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1 Johdanto

1.1 Esipuhe

Tässä käyttöohjeessa kuvataan kaikki  FZ-pumppuperhe-sarjan 
pumppujen rakennekoot, rakennetyypit ja mallit.

Katso pumppusi tyyppikilvestä sekä mukana toimitettujen doku-
menttien "toimeksiantoon liittyvistä asiakirjoista", mitä rakenne-
tyyppiä, rakennekokoa ja mallia pumppusi vastaa.

1.2 Valmistaja

FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)

Kurt-A.-Körber-Chaussee 55

21033 Hampuri

SAKSA

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

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

Sähköposti: info@fristam.de

1.3 Toimituksen sisältö

Toimitus koostuu seuraavista osista:

– Pumppu ja moottori (= pumppuaggregaatti)

valinnaisesti: ilman moottoria

– Putkiliitäntöjen suojukset

– Valinnaisesti: asennussarja

– Valinnaisesti Fristam-lisävarusteet

– Dokumentaatio.

► Tarkasta, että toimitus on täydellinen ja että siinä ei ole kul-
jetusvaurioita. Ilmoita poikkeamista heti Fristam -yhtiölle.

1.4 Pumppu ilman moottoria

Pumppu toimitetaan valinnaisesti myös ilman moottoria. Lue 
tässä tapauksessa käyttöohjetta luvun Luku 3 „Rakenne ja toimin-
ta“, sivu 5 loppuun asti ja jatka  luvusta Luku 11 „Liite 2 – asennus-
ohje(valinnainen) (lisävaruste)“, sivu 35.

1.5 Dokumentaation laajuus

Dokumentaatio koostuu seuraavista osista:

– Tämä käyttöohje

– Liitteessä 1 on taulukoita, jotka koskevat huoltoa, voite-
lua ja kiristysmomentteja.

– Liitteessä 2 on asennusohjeet vaihtoehdolle "Toimitus il-
man moottoria".

– Mukana toimitetut dokumentit

– Toimeksiantoon liittyvät dokumentit

– Alihankkija-asiakirjat (moottori, kytkin jne.)

– Tarvittaessa Fristam-lisävarusteiden dokumentaatio

– Tarvittaessa sertifikaatit (materiaalitodistukset jne.)

– Vaatimustenmukaisuusvakuutus.

1.6 Käytetyt symbolit

Luettelot on merkitty viivoin

– Osa 1

– Osa 2

Toimintaohjeet, jotka on suoritettava määrätyssä järjestyksessä, 
on numeroitu juoksevasti:

1. Kytke laite päälle.

2. Kytke laite pois päältä.

Toimintaohjeet, joita ei tarvitse suorittaa määrätyssä järjestyk-
sessä, on merkitty kolmioilla:

► Toimenpide.

► Toimenpide.

1.6.1 Turvaohjeet

Turvaohje, jossa on huomiosana "vaara", varoittaa henkilöille ai-
heutuvista vaaroista, jotka johtavat väistämättä kuolemaan tai 
vakaviin vammoihin. 

Turvaohje, jossa on huomiosana "varoitus", varoittaa henkilöille 
aiheutuvista vaaroista, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vaka-
viin vammoihin.

Turvaohje, jossa on huomiosana "huomio", varoittaa henkilöille 
aiheutuvista vaaroista, jotka voivat johtaa keskivaikeisiin tai lie-
viin vammoihin.

Turvaohje, jossa on huomiosana "huomautus", varoittaa esine-
vahingoista.

2 Turvallisuusohjeet

2.1 Perusturvaohjeet

► Lue tämä käyttöohje kokonaan ennen pumpun käyttämistä 
ja säilytä se pumpun käyttöpaikalla.
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► Noudata käyttömaassa voimassa olevia kansallisia määräyk-
siä sekä yrityksen omia työskentely- ja turvamääräyksiä.

► Kaikki tässä kuvatut työt saa suorittaa ainoastaan pätevä am-
mattihenkilöstö ja asiamukaista varovaisuutta noudattaen. 

► Saastumisvaara: noudata vaarallisia aineita pumpattaessa la-
kimääräisiä ja yrityskohtaisia turvamääräyksiä. 

2.2 Määräystenmukainen käyttö

Vakiomalliset  FZ-pumppuperhe-sarjan pumput on suunniteltu 
käytettäviksi elintarviketeollisuudessa, lääke- ja bioteknologia-
sektorilla sekä CIP-prosessitekniikassa.

 FZ-pumppuperhe-Sarjan pumppuja käytetään seuraaviin tarkoi-
tuksiin:

– Kaasupitoisten tuotteiden pumppaaminen 

– Imujohtojen ilmaus

– Tuotejohtojen jäämien tyhjennys.

 FZ-pumppuperhe-pumput voivat tuottaa korkeintaan 7,0 barin 
pumppauspaineen. Järjestelmäpaine voi olla rakennekoosta 
riippuen jopa 15 baria.

Jokainen pumppu suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. 
Tiivistemateriaalit on valittu kyseessä olevien pumppausolosuh-
teiden mukaan (väliaine paine, lämpötila). Pumpulla saa pumpa-
ta ainoastaan sitä ainetta, jota silmälläpitäen se on suunniteltu 
mukanatoimitettuihin dokumentteihin sisältyvät (katso "Toimek-
siantoon liittyvät asiakirjat".

2.3 Määräystenvastainen käyttö

Vakiomallisia  FZ-pumppuperhe-sarjan pumppuja ei saa käyttää 
räjähdysalttiissa ympäristössä. Tätä tarkoitusta varten on ole-
massa erityisiä Ex-malleja.

Pumppu voi tuhoutua, jos sillä pumpataan aineita, joille pump-
pua ei ole suunniteltu.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan Fristam-yhtiön vakiomallisia 
pumppuaggregaatteja. Käyttäjä kantaa vastuun toiminnasta 
poikkeustapauksissa ja ylimääräisten asennusten yhteydessä.

Pumppua tai sen rakennetta saa muuttaa vai, jos tästä on sovittu 
Fristam-yhtiön kanssa.

2.4 Varoitus- ja ohjekilvet

► Älä poista tai muuta pumpun merkintöjä.

► Korvaa vaurioituneet tai hukkuneet merkinnät heti alkupe-
räistä vastaavilla.

2.4.1 Kuuma pinta

Kuva 1 Turvamerkintä: "Kuuma pinta"

Merkintä ilmaisee, että osat voivat kuumentua käytössä tai että 
pumpulla pumpataan mahdollisesti kuumia aineita. Pumppuun 
saa koskea vain asianmukaisilla suojakäsineillä.

2.4.2 Kuivakäynti kielletty

Kuva 2 Turvamerkintä: "Kuivakäynti kielletty"

Tämä merkintä ilmaisee, että pumppu ei kestä kuivakäyntiä. 
Pumppua käynnistettäessä siinä ja sen imujohdossa täytyy olla 
aina pumpattavaa ainetta. Muussa tapauksessa pumppu vaurioi-
tuu. 

2.4.3 Pyörimissuunta

Kuva 3 Juoksupyörän pyörimissuunnan merkintä

Tämä merkintä ilmaisee juoksupyörän pyörimissuunnan. Mer-
kintä on kiinnitetty eteen pumpun kanteen.

Erikoismallien kohdalla Fristam voi taata toiminnan pyörimis-
suunnasta riippumatta.

2.4.4 Tyyppikilpi

Kuva 4 Pumppuaggregaatin tyyppikilpi

1 Valmistaja

2 Tyyppi: Pumppusarja, rakennekoko, rakennetyyppi, malli

3 S.-Nr.: Pumpun sarjanumero

4 H: Pumppauskorkeus [m]

5 P: Moottorin teho [kW]

6 Rakennusvuosi

7 mges: Paino (kokonais-) [kg]

8 nN: Nimelliskierrosluku [1/min]

9 Q: Syöttövirtaus [m³/h]

10 CE-merkintä

1

2
3

5

4

678

9

10
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2.5 Melupäästöt

► Paikallisia melukuormitusta koskevia lakimääräyksiä on nou-
datettava. Pumppujen melupäästöarvot, katso Luku 10.1 
„Tekniset tiedot“, sivu 29.

Äänenmuodostus pumpun käydessä

Kuulovammat

► Käytettäessä pumppuja, joiden äänenpainetasoksi on ilmoi-
tettu yli 80 dB (A), on käytettävä kuulonsuojaimia.

2.6 Hävittäminen

2.6.1 Kuljetuspakkauksen hävittäminen

► Toimita kuljetuspakkaus materiaalinkeräyspisteeseen.

2.6.2 Rakennetyyppi K, KF, L 1: Voitelurasvojen hävittämi-
nen

► Hävitä rasvat ja rasvojen tahraamat esineet ympäristöystä-
vällisesti voimassa olevien määräysten mukaisesti.

2.6.3 Rakennetyyppi L 2: Voiteluöljyjen hävittäminen 

► Hävitä öljyt ja öljyjen tahraamat esineet ympäristöystävälli-
sesti voimassa olevien määräysten mukaisesti.

2.6.4 Pumpun hävittäminen

1. Puhdista pumppu huolellisesti. Hävitä jäämät ympäristöystä-
vällisesti voimassa olevien määräysten mukaisesti.

2. Pura pumppu yksittäisosiinsa.

3. Hävitä pumpun osat ympäristöystävällisesti voimassa olevi-
en määräysten mukaisesti.

2.6.5 Sähkö- ja elektroniikkaromun hävittäminen

► Hävitä sähkö- ja elektroniikkaromu ympäristöystävällisesti 
voimassa olevien direktiivien mukaisesti.

3 Rakenne ja toiminta

3.1 Periaatteellinen rakenne

Kuva 5 Esimerkki pumppujen periaatteellisesta rakenteesta rakennetyypin K avulla 
havainnollistettuna

3.1.1 Pumpun pää (A)

Kuva 6 Pumpun pää

Akselin tiiviste (12)

Pumpussa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti kahta tiivistystapaa:

– yksinkertainen akselin tiiviste,

– kaksinkertainen akselin tiiviste.

A Pumpun pää

B Kartio

C Sähkömoottori

11 Imu-/painejohdon liitäntä

12 Akselin tiiviste

13 Juoksupyörä

14 Pumpun kansi

15 Pumpun kotelo

B CA

11

12

13
14

15
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Kaksinkertaista akselin tiivistettä käytettäessä pumpun kotelossa 
on kaksi lisäliitäntää sulkunestettä varten. Näitä liitäntöjä ei ole 
esitetty tämän käyttöohjeen kuvissa.

Juoksupyörä (13)

 FZ-pumppuperhe on varustettu avoimilla juoksupyörillä, joissa 
on säteittäiset lavat. 

Pumpun kansi (14)

Imu- ja painejohdon liitäntä sijaitsee pumpun kannessa. 

Pumpun kotelo (15)

Juoksupyörä sekä akselin tiiviste on asennettu pumpun kote-
loon.

3.1.2 Kartio (B) ja sähkömoottori (C)

Kuva 7 Kartio ja sähkömoottori

Kartio (16)

Kartiota käytetään kaikissa rakennetyypeissä erikoismoottoria 
lukuun ottamatta. 

Kartio yhdistää pumpun kotelon moottoriin. Mahdollisia malleja 
on kaksi pumpun koosta riippuen:

– Pumpun kotelo on ruuvattu kiinni kartioon laippaliitoksella. 

– Pumpun kotelo on työnnetty kartioon ja asennettu siihen ki-
ristämällä.

Rakennetyypit, joissa on kartio:

– FZP

– K

Kompaktilaakerituki Kartion sisällä on ylimääräinen laake-
rointi pumppuakselia varten.

– KF

Kompaktilaakerituki ja jalka. Jalallisen kartion sisällä on yli-
määräinen laakerointi pumppuakselia varten.

– L

Laakeripukki. Jalallisen kartion sisällä on ylimääräinen laake-
rointi pumppuakselia varten. Pumppuakseli on yhdistetty 
moottoriin kytkimen välityksellä. 

Sähkömoottori (19)

Asennettuna voivat olla seuraavat moottorityypit:

– IEC-standardimoottori A-puoleisella (moottorinpuoleisella) 
kiintolaakerilla, varustettu sovituskiilalla ja akselitapilla, ra-
kennetyypeissä:

– IM B3: jalallinen moottorityyppi

– IM B5: laipallinen moottorityyppi

– IM B3/B5: laipallinen ja jalallinen moottorityyppi.

IEC-standardimoottori mahdollistaa erilaisia asennustapoja:

– Fristam-pumppuakseli kiinnitetään moottoriakselitap-
piin, 

– moottori kiinnitetään (jalalliseen) kompaktilaakerituen 
laippaan, tai

– moottori yhdistetään kytkimen välityksellä laakeripuk-
kiin.

– Erikoismoottori Fristam-pumppuakselilla

Erikoismoottorin kohdalla Fristam-pumppuakseli on jo in-
tegroitu ja yhdistetty erottamattomasti moottoriin.

3.2 Rakennetyypit

Rakennetyyppi on merkitty tyyppikilpeen. Katso Luku 2.4.4 
„Tyyppikilpi“, sivu 4.

Alla on esimerkkikuvat seuraavista tilanteista:

– kartion asennus kiristämällä,

– ilman verhousta, 
katso Luku 3.4 „Mallit“, sivu 7.

3.2.1 Rakennetyyppi FZ tai FZP

Kuva 8 Rakennetyyppi FZ erikoismoottorilla

16 Pumpunakseli

17 Kartio

18 Sähköliitäntä

19 Sähkömoottori

16 17 18 19

Moottori: erikoismoottori

Rakenne: ilman kartiota
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3.2.2 Rakennetyyppi K

Kuva 9 Rakennetyyppi KF

3.2.3 Rakennetyyppi KF

Kuva 10 Rakennetyyppi KF

3.2.4 Rakennetyyppi L

Kuva 11 Rakennetyyppi L

3.2.5 Rakennetyyppi FZ 27

Kuva 12 Rakennetyyppi FZ 27

3.3 Pumpun merkinnän selitys

Kuva 13 Esimerkki tyyppimerkinnästä

3.4 Mallit

3.5 Rakennekoot

Moottori: IEC-standardimoottori, moottorin rakenne-
tyyppi B3/B5

Rakenne: kompaktilaakerituki

Moottori: IEC-standardimoottori, moottorin rakenne-
tyyppi B5

Rakenne: Kompaktilaakerituki ja jalka

Moottori: IEC-standardimoottori, moottorin rakenne-
tyyppi B3

Rakenne: Laakeripukki ja kytkin, kytkimen suojus, perus-
kehys

Moottori: IEC-standardimoottori, moottorin rakenne-
tyyppi B3/B5

Rakenne: kartiolla

20 Pumpputyyppi

21 Lisämerkki 1

22 Rakennekoko

23 Lisämerkki 2

(20) Pumpputyyppi

FZ Sivukanavapumppu

(21) Lisämerkki 1 

P Näytteenottopumppu (FZ 10)

(22) Rakennekoko

__ Rakennekoot, katso Luku 3.5 „Rakennekoot“, 
sivu 7

(23) Lisämerkki 2

PM Jauhesekoitin

A, B, C, D Mallit, katso Luku 3.4 „Mallit“, sivu 7:

K Kompaktilaakerituki

KF Kompaktilaakerituki ja jalka

L1, L2 Laakeripukki ja kytkin

H Pumpun kotelo ja lämmitysvaippa

h Pumpun kansi ja lämmitysvaippa

Malli Verhous Kalottijalat Moottorin 
jalka

A on on ei

B ei ei käytettäessä

C ei käytettäessä ei

D on ei käytettäessä

Taulukko  1  Mallit 

Rakenne-
koot

10

15

Taulukko  2  Rakennekoot

20 22 2321
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Huomio: Jos pumppu toimitetaan ilman moottoria (valinnai-
nen), lue seuraavaksi Luku 11 „Liite 2 – asennusohje(valinnainen) 
(lisävaruste)“, sivu 35.

4 Kuljetus

Kuljetuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu henkilöstö.

Pumppu voidaan kuljettaa lattiakuljettimella tai nosturilla

Kuljeta pumppua aina asennusasennossa.

4.1 Turvaohjeet

► Putoavista tai varmistamattomista rakenneosista aiheutuu 
loukkaantumisvaara. 

– Käytä ainoastaan soveltuvia kuljetus- ja kiinnitysvälinei-
tä. Katso pumpun painotiedot pumpun tyyppikilvestä ja 
”Toimeksiantoon liittyvistä asiakirjoista”, jotka kuuluvat 
mukana toimitettuihin dokumentteihin.

– Varmista ennen kuljetusta, että pumppu ei voi kaatua. 
Kiinnitä pumppu kuormaliinoilla lavaan tai kiinnitä se la-
vaan ruuvaamalla.

– Älä pidä pumppua ylös nostettuna pidempään kuin vält-
tämätöntä.

► Likaantuminen, iskut tai kosteus vaurioittavat pumppua. 

– Poista putkiliitäntöjen peitteet vasta juuri ennen niiden 
liittämistä putkijohtoihin. 

4.2 Kuljetus lattiakuljettimella

Valmistelu

► Tarkista, että pumppu on kiinnitetty lavalle riittävän hyvin. 

Menettelytapa 

1. Ota lava kyytiin lattiakuljettimen haarukoilla. 

2. Kuljeta lava varovasti haluttuun paikkaan ja laske se alas. 

Kuva 14 Kuljettaminen lattiakuljettimella

4.3 Kuljetus nosturilla

Putoavia osia

Murskautumiskuolema, raajojen rusentuminen, materiaalivauri-
oita.

► Älä kuljeta pumppua moottorin ja pumpun kotelon rengas-
ruuvien varassa, koska niitä ei ole suunniteltu kestämään 
pumpun kokonaispainoa. 

► Käytä ainoastaan kiinnitysvälineitä, jotka kestävät pumpun 
kokonaispainon.

► Huolehdi siitä, että kukaan ei oleskele pumpun alla.

Heiluvia osia

Rusentumia ja vakavia vammoja. 

► Lähde pumpun kanssa nosturilla tasaisesti liikkeeseen ja py-
säytä nosturi tasaisesti. 

► Huolehdi siitä, että kukaan ei oleskele pumpun vaara-alueel-
la. 

Apuvälineet

Kiinnitysvälineet: tarkastetut silmukat, jotka vastaavat standardi-
en DIN EN1492-1 ja 1492-2 vaatimuksia. 

Valmistelu

► Poista kuljetustuet. 

Menettelytapa

1. Aseta silmukka kaksi kertaa moottorin takapään ympäri. Älä 
aseta sitä tuulettimen kannelle (katso Kuva 15 „Kuljetus nos-
turilla“, sivu 9).

2. Aseta silmukan toinen pää kartion ja pumpun kotelon väliin. 
Älä aseta silmukkaa tällöin terävien kulmien ja reunojen 
päälle. 

3. Aseta molemmat silmukat nosturin koukkuun ja kierrä niitä 
180°, jotta liina istuu koukussa eikä pääse luistamaan. 

4. Kaksinkertaisen akselin tiivisteen yhteydessä 

Huomio: Silmukka painaa sulkuvesiputkea. Kaksinkertaisen 
akselin tiivisteen vaurioituminen.

►  Aseta silmukka kulkemaan sulkuvesiputken ohi.

17

20

22

25

27

Rakenne-
koot

Taulukko  2  Rakennekoot
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5. Määritä painopiste siten, että pumppu on nostettaessa vaa-
kasuorassa. 

6. Nosta pumppu. 
.

Kuva 15 Kuljetus nosturilla

5 Varastointi

5.1 Turvaohje

► Korroosio: Pressun alle voi päästä tiivistymään vettä, joka voi 
tuhota pumpun. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.

5.2 Varastointiolosuhteet

► Varastoi pumppua seuraavanlaisessa paikassa:

– kuiva, alhainen ilmankosteus,

– suojattuna pakkaselta ja kuumuudelta,  
mikäli mahdollista +20 °C – +25°C,

– tuuletettu

– pölytön.

5.3 Pitkäaikaisvarastointi

Noudata seuraavia ohjeita, kun varastointiaika on pidempi kuin 
kuusi kuukautta:

► Akselin tiivisteet on käsiteltävä erikseen ennen pitkäaikaisva-
rastointia:

– Yksinkertaisen akselin tiivisteen yhteydessä

Juoksupyörän mutteri on avattava tiivisteen löysäämi-
seksi ja liukupintojen liimautumisen ehkäisemiseksi.

– Kaksinkertaisen akselin tiivisteen yhteydessä

Irrota akselin tiiviste kokonaan ja säilytä se erillään liuku-
pintojen liimautumisen välttämiseksi.

Tiedot akselin tiivisteestä löytyvät ”Toimeksiantoon liittyvistä 
asiakirjoista”.

► Pumpun kaikkia liikkuvia osia on liikutettava joka kolmas 
kuukausi.

5.3.1 Elastomeerien varastointi

Varastointiolosuhteet

– varastointilämpötila välillä +5 °C ... +20 °C

– suhteellinen ilmankosteus alle 70 % 

– ei suoraa auringonpaistetta

– varastointi ei saa aiheuttaa muodonmuutoksia. 

5.4 Uudelleenkäyttöönotto

► Pitkäaikaisvarastoinnin jälkeen tiivisteet, laakerit ja voitelu 
on tarkastettava ennen uutta käyttöönottoa.

6 Pystytys

6.1 Turvaohjeet

► Putoavien osien aiheuttama loukkaantumisvaara.

– Käytä turvakenkiä.

– Noudata kiinnitysvälineiden kantavuutta ja kiinnitysta-
paa.

► Epävakaasta asennuksesta aiheutuu loukkaantumisvaara.

– Kiristä ruuvit ilmoitettua kiristysmomenttia käyttäen 
(katso Luku 10.1.1 „Ruuvien ja muttereiden kiristysmomen-
tit“, sivu 29)

– Käytä momenttiavainta tai ruuvinväännintä, jonka vään-
tömomentti on säädettävissä.

► Heilahtelusta aiheutuu materiaalivaurioita asennettaessa lai-
te kalottijaloille.

– Käytä kalottilautasia.

6.2 Pystytyspaikka

Vakiovarusteisten pumppujen pystytyspaikan on vastattava seu-
raavia ehtoja:

– Ilmapiiri ei ole räjähdysvaarallinen.

– Pölytön ympäristö.

– Ympäristön lämpötila: -20°C – +40 °C

– Ympäröivän ilman kosteus ja suolapitoisuus:  
Arvot löytyvät moottorin toimittajan dokumentaatiosta. Se 
sisältyy mukana toimitettuihin dokumentteihin.

– Perustuksen koko on pumpun painolle riittävä. 

– Vaakasuora ja tasainen pystytysalusta. Pystytysalustan lujuus 
vastaa pumpun painoa.



/ /  FZ-PUMPPUPERHE / / /

10

– Riittävästi tilaa huoltotöitä varten. 

– Moottorin jäähdytys saa riittävästi ilmaa. 

6.3 Melun ja tärinän välttäminen

6.3.1 Ensisijaiset toimenpiteet

► Käytä pumppua sen optimaalisella toiminta-alueella. 

Huomio: Pumppua ei saa sulkea käytön aikana. Pumpun saa 
kuristaa vain vähimmäismäärään saakka, katso ”Tehokaavio”. 

► Erota imu- ja painejohto tärinästä.

– Tue johdot.

– Suuntaa johdot.

– Käytä tärinää eristäviä elementtejä.

6.3.2 Toissijaiset toimenpiteet

► Rakenteelliset toimenpiteet, kuten:

– Äänisuojaverhous

– Kotelointi.

6.4 Pumpun kiinnittäminen 

Rakennetyypit FZ/K/FZP

► Malli A ja C: 
Aseta pumppu kalottien päälle ja suuntaa se.

► Malli B ja D: 
Ruuvaa pumppu moottorijalasta kiinni perustukseen. 

Rakennetyyppi KF 

► Malli A ja C: 
Aseta pumppu kalottien päälle ja suuntaa se.

► Malli B ja D: 
Ruuvaa pumppu jalallisesta kompaktilaakerituesta kiinni pe-
rustukseen.

Rakennetyyppi L 

► Malli A ja C: 
Aseta pumppu kalottien peruskehyksen päälle ja suuntaa se.

► Malli B ja D: 
Ruuvaa pumppu peruskehyksestä kiinni perustukseen.

Rakennetyyppi FZ 27

► Malli A ja C: 
Aseta pumppu kalottien päälle ja suuntaa se. 

► Malli B ja D: 
Ruuvaa pumppu moottorijalasta kiinni perustukseen.

Siirrettävä alusta (valinnainen)

1. Pystytä pumppu pystytyspaikkaan. Paina pyörien jarrut (jos 
sellaiset on) kiinni tai kiinnitä siirrettävä alusta paikalleen jar-
rukiiloilla. 

2. Maadoita siirrettävä alusta sähköstaattisten varausten johta-
miseksi pois. 

3. Vedä putkijohto siten, että se ei voi vaurioitua.

6.4.1 Putkijohtojen asentaminen

► Vedä ja liitä putkijohdot seuraavalla tavalla:

– Pidä putkijohtojen aiheuttama vastus mahdollisimman 
pienenä: vältä tarpeettomien venttiilien, polvien ja jyrk-
käkulmaisten putkiliitosten asentamista.

Kuva 16 Putkiliitokset

– Määritä putkijohdon halkaisija siten, että se ei aiheuta 
tarpeetonta painehävikkiä tai kavitaatiota imualueella. 
Varmista tämä jo projektin suunnitteluvaiheessa.

– Imujohdot on vedettävä vaakasuoraan tai tasaisesti 
pumpun suuntaan laskeviksi. Putkijohdoissa ei saa olla il-
matyynyjä tai notkoja.

Kuva 17 Putkeen muodostunut ilmatyyny

Kuva 18 Putkeen muodostuvat notkahdukset
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– Putkikaaret ennen imuliitäntää: Huomioi vähimmäisetäi-
syys ja minimaalinen kaarevuussäde:

Kuva 19 Imujohdon asennus:

– Mitoita putkiliitännät  
paineesta, lämpötilasta ja pumpattavan nesteen tyypistä 
riippuen.

– Liitä putkijohdot pumppuun siten, että ne eivät vedä ei-
vätkä työnnä pumppua, niin että pumpussa ei ilmene 
jännityksiä.

– Kiinnitä putkijohdot putkisinkilöillä kattoihin, seiniin tai 
lattiaan. 

– Suuntaa putkijohdot kulmamitan avulla pumppuliitäntö-
jen kanssa kohdakkain. 

6.5 Sähköliitännän muodostaminen

Sähköstaattinen varaus

Sähköisku.

► Maadoita putket ja pumppu, jotta sähkövaraus voidaan joh-
taa pois.

Sähköliitännät saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja.

1. Noudata moottorin tyyppikilvessä olevia liitäntäarvoja. Il-
moitettua jännitettä ei saa ylittää.

2. Liitä moottori liitäntäkotelossa olevan kytkentäkaavion mu-
kaisesti.

3. Suojaa johtojen läpiviennit sisään tunkeutuvalta kosteudel-
ta.

Kuva 20 Moottorin tuuletinpyörän pyörimissuunta

4. Kytke moottori päälle 2 ... 3 sekunniksi. Vertaa samalla moot-
torin tuuletinpyörän pyörimissuuntaa pumpun pään suunta-
nuoleen (jos sellainen on).

5. Jos suunta on väärä, vaihda napaisuus.

6.6 Sulku- tai tiivistenesteen liittäminen (valin-
nainen)

Kaksinkertaisella akselin tiivisteellä varustetuissa malleissa tiivis-
tystilassa täytyy virrata sulku- tai tiivistenestettä.

► Käytä sulku- tai tiivistenesteenä sopivaa ainetta.

Soveltuvan aineen on täytettävä seuraavat ehdot:

– sen on oltava hyvin voitelevaa ja puhdasta,

– sen on sovittava yhteen pumpattavan tuotteen kanssa,

– se ei saa höyrystyä käytön aikana.

6.6.1 Putkijohtojen asentaminen

1. Asenna mukana toimitetut virtausputket ja tiivistä ne.

2. Asenna tulojohto vakioasennuksessa akselin tiivisteen ala-
osaan.

3. Asenna paluujohto vakioasennuksessa akselin tiivisteen ylä-
osaan.

Kuva 21 Putkijohtojen asentaminen

5 - 10 x D

R ≥ 2 x D

D

24 Paluu

25 Tulo

24

25
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4. Asenna seuraavat varusteet putkiin:

– Asenna tarkastuslasi paluujohtoon.

6.7 Puhdistus

Käytä vain sellaisia puhdistusaineita, jotka vastaavat kulloinkin 
pumpattavaa ainetta koskevia hygieenis-teknisiä direktiivejä.

1. Varmista ennen pumpun sulkemista, että pumpun sisällä tai 
putkijohtimissa ei ole vieraita aineita.

2. Sulje pumppu.

3. Liitä putket.

4. Puhdista pumppu ja putkijärjestelmä kokonaan ennen en-
simmäistä käyttöä.

7 Käyttö

7.1 Turvaohjeet

► Palovammojen vaara: Kuuman aineen pumppaaminen voi 
saada pumpun kuumenemaan voimakkaasti. Tarkista pum-
pun lämpötila ennen sen koskettamista. 

► Melupäästöt: Pumppujen A-painotettu äänenpainetaso voi 
olla yli 80 dB (A). Käytä kuulosuojaimia aina ollessasi käynnis-
sä olevan pumpun lähellä. 

► Halkeamisvaara: Sallitun paine- ja lämpötila-alueen ylittämi-
nen voi johtaa pumpun halkeamiseen ja vuotamiseen. Nou-
data pumpun paine- ja lämpötila-aluetta. (katso ”Toimek-
siantoon liittyvät asiakirjat” mukana toimitetuista 
asiakirjoista).

► Halkeamisvaara: Tulipalotapauksessa kylmien sammutusai-
neiden käyttäminen voi aiheuttaa pumpun halkeamisen. Älä 
jäähdytä pumppua tarpeettoman voimakkaasti sammutuk-
sen aikana. 

► Takaperin käyvä pumppu hätäseisautuksesta huolimatta: 
Pumppu käy pumpattavan aineen johdosta takaperin hätä-
sammutustilanteessa. Asenna painejohtoon takaiskuventtiili. 

► Akselin tiiviste tuhoutuu, jos pumppu käy takaperin. Takape-
rin käyminen tuhoaa akselin tiivisteen jouset. Käytä pump-
pua aina siten, että se pyörii oikeaan suuntaan. Katso 
Luku 2.4.3 „Pyörimissuunta“, sivu 4.

7.2 Käytön aloittaminen

Akselin tiivisteiden vaurioituminen

Jos pumppu käy ilman pumpattavaa ainetta, liukurengastiiviste 
vaurioituu.

► Varmista, että järjestelmässä on aina käynnistyksen yhtey-
dessä pumpattavaa nestettä paineistukan yläreunaan saak-
ka.

Kaksinkertaisten akselin tiivisteiden vaurioituminen

Jos pumppu käy ilman sulkunestettä, akselin tiiviste vaurioituu.

Varmista, että käytön aikana: 

► Sulkuneste virtaa tarvittavalla paineella kaksinkertaisen ak-
selin tiivisteen läpi.

Sulkunesteen paineen ilmoitettu arvo löytyy "akselin tiivis-
teen poikkileikkauksesta” ”toimeksiantoon liittyvistä doku-
menteista”. ”Toimeksiantoon liittyvät dokumentit” toimite-
taan tämän käyttöohjeen mukana. 

– Tiivistystilaan ei saa syntyä alipainetta.

Jos ”"akselin tiivisteen poikkileikkaukseen” ei ole merkitty 
painetta, on noudatettava seuraavaa:

– Tiivisteiden kohdalla, joita kuormitetaan tai huuhdellaan 
paineettomasti sulkunesteellä, sallittu maks. paine on 
0,2 baria. 

► Sulkunesteen lämpötilan on oltava < 70 °C. 

1. Avaa imujohdon venttiili. 

2. Avaa painejohdon venttiili. 

3. Täytä pumppu ja imujohto täydellisesti pumpattavalla ai-
neella. Päästä mahdolliset ilmakuplat poistumaan. 

4. Kytke moottori päälle. Pumppu syöttää nyt painejohdon 
avattua venttiiliä vastaan. Tämä rajoittaa päällekytkentävir-
taa. 

5. Sulje painejohtimen venttiili hitaasti ja säädä toimintapiste 
kohdalleen. 

7.3 Toiminnan tarkkailu

Tarkkaile käytön aikana seuraavia seikkoja:

– Akselin tiivisteen vaurioituminen: Pumpun tehon säätämi-
nen imupuolen venttiilistä käsin voi johtaa pumpun ja akse-
litiivisteiden vaurioitumiseen. Käytä pumpun tehon sääte-
lyyn yksinomaan painepuolen venttiiliä. 

– Pumpattavan aineen vaurioituminen: Jos painejohdon vent-
tiili suljetaan käytön aikana äkillisesti tai pidemmäksi ajaksi, 
siitä voi aiheutua paineiskuja ja näin myös vaurioita pump-
puun ja/tai pumpattavaan nesteeseen. 

– Pumpun vaurioituminen: Tehon ylittäminen voi johtaa pum-
pun ja akselin tiivisteiden vaurioitumiseen. Älä ylitä maksimi-
kierroslukua 1 750 1/min. 

– Moottorin vaurioituminen käytettäessä taajuusmuuttajaa 
(FU): Liian matala kierrosluku johtaa taajuusmuuttajilla va-
rustetuissa moottoreissa moottorin ylikuumenemiseen. 
Noudata moottorin toimittajan dokumentaatiota, joka kuu-
luu mukana toimitettuihin dokumentteihin.
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7.4 Käytön lopettaminen

1. Sammuta moottori.

2. Sulje imujohdon venttiili, jotta pumppu ei pääsisi tyhjene-
mään.

3. Avaa painejohdon venttiili.

7.5 Pumpun poistaminen käytöstä

1. Sammuta moottori.

2. Sulje imujohdon venttiili. 

3. Sulje painejohdon venttiili.

4. Kytke pumppu jännitteettömäksi. 

5. Tyhjennä pumppu. 

6. Pumpun puhdistus, katso Luku 6.7 „Puhdistus“, sivu 12

7. Kuivaa pumppu. 

8. Suojaa pumpun sisätila kosteudelta, esimerkiksi silikageelin 
avulla.

9. Sulje putkiliitokset kansilla lian ja vieraiden esineiden sisään 
tunkeutumisen estämiseksi.

10. Muut toimenpiteet, katso Luku 5 „Varastointi“, sivu 9.

7.6 Puhdistus käytön aikana

7.6.1 CIP-menetelmä

FZ-sarjan pumpuissa voidaan käyttää CIP-menetelmää (Cleaning 
In Place). Seuraavat ohjearvot pätevät CIP-menetelmässä:

Esimerkki puhdistustapahtumasta

1. Esihuuhtelu vedellä

2. Emäshuuhtelu lipeäliuoksella (NaOH, katso Taulukko  3   „CIP-
puhdistus“.

3. Välihuuhtelu vedellä

4. Happohuuhtelu typpihapolla (HNO3, katso Taulukko  3   „CIP-
puhdistus“.

5. Loppuhuuhtelu vedellä

Puhdistuksen yhteydessä on saavutettava riittävän suuri virtaus-
nopeus. Edellytyksenä tälle on:

– Pumpun paine-ero 2–3 baria,

– riittävän suuri virtausmäärä pumpun sopivan koon ja putki-
en halkaisijoiden ansiosta.

Jos arvot poikkeavat tästä, ota yhteyttä Fristam-yhtiöön.

7.6.2 SIP-menetelmä

 FZ-pumppuperhe-pumpuissa voidaan käyttää SIP-menetelmää 
(Sterilisation In Place) vain kun asiasta sovitaan Fristam -yhtiön 
kanssa. 

Soveltuvuus riippuu elastomeerien valinnasta. 

Prosessilämpötila korkeintaan 145 °C.

Lämpötilat saattavat poiketa ATEX-tilassa, katso ATEX-lisäkäyttö-
ohje "Lämpötilarajat".

8 Häiriöt

Häiriöt, mahdolliset syyt ja aputoimet, katso Luku 10.3 „Häiriö-
taulukko“, sivu 30.

8.1 Turvaohjeet

► Palovammojen vaara: Kuuman aineen pumppaaminen voi 
saada pumpun kuumenemaan voimakkaasti. Tarkista pum-
pun lämpötila ennen sen koskettamista. 

► Takaperin käyvä pumppu hätäseisautuksesta huolimatta: 
Pumppu voi käydä pumpattavan aineen johdosta takaperin 
hätäsammutustilanteessa. Asenna takaiskuventtiili.

9 Huolto

Huoltovälit, katso Luku 10.2 „Huoltovälit“, sivu 29.

9.1 Turvallisuusohjeet

► Pyörivät osat: loukkaantumisvaara. Kytke pumpun moottori 
pois päältä ja varmista se päälle kytkemistä vastaan ennen 
kuin otat kytkimen suojuksen ja suojapellin pois.

► Palovammojen vaara: Kuuman aineen pumppaaminen voi 
saada pumpun kuumenemaan voimakkaasti. Tarkista pum-
pun lämpötila ennen sen koskettamista. 

► Sähköisku: Kun laitteiston läpi virtaa nesteitä, syntyy sähkös-
taattista varausta. Maadoita putket ja pumppu.

► Nesteiden valvomaton ulosvirtaus: Ennen pumpun huolto- 
ja säätötöitä:

– Sulje imu- ja paineluistit pumpun edestä ja takaa.

– Sulje sulku- tai tiivistenestejohto.

► Ulosvaluvat nesteet: Syöpyminen ja likaantuminen: Tyhjen-
nä pumpun kotelo täydellisesti ennen pumpun avaamista.

► Jännitysmurtumat: Älä jäähdytä pumppua äkillisesti. 

► Hiottujen pintojen naarmuuntuminen aiheuttaa materiaali-
vaurioita. Käytä hiotuilla pinnoilla hylsyavaimessa kuparihyl-
syä.

Väliaine Prosessilämpötila [°C]

NaOH (n. 1–2 %) 80 – 85

HNO3 (n. 1 %) 60 – 65

Taulukko  3   CIP-puhdistus
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9.2 Varaosat

► Käytettäessä varaosia, joita Fristam ei ole hyväksynyt, voi ai-
heutua vakavia henkilö- ja materiaalivahinkoja. Ota hyväk-
syttyjä varaosia koskevissa kysymyksissä yhteyttä Fristam-yh-
tiöön.

► Fristam rekisteröi kaikki toimittamansa pumput. Tilattaessa 
varaosia Fristam-yhtiöltä vaaditaan seuraavat tiedot: 

sarjanumero, katso 

– tyyppikilpi tai

– pumpun kotelon stanssaus

9.3 Sulku- tai tiivistenesteen tarkastus (valin-
nainen)

Pumpuissa, joissa on varusteena “sulkujärjestelmä“ tai “tiivistys-
järjestelmä“ sulkunesteen paine on tarkastettava päivittäin.

► Tarkista sulkunesteen paine ja vertaa sitä ohjearvoon. 

Ilmoitettu arvo löytyy ”toimeksiantoon liittyvistä dokumen-
teista” ”akselin tiivisteen poikkileikkauksesta”. ”Toimeksiantoon 
liittyvät dokumentit” sisältyvät mukana toimitettuihin doku-
mentteihin.

► Kuuma pumpattava neste ja pumpun käyttö kuumentavat 
sulkunesteen.

Varmista, että sulkunesteen lämpötila pysyy käytön aikana 
riittävän paljon höyrystymispisteen alapuolella.

9.4 Moottorilaakereiden voitelu

► Voitele moottorin laakerit moottorin valmistajan ohjeiden 
mukaan (katso ”Moottorin toimittajan dokumentaatio”).

9.5 Akselin laakereiden voitelu

Erikoismoottorilla varustetuissa rakennetyypeissä FZ ja FZP ei 
ole moottorin lisälaakereita, eikä niitä siten tarvitse voidella.

9.5.1 Rakennetyyppi L 2

Rakennetyypille L 2 on suoritettava säännöllinen öljynvaihto.

1. Kytke moottori päälle ja anna sen käydä, kunnes se on saa-
vuttanut normaalin käyttölämpötilansa.

2. Sammuta moottori ja varmista, että se ei voi käynnistyä uu-
delleen.

3. Aseta öljynpäästöruuvin alle sopiva öljynkeräysastia.

4. Huomio! Kuuman öljyn aiheuttama palovammojen vaara. 

► Käytä soveltuvia suojakäsineitä.

► Avaa ja irrota öljynpoistoruuvi.

5. Päästä öljy valumaan kokonaan pois ja hävitä se paikallisten 
määräysten mukaisesti.

6. Puhdista öljynpoistoruuvi sekä tiiviste ja asenna ne takaisin 
paikoilleen.

7. Täytä uutta öljyä. Suosittelemme käyttämään öljytyyppiä: 
SAE 15W40. Myös muita laadultaan ja viskositeetiltaan vas-
taavia merkkivoiteluaineita voidaan käyttää.

Öljymäärä = 1 litra

9.5.2 Rakennetyyppi L1

► Urakuulalaakereita ei voi voidella uudelleen, ne on vaihdet-
tava kokonaan. 

– Virranoton, melupäästöjen tai tärinän lisääntyminen viittaa 
kulumiseen, jos käyttöolosuhteet eivät ole muuttuneet. Täl-
löin urakuulalaakeri on vaihdettava uuteen.

Edellytys

– Pumpun pää on purettuna.

– Moottori ja kytkin on irrotettu.

Menettelytapa

Kuva 22 Laakeripukin peitelevy

1. Peitelevyn (26) poistaminen laakeripukista (27).

Kuva 23 Rakennetyyppi L1, pumppuakseli, pumpun puoli

2. Irrota laakerin kansi (28) pumpun puolelta.

26

27

28
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Kuva 24 Rakennetyyppi L1, pumppuakseli, moottorin puoli

3. Irrota laakerin kansi (29) moottorin puolelta.

4. Työnnä akseli ulos pumpun pään suuntaan.

Ohje: Kaikki yllä olevissa kuvissa harmaalla väritetyt osat jää-
vät akselille.

5. Puhdista kaikkien osien pinnat ja tarkista, onko niissä vauri-
oita. Vaihda tarvittaessa uusiin.

6. Voitele vinokuulalaakeri. Suosittelemme käyttämään laakeri-
rasvatyyppiä: JAX HALO-Guard FG-2 tai vaihtoehtoisesti val-
koista NSF H1 -rasvaa. Myös muita laadultaan ja viskositeetil-
taan vastaavia merkkivoiteluaineita voidaan käyttää.

Laakerirasvamäärä = 10 g

7. Paina pumppuakseli ja laakeri laakeripukkiin.

8. Asenna laakerin kansi moottorin puolelle.

9. Asenna laakerin kansi pumpun puolelle.

10. Asenna suojus (26) takaisin laakerinpukkiin(27).

9.5.3 Rakennetyyppi K, KF

► Urakuulalaakereita ei voi voidella uudelleen, ne on vaihdet-
tava kokonaan. 

– Virranoton, melupäästöjen tai tärinän lisääntyminen viit-
taa kulumiseen, jos käyttöolosuhteet eivät ole muuttu-
neet. Tällöin urakuulalaakeri on vaihdettava uuteen.

► Voitele sylinterirullalaakeri laakerirasvalla.

Edellytys

– Pumpun pää on purettuna.

– Moottori pää on purettuna.

Menettelytapa

1. Irrota laakerin kansi (32).

2. Työnnä pumppuakseli (30) ja laakerointi ulos moottorin 
puolelle.

Kuva 25 Rakennetyyppi KF, akselin laakeri

3. Irrota laakerimutteri (33) ja varmistinpelti (34).

4. Ota sylinterirullalaakerin ulkorengas pois.

Ohje: Kaikki yllä olevassa kuvassa harmaalla väritetyt osat 
jäävät akselille.

5. Puhdista kaikkien osien pinnat ja tarkista, onko niissä vauri-
oita. Vaihda tarvittaessa uusiin.

6. Voitele sylinterirullalaakeri (31). Suosittelemme käyttämään 
laakerirasvatyyppiä: JAX HALO-Guard FG-2 tai vaihtoehtoi-
sesti valkoista NSF H1 -rasvaa. Myös muita laadultaan ja vis-
kositeetiltaan vastaavia merkkivoiteluaineita voidaan käyt-
tää. 
Katso Taulukko  4   „Laakerirasvamäärät, rakennetyyppi KF“.

7. Aseta ulkorengas takaisin akselille.

8. Aseta varmistinpelti sekä laakerimutteri akselille ja kiristä 
laakerimutteri.

9. Paina pumppuakseli ja laakerointi takaisin kartioon.

10. Asenna laakerin kansi (32).

9.5.4 Rakennetyyppi FZ 27

Rakennetyypissä FZ27 ei ole akselin lisälaakereita, eikä niitä siten 
tarvitse voidella.

9.6 Moottorin vaihto

Erikoismoottori

1. Sammuta moottori ja varmista, että se ei voi käynnistyä uu-
delleen.

2. Irrota pumpun pää (katso Luku 9.8 „Pumpun pään irrottami-
nen“, sivu 16).

3. Vaihda erikoismoottori.

4. Vaihda tarvittaessa liukurengastiiviste ja asenna pumpun 
pää (katso Luku 9.10 „Pumpun pään asennus“, sivu 18).

IEC-standardimoottori rakennetyypissä K ja KF

1. Sammuta moottori ja varmista, että se ei voi käynnistyä uu-
delleen.

2. Irrota moottori kompaktilaakerituesta tai jalallisesta kom-
paktilaakerituesta.

Rakennetyyppi Laakerirasvamäärä

K1 ja KF 1 20 g

K2 ja KF 2 40 g

K3 ja KF 3 60 g

Taulukko  4  Laakerirasvamäärät, rakennetyyppi KF

29

34 32

31

33

30
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3. Hävitä moottori ympäristöystävällisellä tavalla. Katso 
Luku 2.6.5 „Sähkö- ja elektroniikkaromun hävittäminen“, sivu 5.

4. Aseta vanhan moottorin sovituskiila uuteen moottoriin.

5. Kiinnitä moottori kompaktilaakeritukeen tai jalalliseen kom-
paktilaakeritukeen.

IEC-standardimoottori rakennetyypissä L

1. Sammuta moottori ja varmista, että se ei voi käynnistyä uu-
delleen.

2. Irrota kytkimen suojus.

3. Irrota moottori peruskehyksestä tai perustuksesta.

4. Irrota kytkimen osat moottorista.

5. Hävitä moottori ympäristöystävällisellä tavalla. Katso 
Luku 2.6.5 „Sähkö- ja elektroniikkaromun hävittäminen“, sivu 5.

6. Asenna kytkimen osat varamoottoriin (vaihdettaessa kytkin 
toimi kuten Luku 9.12 „Rakennetyyppi L: Kytkimen vaihto“, 
sivu 27 kuvaa).

7. Aseta varamoottori peruskehykselle tai perustukselle.

8. Tarkista akselien poikkeama keskikohdasta ja kulmavirhe.

Kuva 26 Poikkeama keskikohdasta

Kuva 27 Kulmavirhe

9. Pidä kulmavirhe ja poikkeama keskikohdasta mahdollisim-
man pieninä. Suuntaa akselit tarvittaessa uudelleen.

10. Ruuvaa moottori kiinni peruskehykseen tai perustukseen.

11. Asenna kytkimen suojus.

IEC-standardimoottori rakennetyypissä FZ 27

1. Sammuta moottori ja varmista, että se ei voi käynnistyä uu-
delleen.

2. Irrota pumpun pää (katso Luku 9.8 „Pumpun pään irrottami-
nen“, sivu 16).

3. Irrota kartio moottorista.

4. Pura akseli.

5. Vaihda moottori. 

6. Asenna ja suuntaa akseli (katso Luku 9.11 „Rakennetyyppi FZ 
27: Pumpun akselin asennus ja suuntaus“, sivu 27).

7. Asenna kartio. 

8. Tarkasta rakomitta (katso Luku 9.9 „Raon koon tarkistus“, 
sivu 17).

9. Vaihda liukurengastiiviste ja asenna pumpun pää (katso 
Luku 9.10 „Pumpun pään asennus“, sivu 18).

9.7 Akselin tiivisteen vaihto

Akselin tiiviste täytyy vaihtaa, jos:

– Pumpusta vuotaa ilmakehän puolelta ulos pumpattavaa ai-
netta, sulkunestettä tai tiivistenestettä. 

– Sulkunestettä valuu pumpattavan aineen sekaan.

Menettelytapa

1. Irrota pumpun pää (katso Luku 9.8 „Pumpun pään irrottami-
nen“, sivu 16).

2. Vaihda liukurengastiiviste ja asenna pumpun pää (katso 
Luku 9.10 „Pumpun pään asennus“, sivu 18). Tällöin akselin tii-
visteestä riippuen:

► Esiasenna tiivisteet akselille. 

► Esiasenna pumpun kotelo. 

► Asenna pumpun kotelo kartioon. 

► Asenna liukurengastiiviste. 

► Asenna juoksupyörä. 

► Ruuvaa pumpun kansi kiinni. 

9.8 Pumpun pään irrottaminen

9.8.1 Valmistelu

1. Sammuta moottori ja varmista, että se ei voi käynnistyä uu-
delleen. 

2. Sulje painejohdon venttiili. 

3. Sulje imujohdon venttiili. 

4. Tyhjennä pumppu täydellisesti. 

9.8.2 Menettelytapa

Kuva 28 Pumpun kansi

1. Avaa pumpun kannen  mutterit (35).

35

36
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2. Ota mutterit, alusprikat, pumpun kansi (36) ja kannen tiiviste 
pois. 

VAROITUS: Loukkaantumisvaara pidettäessä juoksupyöräs-
tä kiinni käsin. 

► Estä juoksupyörän (40) liikkuminen erikoisavaimella.

Kuva 29 Erikoisavaimen asettaminen

Kuva 30 Estetyn juoksupyörän mutterin avaaminen

3. Avaa juoksupyörän kiinnike (37) ja ota se sekä pyörötiiviste 
(38) pois. 

Kuva 31 Juoksupyörä

4. Irrota varmistusrengas (39), juoksupyörä (40) ja sovituskiila 
(41) akselista. 

5. Vain kaksinkertaisella akselin tiivisteellä varustetuissa pum-
puissa: Ota sulku- tai tiivistenesteen virtausputki pois.

6. Vedä pumpun pää ja pumpun puoleinen akselitiiviste pois 
akselilta seuraavasti:

6a. Vaihtoehto puristusliitos

1. Avaa kiristysruuvi. 

2. Avaa puristusliitosta hieman kiilan avulla. 

3. Vedä pumpun kotelo pois puristusliitoksesta. 

6b. Vaihtoehto laippaliitos

1. Rakennetyypissä K3 ja KF3: 

Irrota kompaktilaakerituen suojalevyt.

2. Avaa laipan kiinnitysruuvit ja ota ne pois. 

3. Ota pumpun kotelo pois. 

7. Irrota akselin tiiviste pumpun kotelosta. 

9.9 Raon koon tarkistus

Juoksupyörän paikka määräytyy kiinteästi sen paikasta akselilla. 

Rakomitat säädetään pumpun kotelon asennon suhteella juok-
supyörään.

Edellytykset

– Pumpun kotelo on yhdistetty kiinteästi kartioon. 

– Pumpun kansi on irrotettuna. 

– Juoksupyörä on paikallaan ja juoksupyörän mutteri on kiris-
tetty. 

9.9.1 Juoksupyörä-kotelo-raon mittaus

1. Mittaa juoksupyörän/kotelon rakomitta rakotulkilla 
(Kuva 32 „Juoksupyörä-kotelo-rako“).

2. Vertaa rakomittaa arvoon Taulukko  5   „Rakojen koot“.

Kuva 32 Juoksupyörä-kotelo-rako

37 38 39 40

41

Rakenne-
koko

Rakojen koot [mm]
Juoksupyörä - kotelo

FZP 10 0,3

FZ 15 0,15 - 0,2

FZ 17 0,15 - 0,2

Taulukko  5  Rakojen koot
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9.10 Pumpun pään asennus

Pumpun asennus riippuu kyseessä olevasta rakennekoosta ja 
tyypistä sekä vastaavasta akselitiivisteestä (katso ”Toimeksian-
toon liittyvät asiakirjat” mukana toimitetuista asiakirjoista). 

Väärät elastomeerit

Pumpun vuoto.

► Varmista, että elastomeerit on valittu pumpattavan aineen 
koostumusta vastaavasti. Katso "toimeksiantoon liittyvien 
asiakirjojen" vastaava kohta.

Valmistelu

► Puhdista pumpun kaikki osat ja tarkista ne mahdollisten vau-
rioiden varalta sekä sopivuuden suhteen.

► Viimeistele pumpun osat tarpeen mukaan tai vaihda ne. 

► Suorita asennus puhtaassa ympäristössä, huolellisesti ja vä-
häistä voimaa käyttäen. Tiivisteet voivat muuttaa muotoaan 
pysyvästi tai murtua osittain.

► Vaihda kaikki pyörötiivisteet.

► Kostuta pyörötiivisteet ja liukupinnat vedellä, alkoholilla tai 
silikonirasvalla kitkan pienentämiseksi. 

► Puhdista liukurengastiivisteiden tiivistyspinnat rasvaa irrot-
tavalla puhdistusaineella esim. "OKS 2610 -yleispuhdistusai-
neella". Älä päästä tiivistyspintoja tämän jälkeen enää koske-
tuksiin öljyn tai rasvan kanssa äläkä kosketa niitä sormin. 

Vinkki: Laakerien ja holkkien kiinni liimaamiseen sopii esimerkiksi 
liitosaine "Euro Lock A64.80".

Vinkki: Kierretappien kiinni liimaamiseen sopii esimerkiksi ruuvilii-
ma "Euro Lock A24.10".

9.10.1 Raon koon säätäminen laippaliitoksessa

Ohje: Pumpuissa, joissa on laippaliitos, raon koko säädetään so-
vitusrenkaiden avulla. Vaadittavien sovitusrenkaiden tarkan lu-
kumäärän ja paksuuden selvittämiseksi juoksupyörän mutteri, 
juoksupyörä ja kiila täytyy ensin asentaa seuraavalla tavalla ja 
sen jälkeen irrottaa uudelleen.

1. Työnnä pumpun kotelo (42) ja sovitusrenkaat (43) akselille 
laippaan (44) asti ja ruuvaa ne kiinni.

Kuva 33 Raon koon säätäminen laippaliitoksessa

2. Työnnä vääntiö akselille.

3. Työnnä kiila ja juoksupyörä akselille.

4. Kiristä juoksupyörän kiinnike.

5. Tarkasta rakomitat (katso Luku 9.9 „Raon koon tarkistus“, 
sivu 17).

6. Irrota juoksupyörän kiinnike, juoksupyörä ja kiila.

7. Ota pumpun kotelo pois.

8. Jos raon koko ei ole oikea:

► Säädä raon koko sopivien sovitusrenkaiden avulla.

9.10.2 Tiivisteiden asennus

Kulloiseenkin pumppuun asennettu akselin tiiviste on liitetty 
mukana toimitettujen dokumenttien "toimeksiantoon liittyviin 
asiakirjoihin”akselitiivisteen poikkileikkauksen” ja ”varaosaluette-
lon” muodossa. 

Tässä luvussa olevien osien numerointi vastaa standardia DIN 
24250.

Seuraavassa kuvataan vakiomallisten akselin tiivisteiden asen-
nus käyttötavoissa A ... J. Toimeksiantosi mukainen malli voi poi-
keta tästä. 

Ota yhteyttä Fristam-yhtiöön, jos jokin on epäselvää tai kaipaat 
lisätietoja.

FZ 20 0,25 - 0,3

FZ 22 0,35 - 0,4

FZ 25 0,45 - 0,5

FZ 27 0,45 - 0,5

Rakenne-
koko

Rakojen koot [mm]
Juoksupyörä - kotelo

Taulukko  5  Rakojen koot

Käyttö-
tapa

Akselin tiiviste Rakennekoko

A yksinkertainen 10/15 (palje)

B yksinkertainen 15 (ilman liukurengastiivis-
teen koteloa)

C yksinkertainen 15/17/20

D yksinkertainen 22

E yksinkertainen 25

F yksinkertainen 27

G kaksinkertainen 17/20

H kaksinkertainen 22

I kaksinkertainen 25

Taulukko  6  Vakiomallinen akselin tiiviste

43

42

44
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Käyttötapa A

Kuva 34 Käyttötapa A

Yllä olevassa kuvassa rakenneosat on koottu yhteen asennusvai-
heita vastaavasti:

Pumpun kotelon esiasentamiseksi (I): 

1. varusta vastarengas (475) pyörötiivisteellä (412.55). 

2. Työnnä vastarengas pumpun koteloon (101). 

Huomio: Vastarengas on asennettava sillä tavoin, että pie-
nempi ulkohalkaisija on liukurenkaan puolella. 

Pumpun kotelo on nyt esiasennettu. 

3. Työnnä esiasennettu pumpun kotelo (101) akselin päälle ja 
yhdistä kartioon, katso kuvaus kohdassa Luku 9.10.3 „Pumpun 
kotelon asennus“, sivu 25. 

Asennuksen suorittamiseksi loppuun akselilla (II): 

4. Työnnä palje (472) akselille. Palkeeseen on integroitu liuku-
rengas.

5. Akselin tiivisteen asennus päättyy juoksupyörän asettami-
seen paikalleen, katso Luku 9.10.4 „Juoksupyörän asennus“, 
sivu 26.

Käyttötapa B

Kuva 35 Käyttötapa B

Yllä olevassa kuvassa rakenneosat on koottu yhteen asennusvai-
heita vastaavasti:

Kuva 36 Pumpun kotelon esiasennus, käyttötapa B

Pumpun kotelon esiasentamiseksi (I): 

1. Varusta vastarengas (475.60) pyörötiivisteellä (412.65). 

2. Työnnä vastarengas pumpun koteloon (101). 

Pumpun kotelo on nyt esiasennettu.

3. Asenna pumpun esiasennettu kotelo (101) akselille, katso 
Luku 9.10.3 „Pumpun kotelon asennus“, sivu 25 .

K kaksinkertainen 27

I Esiasenna pumpun kotelo

II Suorita asennus loppuun akselilla

Käyttö-
tapa

Akselin tiiviste Rakennekoko

Taulukko  6  Vakiomallinen akselin tiiviste

472

412.55

475

101

III

I Esiasenna pumpun kotelo

II Suorita asennus loppuun akselilla

III

475.60

412.65

101
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Kuva 37 Asennuksen suorittaminen loppuun akselilla, käyttötapa B

Asennuksen suorittamiseksi loppuun akselilla (II): 

4. Varusta liukurengas (472.60) pyörötiivisteellä (412.63). 

5. Varusta vääntiö (485.60) pyörötiivisteillä (412.62) ja 
(412.64).

6. Työnnä liukurengas ja painerengas (474.60), jousi (478.60) 
ja vääntiö akselille. Anna jousen mutkan loksahtaa tällöin liu-
kurenkaaseen ja vääntiöön. 

7. Akselin tiivisteen asennus päättyy juoksupyörän asettami-
seen paikalleen, katso Luku 9.10.4 „Juoksupyörän asennus“, 
sivu 26.

Käyttötapa C

Kuva 38 Käyttötapa C

Yllä olevassa kuvassa rakenneosat on koottu yhteen asennusvai-
heita vastaavasti:

Kuva 39 Pumpun kotelon esiasennus, käyttötapa C

Pumpun kotelon esiasentamiseksi (I): 

1. Liimaa lieriötappi (562.60) liukurengastiivisteen koteloon 
(47-2.60) liitosaineella. 

Huomio: Liimaa lieriötappi siten, että se kiinnittyy täysin vas-
tarenkaan aukkoon (475.60), mutta ei kosketa akselia asen-
nusvaiheessa (7.).

2. Varusta liukurengastiivisteen kotelo pyörötiivisteillä 
(412.60). 

3. Mallista riippuen liukurengastiivisteen kotelo on mahdolli-
sesti varustettava myös toisella pyörötiivisteellä (412.61). 
Katso ”Akselitiivisteen poikkileikkaus”.

4. Työnnä esiasennettu liukurengastiivisteen kotelo pumpun 
koteloon (101). 

5. Mallista riippuen liukurengastiivisteen kotelo on mahdolli-
sesti varmistettava lukkorenkaalla (93-1.60). Katso ”Akselitii-
visteen poikkileikkaus”.

6. Varusta vastarengas (475.60) pyörötiivisteellä (412.65).

7. Työnnä vastarengas liukurengastiivisteen koteloon.

Huomio: Työnnä vastarengas sisään siten, että liukurengasti-
ivisteen kotelon lieriötapit osuvat vastarenkaan aukkoon. 

Pumpun kotelo on nyt esiasennettu.

8. Asenna pumpun esiasennettu kotelo (101) akselille, katso 
Luku 9.10.3 „Pumpun kotelon asennus“, sivu 25.

Kuva 40 Asennuksen suorittaminen loppuun akselilla, käyttötapa C

Asennuksen suorittamiseksi loppuun akselilla (II): 

9. Varusta liukurengas (472.60) pyörötiivisteillä (412.63). 

10. Varusta vääntiö (485.60) pyörötiivisteillä (412.62) ja 
(412.64). 

I Esiasenna pumpun kotelo

II Suorita asennus loppuun akselilla

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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11. Työnnä liukurengas ja painerengas (474.60), jousi (478.60) 
ja vääntiö akselille. Anna jousen mutkan loksahtaa liukuren-
kaaseen ja vääntiöön. 

12. Akselin tiivisteen asennus päättyy juoksupyörän asettami-
seen paikalleen, katso Luku 9.10.4 „Juoksupyörän asennus“, 
sivu 26.

Käyttötapa D

Kuva 41 Käyttötapa D

Yllä olevassa kuvassa rakenneosat on koottu yhteen asennusvai-
heita vastaavasti:

Kuva 42 Pumpun kotelon esiasennus, käyttötapa D

Pumpun kotelon esiasentamiseksi (I): 

1. Varusta vastarengas (475.60) pyörötiivisteellä (412.65).

2. Työnnä vastarengas liukurengastiivisteen koteloon (47-
2.60). 

3. Liimaa lieriötappi (562.60) kiinni liukurengastiivisteen kote-
loon liitosaineella. 

Huomio: Liimaa lieriötappi sillä tavoin, että se ei kosketa 
myöhemmin akselia, mutta kiinnittyy kuitenkin täydellisesti 
vastarenkaan aukkoon. 

4. Varusta liukurengastiivisteen kotelo pyörötiivisteillä 
(412.60), (412.61). 

5. Työnnä esiasennettu liukurengastiivisteen kotelo pumpun 
koteloon (101). 

6. Aseta pumpun koteloon painerengas (474.63) ja varmista 
lukkorenkaalla (93-1.60).

Pumpun kotelo on nyt esiasennettu. 

7. Asenna pumpun esiasennettu kotelo (101) akselille, katso 
Luku 9.10.3 „Pumpun kotelon asennus“, sivu 25.

Kuva 43 Asennuksen suorittaminen loppuun akselilla, käyttötapa D

Asennuksen suorittamiseksi loppuun akselilla (II): 

8. Varusta liukurengas (472.60) pyörötiivisteillä (412.63). 

9. Varusta vääntiö (485.60) pyörötiivisteillä ulkoa (412.62) ja 
sisältä (412.64). 

10. Työnnä liukurengas ja painerengas (474.60), jousi (478.60) 
ja vääntiö akselille. Anna jousen mutkan loksahtaa liukuren-
kaaseen ja vääntiöön. 

11. Akselin tiivisteen asennus päättyy juoksupyörän asettami-
seen paikalleen, katso Luku 9.10.4 „Juoksupyörän asennus“, 
sivu 26.

Käyttötapa E 

Kuva 44 Käyttötapa E

Yllä olevassa kuvassa rakenneosat on koottu yhteen asennusvai-
heita vastaavasti:

I Esiasenna pumpun kotelo

II Suorita asennus loppuun akselilla

III

474.63

412.60
412.61

412.65

562.60

475.60

93-1.60

47-2.60
101

I Esiasenna pumpun kotelo

II Suorita asennus loppuun akselilla

412.62
485.60

412.64
474.60

478.60
412.63

472.60

III
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Kuva 45 Pumpun kotelon esiasennus, käyttötapa E

Pumpun kotelon esiasentamiseksi (I): 

1. Liimaa lieriötappi (562.50) kiinni liukurengastiivisteen kote-
loon (471.60) liitosaineella. 

Huomio: Liimaa lieriötappi sillä tavoin, että se ei kosketa 
myöhemmin akselia, mutta kiinnittyy kuitenkin täydellisesti 
vastarenkaan (475.50) pitkulaiseen aukkoon. 

2. Aseta litteä tiiviste (400.1) liukurengastiivisteen kotelon 
kanssa pumpun koteloon (101).

3. Aseta lukkorengas (506) liukurengastiivisteen kotelon päälle 
ja ruuvaa kuusioruveilla (901.61) kiinni pumpun koteloon. 

4. Varusta vastarengas pyörötiivisteellä (412.52).

5. Työnnä vastarengas liukurengastiivisteen koteloon. 

Huomio: Työnnä vastarengas sisään siten, että liukurengasti-
ivisteen kotelon lieriötapit osuvat vastarenkaan pitkänomai-
siin reikiin. 

Pumpun kotelo on nyt esiasennettu. 

6. Asenna pumpun esiasennettu kotelo (101) akselille, katso 
Luku 9.10.3 „Pumpun kotelon asennus“, sivu 25 

Kuva 46 Asennuksen suorittaminen loppuun akselilla, käyttötapa E

Asennuksen suorittamiseksi loppuun akselilla (II): 

7. Varusta liukurengas (472.50) pyörötiivisteillä (412.51). 

8. Työnnä liukurengas ja painerengas (474.50), jousi (478.60) 
akselille. Anna jousen mutkan loksahtaa liukurenkaaseen.

9. Akselin tiivisteen asennus päättyy juoksupyörän asettami-
seen paikalleen, katso Luku 9.10.4 „Juoksupyörän asennus“, 
sivu 26A

Käyttötapa F

Valmistelu

1. Asenna pumpun kotelo. katso Luku 9.10.3 „Pumpun kotelon 
asennus“, sivu 25.

2. Työnnä kiinteä holkki akselille.

3. Asenna juoksupyörä, katso Luku 9.10.4 „Juoksupyörän asen-
nus“, sivu 26.

4. Tarkasta rakomitta, katso Luku 9.9 „Raon koon tarkistus“, 
sivu 17.

5. Irrota pumpun pää, katso Luku 9.8 „Pumpun pään irrottami-
nen“, sivu 16.

Rakomitta liian suuri

► Hio kiinteää holkkia.

1. Irrota pumpun kotelo. katso Luku 9.8 „Pumpun pään irrotta-
minen“, sivu 16.

2. Poista kiinteä holkki akselitiivistesarjasta. Kiinteiden holkkien 
paikat on merkitty ”mukana toimitettujen dokumenttien” 
”akselitiivisteen poikkileikkaukseen”. Kiinteät holkit on mer-
kitty karkeuksilla, katso Luku 9.9 „Raon koon tarkistus“, sivu 17.

3. Hio kiinteä holkki tarvittavan kokoiseksi. 

4. Asenna pumpun kotelo. Katso Luku 9.10 „Pumpun pään asen-
nus“, sivu 18.

5. Mittaa rakomitta uudelleen.

Rakomitta liian pieni

► Käytä uutta kiinteää holkkia. Ota yhteys Fristamiin.

Kuva 47 Käyttötapa F

Yllä olevassa kuvassa rakenneosat on koottu yhteen asennusvai-
heita vastaavasti:

412.52

562.50
400.1

471.60

101

506 50-1.61

475.50

901.61

412.51
472.50474.50

478.60

I Esiasenna pumpun kotelo

II Suorita asennus loppuun akselilla

III
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Kuva 48 Pumpun kotelon esiasennus, käyttötapa F

Pumpun kotelon esiasentamiseksi (I):

1. Varusta liukurengas (472.60) pyörötiivisteellä (412.65) ja 
työnnä akselille.

2. Aseta pyörötiiviste (412.63) pumpun koteloon (101).

3. Asenna jousi (477.60) ja vastarengas (475.60) pumpun ko-
teloon.

Huomio: Työnnä vastarengas sisään siten, että pumpun ko-
telon lieriötapit osuvat vastarenkaan aukkoihin.

Pumpun kotelo on nyt esiasennettu.

4. Asenna pumpun esiasennettu kotelo (101) akselille, katso 
Luku 9.10.3 „Pumpun kotelon asennus“, sivu 25 .

Asennuksen suorittamiseksi loppuun akselilla (II):

Kuva 49 Asennuksen suorittaminen loppuun akselilla, käyttötapa F

5. Varusta kiinteä holkki (550.60) pyörötiivisteillä (412.62) ja 
(412.64).

6. Työnnä kiinteä holkki akselille.

7. Akselin tiivisteen asennus päättyy juoksupyörän asettami-
seen paikalleen, katso Luku 9.10.4 „Juoksupyörän asennus“, 
sivu 26.

Käyttötapa G

Kuva 50 Käyttötapa G

Akselin tiivisteen asentamiseksi moottorin puolelle (I):

Kuva 51 Akselin tiivisteen asennus moottorin puolelle, käyttötapa F

1. Varusta liukurengas (472.61) pyörötiivisteellä (412.66). 

2. Työnnä jousi (479.60) ja painerengas (474.61) sekä liuku-
rengas (472.61) akselille. Anna jousen mutkan loksahtaa täl-
löin liukurenkaan aukkoon. 

3. Aseta pyörötiiviste (412.67) vastarenkaaseen (475.61).

Huomio: Pyörötiivisteellä varustettu vastarengas on asetet-
tava liukurengastiivisteen koteloon ennen pumpun kotelon 
asentamista akselille.

Akselin tiiviste on nyt esiasennettu moottorin puolelle. 

Akselin tiivisteen asentamiseksi pumpun puolelle (II): 

4. Asentaaksesi akselin tiivisteen pumpun puolelle toimi koh-
dassa Luku  „Käyttötapa C“, sivu 20 kuvatulla tavalla.

475.60 472.60412.63

101

477.60 412.65

550.60 412.64412.62

I Asenna akselin tiiviste akselille moottorin puolelle

II Asenna akselin tiiviste akselille pumpun puolelle 

III

412.66
472.61 474.61

479.60
412.67

475.61
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Käyttötapa H

Kuva 52 Käyttötapa H

Yllä olevassa kuvassa rakenneosat on koottu yhteen asennusvai-
heita vastaavasti:

Kuva 53 Akselin tiivisteen asennus moottorin puolelle, käyttötapa H

Akselin tiivisteen asentamiseksi moottorin puolelle (I): 

1. Työnnä laatta (550.62) akselille. 

2. Varusta liukurengas (472.61) pyörötiivisteellä (412.66). 

3. Työnnä jousi (479.60) ja painerengas (474.61) sekä liukuren-
gas (472.61) akselille. Anna jousen mutkan loksahtaa tällöin 
liukurenkaan pitkänomaiseen reikään. 

4. Aseta pyörötiiviste (412.67) vastarenkaaseen (475.61).

Huomio: Pyörötiivisteellä varustettu vastarengas on asetet-
tava liukurengastiivisteen koteloon ennen pumpun kotelon 
asentamista akselille.

Akselin tiiviste on nyt esiasennettu moottorin puolelle. 

Akselin tiivisteen asentamiseksi pumpun puolelle (II): 

5. Asentaaksesi akselin tiivisteen pumpun puolelle toimi koh-
dassa Luku  „Käyttötapa D“, sivu 21 kuvatulla tavalla.

Käyttötapa I

Kuva 54 Käyttötapa I

Yllä olevassa kuvassa rakenneosat on koottu yhteen asennusvai-
heita vastaavasti:

Pumpun kotelon esiasentamiseksi (I):

Kuva 55 Liukurengastiivisteen esiasennus, käyttötapa I

1. Varusta vastarenkaat (475.60) ja (475.61) pyörötiivisteillä 
(412.65) ja (412.67) ja työnnä liukurengastiivisteen koteloon 
(471.60). 

Kuva 56 Pumpun kotelon esiasennus, käyttötapa I

2. Varusta liukurengastiivisteen kotelo pyörötiivisteillä (412.60) 
ja ruuvaa kuusioruuveilla (901.60) kiinni pumpun koteloon 
(101).

Pumpun kotelo on nyt esiasennettu. 

I Asenna akselin tiiviste akselille moottorin puolelle

II Asenna akselin tiiviste akselille pumpun puolelle

III

550.62

474.61
479.60

472.61
412.66

475.61
412.67

I Esiasenna pumpun kotelo 

II Suorita asennus loppuun akselilla

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
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3. Työnnä paljesarja (481.51; 472.51; 484.53; 477.51; 484.52) 
akselille. 

4. Asenna pumpun esiasennettu kotelo (101) akselille, katso 
Luku 9.10.3 „Pumpun kotelon asennus“, sivu 25  

Asennuksen suorittamiseksi loppuun akselilla (II)

Kuva 57 Paljesarja, käyttötapa I

5. Työnnä paljesarja (481.50; 472.50; 484.51; 477.50; 484.50) 
akselille.

6. Akselin tiivisteen asennus päättyy juoksupyörän asettami-
seen paikalleen, katso Luku 9.10.4 „Juoksupyörän asennus“, 
sivu 26.

Käyttötapa J

Valmistelu

Valmistelut on kuvattu kohdassa Luku  „Käyttötapa F“, sivu 22.

Kuva 58 Käyttötapa J

Yllä olevassa kuvassa rakenneosat on koottu yhteen asennusvai-
heita vastaavasti:

Kuva 59 Pumpun kotelon esiasennus, käyttötapa J

Pumpun kotelon esiasentamiseksi (I):

1. Varusta liukurengas (472.60) pyörötiivisteellä (412.65) ja 
työnnä akselille.

2. Aseta pyörötiiviste (412.63) ja (412.67) pumpun koteloon 
(101).

3. Asenna jouset (477.60), (477.61) ja vastarenkaat (475.60), 
(475.61) pumpun koteloon.

Huomio: Työnnä vastarenkaat sisään siten, että pumpun ko-
telon lieriötapit osuvat vastarenkaiden aukkoihin.

Pumpun kotelo on nyt esiasennettu.

4. Asenna pumpun esiasennettu kotelo (101) akselille, katso 
Luku 9.10.3 „Pumpun kotelon asennus“, sivu 25 .

Asennuksen suorittamiseksi loppuun akselilla (II):

5. Asennuksen suorittamiseksi loppuun akselilla, katso Luku  
„Käyttötapa F“, sivu 22.

9.10.3 Pumpun kotelon asennus

Pumppu laippaliitoksella

Kuva 60 Pumppu laippaliitoksella

1. Työnnä esiasennettu pumpun kotelo (45) ja sovitusrenkaat 
(46) akselille laippaan asti (47) ja ruuvaa ne siihen kiinni (kat-
so Luku 10.1 „Tekniset tiedot“, sivu 29). 

I Esiasenna pumpun kotelo

II Suorita asennus loppuun akselilla

477.50
484.51
472.50
481.50

484.50

III

475.60 475.61412.63

101

477.60 477.61

412.65

412.67 472.60

46

45

47



/ /  FZ-PUMPPUPERHE / / /

26

2. Vain rakennetyypissä K3 ja KF3: 

Asenna kompaktilaakerituen suojalevyt.

Pumppu puristusliitoksella

Kuva 61 Pumpun kotelon asennus puristusliitoksen yhteydessä.

1. Avaa puristusliitosta hieman kiilan (48) avulla. 

2. Vain kaksinkertaisen akselitiivisteen yhteydessä: työnnä 
moottorin puoleinen tiivistesarja pumppuakselille.

3. Asenna koko akselitiivistekotelo ja tiivisteet pumpun kote-
loon ja varmista liikkumista vastaan.

4. Työnnä pumpun kotelon pumpun akselille puristusliitok-
seen ja kiristä kiristysruuvi (49) kevyesti. 

5. Työnnä pumpun puoleinen tiivistesarja akselille.

6. Asenna juoksupyörä, katso Luku 9.10.4 „Juoksupyörän asen-
nus“, sivu 26.

7. Säädän rakojen koot siirtämällä pumpun päätä puristuslii-
toksessa (katso Luku 9.9 „Raon koon tarkistus“, sivu 17). Suun-
taa paineistukan (painejohdon liitäntä) tällöin vaakasuoraan.

8. Kiristä kiristysruuvi (49):

9. Jatka kohdasta Luku 9.10.5 „Pumpun sulkeminen“, sivu 27.

9.10.4 Juoksupyörän asennus

Kuva 62 Juoksupyörän asennus

1. Asenna juoksupyörän kiinnike (43) kiinnitystavasta riippuen 
seuraavalla tavalla: 

Juoksupyörämutteri 

► Avaa polyamidista valmistettu varmistinrengs ja aseta akse-
lin uraan. 

► Ruuvaa uppomännän mutteri akselille käsitiukkuuteen.

Juoksupyöräruuvi

► Avaa polyamidista valmistettu varmistinrengs ja aseta ruu-
viin.

► Varusta juoksupyöräruuvi (50) pyörötiivisteillä (51) ja ruuvaa 
akselille käsitiukkuuteen.

VAROITUS: Pyörivät koneenosat. Käsien vaikeat rusentu-
mat. 

► Estä juoksupyörän liikkuminen erikoisavaimella. 

2. Kiristä juoksupyörän kiinnike määrätyllä kiristysmomentilla. 
Katso Taulukko  8   „Juoksupyörän kiinnikkeen kiristysmomen-
tit“. 

Kierre Kiristysmomentti

Erikoismoottori M10 36 Nm

Vakiomoottori M10 45 Nm

M12 75 Nm

Taulukko  7  Puristusliitoksen kiristysmomentit

48

49

Rakennekoko Kierre Juoksupyörän kiinnike 
Kiristysmomentti 

[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 M 12 27

Taulukko  8  Juoksupyörän kiinnikkeen kiristysmomentit

50 51 52

54

53
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9.10.5 Pumpun sulkeminen

Kuva 63 Pumpun kansi

► Aseta pumpun kansi (57) ja pyörötiiviste pumpun kotelolle 
ja ruuvaa se kiinni prikkojen (56) ja muttereiden (55) avulla.

Huomio: Pumpun kannen ja pumpun kotelon kanavien ulos-
tulon on oltava kohdakkain.

9.11 Rakennetyyppi FZ 27: Pumpun akselin 
asennus ja suuntaus

Huomio: IEC-moottorin vaihtamisen jälkeen pumpun akseli 
on asennettava ja suunnattava. 

Pyörivät osat

Iskuja ja vakavia vammoja

► Sammuta moottori ja varmista, että se ei voi käynnistyä uu-
delleen.

1. Ota kiila pois moottoriakselitapista.

2. Yli 30 kW:n tehoisten sähkömoottorien yhteydessä: käytä 
mukana toimitettua puolikasta kiilaa. 

3. Poista moottoriakselitapista ja pumpun akselin reiästä rasva 
puhdistusaineella esimerkiksi "OKS 2610 -yleispuhdistusai-
ne". 

4. Hio moottoriakselintappi ja kiilan reunat hiekkapaperilla 
epätasaisuuksien ja purseiden poistamiseksi. 

5. Voitele moottoriakselitappi akselin olakkeen alueelta tiivis-
tysgeelillä, esim. "Stucarit 309". 

6. Työnnä pumppuakseli ja kutistusrengas moottoriakselitapil-
le akselin olakkeeseen asti. 

7. Kiristä kutistusrenkaan ruuvit ristiin: 

8. Aseta mittakello pumppuakselille tasaisen pyörinnän tole-
ranssin tarkastamiseksi moottorin laippaan nähden.

Kuva 64 Pumpun akselin tasaisen pyörinnän toleranssin mittaus

9. Tarkasta pumppuakselin tasaisen pyörinnän toleranssi 
moottorin tehoa vastaavasti. – Moottori < 30 kW: maks. ta-
saisen pyörinnän toleranssi = 0,06 mm – moottori > 30 kW: 
maks. tasaisen pyörinnän toleranssi = 0,08 mm.

10. Korjaa tarvittaessa pumppuakselin pyörintä tasaiseksi

9.12 Rakennetyyppi L: Kytkimen vaihto

Käytä vain kytkimiä, joista on sovittu Fristam-yhtiön kanssa. Kyt-
kimen on vastattava pumpun ominaiskäyrää. Jos sinulla on ky-
syttävää, käänny Fristam-yhtiön puoleen.

Menettelytapa

1. Sammuta moottori ja varmista, että se ei voi käynnistyä uu-
delleen.

2. Irrota kytkimen suojus.

3. Irrota pumppu ja moottori peruskehyksestä tai perustukses-
ta ja ota ne pois.

4. Irrota kytkin kytkimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

5. Hävitä vanhat kytkinosat ympäristöystävällisellä tavalla.

6. Asenna uudet kytkimen osat pumppuakselille ja moottorin 
akselille.

7. Aseta pumppu peruskehykselle tai perustukselle niin, että 
pumppuakseli ja moottorin akseli voidaan yhdistää kytki-
meen. 

8. Ruuvaa laakeripukin ruuvikiinnitys kevyesti kiinni. 

9. Tarkista akselien poikkeama keskikohdasta ja kulmavirhe. 

55
56

57

Kierre Kiristysmomentti

M5 6 Nm

M6 12 Nm

M8 30 Nm
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Kuva 65 Poikkeama keskikohdasta

Kuva 66 Kulmavirhe

10. Pidä kulmavirhe ja keskipoikkeama mahdollisimman pieni-
nä. Suuntaa akselit tarvittaessa uudelleen tai tue osat alta kä-
sin.

11. Ruuvaa pumppu ja moottori kiinni peruskehykseen tai pe-
rustukseen.

12. Kiinnitä kytkin kytkimen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

13. Asenna kytkimen suojus.
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10 Liite 1

10.1 Tekniset tiedot

10.1.1 Ruuvien ja muttereiden kiristysmomentit

Materiaali: teräs, lujuusluokka 8.8

Materiaali: jaloteräs, lujuusluokka 70

Materiaali: jaloteräs, lujuusluokka 80

10.1.2 Äänitaso

10.2 Huoltovälit

Moottorin huoltovälit löytyvät "moottorin käyttöohjeesta".

Kierre M6 M8 M10 M12 M16 M20

Kiristysmomentti 
[Nm]

11 27 54 93 230 464

Kierre M6 M8 M10 M12 M16 M20

Kiristysmomentti 
[Nm]

7,4 17,5 36 62 150 303

Kierre M6 M8 M10 M12 M16 M20

Kiristysmomentti 
[Nm]

1o 24 49 80 203 393

Rakennekoko Äänitaso
dB(A)

FZP 10 62

FZ 15 65

FZ17 72

FZ 20 79

FZ 22 82

FZ 25 87

FZ 27 86

Taulukko  9  Melupäästöt

Ilmoitetut arvot koskevat pumpun käyttöä 50 Hz:n verkkovirralla 
ja suurimmalla hyötysuhteella. Muissa käyttöpisteissä äänitaso 
voi poiketa tästä huomattavasti. Katso tähän liittyen "Pumpun 
ominaiskäyrä" mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Rakennetyyppi Väli Huoltotehtävä Luku

Kaikki, joissa vaihtoehto "sulku- 
tai tiivisteneste"

Päivittäin Tarkasta sulku- tai tiivisteneste Katso Luku 9.3 „Sulku- tai tiivistenesteen tarkastus (valinnainen)“, 
sivu 14

L 2 Päivittäin Tarkasta öljymäärä

KF 2, KF 3 5 000 h Voitele akselin laakerit Katso Luku 9.5.3 „Rakennetyyppi K, KF“, sivu 15

KF 1 5 000 h Voitele akselin laakerit Katso Luku 9.5.3 „Rakennetyyppi K, KF“, sivu 15

L 2 5 000 h Vaihda öljy Katso Luku 9.5.1 „Rakennetyyppi L 2“, sivu 14

L1 5 000 h Voitele akselin laakerit Katso Luku 9.5.2 „Rakennetyyppi L1“, sivu 14

Kaikki Tarvittaessa Vaihda akselin tiiviste Katso Luku 9.7 „Akselin tiivisteen vaihto“, sivu 16

Kaikki Tarvittaessa Vaihda moottori Katso Luku 9.6 „Moottorin vaihto“, sivu 15

Kaikki Valmistajan 
ohjeiden 
mukaan

Voitele moottorilaakerit Katso Luku 9.4 „Moottorilaakereiden voitelu“, sivu 14

Taulukko  10  Huoltovälit
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10.3 Häiriötaulukko

Havainto Mahdollinen syy Poisto

Pumppu ei pumppaa tai pumppaa epäsäännöl-
lisesti

Imujohto suljettu tai tukossa. Avaa tai puhdista imujohto

Imusuodatin likaantunut Puhdista imusuodatin

Painepuolen sulkuventtiili suljettu Avaa painejohto

Pumppu ei ole kokonaan nestettä
täynnä

Asenna putkijärjestelmä siten, että kotelo on 
täynnä nestettä myös seisokin aikana

Pumpun geodeettinen nostokorkeus1; neste las-
kee seisokin aikana

Asenna imujohtoon pohjaventtiili

Imujohto vuotaa (imee ilmaa) Tiivistä imujohto

Pohjaventtiili jumissa, likaantunut Kunnosta pohjaventtiili, puhdista

Nostokorkeus liian suuri Aseta pumppu matalammalle
Vähennä nostokorkeutta

Imujohdossa on ilmatasku Aseta imujohto nousemaan koko matkalta

Pumpattavassa aineessa liikaa ilmaa tai kaasua Asenna ilmausventtiili

Akselin tiiviste vuotaa ilmaa Tarkista akselin tiivisteen asennus
Vaihda elastomeerit

Kavitointia juoksupyörän tulopuolella, 
Imujohdon vastus liian suuri
Nostokorkeus liian suuri
Laitteiston NPSH-arvoja ei ole mukautettu pump-
puun.

Optimoi imujohto
Suurenna tuloputken paksuutta
Laske aineen lämpötilaa
Ota yhteys Fristam-yhtiöön

Syöttövirtaus liian suuri Painepuolen venttiili liikaa auki Sulje venttiiliä

Painejohdon halkaisija liian suuri Pienennä putken nimelliskokoa 
Asenna kuristuslaippa

Juoksupyörän halkaisija liian suuri Pienennä kierroslukua taajuusmuuntajan avulla
Ota yhteys Fristam-yhtiöön

Syöttövirtaus liian pieni, nostokorkeus liian 
pieni

Valittu liian pieni pumppu Ota yhteys Fristam-yhtiöön

Valittu halkaisijaltaan liian pieni juoksupyörä Ota yhteys Fristam-yhtiöön, vaihda juoksupyörä

Moottori pyörii väärään suuntaan Vaihda liitännät moottorin liitäntäkotelossa

Kierrosluku liian pieni 
(väärä jännite)

Korjaa liitäntä moottorin tyyppikilpeä vastaavasti

Putkijohtojen nimelliskoko liian pieni Käytä halkaisijaltaan suurempia putkia

Putkijohdon vastus imu- ja/tai
painejohdossa liian suuri

Optimoi putkijohdinjärjestelmä
Vähennä mutkia ja venttiilejä
Ota yhteys Fristam-yhtiöön

Putkijohdin tukossa tai siinä on kerrostumia Puhdista putkijohdot

Vieras esine/kerrostuma juoksupyörässä Irrota juoksupyörä ja puhdista se

Juoksupyörä säädetty väärin Tarkasta juoksupyörän rako ja säädä se uudelleen

Pumpattavan aineen tiheys liian suuri
Pumpattavan aineen viskositeetti liian suuri

Ota yhteys Fristam-yhtiöön

Metallinen ääni Vieras esine pumpun sisällä Pura, tutki, korjaa

Juoksupyörä ottaa kiinni Säädä juoksupyörän rako uudelleen, kiristä juok-
supyörän mutteri momenttiavaimella

Pumppu/akselin tiiviste käy kuivana Lisää heti pumpattavaa ainetta 
Avaa imuluisti

Virtausääni Käyttö vastoin rakennetta yli-
tai osakuorma-alueella

Säädä toimintapiste

Imujohdon virtaushävikki liian suuri Suurenna nimelliskokoja, lyhennä asennusta
Estä kaasuuntuminen 

Kavitaatio Tarkista NPSH-arvotuksen ehdot
Ota yhteys Fristam-yhtiöön

Taulukko  11  Häiriötaulukko
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Tärinä Imu- ja painejohdot kuormittavat pumppua kielle-
tyllä tavalla

Tue putkijohtimet siten, että
pumppu ei kuormitu,
asenna mahd. tärinänvaimentimia,
estä pumpun paineiskut

Akselin laakerointi kuumenee liikaa Laakerivauriot Vaihda laakerit

Moottorin virrankulutus liian suuri Liian suuri syöttövirtaus Supista painejohtoa tai

laske kierroslukua taajuusmuuntajan avulla

Pumpattavan aineen
viskositeetti ja/tai tiheys liian suuri

Ota yhteys Fristam-yhtiöön

Akselin laakerissa massiivinen vaurio
Akselin muoto muuttunut

Pura, tutki 
Anna Fristam-yhtiön hoitaa korjaus.

Vuoto akselin tiivisteessä Akselin tiivisteessä, säteittäisakselitiivisteren-
kaassa mekaaninen vaurio/kuluma

Vaihda akselin tiiviste mukaan lukien elastomee-
rit, vaihda tarvittaessa materiaalia
Ota yhteys Fristam-yhtiöön

Akselin tiiviste käynyt kuivana,  
liian suuri nostokorkeus, 
pumpattava aine liian kuumaa

Suurenna pumpun tulopainetta,
pienennä nostokorkeutta,
käytä kaksinkertaista akselin tiivistettä
Ota yhteys Fristam-yhtiöön

Sulkuveden paine liian suuri Säädä kuristusventtiilillä

Sulkuveden paine liian pieni Vaihda säteittäisakselitiivisterengas

Vesiputket tukossa,
(seurauksena säteittäisakselitiivisterenkaan vauri-
oituminen)
Sulkuvesi epäpuhdasta

Puhdista vesiputket,
säädä veden tuloa/poistoa
Käytä juomavesilaatuista vettä, joka lämpötila on 
maks. 70 °C

Pumpattava aine liian kuumaa Ota yhteys Fristam-yhtiöön
Muuta rakenteeksi kaksinkertainen akselin tiiviste

1"Geodeettinen imukorkeus" on nestetason pinnan pystysuora etäisyys juoksupyörän keskiosasta imupuolella.

Havainto Mahdollinen syy Poisto

Taulukko  11  Häiriötaulukko
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10.4 Numeroavain

Yleinen numeroavain viittaa mukana toimitettuihin "leikkauspiirroksiin". Osanumerot vastaavat standardia DIN 24250.

Osanu-
mero

Nimitys

101 Pumpun kotelo
108 Porraskotelo
160 Kansi
13-1 Kotelon takaseinä
13-2 Kotelon holkki
130 Kotelon osa
132 Välikekappale
135 Kulutusholkki
154 Väliseinä
156 Paineistukka
18-1 Kalotti
18-2 Tärinänvaimennin
182 Jalka
21-1 Synkronointiakseli
213 Käyttöakseli
23-1 Uppomäntä
26-1 Liukurengastiivistekotelon 

pidike
230 Juoksupyörä
32-1 Vinokuulalaakeri
32-2 Sylinterirullalaakeri
32-3 Urakuulalaakeri
32-4 Kartiorullalaakeri
321 Säteiskuulalaakeri
322 Säteisrullalaakeri
325 Neulalaakeri
330 Laakerituki
331 Laakeripukki
341 Käytön kartio
344 Laakerituen kartio
350 Laakeripesä
360 Laakerin kansi
40-4 Ohjaintappi
400 Litteä tiiviste 
410 Profiilitiiviste
411 Tiivistysrengas 
412 Pyörötiivisterengas
421 Säteistiiviste
422 Huoparengas
423 Sokkelotiiviste
433 Liukurengastiiviste 
45-1 Tukirengas
451 Tiivistysholkin pesä
454 Tiivistysholkin rengas
47-1 Jousi ja prikka
47-2 Liukurengastiiviste - kotelo
47-3 Kiilarengas
47-5 Rengasmutteri
471 Tiivistyskansi
472 Liukurengas
474 Painerengas
475 Vastarengas
476 Vastarenkaan pidike

477 Liukurengastiivisteen jousi
478 Oikea jousi
479 Vasen jousi
481 Palje
482 Paljerunko
484 Jousilautanen
485 Vääntiö
500 Rengas
50-1 Jousiprikka
50-2 V-rengas
50-3.60 Säätörengas
504 Välikerengas
520 Hylsy
523 Akselimuhvi
524 Akselinsuojahylsy
525 Välikehylsy
54-1 Kannen akselilaakeri
54-2 Tukilaakerin holkki
54-3 Kiinteä holkki
540 Holkki
543 Välikeholkki
55-1 Hammaskiekko
550 Prikka
551 Välikelevy
554 Alusprikka
561 Lovettu puikko
56-1 Kiinnitysnasta
56-2 Uraniitti
560 Puikko
562 Lieriötappi
59-2 Lukkoprikka
59-3 Kutistusrengas
59-4 Kartio
59-5 Kalvo
642 Öljymäärän tarkastusmalja
680 Verhous
68-1 Tukipelti
68-2 Vaahtomuovikaistale
68-3 Verhouksen pidike
68-4 Kuristuslaippa
68-5 CF-suojapelti
681 Kytkimen suojus
701 Ohitusjohdin
710 Putki
71-1 Yhdysputki
715 Putken haarakappale
722 Laippa-adapteri
723 Laippa
724 Umpilaippa
733 Putkisinkilä
751 Venttiilin runko
755 Venttiilin tappi
756 Venttiilin jousi

Osanu-
mero

Nimitys

759 Venttiililautanen
800 Moottori
801 Laippamoottori
87-1 Vaihdelaatikko
87-2 Vaihteiston suojus
87-3 Vaihteiston kansi
87-4 Vaihteiston jalka
839 Kontakti
872 Hammaspyörä
89-1 Hela
89-2 Kalottiteline
89-3 Moottorin jalka
89-4 Kahva
89-5 Suojus
89-6 Pyörä
89-8 Terästanko
89-9 Moottorin kannatin
89-10 Moottorin kannatin
89-11 Kalottijalkakannatin
892 Jalkalevy
894 Konsoli
897 Ohjainkappale
90-1 Kierretappi
90-3 Kartiopuikko
90-4 Ohjaintappi
90-5 Rengasruuvi
900 Ruuvi
901 Kuusioruuvi
902 Vaarnaruuvi
903 Sulkuruuvi
904 Kierretappi
906 Juoksupyöräruuvi
909 Säätöruuvi
91-1 Lieriöuraruuvi
913 Ilmausruuvi
914 Sisäkuusioruuvi
92-1 Ristikahvamutteri, pitkä
92-2 Ristikahvamutteri, lyhyt
92-3 Hattumutteri
92-4 Uppomännän mutteri
92-5 Irrotusruuvi
92-6 Uppomännän kiinnitys
92-7 Mutteri ja reunus
920 Kuusiomutteri
921 Akselimutteri
922 Juoksupyörämutteri
923 Laakerimutteri
93-1 Lukkorengas
930 Varmistin
931 Varmistinpelti
932 Varmistinrengas
940 Kiila
941 Puolikuuwoodruffkiila

Osanu-
mero

Nimitys
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950 Jousi

Osanu-
mero

Nimitys
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10.5 EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

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

vakuuttaa täten, että seuraava tuote (pumppu ja moottori):  

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

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

– jauhesekoitintyyppi: PM

– sarjanumero: katso käyttöohjeen etusivu

vastaa kaikkia asiaankuuluvia konedirektiivin (2006/42/EY) 
vaatimuksia.

Kone vastaa lisäksi kaikkia tietyllä jännitealueella toimivia 
sähkölaitteita koskevan direktiivin (2014/35/EU) ja sähkö-
magneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin (2014/
30/EU), asetus (EY) nro 1935/2004 ja FDA määräyksiä.

Sovelletut harmonisoidut standardit:

– DIN EN 809:2012-10: Pumput ja pumppuaggregaatit nes-
teitä varten - yleiset turvatekniset vaatimukset

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Koneturvallisuus - Yleiset 
suunnitteluperusteet – riskien arviointi ja riskien pienen-
täminen.

Asiakirjavaltuutettu: Julia Friedsch 
Puh. +49(0)40 72556-107 
Osoite: katso valmistajan osoite

Hampuri, 30.10.2020

Julia Friedsch / laadunvalvontajohtaja

10.6 EY-liittämisvakuutus

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

vakuuttaa täten, että seuraava tuote (pumppu ilman moottoria):  

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

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

– jauhesekoitintyyppi: PM

– sarjanumero: katso käyttöohjeen etusivu

on konedirektiivin (2006/42/EY) liitteen II B mukainen puoli-
valmiste.

Olennaisia, asiaankuuluvia yllä mainitun direktiivin liitteen I mu-
kaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia on sovellettu ja nouda-
tettu.

Puolivalmiste vastaa lisäksi kaikkia asetuksen (EY) nro 1935/2004 
ja FDA:n määräyksiä.

Puolivalmisteen saa ottaa käyttöön vasta, kun on todettu, että 
kone, johon puolivalmiste aiotaan asentaa, vastaa konedirektii-
vin (2006/42/EY) vaatimuksia.

Sovelletut harmonisoidut normit:

– DIN EN 809:2012-10: Pumput ja pumppuaggregaatit nes-
teitä varten - yleiset turvatekniset vaatimukset

– DIN EN ISO 12100:2011-03: Koneturvallisuus - Yleiset 
suunnitteluperusteet – riskien arviointi ja riskien pienen-
täminen

Valmistaja sitoutuu luovuttamaan erityiset puolivalmistetta kos-
kevat asiakirjat vaadittaessa vastaaville kansallisille viranomaisil-
le sähköisessä muodossa.

Konetta koskevat liitteen VII osan B mukaiset erityiset tekniset 
asiakirjat on laadittu.

Asiakirjavaltuutettu: Julia Friedsch 
Puh. +49(0)40 72556-107 
Osoite: katso valmistajan osoite

Hampuri, 30.10.2020

Julia Friedsch / laadunvalvontajohtaja
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11 Liite 2 – asennusohje(valinnainen) 
(lisävaruste)

11.1 Turvaohje

Asennusohje on tarkoitettu ainoastaan ammattihenkilöstölle.

11.2 Käyttö

Tämä asennusohje koskee pumppuja, jotka on toimitettu ilman 
moottoria (valinnainen) ja jotka on esiasennettu. 

Kuva 67 pumppu ilman moottoria, kytkin ja peruskehys, esimerkkinä rakennetyyppi 
KF ja L

Seuraavat täydellisen koneen “alkuperäisen käyttöohjeen“ tie-
dot eivät päde tässä tapauksessa:

– Luku 10.5 „EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus“, sivu 34,

– Luku 10.1.2 „Äänitaso“, sivu 29.

11.2.1 Tyyppikilpi

Kuva 68 Tyyppikilpi, pumppu ilman moottoria

11.3 Kuljetus ilman moottoria 

Kuljetuksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu henkilöstö. 

Pumppu voidaan kuljettaa lattiakuljettimella tai nosturilla 

Kuljeta pumppua aina asennusasennossa.

11.3.1 Turvaohjeet 

Putoavia tai varmistamattomia rakenneosia 

Vakavia rusentumia. 

► Käytä kaikkien kuljetustöiden yhteydessä aina turvakenkiä. 

Pumpun väärä kuljetusasento 

Syövyttävien, myrkyllisten tai tahraavien aineiden vuotoja. Saas-
tumisesta aiheutuvia henkilö- ja materiaalivahinkoja. 

► Kuljeta pumppua aina asennusasennossa.

Putkiliitännät auki, sulkematta 

Likaantuminen, iskut tai kosteus aiheuttavat pumppuun materi-
aalivahinkoja. 

► Poista putkiliitäntöjen peitteet vasta välittömästi ennen nii-
den liittämistä putkijohtoihin.

11.3.2 Kuljetus lattiakuljettimella 

Varmistamattomia rakenneosia 

Vakava murskautumisvamma, raajojen rusentuminen, materiaa-
livaurioita.

► Varmista ennen kuljetusta, että pumppu ei voi kaatua. Kiin-
nitä pumppu kuormaliinoilla lavaan tai kiinnitä se lavaan 
ruuvaamalla.

Valmistelu 

► Tarkista, että pumppu on kiinnitetty lavalle riittävän hyvin. 
Esimerkiksi liinojen avulla Kuva 69 „Kuljettaminen lattiakuljet-
timella“, sivu 35. 

Menettelytapa 

1. Ota lava kyytiin lattiakuljettimen haarukoilla. 

2. Kuljeta lava varovasti haluttuun paikkaan ja laske se alas. 

Kuva 69 Kuljettaminen lattiakuljettimella

58 Valmistaja

59 Tyyppi: Pumppusarja, rakennekoko, rakennetyyppi, malli

60 S.-Nr.: Pumpun sarjanumero

61 H: Syöttökorkeus [m]; ilman moottoria, ei ilmoitettu

62 P: Moottorin teho [kW; ilman moottoria, ei ilmoitettu

63 Rakennusvuosi 

64 m: Massa (pumppu ilman moottoria) [kg]

65 nN: Nimelliskierrosluku [1/min], ilman moottoria, ei ilmoitettu

66 Q: Syöttövirtaus [m³/h], ilman moottoria: ei ilmoitettu

58

59
60

61

6364

65

66

62
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11.3.3 Kuljetus nosturilla

Putoavia osia 

Murskautumiskuolema, raajojen rusentuminen, materiaalivauri-
oita. 

► Käytä ainoastaan kuljetus- ja kiinnitysvälineitä, jotka kestävät 
pumpun kokonaispainon. 

Katso pumpun painotiedot pumpun tyyppikilvestä ja "Toi-
meksiantoon liittyvistä asiakirjoista", jotka kuuluvat mukana 
toimitettuihin dokumentteihin. 

► Älä pidä pumppua ylös nostettuna pidempään kuin välttä-
mätöntä. 

► Huolehdi siitä, että kukaan ei oleskele pumpun alla.

Heiluvia osia 

Rusentumia ja vakavia vammoja. 

► Lähde pumpun kanssa nosturilla tasaisesti liikkeeseen ja py-
säytä nosturi tasaisesti. 

► Huolehdi siitä, että kukaan ei oleskele pumpun vaara-alueel-
la.

Apuvälineet

–  Kiinnitysvälineet: tarkastetut silmukat, jotka vastaavat stan-
dardien DIN EN1492-1 ja 1492-2 vaatimuksia.

– Rengasruuvi ja rengasruuviin sopiva nostoväline

Valmistelu 

► Poista kuljetustuet.

Kuva 70 Kuljetus nosturilla, esimerkissä rakennetyyppi KF ja L

Rakennetyyppien K/KF kuljetus:

Menettelytapa 

1. Kierrä silmukka kahdesti kartion kaulan ympärille (katso 
Kuva 70 „Kuljetus nosturilla, esimerkissä rakennetyyppi KF ja 
L“). 

2. Aseta silmukan toinen pää nosturin koukkuun ja ripusta se 
siihen.

3. Määritä painopiste siten, että pumppu on nostettaessa tur-
vallisessa asennossa. 

4. Nosta pumppu.

Rakennetyypin L kuljetus:

Menettelytapa 

1. Aseta silmukka kahdesti laakeripukin takapään ympäri (katso 
Kuva 70 „Kuljetus nosturilla, esimerkissä rakennetyyppi KF ja 
L“). 

2. Aseta silmukan toinen pää kartion ja pumpun kotelon väliin. 
Älä aseta silmukkaa tällöin terävien kulmien ja reunojen 
päälle. 

3. Aseta molemmat silmukat nosturin koukkuun ja kierrä niitä 
180°, jotta liina istuu koukussa eikä pääse luistamaan. 

4. Määritä painopiste siten, että pumppu on nostettaessa vaa-
kasuorassa. 

5. Nosta pumppu.

11.4 Pystytyspaikka 

Katso pystytyspaikkaa koskevat yleiset ehdot käyttöohjeesta 
Luku 6.2 „Pystytyspaikka“, sivu 9 . 

11.5 Pumpun asennus

Rakennetyyppi K

Edellytys (asiakkaan täytettävä) 

– sopiva moottori

Väärin mitoitettu moottori

Pumppu tuhoutuu

► Käytä vain sellaisia moottoreita, jotka vastaavat pumpun 
tunnuskäyriä sekä projektisuunnittelun yhteydessä ilmoitet-
tua rakennekokoa. Jos sinulla on kysyttävää, käänny Fristam-
yhtiön puoleen. 

Menettelytapa 

1. Aseta kiila moottorin uraan. 

2. Rasvaa akseli.

3. Työnnä moottoriakseli kompaktilaakeritukeen.

4. Ruuvaa moottori kiinni kompaktilaakeritukeen. Kiristä ruuvit 
ristiin. 

5. Ruuvaa moottori kiinni peruskehykseen tai perustukseen.
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Rakennetyyppi KF

Edellytys (asiakkaan täytettävä) 

– sopiva moottori

Väärin mitoitettu moottori

Pumppu tuhoutuu

► Käytä vain sellaisia moottoreita, jotka vastaavat pumpun 
tunnuskäyriän sekä projektisuunnittelun yhteydessä ilmoi-
tettua rakennekokoa. Jos sinulla on kysyttävää, käänny 
Fristam-yhtiön puoleen.

Menettelytapa 

1. Aseta kiila moottorin uraan. 

2. Työnnä moottoriakseli kompaktilaakeritukeen.

3. Ruuvaa moottori kiinni kompaktilaakeritukeen. Kiristä ruuvit 
ristiin. 

4. Ruuvaa jalallinen kompaktilaakerituki kiinni peruskehykseen 
tai perustukseen.

Rakennetyyppi L

Edellytys (asiakkaan täytettävä) 

– sopiva moottori,

– riittävästi mitoitettu kytkin, 

– yhteinen pystytysalusta moottorille ja pumpulle, jotta 
pumppuakseli ja vaihteistomoottorin akseli voidaan kohdis-
taa toisiinsa. 

Väärin valittu moottori ja kytkin 

Moottorin ja kytkimen tuhoutuminen 

► Käytä vain sellaisia moottoreita ja kytkimiä, jotka vastaavat 
pumpun tunnuskäyriä. Jos sinulla on kysyttävää, käänny 
Fristam-yhtiön puoleen. 

Huomio: Katso kytkimen säätömitat kytkintoimittajan dokumen-
taatiosta. 

Menettelytapa 

1. Asenna kytkimen osat pumppuakselille ja moottorin akselil-
le. 

2. Aseta pumppu peruskehykselle tai perustukselle niin, että 
pumppuakseli ja moottorin akseli voidaan yhdistää kytki-
meen. 

3. Ruuvaa pumpun jalan ruuvikiinnitys kevyesti kiinni. 

4. Tarkasta pumppuakselin ja moottorin akselin poikkeama 
keskikohdasta sekä niiden kulmavirhe.

5. Pidä kulmavirhe ja akselipoikkeama keskikohdasta mahdolli-
simman pieninä. Tarvittaessa kohdista uudelleen tai aseta 
osien alle korotusta. 

6. Ruuvaa pumppu ja moottori kiinni peruskehykseen tai pe-
rustukseen. 

7. Kiinnitä kytkin kytkimen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

8. Luo kosketukseton, erottava turvalaitteisto (kytkinsuoja) ko-
nedirektiivin 2006/42/EY luvun 1.4 "Suojuksilta ja turvalaitteis-
toilta vaadittavat ominaisuudet". 

9. Pumppu on nyt asennettu. Ota pumppu käyttöön vasta, kun 
koko kone vastaa kaikin puolin EY-konedirektiivin vaatimuk-
sia. 

Huomio: Jatka kohdasta Luku 4 „Kuljetus“, sivu 8. 



FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.) 
Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 
21033 Hampuri 
SAKSA

Puh: +49 (0) 40 / 7 25 56 -0 
Faksi +49 (0) 40 / 7 25 56 -166 
Sähköposti: info@fristam.de
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