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Glosár

Čerpadlo

Stroj bez pohonu, komponentov alebo dielov
príslušenstva

Čerpadlový agregát

kompletný čerpadlový agregát skladajúci sa z
čerpadla, pohonu, komponentov a dielov
príslušenstva

Hydraulika

Časť čerpadla, v ktorom sa rýchlostná energia
transformuje na tlakovú energiu

Sacie potrubie/prívodné potrubie

Potrubie pripojené na sacie hrdlo

Stredné hodnoty hlučnosti

Očakávané emisie hluku, uvedené ako hladina
akustického tlaku LPA v dB(A).

Vyhlásenie o bezpečnosti

Vyhlásenie o bezpečnosti je vyhlásenie
zákazníka v prípade odosielania výrobku späť
výrobcovi, že čerpadlo/čerpadlový agregát boli
riadne vypustené, takže diely, ktoré prišli do
kontaktu s dopravovaným médiom,
nepredstavujú žiadnu hrozbu pre životné
prostredie ani zdravie.

Výtlačné potrubie

Potrubie pripojené na výtlačné hrdlo

 

Glosár
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1 Všeobecne

1.1 Zásady

Návod na obsluhu tvorí súčasť typových radov a vyhotovení uvedených na krycom
liste. Návod na obsluhu opisuje odborné a bezpečné použitie vo všetkých
prevádzkových fázach.

Typový štítok uvádza typový rad a konštrukčnú veľkosť, najdôležitejšie prevádzkové
údaje a číslo zákazky. Výrobné číslo/sériové číslo jednoznačne popisuje zariadenie a
slúži na identifikáciu pri všetkých ďalších obchodných operáciách.

Na zachovanie nárokov na záručné plnenie pri škodovej udalosti ste povinní
bezodkladne upovedomiť najbližší servis spoločnosti KSB. 
Stredné hodnoty hlučnosti: (⇨ Kapitola 4.7 Strana 19)

1.2 Montáž nekompletných strojov

Pri montáži nekompletných strojov dodaných spoločnosťou KSB ste povinní
rešpektovať príslušné podkapitoly v kapitole Údržba/ošetrovanie.

1.3 Cieľová skupina

Cieľovou skupinou tohto návodu na obsluhu je technicky vyškolený odborný
personál.(⇨ Kapitola 2.4 Strana 9)

1.4 Súvisiace podklady

Tabuľka 1: Prehľad súvisiacich dokumentov

Dokument Obsah
List technických údajov Popis technických údajov čerpadla/čerpadlového

agregátu
Montážny výkres/technický
výkres

Popis rozmerov zapojenia a montáže pre
čerpadlo/čerpadlový agregát, hmotnosti

Schéma zapojenia Popis doplnkových prípojok
Hydraulická charakteristika Charakteristiky pre dopravnú výšku, NPSH emp.,

účinnosť a príkon
Výkres celkového usporiadania1) Popis čerpadla formou rezov
Dokumentácia subdodávateľov1) Návody na obsluhu a ďalšia dokumentácia k

príslušenstvu a integrovaným častiam stroja
Zoznamy náhradných dielov1) Popis náhradných dielov
Plán potrubí1) Popis pomocných potrubí
Súpis jednotlivých dielov1) Popis všetkých konštrukčných dielov čerpadla
Montážny výkres Montáž tesnenia hriadeľa formou rezov

Pri príslušenstve a/alebo integrovaných súčastiach stroja rešpektujte zodpovedajúcu
dokumentáciu od príslušného výrobcu.

1.5 Symbolika

Tabuľka 2: Použité symboly

Symbol Význam
✓ Predpoklad pre návod na úkon
⊳ Výzva na vykonanie úkonu pri bezpečnostných pokynoch
⇨ Výsledok úkonu
⇨ Krížové odkazy

 

 

 

 

 

 

1) Ak je to dohodnuté pre rozsah dodávky
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Symbol Význam
1.

2.

Návod na úkon vo viacerých krokoch

Upozornenie
uvádza odporúčania a dôležité upozornenia pre manipuláciu s
produktom

1 Všeobecne
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2 Bezpečnosť
Všetky upozornenia uvedené v tejto kapitole označujú nebezpečenstvo s vysokým
stupňom rizika.

2.1 Označenie varovaní

Tabuľka 3: Znaky varovaní

Symbol Vysvetlenie

! NEBEZPEČENSTVO NEBEZPEČENSTVO
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo s vysokým
stupňom rizika, pri ktorom môže, pri jeho neodstránení, dôjsť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.

! VAROVANIE VAROVANIE
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo so stredným
stupňom rizika, pri ktorom môže, pri jeho neodstránení, dôjsť k
usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.

POZOR POZOR
Tento upozorňujúci výraz označuje nebezpečenstvo, ktorého
nerešpektovanie môže ohroziť stroj a jeho funkcie.
Všeobecné miesto ohrozenia
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
nebezpečenstvá spôsobujúce smrť alebo zranenie.

Nebezpečné elektrické napätie
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
nebezpečenstvá súvisiace s elektrickým napätím a poskytuje
informácie na ochranu pred elektrickým napätím.
Poškodenie stroja 
Tento symbol označuje v kombinácii s upozorňujúcim výrazom
POZOR nebezpečenstvá ohrozujúce stroj a jeho funkciu.

2.2 Všeobecne

Návod na obsluhu obsahuje základné pokyny na inštaláciu, prevádzku a údržbu,
ktorých dodržiavanie zaručí bezpečnú manipuláciu s čerpadlom a zároveň zabráni
vzniku zranení osôb a vecných škôd.

Musíte rešpektovať bezpečnostné pokyny uvedené vo všetkých kapitolách.

Pred montážou a uvedením do prevádzky si zodpovedný odborný personál/
prevádzkovateľ musí prečítať a úplne pochopiť návod na obsluhu.

Odborný personál musí mať obsah návodu na obsluhu neustále k dispozícii priamo na
mieste použitia.

Musíte rešpektovať pokyny umiestnené priamo na čerpadle a udržiavať ich v úplne
čitateľnom stave. Platí to napríklad pre:

▪ Šípku smeru otáčania,

▪ Označenie prípojok,

▪ Typový štítok.

Za dodržanie miestnych ustanovení nezohľadnených v návode na obsluhu zodpovedá
prevádzkovateľ.

2.3 Použitie podľa pokynov

Čerpadlo/čerpadlový agregát smú byť prevádzkované len v takých oblastiach
použitia, ktoré sú popísané v súvisiacich dokumentoch.(⇨ Kapitola 1.4 Strana 6)

▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát prevádzkuje len v technicky bezchybnom stave.

▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát neprevádzkuje v čiastočne zmontovanom stave.

▪ Čerpadlo smie dopravovať len médiá popísané v liste technických údajov alebo v
dokumentácii príslušného vyhotovenia.

 

! NEBEZPEČENSTVO

 

 

 

2 Bezpečnosť

 

8 z 66 Movitec



▪ Čerpadlo nikdy neprevádzkujte bez dopravovaného média.

▪ Rešpektujte údaje o minimálnych dopravovaných objemoch uvedené v liste
technických údajov alebo v dokumentácii (zamedzenie poškodeniam kvôli
prehriatiu, poškodeniam ložísk, ...)

▪ Rešpektujte údaje o maximálnych dopravovaných objemoch uvedené v liste
technických údajov alebo v dokumentácii (zamedzenie prehriatiu, poškodeniam
tesnení klzným krúžkom, kavitačným poškodeniam, poškodeniam ložísk, ...)

▪ Čerpadlo neškrťte na sacej strane (zamedzenie kavitačným poškodeniam).

▪ Iné spôsoby prevádzky, ak nie sú uvedené v liste technických údajov alebo v
dokumentácii, musia byť povolené výrobcom.

Eliminovanie predvídateľných chybných použití

▪ Nikdy neotvárajte uzatváracie mechanizmy na výtlačnej strane nad úroveň
prípustného rozsahu

– prekročenie maximálnych dopravovaných objemov uvedených v liste
technických údajov alebo v dokumentácii,

– možné kavitačné poškodenia.

▪ Nikdy neprekračujte prípustné medze použitia týkajúce sa tlaku, teploty atď.,
uvedené v liste technických údajov alebo v dokumentácii.

▪ Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny ako aj pokyny na vykonávanie úkonov
uvedené v tomto návode na obsluhu.

2.4 Kvalifikácia a školenie personálu

Personál musí preukázať primeranú kvalifikáciu na prepravu, montáž, obsluhu,
údržbu a kontrolu.

Rozsah zodpovednosti, kompetencie a kontrolu personálu pri preprave, montáži,
obsluhe, údržbe a kontrole musí presne stanoviť prevádzkovateľ.
Neznalosť personálu musí byť odstránená školeniami a inštruktážami vykonávanými
dostatočne vyškoleným odborným personálom. Školenia môže na základe poverenia
od výrobcu/dodávateľa v daných prípadoch vykonať aj prevádzkovateľ.
Školenia na čerpadle/čerpadlovom agregáte vykonávajte len pod dozorom
technického odborného personálu.

2.5 Dôsledky a nebezpečenstvá pri nerešpektovaní návodu

▪ Nerešpektovanie tohto návodu na obsluhu vedie k strate nárokov na záručné
plnenie a náhradu škôd.

▪ Nerešpektovanie môže spôsobiť napríklad nasledujúce ohrozenia:

– ohrozenie osôb elektrickými, tepelnými, mechanickými a chemickými
vplyvmi, ako aj explóziami,

– zlyhanie dôležitých funkcií produktu,

– zlyhanie predpísaných metód na údržbu a ošetrovanie,

– ohrozenie životného prostredia spôsobené únikom nebezpečných látok.

2.6 Práce vyžadujúce zvýšenú pozornosť
Okrem bezpečnostných pokynov, ako aj použitia podľa pokynov uvedených v tomto
návode, platia nasledujúce bezpečnostné predpisy:

▪ Predpisy o bezpečnosti práce, bezpečnostné a prevádzkové predpisy,

▪ Predpisy na ochranu proti explózii,

▪ Bezpečnostné predpisy pre manipuláciu s nebezpečnými látkami,

▪ Platné normy a zákony.
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2.7 Bezpečnostné upozornenia pre prevádzkovateľa/obsluhu

▪ Na mieste používania namontujte prvky ochrany pred nebezpečným dotykom
horúcich, studených a pohybujúcich sa častí a skontrolujte ich funkciu.

▪ Neodstraňujte prvky ochrany pred nebezpečným dotykom počas prevádzky.

▪ Poskytnite personálu ochranný výstroj, ktorý sa musí následne používať.
▪ Úniky (napr. na tesnení hriadeľa) nebezpečných dopravovaných médií (napr.

výbušných, jedovatých, horúcich) spôsobené netesnosťou musia byť odvedené
tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb ani životného prostredia. V tomto zmysle
dodržte platné zákonné ustanovenia.

▪ Vylúčte ohrozenie elektrickou energiou (podrobnosti k tomu nájdete v
špecifických národných predpisoch a/alebo predpisoch miestneho dodávateľa
elektrickej energie).

▪ Ak pri vypnutí čerpadla nehrozí žiadne zvýšenie potenciálneho nebezpečenstva,
osaďte pri inštalácii čerpadlového agregátu do bezprostrednej blízkosti čerpadla/
čerpadlového agregátu riadiaci prvok na NÚDZOVÉ ZASTAVENIE.

2.8 Bezpečnostné upozornenia pre údržbárske, inšpekčné a montážne
práce

▪ Prestavby alebo zmeny čerpadla sú prípustné len na základe súhlasu výrobcu.

▪ Používajte výhradne originálne diely alebo diely schválené výrobcom. Pri
používaní iných dielov môže dôjsť k zániku záruky za následky vyplývajúce z
takéhoto konania.

▪ Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby všetky údržbárske, inšpekčné
a montážne práce boli vykonávané autorizovaným a kvalifikovaným odborným
personálom, ktorý bol dostatočne informovaný podrobným štúdiom návodu na
obsluhu.

▪ Práce vykonávajte len na odstavenom čerpadle/čerpadlovom agregáte.

▪ Teplota telesa čerpadla sa musí vyrovnať na teplotu okolia.

▪ Teleso čerpadla musí byť bez tlaku a vyprázdnené.

▪ Bezpodmienečne dodržiavajte postupy na vyradenie čerpadlového agregátu z
prevádzky popísané v návode na obsluhu. (⇨ Kapitola 6.3 Strana 31)

▪ Čerpadlá, ktoré prepravujú zdraviu škodlivé médiá, sa musia dekontaminovať.
▪ Bezprostredne po ukončení prác znovu namontujte, resp. sfunkčnite všetky

bezpečnostné a ochranné zariadenia. Pred opätovným uvedením do prevádzky
dodržiavajte body určené pre uvedenie do prevádzky.(⇨ Kapitola 6.1 Strana 27)

2.9 Neprípustné spôsoby prevádzky

Nikdy neprevádzkujte čerpadlo/čerpadlový agregát mimo medzných hodnôt
uvedených v liste technických údajov, ako aj v návode na obsluhu.

Prevádzková bezpečnosť dodaného čerpadla/čerpadlového agregátu je zaručená iba
pri používaní podľa pokynov.(⇨ Kapitola 2.3 Strana 8)
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3 Preprava/prechodné uskladnenie/likvidácia

3.1 Kontrola dodávaného stavu

1. Pri odovzdávaní tovaru skontrolujte každú baliacu jednotku, či nie je
poškodená.

2. Pri škodách vzniknutých pri preprave stanovte presnú škodu, zdokumentujte ju
a obratom ju písomne oznámte spoločnosti KSB, resp. dodávateľovi alebo
poisťovni.

3.2 Preprava
Preprava čerpadlového agregátu

NEBEZPEČENSTVO

Neodborná preprava
Ohrozenie života padajúcimi dielmi!
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Na upevnenie prostriedku na uchopenie bremena použite určený závesný bod
(skrutka s okom, nosné oko alebo strmeň).

▷ Nikdy nevešajte čerpadlový agregát za prípojné elektrické vedenie.

▷ Nikdy nepoužívajte zdvíhacie reťaze, resp. zdvíhacie laná z rozsahu dodávky
ako všeobecný prostriedok na uchopenie bremena.

▷ Bezpečne zaveste prepravné laná alebo zdvíhacie reťaze na čerpadle a na
žeriave.

▷ Číslo štítka upevneného na čerpadlovom agregáte sa musí zhodovať s číslom
štítka upevneného na reťazi.

VAROVANIE
Neodborné zdvíhanie/premiestňovanie ťažkých konštrukčných skupín alebo
konštrukčných dielov
Zranenia a vecné škody!

▷ Pri premiestňovaní ťažkých konštrukčných skupín používajte vhodné dopravné
prostriedky, zdvíhacie zariadenia, viazacie prostriedky.

Čerpadlo/čerpadlový agregát zaveste a prepravujte podľa obrázka.
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Obr. 1: Preprava čerpadlového agregátu

Zloženie čerpadlového agregátu

VAROVANIE
Nesprávna inštalácia
Zranenia a vecné škody!

▷ Čerpadlový agregát nainštalujte kolmo s motorom nahor.

▷ Zabezpečte čerpadlový agregát vhodnými prostriedkami proti preklopeniu a
spadnutiu.

▷ Rešpektujte údaje o hmotnosti uvedené v liste technických údajov/na typovom
štítku.

3.3 Uskladnenie/konzervovanie

Pokiaľ by uvedenie do prevádzky malo byť vykonané po dlhšom čase od dodania,
odporúčame nasledujúce opatrenia:

POZOR
Poškodenie vlhkosťou, nečistotami alebo škodcami pri skladovaní
Korózia/znečistenie čerpadla/čerpadlového agregátu!

▷ Pri uskladnení v exteriéri vodotesne zakryte čerpadlo/čerpadlový agregát alebo
zabalené čerpadlo/čerpadlový agregát a príslušenstvo.

▪ Čerpadlový agregát uskladnite v suchu, zabráňte vytváraniu vibrácií a podľa
možnosti ho uskladnite v originálnom obale.

▪ Na ochranu čerpadla pred nebezpečenstvom zamrznutia ho naplňte nemrznúcou
zmesou (napr. glykolom).

▪ Raz za tri mesiace a krátko pred uvedením do prevádzky pretočte hriadeľ rukou.

▪ Aby ste zabránili uviaznutiu tesnenia klzným krúžkom, nastriekajte do priestoru
tesnenia klzným krúžkom ochranný prostriedok.
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Tabuľka 4: Okolité podmienky pri skladovaní

Okolité podmienky Hodnota
Relatívna vlhkosť 5 % až 80 %2)

(žiadna kondenzácia)
Teplota okolia – 10 °C až + 40 °C

3.4 Likvidácia

VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Ohrozenie osôb a životného prostredia!

▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovacie médium, ako aj jeho prípadné zvyšky.

▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.

▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
médií.

1. Demontujte čerpadlo/čerpadlový agregát.
Pri demontáži zachyťte tuky a mazacie kvapaliny.

2. Vyseparujte materiály čerpadla, napr. na:
- kovy
- plasty
- elektronický odpad
- tuky a mazacie kvapaliny

3. Likvidáciu vykonajte podľa miestnych predpisov, resp. zariadenie odovzdajte na
regulovanú likvidáciu.

3.5 Odoslanie späť
1. Čerpadlo riadne vyprázdnite. (⇨ Kapitola 7.3 Strana 36)
2. Zásadne prepláchnite a vyčistite čerpadlo, predovšetkým pri škodlivých,

výbušných, horúcich alebo iných rizikových dopravovaných médiách.

3. Ak boli dopravované médiá, ktorých zvyšky spôsobujú pri kontakte s vlhkosťou
vzduchu koróziu, alebo sa pri kontakte s kyslíkom vznietia, musíte čerpadlový
agregát dodatočne zneutralizovať a prefúkať ho do sucha inertným plynom bez
obsahu vody.

4. K čerpadlu/čerpadlovému agregátu musí byť vždy pripojené kompletne
vyplnené vyhlásenie o nezávadnosti.
Bezpodmienečne uveďte použité zabezpečovacie a dekontaminačné opatrenia.
(⇨ Kapitola 11 Strana 63)

UPOZORNENIE
V prípade potreby môžete vyhlásenie o nezávadnosti prevziať z internetu na
nasledujúcej adrese: www.ksb.com/certificate_of_decontamination

 

 

 

2) Pri 20 °C
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4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu

4.1 Všeobecný popis

▪ Vysokotlakové vertikálne inline čerpadlo

Čerpadlo na dopravu čistých alebo mierne agresívnych vodných médií.

4.2 Informácia o výrobku podľa nariadenia 547/2012 (pre vodné čerpadlá s
maximálnym menovitým výkonom na hriadeli 150 kW) k smernici
2009/125/ES „Smernica o ekodizajne“

▪ Koeficient minimálnej účinnosti: Pozrite si typový štítok, legendu pre typový
štítok (⇨ Kapitola 4.4.1 Strana 16)

▪ Referenčná hodnota najúčinnejších vodných čerpadiel je MEI ≥ 0,70

▪ Rok výroby: Pozrite si typový štítok, legendu pre typový štítok (⇨ Kapitola 4.4.1
Strana 16)

▪ Názov alebo ochranná známka výrobcu, identifikačné číslo podniku a miesto
výroby: Pozrite si list technických údajov, resp. dokumentáciu objednávky

▪ Identifikátor druhu a veľkosti výrobku: Pozrite si typový štítok, legendu pre
typový štítok (⇨ Kapitola 4.4.1 Strana 16)

▪ Účinnosť hydraulického čerpadla (%) s obežným kolesom s redukovaným
priemerom: Pozrite si list technických údajov

▪ Krivky výkonnosti čerpadla vrátane charakteristík účinnosti: Pozrite si
zdokumentovanú charakteristiku

▪ Účinnosť čerpadla s obežným kolesom s redukovaným priemerom je zvyčajne
nižšia ako účinnosť čerpadla s obežným kolesom s úplným priemerom. Redukcia
obežného kolesa prispôsobí čerpadlo pevnému pracovnému bodu, čo bude mať
za následok nižšiu spotrebu energie. Koeficient minimálnej účinnosti (MEI) sa
vzťahuje na obežné koleso s úplným priemerom.

▪ Prevádzka tohto vodného čerpadla s variabilnými pracovnými bodmi môže byť
účinnejšia a úspornejšia, ak je kontrolovaná napríklad pomocou pohonu s
variabilnou rýchlosťou, ktorý prispôsobuje fungovanie čerpadla systému.

▪ Informácie o demontáži, recyklácii alebo likvidácii po konečnom vyradení z
prevádzky: (⇨ Kapitola 3.4 Strana 13)

▪ Informácie o referenčných hodnotách účinnosti, resp. graf referenčných hodnôt
účinnosti pre MEI = 0,7 (0,4) pre čerpadlo založený na modeli, ktorý je
znázornený na obrázku, sú dostupné na adrese: http://www.europump.org/
efficiencycharts

4.3 Názov
Príklad: Movitec VCF 90/2-1 B

Tabuľka 5: Vysvetlivky k názvu

Skratka Význam
Movitec Typový rad
VC Vyhotovenie

V Ušľachtilá oceľ/sivá liatina (teleso čerpadla)
Ušľachtilá oceľ (hydraulika čerpadla)

VS Ušľachtilá oceľ/sivá liatina (teleso čerpadla)
Ušľachtilá oceľ (hydraulika čerpadla)

VC Sivá liatina (teleso čerpadla)
Ušľachtilá oceľ (hydraulika čerpadla)

VM Vyhotovenie s blokovým motorom
F Spôsob pripojenia

- Oválna príruba
E Vonkajší závit
F Kruhová príruba
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Skratka Význam
T Spojka Triclamp
V Spojka Victaulic

90 Konštrukčná veľkosť, objemový prietok [m³/h] v Qopt

2, 4, 6, 10, 15, 25, 90
2 Počet stupňov
-1 Počet zredukovaných stupňov
B Generácia

3) Generácia A
B Generácia B

Príklad: Movitec VCF 45-30-1

Tabuľka 6: Vysvetlivky k názvu

Skratka Význam
Movitec Typový rad
VC Vyhotovenie

LHS Sivá liatina (teleso čerpadla)
Ušľachtilá oceľ (hydraulika čerpadla)

V Ušľachtilá oceľ/sivá liatina (teleso čerpadla)
Ušľachtilá oceľ (hydraulika čerpadla)

VS Ušľachtilá oceľ/sivá liatina (teleso čerpadla)
Ušľachtilá oceľ (hydraulika čerpadla)

VC Sivá liatina (teleso čerpadla)
Ušľachtilá oceľ (hydraulika čerpadla)

F Spôsob pripojenia
F Kruhová príruba

45 Konštrukčná veľkosť, objemový prietok [m³/h] v Qopt

6, 45, 65
30 Počet stupňov (x × 10)
-1 Počet zredukovaných stupňov
3) Generácia

3) Generácia A
B Generácia B

 

3) Bez údaja
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4.4 Typový štítok

4.4.1 Movitec B

UPOZORNENIE
Pri dodávke čerpadiel s atestom VdS je potrebné rešpektovať údaje uvedené na
typovom štítku Movitec – vyhotovenie VdS!

Movitec VCF 90/2-1 B
Frame 160 (12,2kW) 50 Hz AT

KSB Aktiengesellschaft

ID 9972040368
Q 85 m³/h
H 38.1m
n fix. 2900 rpm
PO 700041712
Prod.45/2011  979441-0123

Seal. SiC/Ca/EPDM
PN25 -20 / +100 °C
Easy Access Code 23

Hydr. PN40 + 80 °C
140°C+PN25

Conn. PN16

a)

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

3
4

1
2

17
M

a
d

e
 in

 N
L

Movitec VCF 90/2-1 B
15 kW (12,2kW) 50 Hz AT

KSB Aktiengesellschaft

ID 9972040368
Q 85 m³/h
H 38.1 m
n fix. 2900 rpm
PO 700041712
Prod.45/2011  979441-0123

Seal. SiC/Ca/EPDM
PN25 -20 / +100 °C
Easy Access Code 23

Hydr. PN40 + 80 °C
140°C+PN25

Conn. PN16

Aktiengesellschaft
67227 Frankenthalb)

c)

18

M
a
d

e
 in

 N
L

19
Sprinklerpumpe
Typ  Movitec
Fabrikations-Nr.
VdS-Anerkennungs-Nr.
Q
n
Laufraddurchmesser
max. Anlaufstrom

n

zul

Ident-No. 00 107 606                                       ZN 3814 - D31

Jahr 2012

l/min
l/min

H
Pm

m
kW
mm

A

26

20
21
22
23
24
25

27

28
29

MEI ≥ 0,70

MEI ≥ 0,70

Obr. 2: Typový štítok (príklad) a) Čerpadlo bez motora b) Čerpadlo s motorom c) Vyhotovenie VdS

1 Názov 2 Veľkosť skrinky
3 Potrebný výkon 4 Menovitá frekvencia
5 Identifikačné číslo čerpadla 6 Objemový prietok
7 Dopravná výška 8 Menovité otáčky
9 Číslo zákazky KSB 10 Týždeň výroby/rok výroby; sériové číslo

11 Kód utesnenia, elastoméry čerpadla 12 Maximálny tlak pri uvedenej teplote
13 Typ tesnenia klzným krúžkom 14 Maximálna teplota pri uvedenom tlaku
15 Maximálna teplota pri uvedenom tlaku 16 Koeficient minimálnej účinnosti
17 Tlakový stupeň 18 Menovitý výkon motora
19 Druh použitia 20 Typový rad, konštrukčná veľkosť a vyhotovenie
21 Výrobné číslo 22 Aprobačné číslo VdS
23 Objemový prietok podľa schválenia VdS 24 Účinné otáčky motora
25 Priemer obežného kolesa 26 Maximálny nábehový prúd
27 Rok výroby 28 Dopravná výška podľa schválenia VdS
29 Potrebný výkon motora   

4.4.2 Movitec A

UPOZORNENIE
Pri dodávke čerpadiel s atestom VdS je potrebné rešpektovať údaje uvedené na
typovom štítku Movitec – vyhotovenie VdS!
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Movitec VCF 45-10
(3,6kW) 50 Hz

KSB Aktiengesellschaft

ID 9972040368
Q 39,6 m³/h
H 18.4 m
n fix. 2850 rpm
PO 700041712
Prod.43/2012/1012345-0510

Seal. Ca/SiC/EPDM

Hydr. PN25 + 120 °C

Conn. DIN/NW80

a)

5
6
7
8
9

10

11

12

3

4

1
2

13

M
a
d

e
 in

 N
L

Movitec VCF 45-10 
4.0 kW (8.4A) 50 Hz

KSB Aktiengesellschaft

ID 9972040368
Q 39.6 m³/h
H 18.4 m
n fix. 2850 rpm
PO 700041712
Prod.43/2012/1012345-0510

Seal. Ca/SiC/EPDM

Hydr. PN40 + 80 °C

Conn. DIN/NW80

Aktiengesellschaft
67227 Frankenthalb)

c)

14

M
a
d

e
 in

 N
L

15
Sprinklerpumpe
Typ  Movitec
Fabrikations-Nr.
VdS-Anerkennungs-Nr.
Q
n
Laufraddurchmesser
max. Anlaufstrom

n

zul

Ident-No. 00 107 606                                       ZN 3814 - D31

Jahr 2012

l/min
l/min

H
Pm

m
kW
mm

A

22

16
17
18
19
20
21

23

24
25

MEI ≥ 0,10

MEI ≥ 0,10

Obr. 3: Typový štítok (príklad) a) Čerpadlo bez motora b) Čerpadlo s motorom c) Vyhotovenie VdS

1 Názov 2 Potrebný výkon
3 Menovitá frekvencia 4 Identifikačné číslo čerpadla
5 Objemový prietok 6 Dopravná výška
7 Menovité otáčky 8 Číslo zákazky KSB
9 Týždeň výroby/rok výroby; sériové číslo 10 Kód utesnenia, elastoméry čerpadla
11 Maximálna teplota pri uvedenom tlaku4)(⇨

Kapitola 6.2.2 Strana 31)
12 Koeficient minimálnej účinnosti

13 Veľkosť prípojky 14 Menovitý výkon motora
15 Druh použitia 16 Typový rad, konštrukčná veľkosť a vyhotovenie
17 Výrobné číslo 18 Aprobačné číslo VdS
19 Objemový prietok podľa schválenia VdS 20 Účinné otáčky motora
21 Priemer obežného kolesa 22 Maximálny nábehový prúd
23 Rok výroby 24 Dopravná výška podľa schválenia VdS
25 Potrebný výkon motora   

4.5 Konštrukčné usporiadanie
Druh konštrukcie

▪ Vysokotlakové vertikálne inline čerpadlo

▪ Tlakový stupeň, maximálne PN 40

▪ Odstredivé čerpadlo

▪ Jedno- alebo viacstupňové

Spôsoby inštalácie

Štandardne:

▪ Vertikálna montáž
Voliteľne:

▪ Horizontálne usporiadanie

 

4) Povolené tlaky a teploty závisia aj od tesnenia klzným krúžkom

4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu

 

Movitec 17 z 66



Pohon

▪ Povrchovo chladený motor s rotorom nakrátko KSB

▪ 3~ 230/400 V do 2,2 kW

▪ 3~ 400/690 V od 3,0 kW

▪ Tepelná trieda F podľa IEC34-1

▪ Trieda účinnosti IE2 (od 0,75 kW)

▪ Druh krytia IP 55

▪ Frekvencia 50 Hz

▪ Trieda izolácie F

Tesnenie hriadeľa
Ako tesnenie hriadeľa sa podľa normy EN 12756 používa nechladené, bezúdržbové
tesnenie klzným krúžkom.

▪ Vyhotovenie Fixed
Tesnenie klzným krúžkom v normálnom vyhotovení, neodľahčená mechanická
upchávka, max. 25 barov.

▪ Vyhotovenie Easy Access
Jednoducho vymeniteľná, neodľahčená mechanická upchávka, max. 25 barov.
Demontáž prepojenia pohonu pri výmene tesnenia nie je potrebná. Od výkonu
motora 5,5 kW nie je potrebná demontáž motora.

▪ Vyhotovenie Cartridge
Vložkové tesnenie, možnosť dodania vo vyhotovení s neodľahčenou mechanickou
upchávkou (PN 25) alebo ako špeciálne odľahčený variant PN 40. Demontáž
prepojenia pohonu pri výmene tesnenia nie je potrebná.
Od výkonu motora 5,5 kW nie je potrebná demontáž motora.

Uloženie

▪ Klzné ložiská z karbidu volfrámu na hydraulickom rotore

4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu
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4.6 Konštrukcia a princíp činnosti

1

2

3

4

Obr. 4: Rez

1 Obežné koleso 2 Sacie hrdlo
3 Plášť čerpadla 4 Výtlačné hrdlo

Čerpadlo je vyhotovené s radiálnym vstupom prúdenia (sacie hrdlo) a protiľahlým
radiálnym výstupom prúdenia usporiadaným v jednej línii (výtlačné hrdlo).
Hydraulika je s motorom pevne spojená pomocou hriadeľovej spojky.

Pri prevádzke čerpadla sa na nasávacom otvore obežného kolesa vytvára nižší tlak.
Tento nižší tlak zaisťuje vstup dopravovaného média do čerpadla cez sacie hrdlo (2).
Každý stupeň tvorí jedno obežné koleso (1) a jedno rozvodové koleso. Prietok cez
tieto stupne je objemovým prietokom čerpadla. Priemer stupňov je v pomere k
odstredivým silám a „tlaku v stupňoch“. Viac stupňov znamená vyšší tlak.
Dopravované médium je na vonkajšiu stranu čerpadla vedené pomedzi stupne
čerpadla a plášť čerpadla (3) a vyteká z čerpadla cez výtlačné hrdlo (4).

Čerpadlo je utesnené normovaným tesnením klzným krúžkom.

4.7 Stredné hodnoty hlučnosti

Stredné hodnoty hlučnosti platia pre motor. Pozrite si dodanú dokumentáciu
motora.

4.8 Rozsah dodávky

V závislosti od vyhotovenia tvoria rozsah dodávky nasledujúce položky:

▪ Čerpadlo

▪ Elektromotor

4.9 Rozmery a hmotnosti

Údaje o rozmeroch a hmotnostiach nájdete na montážnom výkrese/technickom
výkrese alebo v liste technických údajov čerpadlového agregátu.

 

Vyhotovenie

Princíp činnosti

Utesnenie

 

 

 

4 Popis čerpadla/čerpadlového agregátu

 

Movitec 19 z 66



5 Inštalácia/montáž

5.1 Bezpečnostné predpisy

NEBEZPEČENSTVO

Inštalácia v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu
Nebezpečenstvo výbuchu!

▷ Nikdy neinštalujte čerpadlo v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu.

▷ Rešpektujte údaje v liste technických údajov a na typových štítkoch
čerpadlového systému.

VAROVANIE
Čerpadlo s dlhodobou konzerváciou: Zdraviu škodlivé konzervačné prostriedky v
zariadeniach pre pitnú vodu
Nebezpečenstvo otravy!

▷ Zariadenie pred uvedením do prevádzky vypláchnite.

▷ V prípade potreby demontujte čerpadlo a úplne odstráňte konzervačný
prostriedok zo všetkých dielov prichádzajúcich do styku s dopravovaným
médiom.

▷ Rešpektujte údaje v potvrdení objednávky.

5.2 Kontrola pred začiatkom inštalácie
Miesto inštalácie

VAROVANIE
Inštalácia na nespevnené a nenosné montážne plochy
Zranenia a vecné škody!

▷ Dbajte na dostatočnú pevnosť betónu v tlaku podľa triedy C12/15 v triede
expozície XC1 podľa normy EN 206-1.

▷ Montážna plocha musí byť zatuhnutá, plochá a vodorovná.

▷ Rešpektujte údaje o hmotnosti.

1. Skontrolujte konštrukčné usporiadanie zariadenia. 
Konštrukčné usporiadanie musí byť pripravené podľa rozmerov technického
výkresu/montážneho výkresu.

5.3 Inštalácia čerpadlového agregátu

POZOR
Prienik presakujúcej kvapaliny do motora
Poškodenie čerpadla!

▷ Nikdy neinštalujte čerpadlový agregát v usporiadaní „motor nadol“.

1. Čerpadlový agregát nainštalujte a upevnite na rovný, stabilný základ v suchom
prostredí bez nebezpečenstva mrazu.

2. Zabezpečte dostatočný prívod vzduchu do otvoru ventilátora motora.
(Voľný priestor nad otvorom ventilátora musí zodpovedať minimálne 1/4

priemeru vstupu vzduchu cez kryt ventilátora.)

3. Čerpadlový agregát vyrovnajte vodováhou na výtlačnom hrdle.
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5.4 Potrubia

5.4.1 Napojenie potrubia

NEBEZPEČENSTVO

Prekročenie prípustného zaťaženia na hrdlách čerpadla
Ohrozenie života unikajúcim horúcim, toxickým, leptavým alebo horľavým
dopravovaným médiom na miestach s netesnosťami!

▷ Čerpadlo nepoužívajte ako pevný bod pre potrubia.

▷ Potrubia zachyťte bezprostredne pred čerpadlom a napojte ich bez pnutí.

▷ Rozťahovanie potrubia pri zvýšení teploty kompenzujte vhodnými opatreniami.

POZOR
Chybné uzemnenie pri zváračských prácach na potrubí
Zničenie valivých ložísk (efekt jamkovej korózie, tzv. pitting)!

▷ Pri zváraní elektrickým oblúkom nikdy nepoužívajte na uzemnenie čerpadlo
alebo základovú dosku.

▷ Zamedzte prietoku prúdu cez valivé ložiská.

UPOZORNENIE
Inštalácia zariadení zamedzujúcich spätný prietok a uzatváracích mechanizmov sa
odporúča podľa druhu zariadenia a čerpadla. Tieto však musia byť osadené tak, aby
neobmedzovali vypúšťanie alebo demontáž čerpadla.

UPOZORNENIE
Počas pripájania čerpadiel s certifikáciou podľa VdS rešpektujte aktuálne
upozornenia uvedené vo VdS CEA 4001.

✓ Sacie/prívodné potrubie uložte smerom do čerpadla pri sacom režime so
stúpaním, pri prítokovom režime v spáde.

✓ Pred sacou prírubou je k dispozícii vyrovnávacia trasa s dĺžkou zodpovedajúcou
minimálne dvojnásobku priemeru sacej príruby.

✓ Menovité svetlosti potrubí musia zodpovedať minimálne hrdlám na čerpadle.
Z hľadiska menovitých svetlostí sacieho a výtlačného potrubia, ako aj pre
zaradenie obmedzovačov spätného toku a uzatváracích mechanizmov do
protipožiarneho zariadenia musíte rešpektovať normatívy na dimenzovanie
podľa príslušnej smernice.

✓ Aby ste zabránili zvýšeným tlakovým stratám, musíte prechodové kusy vyhotoviť
s väčšími menovitými svetlosťami s uhlom rozšírenia cca. 8°.

✓ Potrubia musíte zachytiť bezprostredne pred čerpadlom a napojiť ich bez pnutí.

1. Dôkladne vyčistite, prepláchnite a prefúkajte zásobníky, potrubia a prípojky
(predovšetkým pri nových zariadeniach).

2. Prírubové kryty na sacom a výtlačnom hrdle čerpadla musíte pred inštaláciou do
potrubného systému odstrániť.

POZOR
Okuje, okoviny a iné nečistoty v potrubiach
Poškodenie čerpadla!

▷ Odstráňte nečistoty z potrubí.

▷ V prípade potreby osaďte filter.

3. V prípade potreby osaďte do potrubia filter (viď obrázok: Filter v potrubí).
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1

2

Obr. 5: Filter v potrubí

1 Diferenciálny manometer 2 Filter

UPOZORNENIE
Použite filter so založenou sieťou z drôteného pletiva 0,5 mm x 0,25 mm (veľkosť
oka x priemer drôtu) z materiálu odolného voči korózii.
Osaďte filter s trojnásobkom prierezu potrubia.
Osvedčili sa filtre v tvare klobúka.

4. Spojte hrdlo čerpadla s potrubím.

POZOR
Agresívne umývacie prostriedky a moridlá
Poškodenie čerpadla!

▷ Druh a trvanie čistenia pri výplachovej a moriacej prevádzke prispôsobte podľa
použitého materiálu telesa a tesnení.

5.4.2 Prípustné sily a momenty na hrdlách čerpadla

Obr. 6: Sily a momenty na hrdlách čerpadla

Smer pôsobenia síl
FX vodorovne, rovnobežne s osou čerpadla
FY zvislo na os čerpadla
FZ vodorovne, kolmo na os čerpadla
Smer pôsobenia momentov
MX okolo vodorovnej osi, rovnobežne s osou čerpadla
MY okolo zvislej osi hrdla
MZ okolo vodorovnej osi, kolmo na os čerpadla
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Sily a momenty na hrdlách čerpadla

Tabuľka 7: Sily a momenty na hrdlách čerpadla Movitec V(S)F

Konštrukčná
veľkosť

DN

[mm]

Fx

[N]

Fy

[N]

Fz

[N]

∑ F

[N]

Mx

[Nm]

My

[Nm]

Mz

[Nm]

∑ M

[Nm]

V(S)F 2 B 25 3300 -2400 1700 4400 280 95 -210 400
V(S)F 4 B 25 3300 -2400 1700 4400 280 95 -210 400
V(S)F 6 B 32 3300 -2400 1700 4400 280 95 -210 400
V(S)F 10 B 40 4000 -3100 3100 5900 440 180 -200 500
V(S)F 15 B 50 4000 -3100 3100 5900 440 180 -200 500
V(S)F 25 B 65 3200 -3500 3500 5900 1000 230 -400 1100
V(S)F 90 B 100 3500 -2500 1000 4400 750 500 -625 1100

Tabuľka 8: Sily a momenty na hrdlách čerpadla Movitec VCF

Konštrukčná
veľkosť

DN

[mm]

Fx

[N]

Fy

[N]

Fz

[N]

∑ F

[N]

Mx

[Nm]

My

[Nm]

Mz

[Nm]

∑ M

[Nm]

VCF 2 B 25 9400 -3200 3200 10430 600 300 360 760
VCF 4 B 25 9400 -3200 3200 10430 600 300 360 760
VCF 6 B 32 9400 -3200 3200 10430 600 300 360 760
VCF 10 B 40 8000 -2000 3200 8850 460 460 -500 820
VCF 15 B 50 8000 -2000 3200 8850 460 460 -500 820
VCF 25 B 65 5000 -2000 2500 5940 1000 300 -300 1090
VCF 455) 80 48000 17000 31000 59600 2700 2700 2300 4500
VCF 655) 100 60000 21000 33000 71600 3300 3600 3000 5700
VCF 90 B 100 60000 -40000 40000 82460 3600 6100 -4800 8560

5.5 Montáž obtoku

UPOZORNENIE
Ak pracuje čerpadlo proti uzatvorenému ventilu, odporúča sa inštalácia obtoku.
Potrebná kapacita obtoku je minimálne 10 % z optimálneho objemového prietoku.

5.6 Elektrické pripojenie

NEBEZPEČENSTVO

Nesprávne pripojenie
Nebezpečenstvo výbuchu!

▷ Bod pripojenia koncov vedení sa musí nachádzať mimo nebezpečných oblastí
alebo v prostredí schválenom na používanie elektrických prevádzkových
prostriedkov.

NEBEZPEČENSTVO

Prevádzka neúplne napojeného čerpadlového agregátu
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Nikdy nespúšťajte čerpadlový agregát s neúplne napojenými elektrickými
prípojnými vedeniami alebo bez funkčných monitorovacích zariadení.

 

 

5) Pri súčasnom výskyte uvádzaných síl a momentov vo všetkých troch smeroch vznikajú pnutia v rozsahu 200 až 205 MPa.
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NEBEZPEČENSTVO

Elektrické pripojenie poškodených prípojných vedení
Ohrozenie života po zasiahnutí elektrickým prúdom!

▷ Pred pripojením skontrolujte poškodenia prípojných vedení.

▷ Nikdy nepripájajte poškodené prípojné vedenia.

NEBEZPEČENSTVO

Práce na čerpadlovom agregáte vykonané nekvalifikovaným personálom
Ohrozenie života po zasiahnutí elektrickým prúdom!

▷ Elektrické pripojenie smie vykonať len odborný elektrikár.

▷ Rešpektujte predpisy IEC 60364 a pri ochrane pred explóziou normu EN 60079.

VAROVANIE
Chybné pripojenie k sieti
Poškodenie elektrickej siete, skrat!

▷ Rešpektujte technické podmienky pre pripojenie stanovené miestnym
dodávateľom elektrickej energie.

POZOR
Neodborná pokládka
Poškodenie elektrických prípojných vedení!

▷ Pri teplotách pod -25 °C nikdy nepohybujte elektrickými prípojnými vedeniami.

▷ Nikdy nezalamujte alebo nestláčajte elektrické prípojné vedenia.

▷ Nikdy nezdvíhajte čerpadlový agregát za elektrické pripojené vedenia.

▷ Upravte dĺžku elektrických prípojných vedení podľa miestnych pomerov.

POZOR
Preťaženie motora
Poškodenie motora!

▷ Chráňte motor pomocou ochranného zariadenia proti preťaženiu s termickým
oneskorením podľa smernice IEC 947 a predpisov platných v danej oblasti.
(Pri používaní čerpadla v protipožiarnom zariadení ako hlavného požiarneho
čerpadla nesmú ochranné zariadenia motora automaticky vypínať čerpadlo!)

▷ Zaistite zhodu špecifikácií motora s napájaním elektrickým prúdom, na ktoré
bude motor pripojený.

UPOZORNENIE
Čerpadlá pre sprchové hasiace zariadenia (šprinklery) s atestom VdS sa nesmú dať
automaticky vypínať žiadnymi opatreniami.

Pri elektrickom pripájaní sa riaďte elektrickými schémami zapojenia v prílohe a
pokynmi na plánovanie rozvádzača .

Čerpadlový agregát sa dodáva s prípojným vedeniami. Zásadne použite všetky
vedenia a zapojte všetky označené žily riadiaceho vedenia.

Movitec B

Prípustný menovitý prúd motora je uvedený na typovom štítku motora.
Popisuje menovitý prevádzkový rozsah motora a môže sa použiť na ochranu motora.
Pomocou merania skutočného prúdu čerpadla počas prevádzky je možné
prednastavenie ističa motora na ochranu čerpadlového agregátu.

Táto hodnota prúdu sa môže použiť aj na výber vhodného elektrického príslušenstva,
ako je napr. frekvenčný menič, hlavný vypínač, priemer vodičov atď.
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Movitec A

Maximálny prípustný prúd motora je uvedený na typovom štítku motora ako
hodnota Imax. Tento maximálny prípustný prúd popisuje maximálny prevádzkový
rozsah motora a môže sa použiť na ochranu motora.

Na typovom štítku čerpadla je prúd čerpadla pri hodnote 400 V uvedený ako
hodnota Inom.
Môže sa použiť na prednastavenie ističa motora na ochranu čerpadlového agregátu.

Táto hodnota prúdu sa môže použiť aj na výber vhodného elektrického príslušenstva,
ako je napr. frekvenčný menič, hlavný vypínač, priemer vodičov atď.

5.6.1 Ochranné zariadenie proti preťaženiu

Štandardné motory ≥ 3 kW sú vybavené tromi termistormi s teplotným koeficientom
PTC.

Tabuľka 9: Technické údaje PTC

Veľkosť Hodnota
tn [°C] 140
R20 °C [Ω] ~ 20
Rtn-20 °C [Ω] ~ 250
Rtn-5 °C [Ω] < 550
Rtn+5 °C [Ω] > 1330
Rtn+15 °C [Ω] > 4000
Un [V DC] 2,5 < U < 30

UPOZORNENIE
Čerpadlá pre sprchové hasiace zariadenia (šprinklery) s atestom VdS sa nesmú dať
automaticky vypínať žiadnymi opatreniami.

1. Chráňte čerpadlový agregát proti preťaženiu pomocou ochranného zariadenia
proti preťaženiu s termickým oneskorením podľa IEC 947 a regionálne platných
predpisov.

2. Spojte PTC s termistorovým relé.

5.7 Kontrola smeru otáčania

NEBEZPEČENSTVO

Zvýšenie teploty pri kontakte rotujúcich dielov so stojacimi dielmi
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Smer otáčania nikdy nekontrolujte pri suchom čerpadle.

▷ Pri kontrole smeru otáčania odpojte čerpadlo na spojke.

VAROVANIE
Ruky v telese čerpadla
Poranenia, poškodenie čerpadla!

▷ Nikdy nezasahujte do čerpadla rukami ani predmetmi, kým nie je odstránené
elektrické pripojenie agregátu čerpadla a kým nie je zabezpečené proti
opätovnému zapnutiu.
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POZOR
Chybný smer otáčania pohonu a čerpadla
Poškodenie čerpadla!

▷ Rešpektujte šípku pre smer otáčania na čerpadle.

▷ Skontrolujte smer otáčania a v prípade potreby skontrolujte elektrické
zapojenie a nastavte správne smer otáčania.

Správny smer otáčania motora a čerpadla je v smere hodinových ručičiek (pri pohľade
zo strany pohonu).

1. Zapnutím a okamžitým vypnutím nechajte motor krátko nabehnúť a pritom
sledujte smer otáčania motora.

2. Skontrolujte smer otáčania. 
Smer otáčania motora sa musí zhodovať so šípkou pre smer otáčania na
čerpadle.

3. Pri nesprávnom smere otáčania skontrolujte elektrické pripojenie motora
a v príp. potreby rozvádzač.

1

2

Obr. 7: Smer prietoku dopravovaného média a šípka smeru otáčania

1 Smer otáčania motora 2 Smer prietoku dopravovaného
média
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6 Uvedenie do prevádzky/vyradenie z prevádzky

6.1 Uvedenie do prevádzky

6.1.1 Predpoklady na uvedenie do prevádzky

Pred uvedením čerpadlového agregátu do prevádzky musíte zabezpečiť nasledujúce
body:

▪ Čerpadlový agregát je nainštalovaný podľa predpisov.

▪ Čerpadlový agregát je elektricky zapojený podľa predpisov so všetkými
ochrannými zariadeniami.

▪ Čerpadlo je naplnené dopravovaným médiom.

▪ Skontrolovali ste smer otáčania.

▪ Všetky doplnkové prípojky sú pripojené a funkčné.

▪ Hriadele čerpadla a motora bežia hladko a nie sú nadmerne hlučné.

▪ Po dlhom odstavení čerpadla/čerpadlového agregátu boli vykonané opatrenia
uvedené v časti (⇨ Kapitola 6.4 Strana 32).

Pri čerpadle s telesom axiálneho ložiska musíte zabezpečiť nasledujúce body:

▪ Axiálna vôľa medzi telesom axiálneho ložiska a hriadeľom motora je nastavená
správne.

▪ Teleso axiálneho ložiska je namazané, ak je vybavené mazacou hlavicou.

6.1.2 Naplnenie a odvzdušnenie čerpadla

NEBEZPEČENSTVO

Vytvorenie výbušnej atmosféry vo vnútri čerpadla
Nebezpečenstvo výbuchu!

▷ Pred zapnutím odvzdušnite a naplňte čerpadlo a sacie potrubie dopravovaným
médiom.

POZOR
Zvýšené opotrebenie spôsobené chodom nasucho
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlový agregát v nenaplnenom stave.

▷ Nikdy nezatvárajte uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí a/alebo napájacom
potrubí počas prevádzky.
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Naplnenie pri otvorenom alebo uzatvorenom okruhu s dostatočným napájacím
tlakom

A

B

C

Obr. 8: Čerpadlo s otvoreným alebo uzatvoreným okruhom

A Uzatvárací ventil v sacom potrubí B Uzatvárací ventil vo výtlačnom
potrubí

C Plniaca zátka   
1. Zatvorte uzatvárací ventil v sacom potrubí A a uzatvárací ventil vo výtlačnom

potrubí B.

2. Otvorte plniacu zátku C.

3. Postupne otvárajte uzatvárací ventil v sacom potrubí A, kým kvapalina nezačne
vytekať z plniacej zátky C.

4. Zatvorte plniacu zátku C.

5. Úplne otvorte uzatvárací ventil v sacom potrubí A.

6. Úplne otvorte uzatvárací ventil vo výtlačnom potrubí B.

Naplnenie pri otvorenom okruhu s hladinou kvapaliny pod úrovňou čerpadla

A

B

Obr. 9: Čerpadlo s otvoreným okruhom a hladinou kvapaliny pod úrovňou čerpadla

A Uzatvárací ventil vo výtlačnom
potrubí

B Plniaca zátka

1. Odstráňte plniacu zátku B z nosiča ložiska.

2. Zatvorte uzatvárací ventil vo výtlačnom potrubí A.
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3. Teleso čerpadla naplňte dopravovaným médiom cez plniacu zátku B až po
hornú hranicu.

4. Zatvorte plniacu zátku B.

5. Úplne otvorte uzatvárací ventil vo výtlačnom potrubí A.

Odvzdušnenie

Čerpadlo je možné odvzdušniť na príslušných prípojkách, keď je mimo prevádzky.

1 1

Obr. 10: Prípojky na odvzdušnenie

1 Prípojky na odvzdušnenie

6.2 Medze prevádzkového rozsahu

NEBEZPEČENSTVO

Prekročenie medzí použitia
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Dodržiavajte prevádzkové údaje uvedené v liste technických údajov.

▷ Zabráňte prevádzke proti zatvorenému uzatváraciemu mechanizmu.

▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlový agregát mimo nasledujúcich medzí.

NEBEZPEČENSTVO

Prekročenie medzí použitia vzhľadom na dopravované médium
Nebezpečenstvo výbuchu!

▷ Nikdy nečerpajte rôzne dopravované médiá, ktoré môžu vzájomne chemicky
reagovať.

▷ Nikdy nečerpajte horľavé médium pri teplote média presahujúcej úroveň
teploty vznietenia.

POZOR
Príliš vysoký teplotný rozdiel medzi médiom a čerpadlom
Poškodenie stroja!

▷ Teplotný rozdiel medzi médiom a čerpadlom nesmie byť nikdy vyšší ako 60 °C.

▷ Ak je teplotný rozdiel medzi čerpadlom a médiom vyšší ako 30 °C, čerpadlo
napĺňajte/zohrievajte pomaly, aby ste predišli riziku teplotného šoku.

Prevádzkový rozsah závisí od použitia, ako aj od kombinácie tlaku a teploty.
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Tabuľka 10: Špecifikácia prevádzkového rozsahu

Kritérium Prevádzkový rozsah
Teplota okolia [°C]6) –20 až 40
Minimálny sací tlak NPSHreq. + 1 m
Viskozita [cSt]7) 1 - 100
Hustota [kg/m³]7) 1000 - 2500
Frekvencia [Hz]8) 30 - 60
Maximálny počet štartov za hodinu9) Pozrite si list technických údajov motora
Prípustná zrnitosť [mm] 0,005 - 1
Chladenie10) Nútené chladenie

6.2.1 Minimálny/maximálny objemový prietok

Tabuľka 11: Minimálny/maximálny objemový prietok (Q) pri teplote dopravovaného média ≤ 20 °C

Konštrukčná veľkosť Q [m³/h]

50 Hz 60 Hz

2-pólový 4-pólový 2-pólový 4-pólový
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.

2 0,2 3,3 - - 0,2 4,0 - -
4 0,4 6,5 - - 0,5 7,8 - -
6 0,6 9,0 - - 0,8 8,6 - -
10 1,111) 13,2 0,5 6,6 1,3 15,8 0,6 7,9
15 1,6 11) 22,5 0,8 11,3 2,0 27,0 1,0 13,5
25 2,8 35,0 1,4 17,5 3,1 42,0 1,6 21,0
45 4,6 57,0 - - 5,1 65,0 - -
65 6,1 75,0 - - 6,1 90,0 - -
90 8,5 110,0 4,3 53,9 10,2 132,0 5,0 65,1
LHS6 0,8 8,6 1,4 - 0,7 8,6 - -

t [°C]

Q
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Obr. 11: Potrebný minimálny objemový prietok v závislosti od teploty dopravovaného
média pri teplote dopravovaného média > 20 °C

 

 

6) Ak teplota okolia prekračuje hodnotu alebo pokiaľ je motor nainštalovaný v nadmorskej výške nad 1 000 m.n.m., nie je
chladenie motora natoľko účinné a môže byť potrebná príslušná úprava výkonu motora. Zaťaženie motora závisí od
montážnej nadmorskej výšky alebo od teploty okolia. Detailné odporúčania vám poskytne váš distribútor.

7) Kolísania si môžu vyžadovať úpravu výkonu motora. Detailnejšie odporúčania vám poskytne váš distribútor.
8) Čerpadlá určené na prevádzku pri frekvencii 50 Hz sa nesmú pripájať do sietí s frekvenciou 60 Hz.
9) Časté štarty/zastavenia môžu viesť, najmä v kombinácii s vysokými tlakovými rozdielmi (Δp), k skráteniu životnosti

výrobku.
10) Na zaistenie dostatočnej cirkulácie (chladiaceho) vzduchu musí voľný priestor nad ventilačnými otvormi motora

zodpovedať minimálne 1/4 priemeru ventilačných otvorov.
11) Pri čerpadlách s certifikátom VdS je minimálny objemový prietok Q min na úrovni 5 % z prípustného objemového prietoku
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6.2.2 Tlakové a teplotné limity

Movitec B

Tlakové a teplotné limity čerpadla sú uvedené na typovom štítku.(⇨ Kapitola 4.4.1
Strana 16)

Movitec A

Tabuľka 12: Tlakové a teplotné limity

Konštrukčná veľkosť Tlak
[bar]

Teplota
[°C]

45 25 120
65 25 120
LHS6 40 120

Tabuľka 13: Tlakové a teplotné limity tesnení klzným krúžkom

Tesnenie klzným krúžkom Tlak
[bar]

Teplota
[°C]Materiál Typ

Sic/Ca/EPDM WRC RMG-G606 25 90
Ca/SiC/EPDM MG-G60 10 120
Ca/SiC/viton MG-G60 10 80
SiC/Ca/EPDM RMG-G606 25 120
SiC/Ca/viton RMG-G606 25 80
TuC/TuC/HNBR RMG-G606 25 120
TuC/TuC/viton RMG-G606 25 80
SiC/SiC/EPDM MG-G606 10 90
SiC/SiC/Viton MG-G606 10 80
TuC/Ca/EPDM RMG-G606 25 120
TuC/Ca/Viton12) M37GN2 40 80
TuC/Ca/EPDM12) M37GN2 40 120

6.2.3 Menovitý/maximálny prúd

Movitec B

Prípustný menovitý prúd motora je uvedený na typovom štítku motora.
Popisuje menovitý prevádzkový rozsah motora a môže sa použiť na ochranu motora.
Pomocou merania skutočného prúdu čerpadla počas prevádzky je možné
prednastavenie ističa motora na ochranu agregátu, ktorý pozostáva z čerpadla a
motora. Táto hodnota prúdu sa môže použiť aj na výber vhodného elektrického
príslušenstva, ako je napr. frekvenčný menič, hlavný vypínač, priemer vodičov atď.

Movitec A

Prípustný menovitý prúd motora je uvedený na typovom štítku motora. Popisuje
menovitý prevádzkový rozsah motora a môže sa použiť na ochranu motora. Pomocou
merania skutočného prúdu čerpadla počas prevádzky je možné prednastavenie ističa
motora na ochranu agregátu, ktorý pozostáva z čerpadla a motora. Táto hodnota
prúdu sa môže použiť aj na výber vhodného elektrického príslušenstva, ako je napr.
frekvenčný menič, hlavný vypínač, priemer vodičov atď.

6.3 Vyradenie z prevádzky/zakonzervovanie/uskladnenie

6.3.1 Opatrenia na vyradenie z prevádzky

Čerpadlový agregát zostane nainštalovaný
✓ Je zabezpečený dostatočný prívod kvapaliny na funkčný chod čerpadla.

 

 

 

 

12) Len pri LHS6
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1. Pri dlhších odstávkach zapínajte čerpadlo v mesačných až kvartálnych turnusoch
a nechajte ho pracovať cca. päť minút. 
Zabránite tak tvorbe usadenín vo vnútri čerpadla a v bezprostrednej oblasti
prítoku do čerpadla.

POZOR
Nebezpečenstvo zmrznutia pri dlhšej odstávke čerpadla
Poškodenie čerpadla!

▷ Temperovacie zariadenie ponechajte aktívne aj pri odstávke čerpadlového
agregátu.

Čerpadlový agregát sa vymontuje a uskladní

✓ Kontroly a údržba sú vykonané .

1. Nastriekajte vnútornú stranu telesa čerpadla konzervačnou látkou.

2. Konzervačnú látku nastriekajte cez vstup a výstup dopravovaného média.
Odporúča sa uzatvorenie vstupu a výstupu dopravovaného média (napr.
plastovými uzávermi a pod.).

Rešpektujte doplňujúce pokyny a údaje.(⇨ Kapitola 3 Strana 11)

6.4 Opätovné uvedenie do prevádzky

Pri opätovnom uvedení do prevádzky rešpektujte body na uvedenie do prevádzky (⇨
Kapitola 6.1 Strana 27) a medze prevádzkového rozsahu .

Pred opätovným uvedením čerpadla/čerpadlového agregátu do prevádzky
dodatočne vykonajte opatrenia na údržbu/ošetrovanie.(⇨ Kapitola 7 Strana 33)

VAROVANIE
Chýbajúce ochranné zariadenia
Nebezpečenstvo poranenia pohyblivými dielmi alebo unikajúcim dopravovaným
médiom!

▷ Bezprostredne po ukončení prác znovu odborne namontujte, resp. sfunkčnite
všetky bezpečnostné a ochranné zariadenia.

UPOZORNENIE
Pri odstavení dlhšom ako jeden rok sa musia vymeniť elastoméry.
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7 Údržba/ošetrovanie

7.1 Bezpečnostné predpisy

NEBEZPEČENSTVO

Vznik iskier pri údržbe
Nebezpečenstvo výbuchu!

▷ Rešpektujte miestne bezpečnostné predpisy.

▷ Údržbu čerpadlových agregátov vykonávajte vždy mimo oblasti s
nebezpečenstvom výbuchu.

NEBEZPEČENSTVO

Neodborne udržiavaný čerpadlový agregát
Nebezpečenstvo výbuchu!
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Vykonávajte pravidelnú údržbu čerpadlového agregátu.

▷ Zostavte plán údržby, ktorý zohľadní predovšetkým body mazací prostriedok,
tesnenie hriadeľa a spojka.

Prevádzkovateľ sa musí postarať o to, aby všetky údržbárske, inšpekčné a montážne
práce boli vykonávané autorizovaným a kvalifikovaným odborným personálom, ktorý
bol dostatočne informovaný podrobným štúdiom návodu na obsluhu.

VAROVANIE
Neúmyselné zapnutie čerpadlového agregátu
Nebezpečenstvo poranenia pohyblivými dielmi!

▷ Zabezpečte čerpadlový agregát proti neželanému zapnutiu.

▷ Práce na čerpadlovom agregáte vykonávajte len pri odpojených elektrických
prípojkách.

VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Nebezpečenstvo poranenia!

▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia.

▷ Pri vypúšťaní dopravovaného média prijmite opatrenia na ochranu osôb a
životného prostredia.

▷ Čerpadlá, ktoré prepravujú zdraviu škodlivé médiá, sa musia dekontaminovať.

VAROVANIE
Nedostatočná stabilita
Pomliaždenie rúk a nôh!

▷ Pri montáži/demontáži zabezpečte čerpadlo/čerpadlový agregát/diely čerpadla
proti preklopeniu alebo spadnutiu.

Zostavením plánu údržby sa dá s minimálnymi nákladmi na údržbu zabrániť drahým
opravám a zabezpečiť tak bezporuchovú a spoľahlivú činnosť čerpadla/čerpadlového
agregátu.

UPOZORNENIE
Pre všetky práce spojené s údržbou, ošetrovaním a montážou sú vám k dispozícii
servis spoločnosti KSB alebo autorizované servisy. Kontaktné adresy nájdete v
priloženom adresári: „Addresses“ (Adresy) alebo na internete na stránke
„www.ksb.com/contact“.
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Pri demontáži a montáži čerpadlového agregátu sa nesmú používať žiadne násilné
úkony ani postupy. 

7.2 Údržba/inšpekcia

7.2.1 Monitorovanie prevádzky

NEBEZPEČENSTVO

Vytvorenie výbušnej atmosféry vo vnútri čerpadla
Nebezpečenstvo výbuchu!

▷ Pred zapnutím odvzdušnite a naplňte čerpadlo a sacie potrubie dopravovaným
médiom.

NEBEZPEČENSTVO

Neodborne udržiavané tesnenie hriadeľa
Nebezpečenstvo požiaru!
Únik horúcich dopravovaných médií!
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Vykonávajte pravidelnú údržbu tesnenia hriadeľa.

NEBEZPEČENSTVO

Nadmerné teploty v dôsledku horúceho chodu ložiska alebo chybných tesnení
ložiska
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Pravidelne kontrolujte stav mazacieho prostriedku.

▷ Pravidelne kontrolujte hlučnosť chodu valivých ložísk.

POZOR
Zvýšené opotrebenie spôsobené chodom nasucho
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Nikdy neprevádzkujte čerpadlový agregát v nenaplnenom stave.

▷ Nikdy nezatvárajte uzatvárací mechanizmus v sacom potrubí a/alebo napájacom
potrubí počas prevádzky.

POZOR
Prekročenie prípustnej teploty dopravovaného média
Poškodenie čerpadla!

▷ Dlhšia prevádzka proti uzatvorenému uzatváraciemu členu je neprípustná
(zohriatie dopravovaného média).

▷ Rešpektujte teplotné údaje v liste technických údajov a v medziach
prevádzkového rozsahu.

Počas prevádzky dodržiavajte, resp. kontrolujte nasledujúce body:

▪ Čerpadlo musí pracovať vždy pokojne a bez otrasov.

▪ Skontrolujte tesnenie hriadeľa.
Vizuálna kontrola pri jednom pretočení hriadeľa rukou.

▪ Skontrolujte netesnosti na statických tesneniach.
Na týchto tesneniach sa nesmú vyskytovať žiadne netesnosti.

▪ Preverte hlučnosť chodu valivých ložísk.
Vibrácie, hlučnosť, ako aj zvýšená spotreba prúdu poukazujú pri inak
rovnomerných prevádzkových podmienkach na opotrebenie.
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▪ Monitorujte funkciu prípadne namontovaných doplnkových prípojok.

7.2.2 Mazanie a výmena mazacích prostriedkov

NEBEZPEČENSTVO

Nadmerné teploty v dôsledku horúceho chodu ložiska alebo chybných tesnení
ložiska
Nebezpečenstvo požiaru!
Poškodenie čerpadlového agregátu!

▷ Pravidelne kontrolujte stav mazacieho prostriedku.

▷ Pravidelne kontrolujte hlučnosť chodu valivých ložísk.

7.2.2.1 Mazanie tukom

Ložiská sú pri dodaní vybavené vysokokvalitným tukom obohateným lítiom.

7.2.2.1.1 Intervaly

V závislosti od veľkosti čerpadla a otáčok domažte v istých intervaloch valivé ložiská,
resp. vymeňte tuk vo valivých ložiskách.

UPOZORNENIE
V niektorých vyhotoveniach sú použité valivé ložiská s mazaním na celú dobu
životnosti. V takýchto prípadoch nie je na konzole ložiska osadená žiadna tlaková
maznica.

UPOZORNENIE
V prípade kratších intervalov na domazanie odporúčame vykonať raz ročne
kompletnú výmenu tuku.
Ak tomu tak nie je, musíte vykonať kompletnú výmenu každé dva roky. V tomto
prípade vymontujte, vyčistite a znovu tukom naplňte valivé ložiská.

Motory s mazacou hlavicou musíte namazať po 2 000 hodinách.

Ak čerpadlo pracuje pri extrémnych podmienkach, ako sú vibrácie a vysoké teploty,
musíte motory mazať častejšie.

7.2.2.1.2 Trieda tuku

Optimálne vlastnosti tuku pre valivé ložiská

▪ Tuk na horúce ložiská na báze lítia,

▪ Bez živíc a kyselín,

▪ Nesmie sa drobiť,
▪ Chrániaci proti hrdzi.

7.2.2.1.3 Množstvo tuku

Množstvo tuku je 15 g na ložisko.

7.2.2.1.4 Domazanie tukom

VAROVANIE
Práce v bezprostrednej blízkosti rotujúcich dielov
Poranenia rúk!

▷ Tieto práce smie vykonávať iba vyškolený personál.

▷ Pri vykonávaní prác buďte mimoriadne opatrní.
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POZOR
Znečistená mazacia hlavica
Znečistenie mazacieho tuku!

▷ Pred dodatočným namazaním vyčistite tukovú mazaciu hlavicu.

1. Vyčistite znečistené mazacie hlavice.

2. Nasaďte mazací lis na mazaciu hlavicu.

3. Natlačte tuk.

7.3 Vypustenie/vyčistenie

VAROVANIE
Zdraviu škodlivé alebo horúce dopravované médiá, pomocné a prevádzkové látky
Ohrozenie osôb a životného prostredia!

▷ Zachyťte a zlikvidujte oplachovacie médium, ako aj jeho prípadné zvyšky.

▷ V prípade potreby noste ochranný odev a ochrannú masku.

▷ Rešpektujte zákonné ustanovenia týkajúce sa likvidácie zdraviu škodlivých
médií.

Ak boli prepravované kvapaliny, ktorých zvyšky spôsobujú s vlhkosťou vzduchu
koróziu, alebo pri kontakte s kyslíkom vzplanú, musíte čerpadlo/čerpadlový agregát
vypláchnuť, neutralizovať a vysušiť vyfúkaním inertným plynom neobsahujúcim vodu.

Čerpadlo je vybavené hrdlami na vypúšťanie.
Pri vypúšťaní nesmie byť čerpadlo zapnuté!

1 2

Obr. 12: Prípojky na vypustenie čerpadla

1 Prípojka na vypustenie sacej časti 2 Prípojka na vypustenie výtlačnej
časti

7.4 Demontáž čerpadlového agregátu

7.4.1 Všeobecné poznámky/bezpečnostné predpisy

VAROVANIE
Práce na čerpadle/čerpadlovom agregáte vykonané nekvalifikovaným personálom
Nebezpečenstvo poranenia!

▷ Opravy/údržbu nechajte vykonať špeciálne vyškoleným personálom.
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VAROVANIE
Horúce povrchy
Nebezpečenstvo poranenia!

▷ Nechajte vychladnúť čerpadlový agregát na úroveň teploty okolia.

VAROVANIE
Neodborné zdvíhanie/premiestňovanie ťažkých konštrukčných skupín alebo
konštrukčných dielov
Zranenia a vecné škody!

▷ Pri premiestňovaní ťažkých konštrukčných skupín používajte vhodné dopravné
prostriedky, zdvíhacie zariadenia, viazacie prostriedky.

Vždy dodržiavajte bezpečnostné predpisy a upozornenia. (⇨ Kapitola 7.1 Strana 33)
Pri prácach na motore rešpektujte ustanovenia príslušného výrobcu motora.

Pri demontáži a montáži rešpektujte explodované výkresy, resp. výkres celkového
usporiadania.

UPOZORNENIE
Pre všetky práce spojené s údržbou, ošetrovaním a montážou sú vám k dispozícii
servis spoločnosti KSB alebo autorizované servisy. Kontaktné adresy nájdete v
priloženom adresári: „Addresses“ (Adresy) alebo na internete na stránke
„www.ksb.com/contact“.

NEBEZPEČENSTVO

Práce na čerpadle/čerpadlovom agregáte bez dostatočnej prípravy
Nebezpečenstvo poranenia!

▷ Vypnite čerpadlový agregát podľa predpisov.

▷ Zatvorte uzatváracie mechanizmy v sacom a výtlačnom potrubí.

▷ Vypustite čerpadlo a uvoľnite z neho tlak.

▷ Zatvorte prípadné doplnkové prípojky.

▷ Nechajte vychladnúť čerpadlový agregát na úroveň teploty okolia.

UPOZORNENIE
Po dlhšej prevádzke sa jednotlivé dielce za istých okolností dajú stiahnuť z hriadeľa
len veľmi ťažko. V takomto prípade by ste si mali pomôcť niektorým zo známych
odhrdzovačov, resp. použiť – ak je to možné – vhodné sťahovacie prípravky.

7.4.2 Príprava čerpadlového agregátu

NEBEZPEČENSTVO

Neprerušené napájanie prúdom
Smrteľné nebezpečenstvo!

▷ Odpojte elektrické vodiče a zabezpečte zariadenie proti náhodnému zapnutiu.

1. Prerušte prívod energie a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.

7.4.3 Demontáž motora

VAROVANIE
Spadnutie motora
Pomliaždenie rúk a nôh!

▷ Zabezpečte motor zavesením alebo podoprením.
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✓ Prívod energie je prerušený.

901.04
554.04

862
914.01

914.05
681

901.02
554.02

550

Obr. 13: Demontáž motora

1. Povoľte inbusové skrutky 914.05.

2. Odstráňte ochranu spojky 681.

3. Povoľte inbusové skrutky 914.01.

4. Odstráňte spojku 862 s kolíkom 560.

5. Povoľte a odstráňte skrutky so šesťhrannou hlavou 901.02, resp. 901.04 a
podložku 554.02, resp. 554.04.

6. Zdvihnite motor z čerpadla.

7.4.4 Demontáž upevňovacieho uholníka (voliteľné)

✓ Motor je vymontovaný.(⇨ Kapitola 7.4.3 Strana 37)
1. Demontujte upevňovací uholník 89-11.03.
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89-11.03

862
914.01

681
914.05

560

862
920.01
341

554.02
901.02

210

Obr. 14: Demontujte upevňovací uholník 89-11.03.

7.4.5 Demontáž tesnenia klzným krúžkom

7.4.5.1 Tesnenie Fixed Seal

920.03

433
412.01

Obr. 15: Demontáž tesnenia klzným krúžkom

✓ Motor je vymontovaný.(⇨ Kapitola 7.4.3 Strana 37)
1. Povoľte matice 920.03 a nadvihnite prepojenie pohonu.

2. Odstráňte tesnenie klzným krúžkom 433 a tesniace O-krúžky 412.01.
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7.4.5.2 Tesnenie Easy Access Seal

914.03

433

412.06

969

Obr. 16: Demontáž tesnenia klzným krúžkom

✓ Motor je vymontovaný.(⇨ Kapitola 7.4.3 Strana 37)
1. Uvoľnite inbusové skrutky 914.03.

2. Odstráňte tesniaci O-krúžok 412.06.

3. Pomocou nástroja 969 vyberte tesnenie klzným krúžkom 433.

7.4.5.3 Tesnenie Cartridge Seal

914.03

433

412.06

Obr. 17: Demontáž tesnenia klzným krúžkom

✓ Motor je vymontovaný.(⇨ Kapitola 7.4.3 Strana 37)
1. Uvoľnite inbusové skrutky 914.03.

2. Vyberte tesnenie klzným krúžkom 433.

3. Odstráňte tesniaci O-krúžok 412.06.
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7.5 Montáž čerpadlového agregátu

7.5.1 Všeobecné poznámky/bezpečnostné predpisy

VAROVANIE
Neodborné zdvíhanie/premiestňovanie ťažkých konštrukčných skupín alebo
konštrukčných dielov
Zranenia a vecné škody!

▷ Pri premiestňovaní ťažkých konštrukčných skupín používajte vhodné dopravné
prostriedky, zdvíhacie zariadenia, viazacie prostriedky.

POZOR
Neodborná montáž
Poškodenie čerpadla!

▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát zmontujte pri rešpektovaní noriem platných pre
strojárstvo.

▷ Vždy používajte originálne náhradné diely.

UPOZORNENIE
Na nastavenie hriadeľa čerpadla použite vhodný nástroj!
V prípade potreby konzultujte so spoločnosťou KSB.

Montáž čerpadlového agregátu vykonávajte len na základe príslušného výkresu
celkového usporiadania.

▪ Tesniace O-krúžky

– Skontrolujte poškodenia tesniacich O-krúžkov a v prípade potreby ich
nahraďte novými tesniacimi O-krúžkami.

▪ Montážne pomôcky

– Podľa možností sa vyhnite použitiu montážnych pomôcok.

Všetky skrutky dotiahnite pri montáži predpísaným spôsobom.

7.5.2 Montáž tesnenia klzným krúžkom

POZOR
Nesprávna montáž tesnenia klzným krúžkom
Poškodenie stroja!

▷ Montáž smie vykonávať iba kvalifikovaný odborný personál.

Pri montáži tesnenia klzným krúžkom zásadne rešpektujte nasledujúce:

▪ Pracujte čisto a dôkladne.

▪ Prvky ochrany pred dotykom odstráňte až bezprostredne pred montážou.

▪ Zamedzte poškodeniam tesniacich plôch alebo tesniacich krúžkov.

 

 

Poradie

Tesnenia
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7.5.2.1 Tesnenie Fixed Seal

920.03

433
412.01

Obr. 18: Montáž tesnenia klzným krúžkom

1. Nasaďte tesnenie klzným krúžkom 433 a tesniace O-krúžky 412.01.

2. Nasaďte prepojenie pohonu a naskrutkujte matice 920.03.

3. Nastavte tesnenie klzným krúžkom 433.

7.5.2.2 Tesnenie Easy Access Seal

914.03

433

412.06

969

Obr. 19: Montáž tesnenia klzným krúžkom

1. Pomocou nástroja 969 nasaďte tesnenie klzným krúžkom 433.

2. Nasaďte tesniaci O-krúžok 412.06.

3. Zaskrutkujte inbusové skrutky 914.03.

4. Nastavte tesnenie klzným krúžkom 433.
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7.5.2.3 Tesnenie Cartridge Seal

914.03

433

412.06

Obr. 20: Montáž tesnenia klzným krúžkom

1. Nasaďte tesniaci O-krúžok 412.06.

2. Nasaďte tesnenie klzným krúžkom 433.

3. Zaskrutkujte inbusové skrutky 914.03.

4. Nastavte tesnenie klzným krúžkom 433.

7.5.3 Montáž motora

VAROVANIE
Spadnutie motora
Pomliaždenie rúk a nôh!

▷ Zabezpečte motor zavesením alebo podoprením.

UPOZORNENIE
Odporúča sa použitie špeciálne skonštruovaného motora KSB.

Motor musí spĺňať nasledujúce podmienky:

▪ Zosilnené ložisko na poháňanom konci
(na zachytávanie axiálnej sily)

▪ Axiálne upevnený motor
(na minimalizáciu axiálnej vôle hydrauliky čerpadla)

▪ Hladký hriadeľ, bez tesných pier
(na zlepšenie záberu spojky a pokojného chodu motora)

▪ Menovitý výkon musí byť vhodný pre príslušnú prevádzkovú frekvenciu

▪ Pri čerpadlách so schválením VdS sa musí zaistiť bezpodmienečné dodržanie
účinných otáčok motora

▪ Správna veľkosť rámu na umožnenie spojenia motora s prepojením pohonu

Tabuľka 14: Odporúčané ložiská na konci pohonu

Výstupný výkon
[kW]

1 fáza
50 Hz

3 fázy
50/60 Hz

2-pólový 4-pólový
0,25 - - 6202-2Z-C3
0,37 6202-2Z-C3 6203-2Z-C3 6202-2Z-C3
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Výstupný výkon
[kW]

1 fáza
50 Hz

3 fázy
50/60 Hz

2-pólový 4-pólový
0,55 6202-2Z-C3 6203-2Z-C3 6202-2Z-C3
0,75 6204-2Z-C3 6204-2Z-C3 6202-2Z-C3
1,1 6204-2Z-C3 6204-2Z-C3 6205-2Z-C3
1,5 6305-2Z-C3 6305-2Z-C3 6205-2Z-C3
2,2 6305-2Z-C3 6305-2Z-C3 6206-2Z-C3
3,0 - 6306-2Z-C3 6206-2Z-C3
4,0 - 6306-2Z-C3 6208-2Z-C3
5,5 - 6308-2Z-C3 6208-2Z-C3
7,5 - 6308-2Z-C3 6208-2Z-C3
11,0 - 7309-BEP -
15,0 - 7309-BEP -
18,5 - 7309-BEP -
22,0 - 7311-BEP -
30,0 - 7312-BEP -
37,0 - 7312-BEP -
45,0 - 7313-BEP -

901.04
554.04

862
914.01

914.05
681

901.02
554.02

550

Obr. 21: Montáž motora

✓ Upevňovací uholník 89-11.03 (ak je použitý) je vymontovaný.(⇨ Kapitola 7.4.4
Strana 38)

1. Vyrovnajte motor na prepojení pohonu.
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2. Zaskrutkujte skrutky so šesťhrannou hlavou 901.02, resp. 901.04 s podložkou
554.02, resp. 554.04.

POZOR
Nesprávna montáž spojky
Poškodenie stroja!

▷ Montáž spojky smie vykonávať iba kvalifikovaný odborný personál.

3. Nasaďte spojku 862 s kolíkom 560.

4. Zaskrutkujte inbusové skrutky 914.01.

5. Nasaďte ochranu spojky 681.

6. Zaskrutkujte inbusové skrutky 914.05.

7.5.4 Nastavenie tesnenia klzným krúžkom, spojky a hriadeľa čerpadla

UPOZORNENIE
Na nastavenie hriadeľa čerpadla použite vhodný nástroj!
V prípade potreby konzultujte so spoločnosťou KSB.

UPOZORNENIE
Pri motoroch ≥ 11 kW zablokujte rotor pred vykonávaním nastavení na spojke. Tak
sa zabezpečí, že nedôjde k zdvihnutiu rotora z ložísk.

Movitec B

✓ Motor je namontovaný. (⇨ Kapitola 7.4.3 Strana 37)
✓ Spojka 862 je zafixovaná kolíkom 560 a skrutkami 914.01. (⇨ Kapitola 7.4.3 Strana

37)
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1. Spustite spojku 862 do najnižšej polohy a potom ju zdvihnite o 1,5 mm.
Fixed Seal/Easy Access Seal

Cartridge Seal

A
A

2. Skontrolujte, či medzi polovicami spojky nie sú žiadne medzery a zafixujte
spojku.

Movitec A

✓ Motor je namontovaný. (⇨ Kapitola 7.4.3 Strana 37)
✓ Spojka 862 je zafixovaná kolíkom 560 a skrutkami 914.01. (⇨ Kapitola 7.4.3 Strana

37)
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1. Zdvihnite spojku 862 do najvyššej polohy a potom ju spustite nadol o 1 mm.

1

2. Skontrolujte, či medzi polovicami spojky nie sú žiadne medzery a zafixujte
spojku.

7.6 Doťahovacie momenty skrutiek

Tabuľka 15: Doťahovacie momenty skrutiek

Č. dielu Závit Doťahovací
moment 

[Nm]
801 M6 10
801 M12 70
801 M16 70
903.01 G 3/8 15
903.02 G 1/4 15
914.01 M6, oceľ 16
914.01 M8, oceľ/sivá liatina 30
914.01 M8, hliník 22
914.01 M10 70
914.02 M6 10
914.02 M8 10
914.02 M10 50
914.02 M12 70
914.02 M16 70
914.03 M5 4+2

914.03 M6 10
914.03 M8 10
920.02 M10 28
920.02 M12 50
920.03 M8 12
920.03 M10 20
920.03 M12 25
920.03 M16 50

7.7 Náhradné diely na sklade

7.7.1 Objednávanie náhradných dielov

Pre objednávanie rezervných a náhradných dielov sú potrebné nasledujúce údaje:

▪ Typový rad
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▪ Materiálové vyhotovenie

▪ Konštrukčná veľkosť
▪ Kód utesnenia

▪ Číslo zákazky KSB

▪ Položka čísla zákazky

▪ Poradové číslo

▪ Rok výroby

Všetky údaje nájdete na typovom štítku.

Ďalej sú potrebné tieto údaje:

▪ Názov dielu

▪ Č. dielu

▪ Počet náhradných dielov

▪ Dodacia adresa

▪ Typ zásielky (nákladný tovar, pošta, spešnina, letecká zásielka)

Názov a č. dielu nájdete v explodovanom výkrese, resp. vo výkrese celkového
usporiadania.
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8 Poruchy: Príčiny a ich odstraňovanie
Tabuľka 16: Pomôcka pri odstraňovaní porúc

Poruchy Príčin Odstránenie
Netesnosť pozdĺž hriadeľa. Kontaktná plocha klzných krúžkov na

tesnení klzným krúžkom je opotrebená
alebo poškodená.

▪ Vymeňte tesnenie hriadeľa.

▪ Skontrolujte znečistenie čerpadla.

Zalepenie znemožňuje axiálny pohyb
tesnenia klzným krúžkom.

▪ Počas prevádzky rýchlo zatvorte a
otvorte výtlačný ventil.

Tesnenie hriadeľa je namontované
nesprávne.

▪ Namontujte tesnenie hriadeľa
správne (ako mazadlo použite mydlo
a vodu)

Elastoméry sú poškodené
dopravovaným médiom.

▪ Na tesnenie hriadeľa použite vhodný
elastomér.

Celkový prevádzkový tlak je príliš
vysoký.

▪ Použite tesnenie hriadeľa s vhodným
tlakovým stupňom.

Hriadeľ je poškodený. ▪ Vymeňte hriadeľ.
Čerpadlo beží nasucho. ▪ Vymeňte tesnenie hriadeľa.

Netesnosť krytu telesa a v
spodnej časti telesa čerpadla.

Tesniaci O-krúžok je opotrebený. ▪ Vymeňte tesniaci O-krúžok.
Tesniaci O-krúžok nie je odolný proti
dopravovanému médiu.

▪ Tesniaci O-krúžok nahraďte
tesniacim O-krúžkom z vhodného
materiálu.

Čerpadlo nie je namontované bez
pnutí.

▪ Zabezpečte správne napojenie
potrubí.

Čerpadlo vibruje a je hlučné. Nesprávna montáž spojky. ▪ Polovice spojky namontujte
paralelne.

Nesprávne nastavenie rotora. ▪ Zabezpečte správne nastavenie
rotora.

Čerpadlo nie je naplnené. ▪ Naplňte a odvzdušnite čerpadlo.
Žiaden alebo nedostatočný prítok. ▪ Zabezpečte dostatočné napájanie.

▪ Skontrolujte upchatie prívodného
potrubia.

Poškodenie ložiska čerpadla alebo
motora.

▪ Vymeňte ložiská.

Dostupná hodnota NPSH je príliš nízka
(kavitácia).

▪ Zlepšite nasávacie podmienky.

Čerpadlo nepracuje vo svojom
prevádzkovom rozsahu.

▪ Upravte systém na prevádzku v
rámci prevádzkového rozsahu alebo
vyberte iné čerpadlo.

Čerpadlo je upchaté. ▪ Vyčistite čerpadlo.
Čerpadlo stojí na nerovnom povrchu. ▪ Vyrovnajte povrch alebo pevne

spojte čerpadlo s podkladom.
Čerpadlo sa nespustí. Chýba napätie na prípojných svorkách. ▪ Skontrolujte napájanie (prúdový

obvod, hlavné spínače, poistky).
Zareagovala tepelná ochrana motora. ▪ Zmeňte nastavenie tepelnej ochrany

motora (Inom pozri typový štítok).
Motor beží, ale čerpadlo
nefunguje.

Poškodený hriadeľ motora. ▪ Obráťte sa na dodávateľa.
Poškodený hriadeľ čerpadla. ▪ Obráťte sa na dodávateľa.
Uvoľnená spojka hriadeľa. ▪ Dotiahnite upevňovacie skrutky.

Čerpadlo dopravuje príliš malý
objem alebo pri veľmi nízkom
tlaku.

Sací alebo výtlačný ventil je zatvorený. ▪ Otvorte uzatváracie ventily.
V čerpadle sa nachádza vzduch. ▪ Odvzdušnite čerpadlo.
Nedostatočný prívodný tlak. ▪ Zvýšte prívodný tlak.
Nesprávny smer otáčania. ▪ Skontrolujte elektrické zapojenie.
Sacie potrubie nebolo odvzdušnené. ▪ Odvzdušnite sacie potrubie.
Vzduchová bublina v sacom potrubí. ▪ Sacie potrubie uložte smerom do

čerpadla so stúpaním.
Kvôli netesnosti v sacom potrubí
nasáva čerpadlo vzduch.

▪ Opravte.

Príliš nízky objemový prietok, pričom v
čerpadle zostáva vzduch.

▪ Použite menšie čerpadlo.

▪ Zvýšte objemový prietok/objemový
prúd.

Priemer sacieho potrubia je príliš malý. ▪ Zväčšite priemer sacieho potrubia.
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Poruchy Príčin Odstránenie
Pätkový ventil je upchatý. ▪ Vyčistite pätkový ventil.
Obežné alebo rozvodové koleso sú
zablokované.

▪ Vyčistite čerpadlo.

Tesniaci O-krúžok nie je odolný proti
dopravovanému médiu.

▪ Tesniaci O-krúžok nahraďte
tesniacim O-krúžkom z vhodného
materiálu.
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9 Súvisiace podklady

9.1 Výkresy celkového usporiadania/explodované zobrazenia so súpisom
jednotlivých dielov

9.1.1 Movitec V 2 B, 4 B, 6 B

800
341

920.01

914.01

862
560

914.03
471

412.06

950
108.05

412.01

932
10-6

108.01

108.02
230

412.03

108.04
101

400

723

554.03

901.03

890

914.02

681

914.05

903.01
412.07

920.03
554.01

433

905
160

210

525.05
525.03
525.01

529
525.04
930

920.02
903.02

412.04

525.06

Obr. 22: Výkres celkového usporiadania Movitec V 2, 4, 6

Tabuľka 17: Zoznam súčiastok

Č. súč. Názov súčiastky Č. súč. Názov súčiastky
10-6 Plášť čerpadla 560 Kolík
101 Teleso čerpadla 681 Ochrana spojky
108 Článkové teleso 723 Príruba
160 Veko 800 Motor

 

 

 

9 Súvisiace podklady

 

Movitec 51 z 66



Č. súč. Názov súčiastky Č. súč. Názov súčiastky
210 Hriadeľ 862 Spojka
230 Obežné koleso 890 Základová doska
341 Medzipríruba pohonu 901 Skrutka so šesťhrannou hlavou
400 Ploché tesnenie 903 Odvzdušňovacia skrutka
412 Tesniaci O-krúžok 905 Spojovacia skrutka
433 Tesnenie klzným krúžkom 914 Inbusová skrutka
471 Tesniaci kryt 920 Matica
525 Rozperné puzdro 930 Poistka
529 Ložiskové puzdro 932 Poistný krúžok
554 Podložka 950 Pružina

9.1.2 Movitec V(S) 10 B, 15 B, 25 B

800
341

920.01
914.01

862
560

914.03

471
412.06

950

108.05
412.01

932
10-6

108.01

108.02
300

412.03
108.04

101

400
723

544.03
901.03

890

131

554.02
901.02
681
914.05
903.01
412.07
920.03
554.01

525.06
160
525.05
905
210
525.03
525.01
529
525.01
525.04
930
920.02

433

903.02
412.04

Obr. 23: Výkres celkového usporiadania Movitec V(S) 10,15, 25
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Tabuľka 18: Súpis jednotlivých dielov

Č. dielu Názov dielu Č. dielu Názov dielu
10-6 Plášť čerpadla 544 Puzdro so závitom
101 Teleso čerpadla 554 Podložka
108 Článkové teleso 560 Kolík
131 Vstupný krúžok 681 Ochrana spojky
160 Veko 723 Príruba
210 Hriadeľ 800 Motor
300 Ložisko 862 Spojka
341 Prepojenie pohonu 890 Základová doska
400 Ploché tesnenie 901 Skrutka so šesťhrannou hlavou
412 Tesniaci O-krúžok 903 Odvzdušňovacia skrutka
433 Tesnenie klzným krúžkom 905 Spojovacia skrutka
471 Tesniace veko 914 Inbusová skrutka
525 Rozperné puzdro 920 Matica
529 Puzdro ložiska 930 Poistný držiak
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9.1.3 Movitec V 90 B

914.01
862
580
500
904

914.03
471

412.06
525.07

433
412.06

160
932

525.05
525.03

230.01
108.01

230.02
412.03
525.02

108.02
525.01
230.01
525.02
108.01

529

525.03
230.01
412.01

503
525.04

930
920.02

903.01
412.07
920.03
554.01
341.02
10-6
905
210

901.04
554.04
801
722
890
341.01
914.05
681

914.02

101
903.02
412.04
890

Obr. 24: Výkres celkového usporiadania Movitec V 90

Tabuľka 19: Zoznam súčiastok

Č. súč. Názov súčiastky Č. súč. Názov súčiastky
10-6 Plášť čerpadla 560 Kolík
101 Teleso čerpadla 681 Ochrana spojky
108 Článkové teleso 722 Prírubový prechod
160 Veko 801 Prírubový motor
230 Obežné koleso 862 Spojka
341 Medzipríruba pohonu 890 Základová doska
412 Tesniaci O-krúžok 901 Skrutka so šesťhrannou hlavou
433 Tesnenie klzným krúžkom 903 Odvzdušňovacia skrutka
471 Tesniaci kryt 904 Kolík so závitom
500 Krúžok 905 Spojovacia skrutka
503 Obežný krúžok 914 Inbusová skrutka
525 Rozperné puzdro 920 Matica
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Č. súč. Názov súčiastky Č. súč. Názov súčiastky
529 Ložiskové puzdro 930 Poistka
554 Podložka 932 Poistný krúžok

9.1.4 Movitec 45

914.01
862
560
920.01

862

10-6

901

681
341

920.03
554.01

905

101

920.04

723

901.03
400

554.03
723

890
903.01
411.01
412.04
903.02

903

901.02

509.02

932
525.04
930
920.02

81-88

171.03
509.01

411.01
433
412.02
412.01

433

171.01
230.01
509.01

509.01

108.04
412.03

525.08
525.06
525.03
525.01
525.05

525

210
10-5

230.02

525.01
529
412.03

171.02
230.01

412.02
160

Obr. 25: Explodované zobrazenie Movitec 45

Tabuľka 20: Súpis jednotlivých dielov

Č. dielu Názov dielu Č. dielu Názov dielu
10-5 Segmentové čerpadlo 529 Puzdro ložiska
10-6 Plášť čerpadla 554 Podložka
101 Teleso čerpadla 560 Kolík
108 Článkové teleso 681 Ochrana spojky
160 Veko 723 Príruba
171 Rozvodové koleso 81-88 Koniec hriadeľa
210 Hriadeľ 862 Spojka
230 Obežné koleso 890 Základová doska
341 Prepojenie pohonu 901 Skrutka so šesťhrannou hlavou
400 Ploché tesnenie 903 Odvzdušňovacia skrutka
411 Tesniaci krúžok 905 Spojovacia skrutka
412 Tesniaci O-krúžok 914 Inbusová skrutka
433 Tesnenie klzným krúžkom 920 Matica
509 Medzikrúžok 930 Poistný držiak
525 Rozperné puzdro 932 Poistný krúžok
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9.1.5 Movitec 45 s Cartridge Seal
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Obr. 26: Explodované zobrazenie Movitec 45 s Cartridge Seal

Tabuľka 21: Súpis jednotlivých dielov

Č. dielu Názov dielu Č. dielu Názov dielu
10-5 Segmentové čerpadlo 554 Podložka
10-6 Plášť čerpadla 560 Kolík
101 Teleso čerpadla 681 Ochrana spojky
108 Článkové teleso 723 Príruba
160 Veko 800 Motor
171 Rozvodové koleso 81-88 Koniec hriadeľa
210 Hriadeľ 862 Spojka
230 Obežné koleso 890 Základová doska
341 Prepojenie pohonu 901 Skrutka so šesťhrannou hlavou
400 Ploché tesnenie 903 Odvzdušňovacia skrutka
411 Tesniaci krúžok 904 Kolík so závitom
412 Tesniaci O-krúžok 905 Spojovacia skrutka
433 Tesnenie klzným krúžkom 914 Inbusová skrutka
471 Tesniace veko 920 Matica
500 Krúžok 930 Poistný držiak
509 Medzikrúžok 932 Poistný krúžok
525 Rozperné puzdro 950 Pružina
529 Puzdro ložiska   
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9.1.6 Movitec VF 65
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Obr. 27: Explodované zobrazenie Movitec VF 65

Tabuľka 22: Súpis jednotlivých dielov

Č. dielu Názov dielu Č. dielu Názov dielu
10-5 Polčerpadlo 550 Podložka
10-6 Plášť čerpadla 554 Podložka
101 Teleso čerpadla 560 Kolík
160 Veko 681 Ochrana spojky
171 Rozvodové koleso 723 Príruba
210 Hriadeľ 81-88 Koniec hriadeľa
230 Obežné koleso 862 Spojka
341 Prepojenie pohonu 890 Základová doska
400 Ploché tesnenie 901 Skrutka so šesťhrannou hlavou
411 Tesniaci krúžok 903 Odvzdušňovacia skrutka
412 Tesniaci O-krúžok 904 Kolík so závitom
433 Tesnenie klzným krúžkom 905 Spojovacia skrutka
471 Tesniace veko 914 Inbusová skrutka
500 Krúžok 920 Matica
509 Medzikrúžok 930 Poistný držiak
525 Rozperné puzdro 932 Poistný krúžok
529 Puzdro ložiska   
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9.1.7 Movitec VCF 65
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Obr. 28: Explodované zobrazenie Movitec VCF 65

Tabuľka 23: Súpis jednotlivých dielov

Č. dielu Názov dielu Č. dielu Názov dielu
10-5 Segmentové čerpadlo 529 Puzdro ložiska
10-6 Plášť čerpadla 550 Podložka
101 Teleso čerpadla 554 Podložka
160 Veko 560 Kolík
171 Rozvodové koleso 681 Ochrana spojky
210 Hriadeľ 723 Príruba
230 Obežné koleso 81-88 Koniec hriadeľa
341 Prepojenie pohonu 862 Spojka
400 Ploché tesnenie 901 Skrutka so šesťhrannou hlavou
411 Tesniaci krúžok 903 Odvzdušňovacia skrutka
412 Tesniaci O-krúžok 904 Kolík so závitom
433 Tesnenie klzným krúžkom 905 Spojovacia skrutka
471 Tesniace veko 914 Inbusová skrutka
500 Krúžok 920 Matica
509 Medzikrúžok 930 Poistný držiak
525 Rozperné puzdro 932 Poistný krúžok
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9.1.8 Movitec LHS 6
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Obr. 29: Explodované zobrazenie Movitec LHS 6

Tabuľka 24: Súpis jednotlivých dielov

Č. dielu Názov dielu Č. dielu Názov dielu
10-5 Segmentové čerpadlo 560 Kolík
10-6 Plášť čerpadla 681 Ochrana spojky
101 Teleso čerpadla 722 Prírubový prechod
108 Článkové teleso 81-88 Koniec hriadeľa
210 Hriadeľ 862 Spojka
230 Obežné koleso 901 Skrutka so šesťhrannou hlavou
341 Prepojenie pohonu 903 Odvzdušňovacia skrutka
411 Tesniaci krúžok 905 Spojovacia skrutka
412 Tesniaci O-krúžok 914 Inbusová skrutka
433 Tesnenie klzným krúžkom 920 Matica
525 Rozperné puzdro 930 Poistný držiak
529 Puzdro ložiska 932 Poistný krúžok
554 Podložka   
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9.1.9 Motor Movitec
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Obr. 30: Explodované zobrazenie motora Movitec

Tabuľka 25: Súpis jednotlivých dielov

Č. dielu Názov dielu Č. dielu Názov dielu
400 Ploché tesnenie 831 Koleso ventilátora
800 Motor 832 Kryt ventilátora
801 Prírubový motor 833 Skrinka svorkovnice
81-37 Veko skrinky svorkovnice 835 Svorkovnica
81-55 Zásuvka 837 Kondenzátor
82-5 Adaptér 900 Skrutka
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9.2 Elektrická schéma zapojenia

Obr. 31: Elektrická schéma zapojenia, závisí od výberu motora
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10 Vyhlásenie o zhode ES
 

Výrobca: KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Nemecko)

 

Výrobca týmto vyhlasuje, že produkt:

 

Movitec V
Sériové číslo: 18/2012 1000000-0001 – 52/2016 9999999-9999

 

 Číslo zákazky KSB: ...................................................................................................

▪ zodpovedá všetkým ustanoveniam podľa nasledujúcich smerníc v aktuálne platnom znení:

– čerpadlo/čerpadlový agregát: smernica 2006/42/ES „Strojné zariadenia“

– čerpadlo/čerpadlový agregát: smernica 2009/125/ES „Smernica o ekodizajne“, nariadenie 547/2012 
(pre vodné čerpadlá s maximálnym menovitým výkonom na hriadeli 150 kW)

Výrobca ďalej vyhlasuje, že:

▪ boli použité nasledujúce harmonizované medzinárodné normy:

– ISO 12100,

– EN 809/A1

Splnomocnenec pre zostavenie technických podkladov:
 Wil Ouwehand

Technický riaditeľ
Duijvelaar Pompen
DP Pumps
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn (Holandsko)

Vyhlásenie o zhode ES bolo vystavené:

Alphen aan den Rijn, 01. 01. 2013

Wil Ouwehand

Technický vedúci
Duijvelaar Pompen

DP Pumps
Kalkovenweg 13

2401 LJ Alphen aan den Rijn
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11 Prehlásenie o spoľahlivosti
 

Typ ................................................................................................................................
Číslo zákazky/
Položka čísla zákazky13) ................................................................................................................................

  
Dátum dodania ................................................................................................................................
  
Oblasť použitia: ................................................................................................................................
  
Dopravované médium13): ................................................................................................................................

 

Hodiace sa označte krížikom13):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
rádioaktívne výbušné leptavé jedovaté

    

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
zdraviu škodlivé biologicky nebezpečné ľahko zápalné bezpečné

 

Dôvod odoslania späť13): ................................................................................................................................

   
Poznámky: ................................................................................................................................
   
  ................................................................................................................................

    

Výrobok/príslušenstvo boli pred odoslaním/prípravou starostlivo vyprázdnené, ako aj vyčistené zvonku aj zvnútra.

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné chemikálie, ani biologické a rádioaktívne látky.

V prípade čerpadiel bez tesnenia hriadeľa bol rotor vymontovaný z čerpadla na vyčistenie.
    

⃞ Ďalšie mimoriadne bezpečnostné opatrenia nie sú pri ďalšej manipulácii potrebné.
⃞ Nasledujúce bezpečnostné opatrenia týkajúce sa preplachovacích médií, zvyškových kvapalín

a zneškodnenia sú nevyhnutné:
    
 ...............................................................................................................................................................

    
 ...............................................................................................................................................................

  
Vyhlasujeme, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné a odoslanie je v súlade so zákonnými ustanoveniami.

 

 

.................................................................... ....................................................... .......................................................
Miesto, dátum a podpis Adresa (Obtlačok firemnej pečiatky)

 

 

 

13) Povinné polia
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