντλίας

11.6.1 Μοντέλο KF

Προϋπόθεση (στο χώρο εγκατάστασης) 

– ύπαρξη κατάλληλου κινητήρα

Λανθασμένος σχεδιασμός ηλεκτροκινητήρα

Καταστροφή της αντλίας

► Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτροκινητήρες προσαρμοσμένους 
στις καμπύλες τιμών της αντλίας. Εάν έχετε ερωτήσεις, επι-
κοινωνήστε με την Fristam . 
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Διαδικασία 

1. Τοποθετήστε τις σφήνες στην εγκοπή του κινητήρα. 

2. Περάστε τον άξονα του κινητήρα στον φορέα εδράνου μι-
κρών διαστάσεων.

3. Βιδώστε τον άξονα στον φορεά εδράνου μικρών διαστάσε-
ων. Οι κοχλίες πρέπει να βιδώνονται σταυρωτά. 

11.6.2 Μοντέλο L

Προϋπόθεση (στο χώρο εγκατάστασης) 

– Κατάλληλος κινητήρας

– επαρκώς διαστασιολογημένος συμπλέκτης, 

– κοινή επιφάνεια τοποθέτησης για κινητήρα με μηχανισμός 
μετάδοσης και αντλία, ώστε να είναι δυνατή η ευθυγράμμιση 
των αξόνων της αντλίας και του συστήματος μετάδοσης κί-
νησης. 

Λανθασμένος σχεδιασμός κινητήρα και συμπλέκτη 

Καταστροφή της αντλίας και του συμπλέκτη 

► Χρησιμοποιείτε μόνο κινητήρες και συμπλέκτες προσαρμο
σμένους στις τιμές της αντλίας. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοι-
νωνήστε με την Fristam . 

Σημείωση: Για τις διαστάσεις ρύθμισης του συμπλέκτη ανατρέξ-
τε στη σχετική τεκμηρίωση του προμηθευτή του συμπλέκτη. 

Διαδικασία 

1. Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα του συμπλέκτη στον άξονα 
της αντλίας και στον άξονα μετάδοσης κίνησης. 

2. Τοποθετήστε την αντλία στο πλαίσιο βάσης ή στο υπόβαθρο 
έτσι, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του άξονα της αντλίας 
και του άξονα μετάδοσης κίνησης. 

3. Βιδώστε ελαφρά τη βιδωτή στερέωση στο πόδι της αντλίας. 

4. Ελέγξτε την κεντρική και την εγκάρσια μετατόπιση του άξο-
να της αντλίας και του άξονα της μετάδοσης κίνησης.

5. Οι αποκλίσεις από την εγκάρσια και αξονική μετατόπιση 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερες.  Εφόσον χρειάζε-
ται, ευθυγραμμίστε ξανά ή τοποθετήστε υποστηρίγματα εξο-
μάλυνσης. 

6. Βιδώστε την αντλία και το μηχανισμό μετάδοσης κίνησης 
στο πλαίσιο βάσης ή στο υπόβαθρο. 

7. Στερεώστε τον συμπλέκτη σύμφωνα με τα στοιχεία του κα-
τασκευαστή. 

8. Κατασκευάστε μία διαχωριστική, προστατευτική διάταξη χω-
ρίς επαφή (προστατευτικό συμπλέκτη) σύμφωνα με Οδηγία 
περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ Κεφάλαιο 1.4 "Απαιτήσεις διατά-
ξεων προστασίας". 

9. Η αντλία είναι τώρα συναρμολογημένη. Θέστε την αντλία σε 
λειτουργία μόνο εάν αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του πλή-
ρους μηχανήματος σύμφωνα με την Οδηγία περί μηχανών 
της ΕΚ. 

Σημείωση: Συνέχεια στο Κεφάλαιο 4 „Μεταφορά“, σελίδα 10. 



Fristam Pumpen KG (GmbH & Co.)
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55
21033 Hamburg
DEUTSCHLAND

Τηλ.: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0
Φαξ: +49 (0) 40 / 7 25 56 -166
E-Mail: info@fristam.de
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