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1 Úvod

1.1 Předmluva

Tento návod k obsluze popisuje všechny velikosti, konstrukce a 
provedení  Čerpadla řady FZ.

Vyberte si podle typového štítku na Vašem čerpadle a „podkla-
dech týkající se zakázky “ v přiložených dokladech, o který typ, 
konstrukční velikost, provedení a doplňky se jedná u Vašeho čer-
padla.

1.2 Výrobce

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hamburk

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

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

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

E-Mail: info@fristam.de

1.3 Rozsah dodávky

Dodávka se skládá z:

– Čerpadlo s motorem = čerpací agregát,

volitelné: bez motoru,

– Zakrytí napojení potrubí,

– volitelné: Montážní sada,

– případně Fristam příslušenství,

– Dokumentace

► Zkontrolovat úplnost dodávky a zda není poškozena přepra-
vou. Při odchylkách okamžitě informovat Fristam.

1.4 Čerpadlo bez motoru (volitelné)

Volitelně se dodá čerpadlo i bez motoru. V takovém případě 
pokračovat ve čtení Kapitola 3 „Provedení a funkce”, Strana 5 , 
nakonec pokračovat s Kapitola 11 „Příloha 2 – Montážní návod 
(volitelně)”, Strana 34.

1.5 Rozsah dokumentace

Dokumentace se skládá z:

– tohoto návodu k obsluze,

– V příloze 1 se nachází tabulky pro údržbu, mazání a uta-
hovací momenty.

– V příloze 2 se nachází montážní návod pro volitelné 
„dodání bez motoru“.

– přiložené dokumenty.

– Podklady vztahující se k zakázce,

– Dokumentace dodavatele (motor, spojka, atd.),

– případně dokumentace o příslušenství Fristam,

– případně certifikáty (certifikát materiálů, atd.),

– Prohlášení o shodě

1.6 Konvence zobrazení

Výpočty jsou označeny čarou:

– Díl 1,

– Díl 2.

Pokyny pro úkony, které se musí provést v pevně stanoveném 
pořadí, jsou číslovány:

1. Zapnout zařízení.

2. Vypnout zařízení.

Pokyny pro úkony, které se nemusí provést v pevně stanoveném 
pořadí, jsou označeny trojúhelníkem:

► Úkon.

► Úkon.

1.6.1 bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyn označený slovem nebezpečí varuje před 
ohrožením osob, které vede k usmrcení nebo těžkým úrazům. 

Bezpečnostní pokyn označený slovem nebezpečí varuje před 
ohrožením osob, které může způsobit usmrcení nebo těžké úra-
zy.

Bezpečnostní pokyn označený slovem pozor varuje před 
ohrožením osob, které může způsobit střední nebo lehká pora-
nění.

Bezpečnostní pokyn označený slovem výstraha varuje před věc-
nými škodami.
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2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Základní bezpečnostní pokyny

► Tento návod k obsluze musí být celý nastudován před 
použitím čerpadla a musí být v dosahu na místě použití čer-
padla.

► Je nutné dodržovat platné národní předpisy země uživatele 
a také interní pracovní a bezpečnostní předpisy uživatele.

► Všechny zde uvedené práce se smí provádět pouze kvalifiko-
vaným personálem a to obezřetně. 

► Nebezpečí kontaminace: Při dodávce nebezpečných dopra-
vovaných médií je nutné dodržovat zákonné a firemní bez-
pečnostní předpisy. 

2.2 Použití podle určení

 Čerpadla řady FZ ve standardním provedení je určeno pro 
použití v potravinářském průmyslu, ve farmaceutickém a bio-
technologickém odvětví a také v procesní technice CIP.

Čerpadla řady  Čerpadla řady FZ jsou určena pro použití pro:

– dodávku produktů obsahující plyn 

– Odvzdušnění nasávacího potrubí

– Vyprázdnění zbytků z potrubí.

 Čerpadla řady FZ mohou vytvářet dopravní tlaky až 7,0 barů. 
Tlak systému může být v závislosti na konstrukční velikosti až 
15 barů.

Každé čerpadlo je provedeno podle požadavků zákazníka. Těsní-
cí materiály jsou voleny pro určené dopravní podmínky (médi-
um, tlak, teplota). S čerpadlem se smí dopravovat pouze to 
dopravované médium, pro které je navrženo (viz „podklady týka-
jící se zakázky“ v přiložených dokumentech).

2.3 Nesprávné použití

 Čerpadla řady FZ ve standardním provedení nesmí být použita 
v prostředí, kde je možnost výbuchu. Pro takové prostředí je 
určeno speciální provedení Ex.

Doprava médií, pro které není čerpadlo určeno, může toto čer-
padlo zničit.

V předloženém návodu k obsluze jsou popsány standardní čer-
pací agregáty od společnosti Fristam. U výjimek a montáže 
doplňků nese provozovatel odpovědnost za provoz.

Přestavby nebo změny čerpadla jsou přípustná pouze po schvá-
lení Fristam.

2.4 Štítky s výstražnými nápisy a upozorně-
ními

► Označení na čerpadle neodstraňovat ani neměnit.

► Poškozená nebo ztracená označení okamžitě nahradit origi-
nálním novým.

2.4.1 Horký povrch

Obr. 1 Bezpečnostní označení: „Horký povrch“

Toto označení upozorňuje na to, že díly se mohou během pro-
vozu ohřát nebo že je zde případně dopravováno horké médi-
um. Dotýkat se čerpadla se smí pouze s určenými ochrannými 
rukavicemi.

2.4.2 Ne běh nasucho

Obr. 2 Bezpečnostní označení: „Ne běh nasucho“

toto označení upozorňuje na to, že čerpadlo nemůže běžet 
nasucho. Při spuštění čerpadla musí být v nasávacím potrubí a v 
čerpadle dopravované médium. Jinak se čerpadlo poškodí. 

2.4.3 Směr otáčení

Obr. 3 Označení směr otáčení oběžného kola

Toto označení poukazuje na směr otáčení oběžného kola. Ozna-
čení je umístěno vpředu na krytu čerpadla.

U zvláštních provedení může společnost zajistitFristam provoz 
bez závislosti na směru otáčení.

2.4.4 Typový štítek

Obr. 4 Typový štítek pro čerpací agregáty

1 Výrobce

2 Typ: čerpadla řady, konstrukční velikost, tvar, provedení

3 S. č.: Sériové číslo čerpadla

4 V: Dopravní výška [m]

5 P :Výkon motoru [kW]

6 Rok výroby

1

2
3

5

4

678

9

10
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2.5 Třída hluku

► Dodržet místní předpisy, dané zákonem o zatížení hlukem. 
Emisní hodnoty hluku čerpadel viz Kapitola 10.1 „Technické 
údaje”, Strana 28.

Vznik hluku při běžícím čerpadle

Poškození sluchu

► Při použití čerpadel, které mají hodnotu hladiny hluku vyšší 
než 80 dB (A), se musí používat ochrana sluchu.

2.6 Zpracování odpadu

2.6.1 Likvidace přepravního balení

► Přepravní balení se musí dát do sběrného místa pro tříděný 
materiál.

2.6.2 Provedení K, KF, L 1: Likvidace maziv

► Maziva a předměty, znečištěné mazivy, se musí zlikvidovat 
podle platných předpisů pro ochranu životního prostředí.

2.6.3 Konstrukce L 2: Likvidace mazacích olejů 

► Olej a předměty, znečištěné olejem, se musí zlikvidovat pod-
le platných předpisů pro ochranu životního prostředí.

2.6.4 Likvidace čerpadla

1. Čerpadlo pečlivě vyčistit. Zbytky odstranit podle platných 
předpisů na ochranu životního prostředí.

2. Čerpadlo rozložit na jednotlivé konstrukční skupiny.

3. Díly čerpadla odstranit podle platných předpisů na ochranu 
životního prostředí.

2.6.5 Likvidace elektrického a elektronického odpadu

► Elektrické a elektronický odpad zlikvidovat podle platných 
právních směrnic.

3 Provedení a funkce

3.1 Základní provedení

Obr. 5 Principy konstrukce čerpadel jsou představeny na provedení K

3.1.1 Hlava čerpadla (A)

Obr. 6 Hlava čerpadla

Těsnění hřídele (12)

Je možné použít volitelně dva typy těsnění:

– jednoduché těsnění hřídele,

– dvojité těsnění hřídele.

7 mcelk.: hmotnost (celkem) [kg]

8 nN: Jmenovité otáčky [1/min]

9 Q: Dopravní proud [m³/h]

10 Označení CE

A Hlava čerpadla

B Laterna

C Elektrický motor

11 Napojení sacího a výtlačného potrubí

12 Těsnění hřídele

13 Oběžné kolo

14 Kryt čerpadla

15 Skříň čerpadla

B CA

11

12

13
14

15
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U dvojitého těsnění hřídele jsou na skříni čerpadla umístěny dvě 
přídavná napojení pro mazací kapalinu. Na vyobrazení v tomto 
Návodu k obsluze nejsou tato napojení zobrazena.

Oběžné kolo (13)

V  Čerpadla řady FZ se používá sériově otevřené oběžné kolo s 
paprsčitě uspořádanými lopatkami. 

Kryt čerpadla (14)

Na krytu čerpadla se nachází napojení pro sací a výtlačné potru-
bí. 

Skříň čerpadla (15)

Ve skříni čerpadla je umístěno oběžné kolo a těsnění hřídele.

3.1.2 Laterna (B) a elektrický motor (C)

Obr. 7 Laterna a elektrický motor

Laterna (16)

Laterna existuje u všech konstrukčních provedení kromě prove-
dení se speciálními motory. 

Laterna spojuje skříň čerpadla s motorem. Podle velikosti čerpa-
dla jsou možná dvě provedení:

– Skříň čerpadla je sešroubovaná s laternou přes spojení příru-
by. 

– Skříň čerpadla je zastrčena do laterny a tam je upevněna 
svorně.

Provedení s laternou.

– FZP

– K

Kompaktní držák ložiska. V laterně se nachází přídavné 
uložení pro hřídel čerpadla.

– KF

Kompaktní držák ložiska s nohou. V laterně s nohou se 
nachází přídavné uložení pro hřídel čerpadla.

– l

Stojan ložiska. V laterně s nohou se nachází přídavné uložení 
pro hřídel čerpadla. Hřídel čerpadla je spojena spojkou s 
motorem. 

Elektrický motor (19)

Mohou být namontovány následující typy motorů:

– Normovaný motor dle IEC s pevným ložiskem na straně A 
(na straně pohonu) a lícované pero a čep hřídele konstrukč-
ních typů:

– IM B3: Provedení motoru s nohou,

– IM B5: Provedení motoru s přírubou,

– IM B3/B5: Provedení motoru s přírubou a s nohou.

U normovaného motoru dle IEC jsou možné různé způsoby 
montáže:

– Fristam hřídel čerpadla se upevní na čep hřídele motoru, 

– motor se upevní na přírubu kompaktního držáku ložiska 
(s nohou), nebo

– motor se spojí spojkou se stojanem ložiska.

– Speciální motor s hřídelí čerpadla Fristam

U speciálního motoru je hřídel čerpadla Fristam už integro-
vaná a s neoddělitelně spojena s motorem.

3.2 Provedení

Provedení je uvedena na typovém štítku. Viz Kapitola 2.4.4 
„Typový štítek”, Strana 4.

Jsou uvedeny následující příklady:

– laterna smontována svorně,

– bez krytu,  
viz Kapitola 3.4 „Provedení”, Strana 7.

3.2.1 Provedení FZ nebo FZP

Obr. 8 Provedení FZ se speciálním motorem

16 Hřídel čerpadla

17 Laterna

18 Elektrické připojení

19 Elektrický motor

16 17 18 19

Motor: Speciální motor

Provedení: bez laterny



7

3.2.2 Provedení K

Obr. 9 Provedení KF

3.2.3 Provedení KF

Obr. 10 Provedení KF

3.2.4 Provedení L

Obr. 11 Provedení L

3.2.5 Typ konstrukce FZ 27

Obr. 12 Typ konstrukce FZ 27

3.3 Klíč určení čerpadla

Obr. 13 Příklad typového označení

3.4 Provedení

3.5 Konstrukční velikosti

Motor: Motor dle normy IEC, motor provedení B3/B5

Provedení: Kompaktní držák ložiska

Motor: Motor dle normy IEC, motor provedení B5

Provedení: Kompaktní držák ložiska s nohou

Motor: Motor dle normy IEC, motor provedení B3

Provedení: Držák ložiska se spojkou, ochrana spojky, 
základní rám

Motor: IEC normalizovaný motor, typ konstrukce 
motoru B3/B5

Prove-
dení:

s lucernou

20 Typ čerpadla

21 Doplňkový znak 1

22 Konstrukční velikost

23 Doplňkový znak 2

(20) Typ čerpadla

FZ Čerpadlo s bočním kanálem

(21) Doplňkový znak 1 

P Čerpadlo pro odběr vzorků (FZ 10)

(22) Konstrukční velikost

__ Konstrukční velikosti, viz Kapitola 3.5 „Kon-
strukční velikosti”, Strana 7

(23) Doplňkový znak 2

PM Směšovač sypkých produktů

A, B, C, D Provedení, viz Kapitola 3.4 „Provedení”, 
Strana 7:

K Kompaktní držák ložiska

KF Kompaktní držák ložiska s nohou

L1, L2 Držák ložiska se spojkou

H Skříň čerpadla s topným pláštěm

h Kryt čerpadla s topným pláštěm

Provedení Opláštění Kalotové 
nožky

Noha motoru

A s s bez

B bez bez s

C bez s bez

D s bez s

Tabulka 1  Provedení

Konstrukční 
velikosti

10

Tabulka 2  Konstrukční velikosti

20 22 2321
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Upozornění: U dodávky čerpadla bez motoru (volitelné) přečíst 
nejprve Kapitola 11 „Příloha 2 – Montážní návod (volitelně)”, 
Strana 34.

4 Doprava

Doprava smí provádět pouze zaškolený personál.

Čerpadlo se smí přepravovat paletovým vozíkem nebo jeřábem.

Čerpadlo přepravovat vždy v montážní poloze.

4.1 Bezpečnostní pokyny

► Nebezpečí zranění spadnutými nebo nezajištěnými díly. 

– Používat dopravní a vázací prostředky k tomu určené. 
Údaje o hmotnosti čerpadla jsou uvedeny na typovém 
štítku čerpadla a v kapitole „Podklady týkající se zakázky“ 
v přiložených dokumentech.

– Čerpadlo zajistit před dopravou proti spadnutí. Pomocí 
upínacích pásů ho upevněte na paletě nebo zajistěte 
čerpadlo na paletě šrouby.

– Čerpadlo nenechávejte viset v nadzvednuté poloze déle 
než je nezbytně nutné.

► Poškození čerpadla znečištěním, nárazy nebo vlhkostí. 

– Krytky potrubních připojení odstranit pouze těsně před 
napojením na potrubí. 

4.2 Přeprava paletovým vozíkem

Příprava

► Zkontrolujte, zda je čerpadlo na paletě dostatečně zajištěno. 

Postup 

1. Paletu nazdvihnout pomocí paletového vozíku. 

2. Paletový vozík musí jet s paletou opatrně a také ji opatrně 
usadit. 

Obr. 14 Doprava paletovým vozíkem

4.3 Přeprava jeřábem

Padající díly

Smrt přimáčknutím, skřípnutí končetin, škody na majetku.

► Čerpadlo nepřepravovat za závěsné šrouby na motoru, pro-
tože tyto šrouby nejsou dimenzované na celkovou hmot-
nost. 

► Používat pouze takové vázací prostředky, které jsou určeny 
pro celkovou hmotnost čerpadla.

► Dávat pozor, aby se pod čerpadlem nenacházely žádné oso-
by.

Houpající se díly

Skřípnutí a těžká poranění. 

► Jeřáb s čerpadlem musí jet plynule a zastavit. 

► Dávat pozor, aby se v nebezpečném prostoru čerpadla 
nenacházely žádné osoby. 

Pomocné prostředky

Vázací prostředky: odzkoušené zvedací popruhy podle 
DIN EN1492-1 a 1492-2. 

Příprava

► Odstranění přepravních zajištění. 

Postup

1. Vázací smyčku položit dvakrát okolo zadního konce motoru. 
Nepokládat přes kryt ventilátoru (viz Obr. 15 „Doprava s jeřá-
bem“, Strana 9).

2. Druhý konec vázací smyčky položit mezi laternu a skříň čer-
padla. Vázací smyčku přitom nevést přes ostré hrany a rohy. 

3. Obě smyčky dotáhnout k jeřábu a otočit o 180°, aby pás pev-
ně seděl na háku. 

4. U dvojitého těsnění hřídele: 

Pozor: Vázací smyčka tlačí na trubky mazací kapaliny. Škody 
na dvojitém těsnění hřídele.

►  Vázací smyčku vést mimo trubky s mazací kapalinou.

15

17

20

22

25

27

Konstrukční 
velikosti

Tabulka 2  Konstrukční velikosti
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5. Těžiště nastavit tak, aby bylo čerpadlo zvedáno ve vodorov-
né poloze. 

6. Čerpadlo zvednout. 
.

Obr. 15 Doprava s jeřábem

5 Skladování

5.1 Bezpečnostní pokyny

► Koroze: Pod plachtou se může tvořit kondenzát a ten může 
čerpadlo zničit. Zajistěte dostatečné větrání.

5.2 Skladovací podmínky

► Čerpadlo skladovat následovně:

– v suchu, za snížené vzdušné vlhkosti,

– chráněné před mrazem a horkem, pokud možno  
+20 až +25 °C,

– větraný,

– bez prachu.

5.3 Uskladnění

Při době skladování delší než šest měsíců je nutné dodržet 
následující:

► Před uskladněním se musí speciálně ošetřit těsnění hřídele:

– U jednoduchého těsnění hřídele

Matice oběžného kola se musí uvolnit, aby se uvolnilo 
těsnění a zabránilo se tak slepení vodících ploch.

– U dvojitého těsnění hřídele

Těsnění hřídele kompletně demontovat a uskladnit 
samostatně, aby se zabránilo slepení kluzných ploch.

Informace o těsnění hřídele se nachází v „podkladech týkající 
se zakázky“ v přiložených dokumentech.

► Všechny pohyblivé díly čerpadla se musí každé tři měsíce 
otočit.

5.3.1 Skladování elastomerů

Skladovací podmínky

– Teplota skladování mezi +5 °C a +20 °C,

– relativní vlhkost vzduchu pod 70 %, 

– žádné přímé osvícení sluncem,

– skladování bez deformování. 

5.4 Opětovné uvedení do provozu

► Po uskladnění se musí před novým uvedením do provozu 
zkontrolovat těsnění, ložiska a mazání.

6 Instalování

6.1 Bezpečnostní pokyny

► Nebezpečí úrazu padajícími díly.

– Nosit pracovní ochrannou obuv.

– Dbát na nosnost a umístění vázacích prostředků.

► Nebezpečí úrazu zapříčiněnou nestabilní montáží.

– Pevně utáhnout šrouby udávaným utahovacím momen-
tem (viz Kapitola 10.1.1 „Utahovací momenty pro šrouby a 
matice”, Strana 28).

– Použít momentový klíč nebo nárazový utahovák s nasta-
vitelným utahovacím momentem.

► Škody na majetku způsobené houpnutím při ustavení na 
kalotové nohy.

– Použít kalotové podložky.

6.2 Místo instalace

Místo instalace pro čerpadlo se standardním vybavením musí 
splňovat následující podmínky:

– Nevýbušná atmosféra.

– Bezprašné prostředí.

– Okolní teplota: –20°C až +40 °C

– Vlhkost a obsah soli v okolním vzduchu:  
Hodnoty jsou uvedeny v dokumentaci k motoru a dodavate-
le. Jsou uvedeny v přiložených dokumentech.

– Dostatečně dimenzovaný základ dle hmotnosti čerpadla. 

– Vodorovná a hladká plocha ustavení. Dostatečná pevnost 
místa ustavení podle hmotnosti čerpadla.

– Dostatečný prostor pro údržbové práce. 

– Dostatečný přívod vzduchu pro chlazení motoru. 
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6.3 Omezení hluku a vibrací

6.3.1 Primární opatření

► Čerpadlo provozovat v optimálních pracovních podmín-
kách. 

Upozornění: Čerpadlo se nesmí během provozu uzavřít. Čer-
padlo se smí uzavírat pouze až na minimální množství, viz 
„Výkonový diagram“. 

► Oddělit sací a výtlačné potrubí od vibrací.

– Podepřít vedení,

– Vedení vyrovnat,

– Použít prvky pro izolaci výkyvů.

6.3.2 Druhotná opatření

► Provést stavební opatření jako:

– Protihlukové opláštění,

– Zakrytování

6.4 Čerpadlo upevnit 

Provedení FZ/K/FZP

► Provedení A a C: 
Čerpadlo ustavit na kaloty a vyrovnat.

► Provedení B a D: 
Čerpadlo na motorových nohách sešroubovat se základem. 

Provedení KF 

► Provedení A a C: 
Čerpadlo ustavit na kaloty a vyrovnat.

► Provedení B a D: 
Čerpadlo na kompaktním držáku ložiska sešroubovat s 
nohou k základu.

Provedení L 

► Provedení A a C: 
Čerpadlo na základním rámu ustavit na kaloty a vyrovnat.

► Provedení B a D: 
Čerpadlo na základním rámu sešroubovat se základem.

Typ konstrukce FZ 27

► Provedení A a C: 
Čerpadlo ustavit na kaloty a vyrovnat. 

► Provedení B a D: 
Čerpadlo na motorových nohách sešroubovat se základem.

Pojezdový podstavec (volitelné)

1. Čerpadlo postavit na místo instalace. Stisknout zajištění na 
kolečkách (pokud je) nebo pojezdový stojan zajistit pomocí 
brzdícího klínu. 

2. Pojezdový stojan uzemnit, aby se sváděl elektrostatický ná-
boj. 

3. Položit hadice tak, aby nemohly být poškozeny.

6.4.1 Instalovat potrubní vedení

► Potrubní vedení se musí nainstalovat a připojit podle násle-
dujícího popisu:

– Odpor potrubního vedení udržovat co nejnižší: Zabránit 
montáži nepotřebných ventilů, kolen a přerušení v hlad-
kém tvaru potrubí.

Obr. 16 Přechody potrubí

– Průřez potrubí dimenzovat tak, aby nevznikaly žádné 
nepotřebné ztráty tlaku resp. kavitace v sací části. Ty 
zkontrolovat již při projektování.

– Sací potrubí pokládejte horizontálně nebo vždy se spá-
dem ve směru čerpadlového agregátu. Vyloučit vzdu-
chové polštáře a poklesy v potrubí.

Obr. 17 Vzduchová bublina v potrubí

Obr. 18 Poklesy v potrubí

– Oblouky potrubí před napojením sací části: Dbát na 
minimální odstupy a minimální poloměry ohybu:
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Obr. 19 Pokládka sacího vedení

– Napojení potrubí položit v závislosti na:  
tlaku, teplotě a druhu přepravovaného média.

– Napojit potrubí bez tahu a tlaku na čerpadlo, čímž se 
zamezí výskytu napětí na čerpadle.

– Potrubí zajistit pomocí třmenů na trubky na stropech, 
stěnách nebo podlaze. 

– Potrubí vyrovnat pomocí úhelníků k napojení čerpadla. 

6.5 Připojení elektrického napájení

Elektrostatický náboj

Úraz elektrickým proudem.

► Uzemnit potrubí a čerpadlo, čímž se odvede elektrické napě-
tí.

Elektrické připojení smí být provedeno pouze odborným perso-
nálem.

1. Hodnoty připojení naleznete na typovém štítku motoru. 
Udané hodnoty napětí nesmí být překročeny.

2. Motor zapojit podle schématu zapojení do svorkovnice 
motoru.

3. Kabelové průchodky chránit proti vnikání vlhkosti.

Obr. 20 Směr otáčení kola větráku motoru

4. Motor zapnout na 2 až 3 sekundy. Přitom porovnat směr otá-
čení větráku motoru s šipkou, označující směr otáčení moto-
ru (pokud je k dispozici), na hlavě čerpadla.

5. V případě nesprávného směru otáčení zaměnit pólování.

6.6 Zapojení mazací nebo chladicí kapaliny 
(volitelné)

U provedení s dvojitým těsněním hřídele se musí těsnicí prostor 
propláchnout mazací nebo chladicí kapalinou.

► Jako mazací nebo chladicí kapalinu použít odpovídající 
médium.

Vhodné médium musí splňovat následující podmínky:

– dobře mazat a být čisté,

– snášet se navzájem s dopravovaným produktem,

– nesmí se během provozu snadno vypařovat.

6.6.1 Instalace potrubního vedení

1. Namontujte a utěsněte dodávané proplachovací trubičky.

2. Přívodní potrubí standardně plánujte dole na těsnění hříde-
le.

3. Zpětné potrubí standardně plánujte nahoře na těsnění hří-
dele.

 obr. 21 Instalace potrubního vedení

5 - 10 x D

R ≥ 2 x D

D

24 Zpětný chod

25 Přívod

24

25
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4. Následující armatury namontujte do potrubních vedení:

– Kontrolní průzor namontujte do zpětného vedení.

6.7 Čištění

Použít čistící prostředek, který odpovídá hygienickým směrnicím 
pro dané dopravované médium.

1. Před uzavřením čerpadla zajistit, aby se do čerpadla a potru-
bí nedostaly žádné cizí substance.

2. Čerpadlo uzavřít.

3. Napojit potrubí.

4. Před prvním použitím kompletně vyčistit čerpadlo a potrub-
ní systém .

7 Provozu

7.1 Bezpečnostní pokyny

► Nebezpečí popálení: Dopravou horkých médií se může čer-
padlo silně ohřát. Před dotknutím se čerpadla zkontrolovat 
teplotu. 

► Emise hluku: Hladina hluku označená jako A u čerpadla 
může být i vyšší jak 80 dB (A). Při pobytu v blízkosti zapnuté-
ho čerpadla používejte vždy chrániče sluchu. 

► Nebezpečí popraskání: Překročením přípustných rozsahů 
teplot a tlaků může dojít k popraskání a netěsnostem čerpa-
dla. Dodržet rozsahy teplot a tlaků (viz „podklady týkající se 
zakázky“ v přiložených dokumentech).

► Nebezpečí popraskání: V případě požáru se z důvodu použití 
studených hasicích prostředků čerpadlo rozpálit. Při hašení 
čerpadla není nutné čerpadlo silně ochlazovat. 

► Zpětně běžící čerpadlo i po nouzovém vypnutí: V případu 
nouzového vypnutí běží čerpadlo díky dopravovaného 
média ve směru dopravování opačně. Namontovat do 
výtlačného potrubí zpětný ventil. 

► Zničení těsnění hřídele, pokud poběží čerpadlo opačně. Z 
důvodu zpětného chodu čerpadla se zničí pružiny v těsnění 
hřídele. Provozujte čerpadlo vždy ve správném směru otáče-
ní. Viz Kapitola 2.4.3 „Směr otáčení”, Strana 4.

7.2 Spuštění provozu

Poškození těsnění hřídele

Když je čerpadlo bez dopravovaného média, mohou se poškodit 
kluzné kroužky těsnění.

► Zajistit, aby se při zapnutí bylo dopravované médium až k 
horní hraně výtlačného hrdla.

Poškození dvojitého těsnění hřídele

Když jde čerpadlo bez mazacího média, může se poškodit těsně-
ní hřídele.

Zajistěte, aby během provozu: 

► protékala dvojitým těsněním hřídele uzavírací kapalina pod 
potřebným tlakem,

Uvedená hodnota pro tlak mazací kapaliny se nachází v 
„podkladech pro zakázku“ na „výkresu řezu těsnění hřídele“. 
„Podklady pro zakázku“ jsou přiloženy k tomuto návodu k 
obsluze. 

– Podtlak v těsnicím prostoru není přípustný.

Není-li ve „výkresu řezu těsnění hřídele“ zaznamenán žádný 
tlak, platí následující:

–  U těsnění, která jsou bez tlaku zatížena nebo oplachová-
na mazací kapalinou, je přípustný max. tlak 0,2 baru. 

► byla dodržena teplota uzavírací kapaliny T< 70°C. 

1. Otevřít ventil v sacím vedení. 

2. Otevřít ventil ve výtlačném vedení. 

3. Úplně naplnit čerpadlo a sací potrubí dopravovaným médi-
em. Případně nechat existující vzduchové bubliny utéct. 

4. Zapnout motor. Čerpadlo nyní dopravuje proti otevřenému 
ventilu ve výtlačném potrubí. Tím se omezí spínací proud. 

5. Ventil ve výtlačném potrubí pomalu uzavírejte a nastavte 
pracovní bod. 

7.3 Sledování provozu

Během provozu sledujte následující body:

– poškození těsnění hřídele: Regulace výkonu čerpadla pomo-
cí ventilu na sací straně může vést k poškození čerpadla a 
těsnění hřídele. Regulaci výkonu čerpadla provádět výhrad-
ně pomocí ventilu na výtlačné straně. 

– Poškození dopravovaného média: Pokud se ventil na výtlač-
né straně vedení nárazově nebo na delší dobu uzavře 
během provozu, může to způsobit tlakový ráz do čerpadla a 
tím i poškození na čerpadle a/nebo na dopravovaném 
médiu. 

– Poškození čerpadla: Překročení výkonu může způsobit 
poškození čerpadla a těsnění hřídele. Nepřekračujte maxi-
mální otáčky 1750 1/min. 

– Poškození motoru při provozu s frekvenčním měničem (FU): 
Příliš nízké otáčky mohou u motoru FU způsobit jeho přehřá-
tí. Proto je nutné dodržovat pokyny v dokumentaci dodava-
tele motoru, které se nachází v přiložených dokumentech.



13

7.4 Ukončení provozu

1. Motor vypnout.

2. zavřít ventil v sacím vedení, aby se zabránilo chodu čerpadla 
naprázdno.

3. Otevřít ventil ve výtlačném vedení.

7.5 Odstavení čerpadla mimo provoz

1. Motor vypnout.

2. Zavřít ventil v sacím vedení. 

3. Zavřít ventil ve výtlačném vedení.

4. Vypnout napětí na čerpadle. 

5. Čerpadlo vyprázdnit. 

6. Čerpadlo vyčistit, viz Kapitola 6.7 „Čištění”, Strana 12

7. Čerpadlo vysušit. 

8. Vnitřní prostor čerpadla chránit před vlhkostí, například Sili-
kagelem.

9. Napojení potrubí uzavřít kryty, aby se zabránilo vnikání 
nečistot a cizích těles.

10. Další kroky pro manipulaci jsou uvedeny v Kapitola 5 „Skla-
dování”, Strana 9.

7.6 Čištění během provozu

7.6.1 Postup CIP

Čerpadla řady FZ jsou určena pro postup CIP (Cleaning In Place). 
U postupu CIP platí následující směrnice:

Příklad pro průběh čištění

1. Předmytí vodou

2. Louhování s louhem bikarbonátem sodným (NaOH, viz 
Tabulka 3   „Čištění CIP“).

3. Meziproplach vodou

4. Proplach kyselinou sanytrovou (HNO3, viz Tabulka 3   „Čištění 
CIP“).

5. Umytí vodou

Při čištění se musí dosáhnout dostatečně vysoká rychlost prou-
dění. Předpoklady jsou:

– Diferenční tlak čerpadla 2 – 3 bar,

– Dostatečně velké dopravní množství díky přiměřené velikos-
ti čerpadla a průřezu potrubí.

Při jiných hodnotách kontaktujte Fristam.

7.6.2 Postup SIP

 Čerpadla řady FZ jsou určeny pro postupy SIP (Sterilizace In 
Place) pouze po dohodě s Fristam. 

Určení je závislé podle typu elastomeru. 

Procesní teplota maximálně 145 °C.

Teploty při ATEX se mohou lišit, viz  ATEX dodatkový návod k 
obsluze „Teplotní meze“.

8 Rušení

Pro řešení poruch, možných příčin a pomoci viz  Kapitola 10.3 
„Tabulka poruch”, Strana 29.

8.1 Bezpečnostní pokyny

► Nebezpečí popálení: Dopravou horkých médií se může čer-
padlo silně ohřát. Před dotknutím se čerpadla zkontrolovat 
teplotu. 

► Zpětně běžící čerpadlo i po nouzovém vypnutí: V případu 
nouzového vypnutí může běžet čerpadlo díky dopravované-
mu médiu stále ve směru dopravování opačně. Namontovat 
zpětný ventil.

9 Údržba

Intervaly údržby viz Kapitola 10.2 „Intervaly údržby”, Strana 28.

9.1 Bezpečnostní pokyny

► Rotující díly: Nebezpečí úrazu. Před odstraněním ochrany 
spojky a ochranných plechů vypnout motor čerpadla a zajis-
tit proti opětovnému zapnutí.

► Nebezpečí popálení: Dopravou horkých médií se může čer-
padlo silně ohřát. Před dotknutím se čerpadla zkontrolovat 
teplotu. 

► Elektrický výboj: Při proudění kapaliny skrz zařízení dochází k 
elektrostatickému nabití. Uzemnit potrubí a čerpadlo.

► Nekontrolovatelné vytečení kapalin. Před údržbou a úpra-
vách na čerpadle:

– Uzavřít sací a výtlačné uzávěry před a za čerpadlem,

– Uzavřít vedení mazací a chladicí kapaliny.

► Vytékající kapaliny: Popálení a znečištění. Před otevřením 
čerpadla úplně vyprázdnit skříň čerpadla.

► Napěťové trhliny: Čerpadlo nikdy šokově nezchlazovat. 

► Škody na materiálu poškrábáním broušených ploch. U 
broušeného povrchu používat měděný nástavec pro nástrč-
ný klíč.

Médium Procesní teplota [°C]

NaOH (cca. 1– 2 %) 80 – 85

HNO3 (cca. 1 %) 60 – 65

Tabulka 3   Čištění CIP
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9.2 Náhradní díly

► Použitím náhradních dílů, které nejsou schválené společnos-
tí Fristam, může dojít k těžkým úrazům osob nebo poškoze-
ním majetku. V případě otázek týkajících se schválených 
náhradních dílů se obraťte na Fristam.

► Fristam registruje všechny dodaná čerpadla. V případě 
objednání náhradních dílů Fristam jsou nutné následující 
informace: 

Sériové číslo, viz 

– Typový štítek nebo

– vyražené znaky na skříni čerpadla

9.3 Kontrola mazací nebo chladicí kapaliny 
(volitelné)

U čerpadel s vybavením pro „mazací systém“ nebo „chladicí sys-
tém“ se musí denně kontrolovat mazací kapalina.

► Zkontrolovat tlak mazací kapaliny a porovnat ho s udanou 
hodnotou. 

Udaná hodnota se nachází v „podkladech týkající se zakázky“ 
na „Výkresu řezu těsnění hřídele“. „Podklady týkající se zakáz-
ky“ se nachází v přiložených dokumentech.

► Dopravovaným horkým médiem a provozem čerpadla se 
mazací kapalina ohřeje.

Zajistit, aby se teplota mazacího média během provozu 
udržela dostatečně nízko pod bodem vypařování.

9.4 Mazání ložiska motoru

► Ložisko motoru mazat podle údaje výrobce motoru (viz 
„dokumentace výrobce motoru“).

9.5 Mazání ložiska hřídele

Provedení FZ a FZP se speciálním motorem mají přídavná ložis-
ka hřídele a proto se nemusí mazat.

9.5.1 Provedení L 2

U provedení L 2 se musí provádět pravidelná výměna oleje.

1. Motor zapnout a nechat běžet, až se dosáhne normální pro-
vozní teploty|.

2. Motor vypnout a zajistit ho proti opětovnému zapnutí.

3. Pod vypouštěcí šroub oleje postavit odpovídající nádobu na 
zachytávání oleje.

4. Pozor! Nebezpečí popálení horkým olejem. 

► Použít k tomu určené ochranné rukavice.

► Uvolnit a vyjmout vypouštěcí šroub oleje.

5. Kompletně vypustit olej a zlikvidovat ho podle odpovídají-
cích místních předpisů.

6. Vyčistit vypouštěcí šroub oleje a těsnění a opět namontovat.

7. Naplnit nový olej. Doporučuje se použití tohoto oleje: SAE 
15W40. U stejné kvality a viskozity může být použito mazivo 
také jiné značky.

Množství oleje = 1 litr.

9.5.2 Provedení L1

► Kuličkové ložisko nemazat nýbrž ho kompletně vyměnit. 

– Při konstantních provozních podmínkách upozorňují zvýše-
ný odběr, hladina hluku resp. vibrace na opotřebení. Z toho-
to důvodu provést výměnu kuličkového ložiska.

Předpoklad

– Hlava čerpadla je demontovaná.

– Motor se spojkou jsou vymontované

Postup

Obr. 22 Zakrytování na držáku ložiska

1. Odstranit kryt (26) držáku ložiska (27).

Obr. 23 Provedení L1, hřídel čerpadla, na straně čerpadla

2. Demontovat kryt ložiska (28) na straně čerpadla.

26

27

28
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Obr. 24 Provedení L1, hřídel čerpadla, na straně motoru

3. Demontovat kryt ložiska (29) na straně motoru.

4. Vytlačit hřídel ve směru hlavy čerpadla.

Upozornění: Všechny šedě vybarvené díly na obou výše uve-
dených vyobrazeních zůstanou na hřídeli.

5. Vyčistit všechny povrchy všech dílů a zkontrolovat zda ne-
jsou poškozeny. Případně provést výměnu.

6. Promazat radiálně axiální kuličkové ložisko. Doporučuje se 
použití tohoto maziva na ložiska: JAX HALO-Guard FG-2 
nebo alternativně bílý tuk NSF H1. U stejné kvality a viskozity 
může být použito mazivo také jiné značky.

Množství maziva v ložisku = 10 g

7. Hřídel čerpadla s ložiskem zatlačit do držáku ložiska.

8. Namontovat kryt ložiska na straně motoru.

9. Namontovat kryt ložiska na straně čerpadla.

10. Namontovat kryt (26) zpět na držák ložiska (27).

9.5.3 Provedení K, KF

► Kuličkové ložisko nemazat nýbrž ho kompletně vyměnit. 

– Při konstantních provozních podmínkách upozorňují zvý-
šený odběr, hladina hluku resp. vibrace na opotřebení. Z 
tohoto důvodu provést výměnu kuličkového ložiska.

► Válečkové ložisko promazat mazivem na ložiska.

Předpoklad

– Hlava čerpadla je demontovaná.

– Motor je demontovaný.

Postup

1. Demontovat kryt ložiska (32).

2. Hřídel čerpadla (30) vytlačit s ložiskem na stranu motoru.

Obr. 25 Provedení KF, ložisko hřídele

3. Demontovat matici ložiska (33) a zajišťovací plech (34).

4. Sejmout vnější kroužek válečkového ložiska

Upozornění: Všechny šedě vybarvené díly ve výše uvede-
ném obrázku zůstanou na hřídeli.

5. Vyčistit všechny povrchy všech dílů a zkontrolovat zda ne-
jsou poškozeny. Případně provést výměnu.

6. Válečkové ložisko (31), promazat. Doporučuje se použití 
tohoto maziva na ložiska: JAX HALO-Guard FG-2 nebo alter-
nativně bílý tuk NSF H1. U stejné kvality a viskozity může být 
použito mazivo také jiné značky. Viz Tabulka 4   „Množství 
maziva na ložiska Provedení KF“Provedení.

7. Vnější kroužek nasadit zpět na hřídel.

8. Zajišťovací plech a matici ložiska nasadit na hřídel a matici 
utáhnout.

9. Hřídel čerpadla s ložiskem zatlačit zpět do laterny.

10. Namontovat kryt ložiska (32).

9.5.4 Typ konstrukce FZ 27

Typ konstrukce FZ27 nedisponuje dalším ložiskem hřídele, a 
proto není třeba ho mazat.

9.6 Výměna motoru

Speciální motor

1. Motor vypnout a zajistit ho proti opětovnému zapnutí.

2. Demontovat hlavu čerpadla (viz Kapitola 9.8 „Demontáž hla-
vy čerpadla”, Strana 16).

3. Vyměnit speciální motor.

4. Případně vyměnit kluzné těsnící kroužky a namontovat hla-
vu čerpadla (viz Kapitola 9.10 „Montáž hlavy čerpadla”, 
Strana 18).

Motor dle normy IEC u provedení K a KF

1. Motor vypnout a zajistit ho proti opětovnému zapnutí.

2. Motor demontovat z kompaktního držáku ložiska nebo kom-
paktní držák ložiska demontovat s nohou.

3. Motor zlikvidovat podle předpisů pro životní prostředí. Viz 
Kapitola 2.6.5 „Likvidace elektrického a elektronického odpa-
du”, Strana 5.

Provedení Množství maziva na ložiska

K1 a KF 1 20 g

K2 a KF 2 40 g

K3 a KF 3 60 g

Tabulka 4  Množství maziva na ložiska Provedení KF

29
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4. Lícované pero starého motoru vložit do nového motoru.

5. Motor pevně sešroubovat s kompaktním držákem ložiska 
nebo s kompaktním držákem ložiska s nohou.

Motor dle normy IEC u provedení L

1. Motor vypnout a zajistit ho proti opětovnému zapnutí.

2. Demontovat ochranu spojky.

3. Uvolnit motor ze základního rámu nebo základu.

4. Demontovat díly spojky z motoru.

5. Motor zlikvidovat podle předpisů pro životní prostředí. Viz 
Kapitola 2.6.5 „Likvidace elektrického a elektronického odpa-
du”, Strana 5.

6. Namontovat díly spojky na náhradní motor (u výměny spoj-
ky, viz postup v Kapitola 9.11 „Typ konstrukce FZ 27: Montáž a 
vystředění hřídele čerpadla”, Strana 27 )

7. Nasadit náhradní motor na základní rám nebo základ.

8. Zkontrolovat osové přesazení a úhlové přesazení hřídelí.

Obr. 26 Osové přesazení

Obr. 27 Úhlové přesazení

9. Odchylky od úhlového nebo osového přesazení pokud mož-
no zmenšit. Případně znovu vyrovnat hřídele.

10. Sešroubovat motor se základním rámem nebo základem.

11. Namontovat ochranu spojky.

IEC normalizovaný motor u typu konstrukce FZ 27

1. Motor vypnout a zajistit ho proti opětovnému zapnutí.

2. Demontujte hlavu čerpadla (viz Kapitola 9.8 „Demontáž hlavy 
čerpadla”, Strana 16).

3. Demontujte lucernu z motoru.

4. Demontujte hřídel.

5. Vyměňte motor. 

6. Namontujte hřídel a vycentrujte (viz Kapitola 9.11 „Typ kon-
strukce FZ 27: Montáž a vystředění hřídele čerpadla”, 
Strana 27).

7. Namontujte lucernu. 

8. Zkontrolujte rozměr mezery (viz Kapitola 9.9 „Kontrola vůle”, 
Strana 17).

9. Vyměňte těsnění třecího kroužku a namontujte hlavu čerpa-
dla (viz Kapitola 9.10 „Montáž hlavy čerpadla”, Strana 18).

9.7 Výměna těsnění hřídele

Těsnění hřídele se musí vyměnit, když:

– dopravované médium, mazací nebo chladicí kapalina vytéká 
z čerpadla ven. 

– Mazací kapalina se ztrácí do dopravovaného média.

Postup

1. Demontovat hlavu čerpadla (viz Kapitola 9.8 „Demontáž hla-
vy čerpadla”, Strana 16).

2. Vyměnit kluzné těsnící kroužky a namontovat hlavu čerpadla 
(viz Kapitola 9.10 „Montáž hlavy čerpadla”, Strana 18). Přitom 
podle těsnění hřídele:

► Předmontovat těsnění na hřídel. 

► Předmontovat skříň čerpadla. 

► Namontovat skříň čerpadla na laternu. 

► namontovat kluzné těsnící kroužky. 

► namontovat oběžné kolo. 

► Sešroubovat kryt čerpadla. 

9.8 Demontáž hlavy čerpadla

9.8.1 Příprava

1. Motor vypnout a zajistit ho proti opětovnému zapnutí. 

2. Zavřít ventil ve výtlačném vedení. 

3. Zavřít ventil v sacím vedení. 

4. Čerpadlo úplně vyprázdnit. 

9.8.2 Postup

Obr. 28 Kryt čerpadla

1. Uvolnit matice (35) na krytu čerpadla.

2. Sundat matice, vymezovací podložky, kryt čerpadla (36) a 
těsnění krytu. 

35

36
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VAROVÁNÍ: Při chycení kola rukou může vzniknout nebez-
pečí úrazu. 

► Oběžné kolo (40) blokujte speciálním klíčem.

Obr. 29 Nasadit speciální klíč

Obr. 30 Uvolnit blokovanou matici oběžného kola

3. Uvolnit upevnění oběžného kola (37) a sejmout ho s kula-
tým těsněním (38). 

Obr. 31 Oběžné kolo

4. Sundat pojistný kroužek (39), oběžné kolo (40) a lícované 
pero (41) z hřídele. 

5. Pouze u čerpadel s dvojitým těsněním hřídele: Odstranit tru-
bičky pro proplachování mazací a chladicí kapalinou.

6. Hlavu čerpadla stáhnout s těsněním hřídele na straně čerpa-
dla z hřídele následovně:

6a. Varianta svěrné spojení

1. Uvolnit stahovací šroub. 

2. Svěrné spojení lehce oddálit od sebe pomocí klínu. 

3. Skříň čerpadla stáhnout ze svěrného spojení. 

6b. Varianta přírubové spojení

1. U provedení K3 a KF3: 

Demontovat krycí plechy na kompaktním držáku ložiska.

2. Uvolnit spojovací šrouby na přírubě a vyjmout je. 

3. Sejmout skříň čerpadla. 

7. Demontovat těsnění hřídele ze skříně čerpadla. 

9.9 Kontrola vůle

Poloha oběžného kola je pevně dána polohou hřídele. 

Vůle se nastavují polohou skříně čerpadla vůči oběžnému kolu.

Předpoklady

– Skříň čerpadla je pevně spojena s laternou. 

– Demontovat kryt čerpadla. 

– Oběžné kolo je nasazené a matice oběžného kola je pevně 
utažená. 

9.9.1 Změření vůle mezi oběžným kolem a skříní

1. Vůli oběžné kolo/skříň změřit listovou měrkou (Obr. 32 „Vůle 
oběžné kolo-skříň“).

2. Porovnat vůli s Tabulka 5   „Vůle“.

Obr. 32 Vůle oběžné kolo-skříň

37 38 39 40

41

Konstrukční 
velikost

Vůle [mm]
Oběžné kolo - skříň

FZP 10 0,3

FZ 15 0,15 - 0,2

FZ 17 0,15 - 0,2

FZ 20 0,25 - 0,3

FZ 22 0,35 - 0,4

Tabulka 5  Vůle
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9.10 Montáž hlavy čerpadla

Montáž čerpadla je závislá na daných konstrukcích a tvarech a 
také na příslušných těsnění hřídele (viz „podklady týkající se 
zakázky“ v přiložených dokumentech). 

Nesprávné elastomery

Netěsnost čerpadla.

► Zajistit, aby jakost elastomerů byla v souladu s dopravova-
ným médiem. Viz v „podkladech týkající se zakázky“.

Příprava

► Všechny díly čerpadla vyčistit a zkontrolovat, zda nejsou 
poškozené a jejich slícování.

► Díly čerpadla v případě potřeby upravit nebo vyměnit. 

► Montáž provádět v čistém prostředí, pečlivě a malými silami. 
Těsnění se mohou trvale vytvarovat nebo částečně přerušit.

► Vyměnit všechna kulatá těsnění.

► Pro snížení otěru potřít kulatá těsnění a kluzné plochy 
vodou, alkoholem nebo silikonovým olejem. 

► Těsnící plochy kluzných těsnících kroužků vyčistit čistícím 
přípravkem bez oleje např. „OKS 2610 Universalreiniger“. 
Nakonec nesmí těsnící plochy přijít do styku s olejem nebo 
mazivem a nesmíte se jich dotýkat prsty. 

Tip: Pro nalepení ložisek a pouzder se hodí například spojování 
„Euro Lock A64.80“.

Tip: Pro nalepení závitových kolíků se hodí například zajištění šrou-
bů „Euro Lock A24.10“.

9.10.1 Nastavení vůle přírubového spojení

Upozornění: U čerpadel se spojením přírubou se nastavuje vůle 
vyrovnávacími plechy. Aby se zjistil přesně stejný počet a 
tloušťka potřebných vyrovnávacích plechů, musí se matice 
oběžného kola, oběžné kolo a lícované pero nejprve namonto-
vat a pak opět demontovat.

1. Nasunout skříň čerpadla (42) a vyrovnávací plechy (43) přes 
hřídel až k přírubě (44) a pak sešroubovat.

Obr. 33 Nastavit vůli u přírubového spojení

2. Nasunout unašeč na hřídel.

3. Lícované pero a oběžné kolo nasunout na hřídel.

4. Utáhnout upevnění oběžného kola.

5. Zkontrolovat vůle, viz Kapitola 9.9 „Kontrola vůle”, Strana 17.

6. Demontovat upevnění oběžného kola, oběžné kolo a lícova-
né pero.

7. Sejmout skříň čerpadla.

8. Když velikost vůle nesouhlasí:

► Vůli nastavit pomocí určeného vyrovnávacího plechu.

9.10.2 Montáž těsnění

Těsnění, namontované v daném čerpadle, je uvedeno v "podkla-
dech týkající se zakázky" ve formuláři "Výkres řezu těsnění hříde-
le" a „Seznam náhradních dílů“. 

Čísla dílů v této kapitole odpovídají normě DIN 24250.

V následující části je popsána montáž standardních těsnění hří-
dele s typy použití A až J. Vaše provedení zakázky se může lišit. 

V případě nejasností resp. potřeby informací kontaktujte společ-
nost Fristam.

FZ 25 0,45 - 0,5

FZ 27 0,45 - 0,5

Konstrukční 
velikost

Vůle [mm]
Oběžné kolo - skříň

Tabulka 5  Vůle

Případ 
použití

Těsnění hřídele Konstrukční velikost

A jednoduché 10/15 (měch)

B jednoduché 15 (bez skříně GLRD)

C jednoduché 15/17/20

D jednoduché 22

E jednoduché 25

F jednoduché 27

G dvojité 17/20

H dvojité 22

I dvojité 25

J dvojité 27

Tabulka 6  Standardní těsnění hřídele

43

42

44
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Příklad použití A

Obr. 34 Příklad použití A

Ve výše uvedeném obrázku jsou díly složené podle montážních 
kroků:

Pro předmontáž skříně čerpadla (I): 

1. Protikroužek (475) opatřit kulatým těsněním (412.55). 

2. Protikroužek dát do skříně čerpadla (101). 

Upozornění: Protikroužek musí být namontován tak, aby se 
menší vnější průměr nacházel na straně kluzného kroužku. 

Nyní je skříň čerpadla předmontovaná. 

3. Předmontovanou skříň čerpadla (101) nasunout na hřídel a 
spojit s laternou, jak je popsáno v Kapitola 9.10.3 „Montáž 
skříně čerpadla”, Strana 25. 

Pro ukončení montáže na hřídeli (II): 

4. Měch (472) nasunout na hřídel. V měchu je integrovaný kluz-
ný kroužek.

5. Ukončení montáže těsnění hřídele je nasazením na oběžné 
kolo, viz Kapitola 9.10.4 „Oběžným kolem”, Strana 26.

Příklad použití B

Obr. 35 Příklad použití B

Ve výše uvedeném obrázku jsou díly složené podle montážních 
kroků:

Obr. 36 Předmontovat skříň čerpadla, příklad použití B

Pro předmontáž skříně čerpadla (I): 

1. Protikroužek (475.60) opatřit kulatým těsněním (412.65). 

2. Protikroužek dát do skříně čerpadla (101). 

Nyní je skříň čerpadla předmontovaná.

3. Předmontovanou skříň čerpadla (101) namontovat na hří-
del, jak je popsáno v Kapitola 9.10.3 „Montáž skříně čerpadla”, 
Strana 25Skříň čerpadla .

I Předmontovat skříň čerpadla

II Montáž ukončit na hřídeli

472

412.55

475

101

III

I Předmontovat skříň čerpadla

II Montáž ukončit na hřídeli

III

475.60

412.65

101
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Obr. 37 Montáž ukončit na hřídeli, příklad použití B

Pro ukončení montáže na hřídeli (II): 

4. Kluzný kroužek (472.60) opatřit kulatým těsněním (412.63). 

5. Unašeč (485.60) opatřit kulatými těsněními (412.62) a 
(412.64).

6. Kluzný kroužek s přítlačným kroužkem (474.60), pružinu 
(478.60) a unašeč nasunout na hřídel. Přitom nechat zasko-
čit hrany pružiny do kluzného kroužku a do unašeče. 

7. Ukončení montáže těsnění hřídele je nasazením na oběžné 
kolo, viz Kapitola 9.10.4 „Oběžným kolem”, Strana 26.

Příklad použití C

Obr. 38 Příklad použití C

Ve výše uvedeném obrázku jsou díly složené podle montážních 
kroků:

Obr. 39 Předmontovat skříň čerpadla, příklad použití C

Pro předmontáž skříně čerpadla (I): 

1. Válcový kolík (562.60) nalepit do skříně GLRD (47-2.60) 
pomocí spojovacího prostředku. 

Upozornění: Nalepit válcový kolík, aby úplně zapadl do otvo-
ru protikroužku (475.60), ale aby se při montáži (7.) nedotý-
kal hřídele.

2. Skříň GLRD opatřit kulatými těsněními (412.60). 

3. Podle provedení se musí skříň GLRD eventuelně opatřit dal-
ším kulatým těsněním (412.61). Viz "Výkres řezu těsnění hříde-
le".

4. Vložit předmontovanou skříň GLRD do skříně čerpadla (101). 

5. Podle provedení se musí skříň GLRD eventuelně zajistit dal-
ším rozpěrným kroužkem (93-1.60). Viz "Výkres řezu těsnění 
hřídele".

6. Protikroužek (475.60) opatřit kulatým těsněním (412.65).

7. Zandat protikroužek do skříně GLRD.

Upozornění: Zandat tak, aby válcové kolíky skříně GLRD 
zasahovaly do otvorů protikroužku. 

Nyní je skříň čerpadla předmontovaná.

8. Předmontovanou skříň čerpadla (101) namontovat na hřídel 
tak, jak je popsáno v Kapitola 9.10.3 „Montáž skříně čerpadla”, 
Strana 25

Obr. 40 Montáž ukončit na hřídeli, příklad použití C

Pro ukončení montáže na hřídeli (II): 

9. Kluzný kroužek (472.60) opatřit kulatými těsněními 
(412.63). 

10. Unašeč (485.60) opatřit kulatými těsněními (412.62) a 
(412.64). 

11. Kluzný kroužek s přítlačným kroužkem (474.60), pružina 
(478.60) a unašeč nasunout na hřídel. Přitom nechat zasko-
čit hrany pera do kluzného kroužku a do unašeče. 

12. Ukončení montáže těsnění hřídele je nasazením na oběžné 
kolo, viz Kapitola 9.10.4 „Oběžným kolem”, Strana 26.

I Předmontovat skříň čerpadla

II Montáž ukončit na hřídeli

412.62
485.60

412.64 472.60
412.63478.60

474.60

III

562.60

412.60

475.60

412.65

47-2.60 101

412.64 472.60
412.63

474.60
478.60485.60

412.62
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Příklad použití D

Obr. 41 Příklad použití D

Ve výše uvedeném obrázku jsou díly složené podle montážních 
kroků:

Obr. 42 Předmontovat skříň čerpadla, příklad použití D

Pro předmontáž skříně čerpadla (I): 

1. Protikroužek (475.60) opatřit kulatým těsněním (412.65)

2. Protikroužek dát do skříně GLRD (47-2.60). 

3. Válcový kolík (562.60) nalepit do skříně GLRD pomocí spojo-
vacího prostředku. 

Upozornění: Nalepit válcový kolík tak, aby úplně zapadl do 
otvoru protikroužku, ale aby se při následné montáži nedo-
týkal hřídele. 

4. Skříň GLRD opatřit kulatými těsněními (412.60), (412.61) . 

5. Vložit předmontovanou skříň GLRD do skříně čerpadla (101). 

6. Skříň čerpadla opatřit přítlačným kroužkem (474.63) a zajis-
tit rozpěrným kroužkem (93-1.60).

Nyní je skříň čerpadla předmontovaná. 

7. Předmontovanou skříň čerpadla (101) namontovat na hřídel, 
jak je popsáno v Kapitola 9.10.3 „Montáž skříně čerpadla”, 
Strana 25.

Obr. 43 Montáž ukončit na hřídeli, příklad použití D

Pro ukončení montáže na hřídeli (II): 

8. Kluzný kroužek (472.60) opatřit kulatými těsněními 
(412.63). 

9. Unašeč (485.60) opatřit kulatými těsněními vně (412.62) a 
uvnitř (412.64). 

10. Kluzný kroužek s přítlačným kroužkem (474.60), pružinu 
(478.60) a unašeč nasunout na hřídel. Přitom nechat zasko-
čit hrany pružiny do kluzného kroužku a do unašeče. 

11. Ukončení montáže těsnění hřídele je nasazením na oběžné 
kolo, viz Kapitola 9.10.4 „Oběžným kolem”, Strana 26.

Příklad použití E 

Obr. 44 Příklad použití E

Ve výše uvedeném obrázku jsou díly složené podle montážních 
kroků:

Obr. 45 Předmontovat skříň čerpadla, příklad použití E

Pro předmontáž skříně čerpadla (I): 

I Předmontovat skříň čerpadla

II Montáž ukončit na hřídeli

III

474.63

412.60
412.61

412.65

562.60

475.60

93-1.60

47-2.60
101

I Předmontovat skříň čerpadla

II Montáž ukončit na hřídeli

412.62
485.60

412.64
474.60

478.60
412.63

472.60

III

412.52

562.50
400.1

471.60

101

506 50-1.61

475.50

901.61



/ /  ČERPADLA ŘADY FZ / / /

22

1. Válcový kolík (562.50) nalepit do skříně GLRD (471.60) 
pomocí spojovacího prostředku. 

Upozornění: Nalepit válcový kolík tak, aby zapadl do otvoru 
protikroužku (475.50), ale aby se později nedotýkal hřídele. 

2. Ploché těsnění (400.1) se skříní GLRD položit na  skříň čerpa-
dla (101).

3. Pojistný kroužek (506) nasadit na skříň GLRD a našroubovat 
šrouby se šestihrannou hlavou (901.61) na skříň čerpadla. 

4. Protikroužek opatřit kulatým těsněním (412.52).

5. Zandat protikroužek do skříně GLRD. 

Upozornění: Zandat tak, aby válcové kolíky skříně GLRD 
zasahovaly do podélných otvorů protikroužku. 

Nyní je skříň čerpadla předmontovaná. 

6. Předmontovanou skříň čerpadla (101) namontovat na hřídel 
tak, jak je popsáno v Kapitola 9.10.3 „Montáž skříně čerpadla”, 
Strana 25. 

Obr. 46 Montáž ukončit na hřídeli, příklad použití E

Pro ukončení montáže na hřídeli (II): 

7. Kluzný kroužek (472.50) opatřit kulatými těsněními 
(412.51). 

8. Kluzný kroužek s přítlačným kroužkem (474.50) a pružinou 
(478.60) nasunout na hřídel. Nechat zaskočit hrany pružiny 
do kluzného kroužku.

9. Ukončení montáže těsnění hřídele je nasazením na oběžné 
kolo, viz Kapitola 9.10.4 „Oběžným kolem”, Strana 26A

Případ použití F

Příprava

1. Namontujte skříň čerpadla, viz Kapitola 9.10.3 „Montáž skříně 
čerpadla”, Strana 25.

2. Upevňovací objímku nasuňte na hřídel.

3. Namontujte oběžné kolo, viz Kapitola 9.10.4 „Oběžným 
kolem”, Strana 26.

4. Zkontrolujte rozměr mezery, viz Kapitola 9.9 „Kontrola vůle”, 
Strana 17.

5. Demontujte hlavu čerpadla, viz Kapitola 9.8 „Demontáž hlavy 
čerpadla”, Strana 16.

Rozměr mezery je příliš velký

► Proveďte zbroušení upevňovací objímky.

1. Demontujte skříň čerpadla, viz Kapitola 9.8 „Demontáž hlavy 
čerpadla”, Strana 16.

2. Vyjměte upevňovací objímku ze sady těsnění hřídele. Poloha 
upevňovací objímky je zobrazena ve „výkresu řezu těsnění 
hřídele“ „podkladů pro zakázku“ mezi přiloženými doku-
menty. Upevňovací objímky jsou označeny důlkováním, viz 
Kapitola 9.9 „Kontrola vůle”, Strana 17.

3. Upevňovací objímku zbruste na potřebný rozměr. 

4. Namontujte skříň čerpadla. Viz Kapitola 9.10 „Montáž hlavy 
čerpadla”, Strana 18.

5. Znovu změřte rozměr mezery.

Rozměr mezery je příliš malý

► Použijte nové těsnění. Kontaktujte společnost Fristam.

Obr. 47 Případ použití F

Ve výše uvedeném obrázku jsou díly složené podle montážních 
kroků:

Obr. 48 Předmontáž skříně čerpadla, případ použití F

Pro předmontáž skříně čerpadla (I):

1. Opatřete kluzný kroužek (472.60) kruhovým těsněním 
(412.62) a nasaďte na hřídel.

2. Vložte kruhové těsnění (412.63) do skříně čerpadla (101).

412.51
472.50474.50

478.60

I Předmontáž skříně čerpadla

II Montáž ukončete na hřídeli

III

475.60 472.60412.63

101

477.60 412.65
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3. Namontujte pružinu (477.60) a protikroužek (475.60) do 
skříně čerpadla.

Upozornění: Protikroužek zaveďte tak, aby válcové kolíky ve 
skříni čerpadla zasahovaly do vybrání protikroužku.

Nyní je skříň čerpadla předmontovaná.

4. Předmontovanou skříň čerpadla (101) namontujte na hřídel, 
jak je popsáno v Kapitola 9.10.3 „Montáž skříně čerpadla”, 
Strana 25.

Pro ukončení montáže na hřídeli (II):

Obr. 49 Ukončení montáže na hřídeli, případ použití F

5. Upevňovací objímku (550.60) opatřete kulatými těsněními 
(412.62) (412.64).

6. Upevňovací objímku nasuňte na hřídel.

7. Pro ukončení montáže těsnění hřídele nasazením oběžného 
kola viz Kapitola 9.10.4 „Oběžným kolem”, Strana 26.

Příklad použití G

Obr. 50 Příklad použití F

Pro montáž těsnění hřídele ze strany motoru (I):

Obr. 51 Montáž těsnění hřídele ze strany motoru, příklad použití F

1. Kluzný kroužek (472.61) opatřit kulatým těsněním (412.66). 

2. Pružina (479.60) s přítlačným kroužkem (474.61) a kluzným 
kroužkem (472.61) nasunout na hřídel. Přitom nechat zasko-
čit hrany pružiny do díry kluzného kroužku. 

3. Kulaté těsnění (412.67) nasadit do protikroužku (475.61).

Upozornění: Protikroužek s kulatým těsněním musí být nasa-
zen do skříně GLRD před tím, než se provede montáž skříně 
čerpadla na hřídel.

Těsnění hřídele je nyní předmontováno ze strany motoru. 

Pro montáž těsnění hřídele ze strany čerpadla (II): 

4. Pro montáž těsnění hřídele ze strany čerpadla je postup 
popsán v Kapitola  „Příklad použití C”, Strana 20.

Příklad použití H

Obr. 52 Příklad použití G

Ve výše uvedeném obrázku jsou díly složené podle montážních 
kroků:

Obr. 53 Montáž těsnění hřídele ze strany motoru, příklad použití G

Pro montáž těsnění hřídele ze strany motoru (I): 

1. Podložku (550.62) nasunout na hřídel. 

2. Kluzný kroužek (472.61) opatřit kulatým těsněním (412.66). 

3. Pružinu (479.60) s přítlačným kroužkem (474.61) a kluzným 
kroužkem (472.61) nasunout na hřídel. Přitom nechat zasko-
čit hrany pružiny do podélné díry kluzného kroužku. 

4. Kulaté těsnění (412.67) nasadit do protikroužku (475.61).

Upozornění: Protikroužek s kulatým těsněním musí být nasa-
zen do skříně GLRD před tím, než se provede montáž skříně 
čerpadla na hřídel.

Těsnění hřídele je nyní předmontováno ze strany motoru. 

I Namontovat těsnění hřídele ze strany motoru na hřídel

II Namontovat těsnění hřídele ze strany čerpadla na hřídel 

550.60 412.64412.62

III
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472.61 474.61
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412.67

475.61

I Namontovat těsnění hřídele ze strany motoru na hřídel

II Namontovat těsnění hřídele ze strany čerpadla na hřídel

III
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Pro montáž těsnění hřídele ze strany čerpadla (II): 

5. Pro montáž těsnění hřídele ze strany čerpadla je postup 
popsán v Kapitola  „Příklad použití D”, Strana 21.

Příklad použití I

Obr. 54 Příklad použití H

Ve výše uvedeném obrázku jsou díly složené podle montážních 
kroků:

Pro předmontáž skříně čerpadla (I):

Obr. 55 Předmontáž skříně GLRD, příklad použití H

1. Opatřit protikroužky (475.60) a (475.61) s kulatými těsnění-
mi (412.65) a (412.67) a dát je do skříně GLRD (471.60). 

Obr. 56 Předmontovat skříň čerpadla, příklad použití H

2. Opatřit skříň GLRD kulatými těsněními (412.60) a našroubo-
vat pomocí šroubů se šestihrannou hlavou (901.60) na skříň 
čerpadla (101) .

Nyní je skříň čerpadla předmontovaná. 

3. Sadu měchu (481.51; 472.51; 484.53; 477.51; 484.52) 
nasunout na hřídel. 

4. Předmontovanou skříň čerpadla (101) namontovat na hřídel 
tak, jak je popsáno v Kapitola 9.10.3 „Montáž skříně čerpadla”, 
Strana 25.  

Pro ukončení montáže na hřídeli (II)

Obr. 57 Sada měchu, příklad použití H

5. Sadu měchu (481.50; 472.50; 484.51; 477.50; 484.50) 
nasunout na hřídel.

6. Ukončení montáže těsnění hřídele je nasazením na oběžné 
kolo, viz Kapitola 9.10.4 „Oběžným kolem”, Strana 26.

Případ použití J

Příprava

Přípravy jsou popsány v Kapitola  „Případ použití F”, Strana 22.

Obr. 58 Případ použití J

Na výše uvedeném obrázku jsou díly složené podle montážních 
kroků:

I Předmontovat skříň čerpadla 

II Montáž ukončit na hřídeli

III

475.60
412.65 475.61

412.67

471.60

101
412.60
471.60

901.60

477.51
484.53
472.51
481.51

484.52

I Předmontáž skříně čerpadla

II Montáž ukončete na hřídeli

477.50
484.51
472.50
481.50

484.50

III
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Obr. 59 Předmontáž skříně čerpadla, případ použití J

Pro předmontáž skříně čerpadla (I):

1. Opatřete kluzný kroužek (472.60) kruhovým těsněním 
(412.62) a nasaďte na hřídel.

2. Vložte kruhové těsnění (412.63) a (412.67) do skříně čerpa-
dla (101).

3. Namontujte pružiny (477.60), (477.61) a protikroužky 
(475.60), (475.61) do skříně čerpadla.

Upozornění: Protikroužky zaveďte tak, aby válcové kolíky ve 
skříni čerpadla zasahovaly do vybrání protikroužků.

Nyní je skříň čerpadla předmontovaná.

4. Předmontovanou skříň čerpadla (101) namontujte na hřídel, 
jak je popsáno v Kapitola 9.10.3 „Montáž skříně čerpadla”, 
Strana 25.

Pro ukončení montáže na hřídeli (II):

5. Pro ukončení montáže na hřídel postupujte, jak je popsáno v 
Kapitola  „Případ použití F”, Strana 22.

9.10.3 Montáž skříně čerpadla

Čerpadlo s přírubovým spojením

Obr. 60 Čerpadlo s přírubovým spojením

1. Nasunout předmontovanou skříň čerpadla (45) s vyrovnáva-
cím plechem (46) na hřídel až k přírubě (47) a tam sešroubo-
vat, viz Kapitola 10.1 „Technické údaje”, Strana 28. 

2. Pouze u provedení K3 a KF3: 

Namontovat krycí plechy na kompaktním držáku ložiska.

Čerpadlo se svěrným spojením

Obr. 61 Montáž skříně čerpadla u svěrného spojení.

1. Svěrné spojení lehce oddálit od sebe pomocí klínu.(48) 

2. Pouze u dvojitého těsnění hřídele: Sadu těsnění nasunout ze 
strany motoru na hřídel čerpadla.

3. Kompletní skříň těsnění hřídele s těsněními namontovat do 
skříně čerpadla a zajistit proti posunu .

4. Skříň čerpadla nasunout na hřídel čerpadla do svěrného spo-
jení a lehce utáhnout (49) stahovací šroub. 

5. Sadu těsnění nasunout ze strany čerpadla na hřídel.

6. Namontovat oběžné kolo, viz Kapitola 9.10.4 „Oběžným 
kolem”, Strana 26.

7. Rozměr vůle nastavit posuvem hlavy čerpadla ve svorném 
spojení (viz Kapitola 9.9 „Kontrola vůle”, Strana 17). Přitom 
vodorovně vyrovnat plochy výtlačného hrdla (napojení 
výtlačného vedení).

8. Pevně utáhnout svěrný šroub (49):

9. Dále montovat s Kapitola 9.10.5 „Uzavření čerpadla”, 
Strana 26.

475.60 475.61412.63

101

477.60 477.61

412.65

412.67 472.60

46

45

47

Závity Utahovací moment

Speciální motor M10 36 Nm

Standardní motor M10 45 Nm

M12 75 Nm

Tabulka 7  Utahovací momenty pro svěrné spojení

48

49



/ /  ČERPADLA ŘADY FZ / / /

26

9.10.4 Oběžným kolem

Obr. 62 Montáž oběžného kola

1. Podle způsobu upevnění se oběžné kolo (43) montuje násle-
dovně: 

Matice oběžného kola 

► Zajišťovací kroužek z polyamidu proříznout a nasadit na 
drážku hřídele. 

► Planžrovou matici pevně ručně našroubovat na hřídel.

Šroub oběžného kola

► Zajišťovací kroužek z polyamidu proříznout a nasadit na 
šroub.

► Šroub oběžného kola (50) opatřit kulatými těsněními (51) a 
ručně našroubovat na hřídel.

VAROVÁNÍ: Rotující díly stroje. Těžké přiskřípnutí ruky. 

► Zablokovat oběžné kolo speciálním klíčem. 

2. Upevnění oběžného kola utáhnout udaným utahovacím 
momentem. Viz Tabulka 8   „Utahovací momenty pro upevně-
ní oběžného kola“. 

9.10.5 Uzavření čerpadla

Obr. 63 Kryt čerpadla

► Kryt čerpadla (57) posunout s kulatým těsněním na skříň 
čerpadla a sešroubovat s vymezovacími podložkami (56) a 
maticemi (55).

Upozornění: Výstupy kanálů krytu čerpadla a skříně čerpadla 
musí být namontovány shodně.

Konstrukční veli-
kost

Závity Upevnění oběžného 
kola 

Utahovací moment 
[Nm]

FZP 10 M 12x1,5 40

FZ 15 M16 60

FZ 17 M16 100

FZ 20 M16 100

FZ 22 M12 60

FZ 25 M16 85

FZ 27 M12 27

Tabulka 8  Utahovací momenty pro upevnění oběžného kola

50 51 52

54

53

55
56

57
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9.11 Typ konstrukce FZ 27: Montáž a vystředění 
hřídele čerpadla

Upozornění: Po výměně IEC motoru je třeba namontovat hří-
del čerpadla a vystředit ji. 

Otáčející se díly

Naražení a těžká zranění

► Vypněte motor a zajistěte proti opakovanému spuštění.

1. Odstraňte z hřídelového čepu hřídele motoru zalícovanou 
pružinu.

2. U elektromotorů s výkonem více než 30 kW: Vložte dodáva-
nou polovinu zalícované pružiny. 

3. Hřídelový čep motorové hřídele a otvor v hřídeli čerpadla 
odmastěte čističem například univerzálním čisticím pro-
středkem „OKS 2610 Universalreiniger“. 

4. Čep motorové hřídele a hrany drážky pro zalícované pero 
přejeďte brusným papírem kvůli odstranění nerovností a 
otřepů. 

5. Čep motorové hřídele v oblasti přesazení hřídele natřete těs-
nicím gelem například „Stucarit 309“. 

6. Hřídel čerpadla s upínacím pouzdrem nasuňte na hřídelový 
čep motorové hřídele až k přesazení hřídele. 

7. Šrouby upínacího pouzdra dotáhněte do kříže: 

8. Nasaďte na hřídel čerpadla číselníkový úhloměr, abyste 
zkontrolovali toleranci obvodového házení vzhledem k pří-
rubě motoru.

Obr. 64 Měření tolerance obvodového házení hřídele čerpadla

9. V závislosti na výkonu motoru zkontrolujte neházivost hříde-
le čerpadla. – Motor < 30 kW: max. tolerance obvodového 
házení hřídele = 0,06 mm – Motor > 30 kW: max. tolerance 
obvodového házení hřídele = 0,08 mm.

10. V případě potřeby vystřeďte obíhání hřídele čerpadla.

9.12 Provedení L: Výměna spojky

Použít pouze ty spojky, které jsou odsouhlaseny společností 
Fristam. Spojka musí odpovídat  charakteristice čerpadla. V pří-
padě otázek kontaktujte společnost Fristam.

Postup

1. Motor vypnout a zajistit ho proti opětovnému zapnutí.

2. Demontovat ochranu spojky.

3. Čerpadlo a motor uvolnit a sundat ze základního rámu nebo 
základu.

4. Spojku uvolnit podle údajů výrobce spojky.

5. Staré díly spojky zlikvidovat podle předpisů o životním pro-
středí.

6. Nové díly spojky namontovat na hřídel čerpadla a hřídel 
motoru.

7. Čerpadlo usadit na základní rám nebo základ tak, aby hřídel 
čerpadla a hřídel motoru mohly být spojeny spojkou. 

8. Lehce našroubovat šroubové spojení na držák ložiska. 

9. Zkontrolovat osové přesazení a úhlové přesazení hřídelí. 

Obr. 65 Osové přesazení

Obr. 66 Úhlové přesazení

10. Odchylky od úhlového nebo osového přesazení pokud mož-
no zmenšit. Případně hřídel nově vyrovnat nebo podložit 
díly.

11. Čerpadlo a motor našroubovat na základní rám nebo základ.

12. Spojku upevnit podle údajů výrobce spojky. 

13. Namontovat ochranu spojky.

Závity Utahovací moment

M5 6 Nm

M6 12 Nm

M8 30 Nm



/ /  ČERPADLA ŘADY FZ / / /

28

10 Dodatek 1

10.1 Technické údaje

10.1.1 Utahovací momenty pro šrouby a matice

Materiál: Ocel, třída pevnosti 8.8

Materiál: Ušlechtilá ocel, třída pevnosti 70

Materiál: Ušlechtilá ocel, třída pevnosti 80

10.1.2 Třída hluku

10.2 Intervaly údržby

Intervaly údržby motoru jsou uvedeny v „Návodu k obsluze motoru“.

Závity M6 M8 M10 M12 M16 M20

Utahovací 
moment [Nm]

11 27 54 93 230 464

Závity M6 M8 M10 M12 M16 M20

Utahovací 
moment [Nm]

7,4 17,5 36 62 150 303

Závity M6 M8 M10 M12 M16 M20

Utahovací 
moment [Nm]

1o 24 49 80 203 393

Konstrukční velikost Hladina hluku
dB(A)

FZP 10 62

FZ 15 65

FZ17 72

FZ 20 79

FZ 22 82

FZ 25 87

FZ 27 86

Tabulka 9  Emise hluku

Uvedené hodnoty platí pro provoz čerpadla při síťovém připoje-
ní 50 Hz a při nejvyšším stupni účinnosti. Při provozu s jinými 
pracovními body se může hladina hluku výrazně lišit. Viz „Cha-
rakteristiky čerpadel“ v přiložených dokumentech.

Provedení Interval Činnost údržby Kapitola

Všechny s volbou „Mazací a 
chladicí kapalina“

Denně Zkontrolovat mazací nebo chladicí 
kapalinu 

VizKapitola 9.3 „Kontrola mazací nebo chladicí kapaliny (voli-
telné)”, Strana 14

L 2 Denně Zkontrolovat stav oleje

KF 2, KF 3 5000 h Mazat ložiska hřídele VizKapitola 9.5.3 „Provedení K, KF”, Strana 15

KF 1 5000 h Mazat ložiska hřídele VizKapitola 9.5.3 „Provedení K, KF”, Strana 15

L 2 5000 h Výměna oleje VizKapitola 9.5.1 „Provedení L 2”, Strana 14

L1 5000 h Mazat ložiska hřídele VizKapitola 9.5.2 „Provedení L1”, Strana 14

Všechny dle potřeby Vyměnit těsnění hřídele VizKapitola  „IEC normalizovaný motor u typu konstrukce FZ 27”, 
Strana 16

Všechny dle potřeby Vyměnit motor VizKapitola 9.6 „Výměna motoru”, Strana 15

Všechny Podle údajů 
výrobce

Mazání ložiska motoru VizKapitola 9.4 „Mazání ložiska motoru”, Strana 14

Tabulka 10  Intervaly údržby
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10.3 Tabulka poruch

Zjištění Možné příčiny Odstranění

Čerpadlo nedodává nebo nepravidelně Uzavřené nebo ucpané sací potrubí Sací potrubí otevřít nebo vyčistit

Znečištěný sací filtr Vyčistit sací filtr

Uzavírací ventil na výtlačné straně je uzavřen Otevřít výtlačné potrubí

Čerpadlo není plné kapaliny
naplnit

Systém potrubí nainstalovat tak, aby skříň byla 
naplněna kapalinou i v klidu

Čerpadlo s geodetickou sací výškou1; Kapalina 
klesá v klidovém stavu

Namontovat patní ventil do sacího potrubí

Sací potrubí je netěsné (přisává vzduch) Utěsnit sací potrubí

Patní ventil je zablokován, znečištěn Zprovoznit patní ventil, vyčistit

Sací výška je příliš vysoká Čerpadlo usadit níž
Snížit sací výšku

Vzduchová bublina v sacím potrubí Sací potrubí plynule stoupavě prodloužit

Příliš mnoho vzduchu nebo plynu v dopravova-
ném médiu

Namontovat odvzdušňovací ventil

Vnikání vzduchu u těsnění hřídele Zkontrolovat montáž těsnění hřídele
Vyměnit elastomér

Kavitace na vstupu oběžného kola, 
příliš velký odpor v sacím potrubí,
Sací výška je příliš vysoká,
Hodnota NPSH zařízení není přizpůsobena čerpa-
dlu.

Optimalizovat sací potrubí,
Zvětšit přítokovou výšku,
Snížit teplotu média,
Fristam kontaktovat

Dopravní proud příliš velký Ventil na výtlačné straně je příliš otevřen Přivřít ventil

Průměr výtlačného potrubí je příliš velký zmenšit jmenovitou délku potrubí, 
Použít clonu

Průměr oběžného kola je příliš velký Snížit otáčky frekvenčním měničem
Fristam kontaktovat

Dopravní proud je snížený, dopravní výška je 
snížená

Čerpadlo je zvolené příliš malé Fristam kontaktovat

Průměr oběžného kola je zvolen příliš malý Kontaktujte Fristam, vyměňte oběžné kolo

Nesprávný směr otáčení motoru Otočit zapojení na motorové svorkovnici

Otáčky jsou příliš nízké 
(nesprávné napětí)

Připojení opravit podle typového štítku motoru

Jmenovité délky potrubí jsou příliš malé Použít větší průměry potrubí

Odpory potrubí v sacím a/nebo
výtlačném potrubí příliš velké

Optimalizovat systém potrubí,
Redukovat oblouky a ventily
Fristam kontaktovat

Potrubí se ucpává nebo se tvoří usazeniny Vyčistit potrubí

Cizí tělesa/usazeniny v oběžném kole Demontovat oběžné kolo a vyčistit

Špatně nastavené oběžné kolo Zkontrolovat vůli oběžného kola a znovu nastavit

Hustota dopravovaného média je příliš velká
Viskozita dopravovaného média je příliš velká

Fristam kontaktovat

Kovové zvuky Cizí těleso ve vnitřním prostoru čerpadla Demontáž, odborně posoudit, opravit

Oběžné kolo se roztáčí Nově nastavit vůli oběžného kola, matici oběž-
ného kola utáhnout momentovým klíčem

Čerpadlo/ těsnění hřídele běží nasucho okamžitě dovést dopravované médium; 
Otevřít sací šoupě

Zvuky od proudění Provoz oproti návrhu v oblasti přílišného
nebo částečného zatížení

Nastavit pracovní bod dle projektu

Proudové ztráty v sacím vedení jsou příliš velké Zvětšit jmenovité hodnoty, potrubí položit na 
kratší vzdálenost,
zabránit vyvíjení plynu 

Kavitace Zkontrolovat podmínky pro vyhodnocení NPSH,
Fristam kontaktovat

Tabulka 11  Tabulka poruch
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\Výkyvy Sací a výtlačné potrubí nepřípustně zatěžují čer-
padlo

Potrubí podepřít tak, aby
čerpadlo nebylo zatíženo, event.
namontovat tlumič vibrací,
Vyvarovat se tlakových rázů čerpadla

Nadměrný ohřev ložiska hřídele Poškození ložisek Výměna ložiska

Odběr motoru je příliš velký Dopravní proud příliš velký Zaškrcení ve výtlačném potrubí nebo

Snížit otáčky frekvenčním měničem

Viskozita a/nebo hustota
dopravovaného média je příliš vysoká

Fristam kontaktovat

Velké škody na ložisku hřídele,
hřídel je deformovaná

Demontáž, odborný posudek, 
Oprava ve společnosti Fristam.

Úniky u těsnění hřídele Mechanické poškození/opotřebení těsnění hří-
dele, radiálního těsnícího kroužku hřídele

Vyměnit těsnění hřídele včetně elastomeru, event. 
opravit v servisu
Fristam kontaktovat

Chod naprázdno těsnění hřídele, příliš vysoká sací 
výška, teplota dopravovaného média příliš vysoká

Zvýšit tlak přítoku čerpadla,
snížit sací výšku,
použít dvojitá těsnění hřídele,
Fristam kontaktovat

Tlak mazací kapaliny je příliš vysoký Nastavit pomocí škrtícího ventilu

Tlak mazací kapaliny je příliš nízký Vyměnit radiální těsnění hřídele

Trubky kapaliny ucpané,
(jako následek došlo k poškození radiálního těsní-
cího kroužku hřídele)
Znečištěná mazací kapalina

Vyčistit trubky kapaliny,
nastavit přítok a odtok kapaliny 
použít pitnou vodu max. 70 °C

Teplota dopravovaného média je příliš vysoká Fristam kontaktovat
Přestavit na dvojité těsnění hřídele

1„Geodetická sací výška“ je svislá vzdálenost mezi povrchem hladiny nasávané kapaliny a středem oběžného kola.

Zjištění Možné příčiny Odstranění

Tabulka 11  Tabulka poruch
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10.4 Určení čísel

Všeobecné určení čísel se vztahuje na uvedené „Výkresy řezů“. Čísla dílů odpovídají DIN 24250.

Číslo dílu Označení
101 Skříň čerpadla
108 Skříň stupně
160 Kryt
13-1 Zadní stěna skříně
13-2 Vložka skříně
130 Díl skříně
132 Mezikus
135 Pouzdro
154 Mezistěna
156 Výtlačné hrdlo
18-1 Kalota
18-2 Tlumič vibrací
182 Noha
21-1 Souběžná hřídel
213 Hřídel pohonu
23-1 Výtlačné zařízení
26-1 Držák pro skříň GLRD
230 Oběžné kolo
32-1 Radiálně axiální kuličkové 

ložisko
32-2 Válečkové ložisko
32-3 Kuličkové ložisko
32-4 Kuželíkové ložisko
321 Radiální kuličkové ložisko
322 Radiální válečkové ložisko
325 Jehlové ložisko
330 Držák ložiska
331 Držák ložiska
341 Laterna pohonu
344 Laterna držáku ložiska
350 Skříň ložiska
360 Kryt ložiska
40-4 Lícovaný rýhovaný kolík
400 Ploché těsnění 
410 Profilové těsnění
411 Těsnící kroužek 
412 Kulaté těsnění
421 Radiální těsnící kroužek
422 Filcový kroužek
423 Labyrintový kroužek
433 GLRD 
45-1 Opěrný kroužek
451 Skříň ucpávky
454 Ucpávkový kroužek
47-1 Pružina s podložkou
47-2 Skříň GLRD
47-3 Klínový kroužek
47-5 Kroužek-matice
471 Kryt těsnění
472 Kluzný kroužek
474 Přítlačný kroužek
475 Protikroužek
476 Držák protikroužku
477 Pružina pro GLRD

478 Pružina pravá
479 Pružina levá
481 Měch
482 Držák měchu
484 Miska pružiny
485 Unašeč
500 Kroužek
50-1 Pérová podložka
50-2 V - kroužek
50-3.60 Stavěcí kroužek
504 Distanční kroužek
520 Pouzdro
523 Pouzdro hřídele
524 Ochranné pouzdro hřídele
525 Distanční pouzdro
54-1 Pouzdro krytu
54-2 Pouzdro
54-3 Pevné pouzdro
540 Pouzdro
543 Distanční pouzdro
55-1 Vějířová podložka
550 Podložka
551 Distanční podložka
554 Vymezovací podložka
561 Rýhovaný kolík
56-1 Pružný kolík
56-2 Rýhovaný hřeb
560 Kolíček
562 Válcový kolík
59-2 Pojistný kroužek
59-3 Stahovací kotouč
59-4 Laterna
59-5 Membrána
642 Kontrolní okénko stavu oleje
680 Opláštění
68-1 Opěrný plech
68-2 Pásky z pěnové hmoty
68-3 Držák opláštění
68-4 Clona
68-5 Ochranný plech CF
681 Ochrana spojky
701 Obtokové vedení
710 Trubka
71-1 Propojovací trubka
715 Potrubí tvaru Y
722 Přechodový kus příruby
723 Příruba
724 Slepá příruba
733 Třmen na trubky
751 Skříň ventilu
755 Čep ventilu
756 Ventilová pružina
759 Miska ventilu

Číslo dílu Označení
800 Motor
801 Přírubový motor
87-1 Skříň pohonu
87-2 Kryt pohonu
87-3 Víko pohonu
87-4 Noha pohonu
839 Kontakt
872 Ozubené kolo
89-1 Vložka
89-2 Kalotový stojan
89-3 Noha motoru
89-4 madlo
89-5 Ochranné víko
89-6 Kolo
89-8 Plochá ocel
89-9 Držák motoru
89-10 Držák motoru
89-11 Držák kalotové nohy
892 Podložná deska
894 Konzola
897 Vodící kus
90-1 Svorník se závitem
90-3 Kuželový kolík
90-4 Lícovaný rýhovaný kolík
90-5 Závěsný šroub
900 Šroub
901 Šroub se šestihrannou hlavou
902 Závrtný šroub
903 Šroubový uzávěr
904 Závitový kolík
906 Šroub oběžného kola
909 Stavěcí šrouby
91-1 Šroub s válcovou hlavou s 

drážkou
913 Odvzdušňovací šroub
914 Šroub s vnitřním šestihranem
92-1 matice s křížovým madlem 

dlouhá
92-2 matice s křížovým madlem 

krátká
92-3 Kloboučková matice
92-4 Planžrová matice
92-5 Odtlačovací šroub
92-6 Upevnění výtlačného zařízení
92-7 Matice s nákružkem
920 Šestihranná matice
921 Hřídelová matice
922 Matice oběžného kola
923 Matice ložiska
93-1 Rozpěrný kroužek
930 Pojistka
931 Pojistná podložka
932 Pojistný kroužek
940 Lícované pero

Číslo dílu Označení
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941 Woodruffovo pero
950 Pružina

Číslo dílu Označení
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10.5 Prohlášení o shodě ES

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

tímto prohlašuje, že následující produkt (čerpadlo s motorem):  

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

– Typy plunžrových čerpadel: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Typ směšovače sypkých produktů: PM

– Sériové číslo: viz titulní stranu návodu k obsluze

odpovídají všem příslušným ustanovením směrnice o strojních 
zařízeních (2006/42/ES).

Zařízení dále odpovídá všem ustanovením směrnic pro Elek-
trické spotřebiče (2014/35/EU), Elektromagnetická kompati-
bilita (2014/30/EU), ustanovení (ES) č. 1935/2004 a FDA.

Jsou použity následující harmonizační normy:

– DIN EN 809:2012-10: Kapalinová čerpadla a čerpací sou-
strojí – Všeobecné bezpečnostní požadavky

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Bezpečnost strojních zařízení 
– Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení a snižo-
vání rizika.

Zmocněnec pro podklady: Julia Friedsch 
Tel.: +49(0)40 72556-107 
Adresa: viz adresu výrobce

Hamburg, 30.10.2020

Julia Friedsch / vedení managementu jakosti

10.6 ES Prohlášení o zabudování

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

prohlašuje, že u následujících produktů (čerpadlo bez motoru):  

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

– Typy plunžrových čerpadel: FK, FKL, FL, FL2, FL3

– Typ směšovače sypkých produktů: PM

– Sériové číslo: viz titulní stranu návodu k obsluze

se jedná podle Směrnice o strojním zařízení (2006/42/EG) pří-
loha II B o neúplné strojní zařízení.

Byly použity a dodrženy patřičné základní bezpečnostní a zdra-
votní požadavky podle přílohy I výše uvedené směrnice.

Neúplné strojní zařízení dále odpovídá všem ustanovením naří-
zení (ES) č. 1935/2004 a FDA.

Neúplné strojní zařízení smí být uvedené do provozu teprve teh-
dy, když je stanoveno, že to strojní zařízení, do kterého se má 
zabudovat neúplné strojní zařízení, odpovídá směrnici o stroj-
ních zařízeních (2006/42/ES).

Jsou použity následující harmonizační normy:

– DIN EN 809:2012-10: Kapalinová čerpadla a čerpací sou-
strojí – Všeobecné bezpečnostní požadavky

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Bezpečnost strojních zařízení 
– Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení a snižo-
vání rizika

Výrobce se zavazuje, že na vyžádání individuálních státních insti-
tucí těmto předá elektronicky speciální podklady k neúplnému 
strojnímu zařízení.

Speciální technické podklady, patřící ke strojnímu zařízení, 
budou vystaveny podle přílohy VII část B.

Zmocněnec pro podklady: Julia Friedsch 
Tel.: +49(0)40 72556-107 
Adresa: viz adresu výrobce

Hamburg, 30.10.2020

Julia Friedsch / Vedení Management kvality
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11 Příloha 2 – Montážní návod 
(volitelně)

11.1 Bezpečnostní pokyny

Tento montážní návod je určen výhradně kvalifikovanému per-
sonálu.

11.2 Použití

Tento montážní návod platí pro čerpadla, která jsou dodána bez 
motoru (volitelné) a jsou předmontovaná. 

Obr. 67 Čerpadlo bez motoru, spojka a základní rám, příklad podle provedení KF a L

Následující údaje z „Originálního návodu k obsluze“ pro úplné 
strojní zařízení jsou v tomto případě neplatné:

– Kapitola 10.5 „Prohlášení o shodě ES”, Strana 33,

– Kapitola 10.1.2 „Třída hluku”, Strana 28.

11.2.1 Typový štítek

Obr. 68 Typový štítek pro čerpadlo bez pohonu

11.3 Doprava bez motoru 

Doprava smí provádět pouze zaškolený personál. 

Čerpadlo se smí přepravovat paletovým vozíkem nebo jeřábem. 

Čerpadlo přepravovat vždy v montážní poloze.

11.3.1 Bezpečnostní pokyny 

Odpadající nebo nezajištěné díly 

Těžká přiskřípnutí. 

► U všech dopravních prací principiálně nosit bezpečnostní 
obuv. 

Nesprávná přepravní poloha čerpadla 

Vytečení žíravých, jedovatých nebo znečišťujících kapalin. Zra-
nění osob nebo škody na majetku kontaminací. 

► Čerpadlo přepravovat vždy v montážní poloze.

Otevřená, neuzavřená potrubní napojení 

Škody na majetku vzniklé znečištěním, nárazy nebo vlhkostí v 
čerpadle. 

► Krytky potrubních připojení odstranit těsně před napojením 
na potrubí.

11.3.2 Přeprava paletovým vozíkem 

Nezajištěné díly 

Těžká zranění přimáčknutím, skřípnutí končetin, škody na majet-
ku.

► Čerpadlo zajistit před dopravou proti spadnutí. Pomocí upí-
nacích pásů ho upevněte na paletě nebo zajistěte čerpadlo 
na paletě šrouby.

Příprava 

► Zkontrolujte, zda je čerpadlo na paletě dostatečně zajištěno. 
Například pásy Obr. 69 „Doprava zvedacím vozíkem“, 
Strana 34. 

Postup 

1. Paletu nazdvihnout pomocí paletového vozíku. 

2. Paletu opatrně převést a usadit na určeném místě. 

Obr. 69 Doprava zvedacím vozíkem

58 Výrobce

59 Typ: čerpadla řady, konstrukční velikost, tvar, provedení

60 S. č.: Sériové číslo čerpadla

61 V: Dopravní výška [m] bez pohonu žádné údaje

62 P : Výkon motoru [kW] bez pohonu žádné údaje

63 Rok výroby 

64 m: Hmotnost (čerpadlo bez pohonu) [kg]

65 nN:Jmenovité otáčky [1/min]; bez pohonu žádné údaje

66 Q: Dopravní proud [m³/h] bez pohonu žádné údaje

58

59
60

61

6364

65

66

62
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11.3.3 Přeprava jeřábem

Padající díly 

Smrt přimáčknutím, skřípnutí končetin, škody na majetku. 

► Používat pouze takové vázací prostředky, které jsou určeny 
pro celkovou hmotnost čerpadla. 

Údaje o hmotnosti čerpadla jsou uvedeny na typovém štítku 
čerpadla a v „Podkladech týkajících se zakázky“ v přiložených 
dokumentech. 

► Čerpadlo nenechávejte viset v nadzvednuté poloze déle než 
je nezbytně nutné. 

► Dávat pozor, aby se pod čerpadlem nenacházely žádné oso-
by.

Houpající se díly 

Skřípnutí a těžká poranění. 

► Jeřáb s čerpadlem musí jet plynule a zastavit. 

► Dávat pozor, aby se v nebezpečném prostoru čerpadla 
nenacházely žádné osoby.

Pomocné prostředky

–  Vázací prostředky: odzkoušené zvedací popruhy podle 
DIN EN1492-1 a 1492-2.

– Závěsné šrouby a určený zvedací prostředek pro závěsné 
šrouby

Příprava 

► Odstranění přepravních zajištění.

Obr. 70 Doprava jeřábem, příklad pro provedení KF a L

Doprava provedení K/KF:

Postup 

1. Vázací smyčku dvakrát obtočit okolo krku laterny (viz 
Obr. 70 „Doprava jeřábem, příklad pro provedení KF a L“). 

2. Druhý konec  vázací smyčky vést k jeřábovému háku a zavě-
sit.

3. Těžiště nastavit tak, aby bylo čerpadlo zvedáno v zajištěné 
poloze. 

4. Čerpadlo zvednout.

Doprava provedení L:

Postup 

1. Vázací smyčku ovinout dvakrát okolo zadní části držáku 
ložiska (viz Obr. 70 „Doprava jeřábem, příklad pro provedení KF 
a L“). 

2. Druhý konec vázací smyčky položit mezi laternu a skříň čer-
padla. Vázací smyčku přitom nevést přes ostré hrany a rohy. 

3. Obě smyčky dotáhnout k jeřábu a otočit o 180°, aby pás pev-
ně seděl na háku. 

4. Těžiště nastavit tak, aby bylo čerpadlo zvedáno ve vodorov-
né poloze. 

5. Čerpadlo zvednout.

11.4 Místo instalace 

Všeobecné podmínky pro místo instalace jsou uvedeny v návo-
du k obsluze Kapitola 6.2 „Místo instalace”, Strana 9 

11.5 Montáž čerpadla

Provedení K

Předpoklad (zákazníka) 

– vhodný motor

Nesprávně dimenzovaný motor

Zničení čerpadla

► Použít pouze ty motory, které jsou přizpůsobené charakte-
ristikám čerpadla a odpovídají velikostem, uvedeným v pro-
jektu. V případě otázek se obraťte na Fristam. 

Postup 

1. Lícované pero nasadit do drážky motoru. 

2. Odmastit hřídel.

3. Zasunout hřídel motoru do kompaktního držáku ložiska.

4. Přišroubovat motor na kompaktní držák ložiska. Šrouby se 
utahují křížově. 

5. Sešroubovat motor se základním rámem nebo základem.

Provedení KF

Předpoklad (zákazníka) 

– vhodný motor
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Nesprávně dimenzovaný motor

Zničení čerpadla

► Použít pouze ty motory, které jsou přizpůsobené charakte-
ristikám čerpadla a odpovídají velikostem, uvedeným v pro-
jektu. V případě otázek se obraťte na Fristam.

Postup 

1. Lícované pero nasadit do drážky motoru. 

2. Zasunout hřídel motoru do kompaktního držáku ložiska.

3. Přišroubovat motor na kompaktní držák ložiska. Šrouby se 
utahují křížově. 

4. Kompaktní držák ložiska s nohou sešroubovat se základním 
rámem nebo základem.

Provedení L

Předpoklad (zákazníka) 

– vhodný motor.

– dostatečně dimenzovaná spojka, 

– společná místa ustavení pro motor a čerpadlo, aby se hřídel 
čerpadla a hřídel motoru mohly vůči sobě navzájem vyrov-
nat. 

Nesprávně zvolený motor a spojka 

Zničení motoru a spojky 

► Použít pouze ty motory a spojky, které odpovídají směrnicím 
čerpadla. V případě otázek se obraťte na Fristam. 

Upozornění: Hodnoty nastavení pro spojku jsou uvedeny v 
dokumentaci dodavatele spojky. 

Postup 

1. Díly spojky namontovat na hřídel čerpadla a na hřídel moto-
ru. 

2. Čerpadlo usadit na základní rám nebo základ tak, aby hřídel 
čerpadla a hřídel motoru mohly být spojeny spojkou. 

3. Lehce našroubovat šroubové spojení na nohu čerpadla. 

4. Zkontrolovat osové a úhlové přesazení hřídele čerpadla a 
hřídele motoru.

5. Odchylky od úhlového nebo hřídelového přesazení pokud 
možno udržovat minimální. Případně provést nové vyrovná-
ní nebo podložit díly. 

6. Čerpadlo a motor našroubovat na základní rám nebo základ. 

7. Spojku upevnit podle údajů výrobce spojky. 

8. vytvořit bezdotykové, oddělené ochranné zařízení (ochrana 
spojky) podle Směrnice o strojním zařízení 2006/42/ES Kapito-
la 1.4 „Požadavky na ochranná zařízení“. 

9. Čerpadlo je nyní namontováno. Čerpadlo uvést do provozu 
teprve tehdy, když ustanovení úplného strojního zařízení 
odpovídají směrnice o strojním zařízení ES. 

Upozornění: Dále montovat s Kapitola 4 „Doprava”, Strana 8. 
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