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Slovník pojmů

Agregát
kompletní agregát tvořený čerpadlem,
pohonem, komponenty a součástmi
příslušenství

Bloková konstrukce
Motor je upevněn přes přírubu nebo lucernu
přímo na čerpadlo

Čerpadlo
Stroj bez pohonu, komponenty nebo součásti
příslušenství

Očekávané hodnoty hlučnosti
Očekávané hlukové emise, uváděné jako
hladina akustického tlaku LPA v dB(A).

Potvrzení o nezávadnosti
Potvrzení o nezávadnosti je prohlášení, že
čerpadlo/čerpadlový agregát byl řádně

vypuštěn, takže jeho díly, které přichází do
kontaktu s čerpaným médiem, už nepředstavují
žádné ohrožení životního prostředí a zdraví.

Procesní technologie
kompletní zásuvnou jednotku lze demontovat,
zatímco těleso čerpadla zůstává v potrubí

Sací/přívodní potrubí
Potrubí, které je připojeno k sacímu hrdlu

Výtlačné potrubí
Potrubí, které je připojeno k výtlačnému hrdlu

Zásuvná jednotka
Čerpadlo bez tělesa čerpadla;
nezkompletovaný stroj
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1   Všeobecně

1.1   Základní informace

Tento návod k obsluze je součástí konstrukčních řad a provedení uvedených na titulní
straně. Návod k obsluze popisuje správné a bezpečné užívání zařízení ve všech
provozních fázích.

Typový štítek značí konstrukční řadu a velikost, obsahuje také nejdůležitější provozní
data. Tyto údaje jednoznačně popisují čerpadlo/čerpadlový agregát a slouží jako
identifikační údaj při všech dalších obchodních operacích.

Kvůli zachování záručních nároků je v případě poškození nutné neodkladně
informovat nejbližší servisní středisko společnosti KSB.

Očekávané hodnoty hlučnosti. (⇨ Kapitola 4.6 Strana 13)

1.2   Cílová skupina

Cílovou skupinou tohoto návodu k obsluze je odborný personál s technickou
kvalifikací. (⇨ Kapitola 2.4 Strana 8)

1.3   Související dokumentace

Tabulka 1:  Přehled související dokumentace

Dokument Obsah
Datový list Popis technických údajů čerpadla/čerpadlového

agregátu
Plán instalace/tabulka rozměrů Popis připojovacích a instalačních rozměrů pro

čerpadlo/čerpadlový agregát
Schéma zapojení Popis přídavných přípojek
Hydraulická charakteristika Charakteristiky dopravní výšky, pož. NPSH,

účinnosti a příkonu
Nákres celkového uspořádání1) Popis čerpadla na průřezu

Dodací dokumentace1) Návody k obsluze a další dokumentace
k příslušenství a integrovaným součástem stroje

Seznamy náhradních dílů1) Popis náhradních dílů
Schéma potrubí1) Popis pomocných potrubí

Seznam samostatných dílů1) Popis všech konstrukčních dílů čerpadla

1.4   Symboly

Tabulka 2:  Používané symboly

Symbol Význam
✓ Podmínka provedení operace podle návodu
⊳ Výzva k provedení úkonu u bezpečnostních pokynů
⇨ Výsledek operace
⇨ Křížové odkazy
1.

2.

Návod k provedení operace o více krocích

Upozornění
uvádí doporučení a důležité pokyny pro zacházení s výrobkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) pokud bylo sjednáno dodání
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2   Bezpečnost
Všechna upozornění uvedená v této kapitole označují nebezpečí s vysokým stupněm
rizika.

2.1   Označení výstražných informací

Tabulka 3:  Značení výstražných informací

Symbol Vysvětlení

! NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ
Toto signální slovo označuje nebezpečí s vysokým stupněm rizika,
které může přivodit smrt nebo těžké zranění, pokud se mu
nezabrání.

! VÝSTRAHA VÝSTRAHA
Toto signální slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika,
které může přivodit smrt nebo těžké zranění, pokud se mu
nezabrání.

POZOR POZOR
Toto signální slovo označuje nebezpečí, jehož nerespektování
může způsobit ohrožení stroje a jeho funkčnosti.
Nebezpečný prostor
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem nebezpečí,
které může přivodit smrt nebo zranění.

Nebezpečné elektrické napětí
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem nebezpečí
elektrického napětí a informuje o ochraně před elektrickým
napětím.
Poškození stroje 
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem POZOR
nebezpečí pro stroj a jeho funkčnost.

2.2   Všeobecně
Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny pro instalaci, provoz a údržbu,
jejichž dodržování zaručuje bezpečné zacházení s čerpadlem a má zabránit poranění
osob a hmotným škodám.

Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny ve všech kapitolách.

Návod k obsluze si příslušný odborný personál/provozovatel musí přečíst před
montáží a uvedením zařízení do provozu a zcela mu porozumět.

Obsah návodu k obsluze musí být pro odborný personál neustále k dispozici v místě
používání.

Pokyny umístěné přímo u čerpadla se musí respektovat a udržovat ve zcela čitelném
stavu. To platí zvláště pro:

▪ šipku naznačující směr otáčení,

▪ označení přípojek,

▪ typový štítek

Za dodržení místních předpisů neuvedených v návodu k obsluze odpovídá
provozovatel.

2.3   Používání v souladu s určením

Čerpadlo/čerpadlový agregát se smí používat pouze v takových oblastech použití,
které jsou popsány v platné dokumentaci.

▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát se smí používat pouze v technicky bezvadném
stavu.

▪ Čerpadlo/čerpadlový agregát se nesmí používat částečně smontovaný.

 

! NEBEZPEČÍ
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▪ Čerpadlo smí čerpat pouze ta média, která jsou popsána v datovém listu nebo
v dokumentaci k příslušnému typu čerpadla.

▪ Čerpadlo nikdy neprovozujte bez čerpaných médií.

▪ Respektujte údaje v datovém listu nebo v dokumentaci o minimálním
dopravovaném množství (zabránění poškození přehřátím, poškození ložisek ...).

▪ Respektujte údaje v datovém listu nebo v dokumentaci o maximálním
dopravovaném množství (zabránění přehřátí, poškození těsnění kluzným
kroužkem, kavitačnímu poškození, poškození ložisek ...).

▪ Nepřiškrcujte průtok čerpadlem na sací straně (zabránění kavitačnímu
poškození).

▪ Jiné způsoby provozování, pokud nejsou uvedeny v datovém listu nebo
v dokumentaci, konzultujte s výrobcem.

Zabránění  p ředvídatelnému nesprávnému použ i t í

▪ Nikdy nepřekračujte přípustné hodnoty tlaku, teploty atd., které jsou uvedeny
v datovém listu nebo v dokumentaci.

▪ Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny a pracovními postupy popsanými v tomto
návodu k obsluze.

2.4   Kvalifikace a školení osob

Personál musí mít pro montáž, obsluhu, údržbu a kontrolu příslušnou kvalifikaci.

Provozovatel musí při montáži, obsluze, údržbě a kontrolách zařízení přesně stanovit
oblast odpovědnosti, kompetence a kontroly personálu.

Chybějící znalosti personálu je třeba doplnit školeními a zaučením, které bude
provádět dostatečně kvalifikovaný odborný personál. V případě potřeby může
školení provést provozovatel na základě pověření výrobce/dodavatele.

Školení pro práci s čerpadlem/čerpadlovým agregátem provádějte pouze pod
dozorem odborného technického personálu.

2.5   Následky a nebezpečí při nedodržení návodu

▪ Nedodržení tohoto návodu k obsluze má za následek ztrátu nároků na záruku a
náhradu škody.

▪ Nedodržení návodu může přivodit například následující rizika:

– ohrožení osob působením elektrických, teplotních, mechanických a
chemických vlivů nebo výbuchem,

– selhání důležitých funkcí výrobku,

– selhání předepsaných metod ošetřování a údržby,

– ohrožení životního prostředí úniky nebezpečných látek.

2.6   Bezpečnost práce

Kromě bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu a použití k určenému
účelu platí následující bezpečnostní předpisy:

▪ předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, bezpečnostní a provozní
předpisy,

▪ předpisy o ochraně před výbuchem,

▪ bezpečnostní předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami,

▪ platné normy a zákony.

2.7   Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/obsluhu

▪ Upevněte konstrukční ochranu proti dotyku na horkých, studených a pohyblivých
součástech a zkontrolujte její funkčnost.

▪ Neodstraňujte ochranu proti dotyku během provozu čerpadla.
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▪ Průsaky (např. z hřídelového těsnění) nebezpečných čerpaných médií (např.
výbušných, toxických, horkých) se musí odvádět tak, aby nedocházelo
k jakémukoliv ohrožení osob a životního prostředí. Při tom je třeba dodržovat
platné zákonné předpisy.

▪ Je třeba vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti k tomu viz předpisy
platné v dané zemi a předpisy místních dodavatelů energie).

2.8   Bezpečnostní pokyny pro údržbu, kontroly a montážní práce

▪ Přestavba nebo změny na čerpadle jsou přípustné pouze se souhlasem výrobce.

▪ Používejte výhradě originální díly nebo díly schválené výrobcem. Použití jiných
dílů může vést ke ztrátě záruky a k důsledkům, které z toho plynou.

▪ Provozovatel je povinen zajistit provádění veškerých údržbářských prací, kontroly
a montáže autorizovaným a odborně kvalifikovaným personálem, který byl
dostatečně informován podrobným studiem návodu k obsluze.

▪ Práce na čerpadle/čerpadlovém agregátu provádějte pouze při jeho klidovém
stavu.

▪ Těleso čerpadla musí získat teplotu okolí.

▪ Těleso čerpadla musí být bez tlaku a vypuštěné.

▪ Je bezpodmínečně nutné dodržet postup odstavení čerpadlového agregátu
z provozu popsaný v návodu k obsluze. 

▪ Dekontaminujte čerpadla, která čerpají média škodící zdraví. 

▪ Bezprostředně po skončení prací opět upevněte, resp. uveďte do funkčního stavu
bezpečnostní a ochranná zařízení. Před opětovným uvedením do provozu
dodržte uvedené kroky pro uvádění do provozu. (⇨ Kapitola 6.1 Strana 18)

2.9   Nepovolené způsoby provozu

Čerpadlo/čerpadlový agregát nikdy neprovozujte mimo rozsah mezních hodnot
uvedených v datovém listu a v návodu k obsluze.

Provozní bezpečnost čerpadla/čerpadlového agregátu je zaručena jenom při
používaní v souladu s jeho určením. 
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3   Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace

3.1   Přeprava

POZOR
Nevhodná přeprava čerpadla
Poškození čerpadla!

▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát nikdy nezvedejte a nepřepravujte za elektrický
přívodní kabel.

▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát chraňte před nárazy nebo pádem.

3.2   Skladování/konzervace

Pokud má uvedení do provozu proběhnout až po delší době od dodání,
doporučujeme při uskladnění čerpadla/čerpadlového agregátu následující opatření:

POZOR
Poškození při uskladnění působením vlhkosti, nečistot nebo škůdců
Koroze/znečištění čerpadla/čerpadlového agregátu!

▷ Při skladování venku čerpadlo/čerpadlový agregát nebo zabalené čerpadlo/
čerpadlový agregát vodotěsně zakryjte.

POZOR
Vlhké, znečištěné nebo poškozené otvory a připojovací místa
Netěsnost nebo poškození čerpadlového agregátu!

▷ Uzavřené otvory čerpadlového agregátu uvolněte teprve během instalace.

Čerpadlo/čerpadlový agregát by se měl skladovat v suché, chráněné místnosti pokud
možno při konstantní vlhkosti vzduchu.

Hřídel jednou měsíčně protočte rukou, např. nad ventilátorem motoru.

Při správném uskladnění ve vnitřních prostorách je zajištěna ochrana maximálně
na 12 měsíců.

Při uskladnění již provozovaného čerpadla/čerpadlového agregátu se řiďte kapitolami
(⇨ Kapitola 6.2.1 Strana 20) .

3.3   Zaslání zpět

1. Čerpadlo řádně vypusťte. (⇨ Kapitola 7.3 Strana 23) 

2. Čerpadlo důkladně propláchněte a vyčistěte, zvláště v případě škodlivých,
výbušných, horkých nebo jiných rizikových čerpaných médií.

3. Pokud byla čerpána média, jejichž zbytky spolu se vzdušnou vlhkostí způsobují
poškození korozí nebo při kontaktu s kyslíkem vzplanou, musí se čerpadlový
agregát také neutralizovat a vysušit profouknutím inertním plynem bez obsahu
vody.

4. K čerpadlu/čerpadlovému agregátu musí být vždy přiloženo kompletně vyplněné
potvrzení o nezávadnosti. (⇨ Kapitola 11 Strana 32)
Je bezpodmínečně nutné uvádět provedená bezpečnostní a dekontaminační
opatření.

UPOZORNĚNÍ
V případě potřeby lze potvrzení o nezávadnosti stáhnout z této internetové adresy:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination
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3.4   Likvidace

VÝSTRAHA
Čerpaná média škodící zdraví
Ohrožení osob a životního prostředí!

▷ Vyplachovací kapalinu a rovněž případné zbytky kapaliny jímejte a likvidujte.

▷ V případě potřeby noste ochranný oděv a ochrannou masku.

▷ Dodržujte zákonná ustanovení o likvidaci zdraví škodlivých kapalin.

1. Demontujte čerpadlo/čerpadlový agregát.Při demontáži jímejte tuky a maziva.

2. Třiďte materiály čerpadla, např. podle skupin:
- kovy
- plasty
- elektronický šrot
- tuky a maziva.

3. Likvidaci provádějte podle místních předpisů, popř. je odevzdejte k řízené
likvidaci.
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4   Popis čerpadla/čerpadlového agregátu

4.1   Všeobecný popis

▪ Nejedná se o samonasávací inline čerpadlo

▪ Čerpadlo na užitkovou vodu

Čerpadlo pro čerpání čistých nebo agresivních kapalin, které chemicky ani
mechanicky nenarušují materiály čerpadla.

4.2   Označení

P ř ík lad:  Riotherm R 2 25 E

Tabulka 4:  Vysvětlení označení

Zkratka Význam
Riotherm Konstrukční řada
R Materiál tělesa čerpadla (červený bronz)
2 Přípojka potrubí Rp 1

3 = přípojka potrubí Rp 1 1/4

2 2pinové motory
5 Max. výkon motoru P2 ve wattech: 10

E Jednofázový střídavý proud

4.3   Typový štítek

Riotherm  R  22-5 D        S - W

230/400 V 3~                  50 Hz

0,64/0,37 A

P1   130 W              2850 1/min

Cl. B max. 2,5 m             PN 16

Aktiengesellschaft
D-67225 Frankenthal

  00 132 545                Made by KSB               ZNI 1448C

max. 3,6 m3/h      max. 110°C

1

2

5
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7

6
Vyobrazení 1:  Typový štítek

1 Konstrukční řada, konstrukční
velikost

2 Síťová přípojka

3 Motorový proud 230/400 V 4 Výkon motoru P1
5 Maximální čerpané množství 6 Maximální průtok
7 Sériové číslo 8 Síťová frekvence
9 Otáčky motoru 10 Maximální teplota čerpaného

materiálu
11 Maximální provozní tlak   

Tabulka 5:  Klíč k sériovému číslu

Kalendářní rok 2009 2010 2011 2012 2013
1. Pololetí S-U S-W S-Y S-A S-C
2. Pololetí S-V S-X S-Z S-B S-D

4.4   Konstrukční uspořádání

▪ Bloková konstrukce / provedení inline

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíč k sériovému číslu
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▪ Jednostupňová

▪ Horizontální instalace

▪ Procesní technologie

▪ Pevné spojení mezi čerpadlem a motorem

▪ Čerpadlo a motor se společnou hřídelí

▪ Normalizovaná mechanická ucpávka podle EN 12756

▪ Radiální kuličkové ložisko v tělese motoru

▪ Mazání tukem na celou dobu životnosti

4.5   Konstrukce a funkce

1 2 3

4

5 6
Vyobrazení 2:  Průřez zařízením Riotherm

1 Výtlačné hrdlo 2 Těsnění kluzným kroužkem
3 Motor 4 Oběžné kolo
5 Sací hrdlo 6 Radiální kuličkové ložisko

Čerpadlo je vybaveno radiálním vstupem proudění a v jedné linii protilehlým
radiálním výstupem proudění. Oběžné kolo je pevně spojeno s hřídelí motoru.

Čerpané médium vstupuje do čerpadla sacím hrdlem (5) a je ve válcovitém proudění
urychleno rotujícím oběžným kolem (4) směrem ven. Při proudění v tělese čerpadla se
kinetická energie čerpaného média přeměňuje na tlakovou energii a čerpané
médium je vedeno k výtlačnému hrdlu (1), jímž vytéká z čerpadla. Průchod hřídele
tlakovým víkem je vůči okolnímu prostředí utěsněn dynamickým těsněním kluzným
kroužkem (2). Hřídel je uložena v radiálních kuličkových ložiscích (6), která jsou
uložena v motoru (3).

Čerpadlo je utěsněno těsněním kluzným kroužkem.

4.6   Očekávané hodnoty hlučnosti

Hladina akustického tlaku < 70 dB (A)

4.7   Rozsah dodávky

V závislosti na provedení jsou součástmi dodávky následující položky :

Hřídelové těsnění

Uložení

 

 

Provedení

Funkce

Těsnění
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▪ Čerpadlový agregát

▪ Šroubení

4.8   Rozměry a údaje o hmotnosti

Údaje o rozměrech a hmotnosti naleznete v plánu instalace/tabulce rozměrů
čerpadla/čerpadlového agregátu.

Zvláštní příslušenství
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5   Instalace/montáž

5.1   Bezpečnostní předpisy

NEBEZPEČÍ
Instalace v prostředí ohroženém explozí
Nebezpečí výbuchu!

▷ Čerpadlo neinstalujte v prostředích ohrožených explozí.

▷ Respektujte údaje v datovém listu a na typových štítcích čerpadlového systému.

5.2   Kontrola před zahájením instalace

Místo instalace

Místo instalace/montáže by mělo vyhovovat následujícím požadavkům:

▪ dobré větrání

▪ rovné

▪ čisté

▪ dostatečná pevnost

▪ žádné přímé sluneční záření

▪ žádné povětrnostní vlivy

▪ dostatek volného prostoru pro větrání a demontáž
▪ Svařování a pájení je dokončeno.

▪ Bylo provedeno potřebné vypláchnutí potrubí.

5.3   Instalace čerpadlového agregátu

Čerpadlový agregát namontujte na snadno přístupném místě.

Je-li čerpadlo namontováno do cirkulačního systému pitné/užitkové vody, musí být
na výtlačné straně nainstalována zpětná klapka.

POZOR
Vniknutí kapaliny do motoru
Poškození čerpadlového agregátu!

▷ Čerpadlový agregát namontujte bez napětí a s vodorovně umístěnou hřídelí
čerpadla do potrubí. (⇨ Kapitola 9.1 Strana 29)

▷ Svorková skříň v žádném případě nesmí ukazovat dolů.

▷ Povolte šrouby s válcovou hlavou 914 a otočte tělesem motoru.

UPOZORNĚNÍ
Uzavírací armatury doporučujeme montovat před čerpadlo a za něj. Přitom dávejte
pozor, aby prosakující voda nekapala na motor čerpadla nebo svorkovou skříň.

Šipka na lucerně motoru 822 ukazuje směr otáčení, šipka na tělese čerpadla 102
směr průtoku.
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5.4   Připojení potrubí

NEBEZPEČÍ
Překročení přípustného zatížení u hrdel čerpadla
Ohrožení života unikajícím horkým čerpaným médiem na netěsných místech!

▷ Čerpadlo nepoužívejte jako pevný bod pro potrubí.

▷ Potrubí uchyťte těsně před čerpadlem a připojte bez pnutí.

▷ Vhodnými opatřeními kompenzujte dilataci potrubí při vzestupu teplot.

POZOR
Nesprávné uzemnění při svářečských pracích na potrubí
Zničení valivých ložisek (efekt pitting)!

▷ Při elektrosvářečských pracích nikdy nepoužívejte pro uzemnění čerpadlo nebo
základní desku.

▷ Zabraňte průtoku proudu valivými ložisky.

UPOZORNĚNÍ
Podle druhu zařízení a čerpadla lze doporučit montáž blokování zpětného toku a
uzavíracích mechanismů. Ty se ale musí namontovat tak, aby nebránily vypouštění nebo
demontáži čerpadla.

✓ Sací/přívodní potrubí k čerpadlu je položeno jako stoupající, u přívodu jako
klesající.

✓ Jmenovité světlosti potrubí musí odpovídat minimálně světlostem přípojek
čerpadla.

✓ Potrubí jsou uchycena těsně před čerpadlem a připojena bez pnutí.

1. Nádrže, potrubí a přípojky důkladně vyčistěte, propláchněte a profoukněte
(především u nových zařízení).

POZOR
Návary, okuje a další znečištění v potrubích
Poškození čerpadla!

▷ Odstraňte nečistoty z potrubí.

5.5   Ochranná zařízení

VÝSTRAHA
Spirálové těleso a víko tělesa/tlakové víko přebírají teplotu čerpaného média.
Hrozí popálení!

▷ Izolujte spirálové těleso.

▷ Namontujte ochranná zařízení.

POZOR
Akumulace tepla v lucerně pohonu
Poškození ložiska!

▷ Lucerna pohonu a víko tělesa se nesmějí izolovat.
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5.6   Elektrické připojení

NEBEZPEČÍ
Práce na čerpadlovém agregátu prováděné nekvalifikovaným personálem
Nebezpečí života zasažením elektrickým proudem!

▷ Elektrické připojení nechte provést pouze kvalifikovaného elektrikáře.

▷ Dodržte předpisy IEC 30364 (DIN VDE 0100) a při ochraně proti výbuchu
IEC 60079 (DIN VDE 0165).

VÝSTRAHA
Nesprávná síťová přípojka
Poškození elektrické sítě, zkrat!

▷ Dodržte technické podmínky připojení místního dodavatele energie.

1. Porovnejte používané síťové napětí s údaji na typovém štítku.

2. Zvolte vhodné zapojení.

UPOZORNĚNÍ
Doporučuje se montáž ochranného zařízení motoru.

5.6.1   Připojení motoru

UPOZORNĚNÍ
Směr otáčení trojfázových motorů je podle DIN VDE 0530, části 8 nastaven zásadně na
běh vpravo (při pohledu na konec hřídele motoru).
Směr otáčení čerpadla odpovídá šipce naznačující směr otáčení na čerpadle.

1. Směr otáčení motoru přizpůsobte směru otáčení čerpadla.

2. Řiďte se dokumentací výrobce motoru.

5.7   Kontrola směru otáčení

POZOR
Nesprávný směr otáčení motoru a čerpadla
Nebude dosaženo údajů o výkonu čerpadla!

▷ Řiďte se šipkou naznačující směr otáčení čerpadla.

▷ Zkontrolujte směr otáčení a v případě potřeby zaměňte libovolné dvě fáze, tím
upravíte směr otáčení.

Správný směr otáčení motoru a čerpadla se shoduje se směrem otáčení hodinových
ručiček (při pohledu ze strany motoru).

1. Zapnutím a bezprostředně následujícím vypnutím motor na chvíli nechte
rozběhnout a při tom si povšimněte směru otáčení motoru.

2. Zkontrolujte směr otáčení. 
Směr otáčení motoru se musí shodovat se šipkou naznačující směr otáčení na
čerpadle.

3. Při nesprávném směru otáčení zkontrolujte elektrické připojení motoru a event.
také rozvaděč.
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6   Uvedení do provozu / odstavení z provozu

6.1   Uvedení do provozu

6.1.1   Podmínka pro uvedení do provozu

Před uvedením čerpadlového agregátu do provozu musí být zajištěny následující
body:

▪ Čerpadlový agregát je elektricky zapojen podle předpisů se všemi ochrannými
zařízeními.

▪ Čerpadlo je naplněno čerpaným médiem. (⇨ Kapitola 6.1.3 Strana 18)

▪ Je zkontrolován směr otáčení. (⇨ Kapitola 5.7 Strana 17)

▪ Všechny přídavné přípojky jsou připojeny a funkční.

▪ Po delší odstávce čerpadla/čerpadlového agregátu byla provedena opatření
popsaná v kapitole  (⇨ Kapitola 6.3 Strana 21).

6.1.2   Kontrola hřídelového těsnění

Těsnění kluzným kroužkem má během provozu pouze malé nebo nepatrné
průsakové ztráty (pára).Těsnění kluzným kroužkem nevyžadují údržbu. 

6.1.3   Plnění a odvzdušňování čerpadla

POZOR
Zvýšené opotřebení při chodu naprázdno
Poškození čerpadlového agregátu!

▷ Nikdy neprovozujte čerpadlový agregát v nenaplněném stavu.

▷ Nikdy během provozu nezavírejte uzavírací mechanismus v sacím potrubí a/nebo
v přívodním potrubí.

1. Odvzdušněte čerpadlo a sací potrubí a naplňte je čerpaným médiem.

2. Zcela otevřete uzavírací mechanismus v sacím potrubí.

UPOZORNĚNÍ
Z konstrukčních důvodů nelze vyloučit, že po plnění před uvedením do provozu zůstane
určitý zbytkový objem nevyužit čerpaným médiem. Tento objem bude po zapnutí motoru
ihned naplněn čerpaným médiem pomocí rozbíhajícího se čerpadla.

6.1.4   Zapínání

NEBEZPEČÍ
Překročení přípustných hodnot tlaku a teploty v důsledku uzavření sacího a výtlačného
potrubí
Únik horkých čerpaných médií!

▷ Nikdy čerpadlo nespouštějte s uzavřenými uzavíracími mechanismy v sacím a/
nebo výtlačném potrubí.

▷ Čerpadlový agregát spouštějte pouze proti pootevřenému nebo úplně
otevřenému výtlačnému šoupátku.

 

 

 

 

 

Těsnění kluzným
kroužkem
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NEBEZPEČÍ
Nadměrné teploty v důsledku chodu naprázdno
Poškození čerpadlového agregátu!

▷ Nikdy neprovozujte čerpadlový agregát v nenaplněném stavu.

▷ Čerpadlo řádně naplňte.

▷ Čerpadlo provozujte pouze v povoleném provozním rozsahu.

POZOR
Nadměrný hluk, vibrace, teploty nebo průsaky
Poškození čerpadla!

▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát ihned vypněte.

▷ Čerpadlový agregát znovu uveďte do provozu teprve po odstranění příčin.

✓ Potrubí na straně zařízení je vyčištěné.

✓ Čerpadlo, sací potrubí a případná předřazená nádrž jsou odvzdušněné a
naplněné čerpaným médiem.

✓ Plnicí a odvzdušňovací potrubí je uzavřené.

1. Zcela otevřete uzavírací mechanismus v přívodním/sacím potrubí.

2. Uzavřete nebo pootevřete uzavírací mechanismus ve výtlačném potrubí.

3. Zapněte motor.

NEBEZPEČÍ
Průsaky v místech těsnění při provozní teplotě
Unikající horké čerpané médium!

▷ Po dosažení provozní teploty dotáhněte šestihranné matice mezi tělesem a
víkem tělesa.

4. Při dosažení provozní teploty a/nebo při průsacích dotáhněte šroubové spoje
lucerny/tělesa při vypnutém čerpadlovém agregátu.

6.1.5   Vypínání

POZOR
Akumulace tepla uvnitř čerpadla
Poškození hřídelového těsnění!

▷ V závislosti na typu zařízení musí mít čerpadlový agregát – při vypnutém
ohřevu – dostatečný doběh pro to, aby se snížila teplota čerpaného média.

✓ Uzavírací mechanismus v sacím potrubí je a zůstane otevřený
1. Uzavřete uzavírací mechanismus ve výtlačném potrubí.

2. Vypněte motor a dbejte na jeho klidný doběh.

UPOZORNĚNÍ
Pokud je ve výtlačném potrubí namontováno blokování zpětného toku, může uzavírací
mechanismus zůstat otevřený, pokud je k dispozici protitlak.

Při delších odstávkách:

1. Uzavřete uzavírací mechanismus v sacím potrubí.
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POZOR
Nebezpečí zamrznutí čerpadla při delší odstávce
Poškození čerpadla!

▷ Vypusťte čerpadlo a chladicí/vyhřívací části, pokud jsou namontovány, popř.
zajistěte proti zamrznutí.

6.1.6   Omezení provozního rozsahu zařízení

NEBEZPEČÍ
Překročení mezních hodnot tlaku, teploty a otáček při použití
Unikající horké čerpané médium!

▷ Dodržujte provozní údaje uvedené v datovém listu.

▷ Zabraňte delšímu provozu proti uzavřenému uzavíracímu mechanismu.

▷ Nikdy neprovozujte čerpadlo při vyšších teplotách, než je uvedeno v datovém
listu, resp. na typovém štítku.

6.1.6.1   Teplota okolí

POZOR
Provoz mimo přípustnou okolní teplotu
Poškození čerpadla/čerpadlového agregátu!

▷ Dodržujte uvedené mezní hodnoty přípustné okolní teploty.

Během provozu dodržte následující parametry a hodnoty:

Tabulka 6:  Přípustné teploty okolního prostředí

přípustná okolní teplota Hodnota
maximum 40 °C
minimum viz datový list

6.1.7   Hustota čerpaného média

Příkon čerpadla se zvyšuje úměrně k hustotě čerpaného média.

POZOR
Překročení přípustné hustoty čerpaného média
Přetížení pohonu!

▷ Dodržujte údaje o hustotě v datovém listu.

▷ Počítejte s dostatečnou výkonovou rezervou motoru.

6.2   Odstavení z provozu/konzervace/uskladnění

6.2.1   Opatření při odstavení z provozu

Čerpadlo /  čerpadlový  agregát zůstává namontován

✓ Je zajištěn dostatečný přívod kapaliny pro spuštění čerpadla pro kontrolu
funkce.

1. Při delší odstávce pravidelně měsíčně až čtvrtletně zapínejte a nechte běžet
cca pět minut. 
Tím se zabrání tvoření usazenin ve vnitřním prostoru čerpadla a v oblasti
bezprostředně u přívodu do čerpadla.
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Čerpadlo/čerpadlový  agregát se demontuje a uskladní

✓ Čerpadlo bylo řádně vypuštěno (⇨ Kapitola 7.3 Strana 23) a byly dodrženy
bezpečnostní předpisy pro demontáž čerpadla. (⇨ Kapitola 7.4.1 Strana 24)

1. Vnitřní stranu tělesa čerpadla nastříkejte konzervačním prostředkem, a to zvláště
v oblasti kolem štěrbiny oběžného kola.

2. Prostříkněte konzervačním prostředkem sací a výtlačné hrdlo.
Doporučuje se hrdla uzavřít (např. plastovými krytkami apod.).

3. Na ochranu proti korozi namažte olejem nebo tukem všechny díly a plochy
čerpadla bez povrchové úpravy (olej a tuk bez obsahu silikonu, popř. nezávadný
při styku s potravinami).
Dodržujte další údaje (⇨ Kapitola 3.2 Strana 10).

Při průběžném uskladnění konzervujte pouze konstrukční díly z nízkolegovaných
materiálů, které přicházejí do kontaktu s kapalinou. Ke konzervaci lze použít běžně
prodávané konzervační prostředky. Při nanášení/odstraňování dodržujte specifické
pokyny výrobce.

Řiďte se i dalšími pokyny a údaji. (⇨ Kapitola 3 Strana 10)

6.3   Opětovné uvedení do provozu

Při opětovném uvádění do provozu dodržujte body pro uvedení do provozu (⇨
Kapitola 6.1 Strana 18) a omezení provozního rozsahu čerpadla (⇨ Kapitola 6.1.6
Strana 20).

Před opětovným uvedením čerpadla/čerpadlového agregátu do provozu také
proveďte opatření stanovená pro ošetřování/údržbu. (⇨ Kapitola 7 Strana 22)

VÝSTRAHA
Chybějící ochranná zařízení
Nebezpečí poranění pohyblivými součástmi nebo unikajícím čerpaným médiem!

▷ Bezprostředně po skončení prací opět upevněte, resp. uveďte do funkčního
stavu všechna bezpečnostní a ochranná zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Při odstavení z provozu na dobu delší než jeden rok je třeba vyměnit elastomery.
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7   Ošetřování / údržba

7.1   Bezpečnostní předpisy

Provozovatel je povinen zajistit provádění veškerých údržbářských prací, kontroly a
montáže autorizovaným a odborně kvalifikovaným personálem, který byl dostatečně
informován podrobným studiem návodu k obsluze.

VÝSTRAHA
Neúmyslné zapnutí čerpadlového agregátu
Nebezpečí poranění pohyblivými konstrukčními díly!

▷ Zajistěte čerpadlový agregát proti neúmyslnému zapnutí.

▷ Práce na čerpadlovém agregátu provádějte pouze při odpojení elektrickým
přípojek.

VÝSTRAHA
Zdraví škodlivá nebo horká čerpaná média
Nebezpečí zranění!

▷ Dodržujte zákonná ustanovení.

▷ Při vypouštění čerpaného média přijměte opatření na ochranu osob a životního
prostředí.

▷ Dekontaminujte čerpadla, která čerpají média škodící zdraví.

Vytvořením plánu údržby lze s minimálními náklady na údržbu předejít nutnosti
drahých oprav a docílit bezporuchového a spolehlivého provozu čerpadla/
čerpadlového agregátu.

UPOZORNĚNÍ
Pro veškerou údržbu, opravy a montážní práce je popř. k dispozici servis
společnosti KSB. Kontaktní adresy lze zjistit v přiloženém seznamu adres: „Addresses“
nebo na internetové adrese „www.ksb.com/contact“.

Zabraňte jakémukoliv použití síly v souvislosti s demontáží a montáží čerpadlového
agregátu. 

7.2   Ošetřování/kontrola

7.2.1   Provozní kontrola

NEBEZPEČÍ
Nesprávně udržované hřídelové těsnění
Nebezpečí požáru!
Únik horkých čerpaných médií!
Poškození čerpadlového agregátu!

▷ Pravidelně provádějte údržbu hřídelového těsnění.

NEBEZPEČÍ
Nadměrné teploty kvůli zahřívání ložisek nebo vadnému těsnění ložisek
Nebezpečí požáru!
Poškození čerpadlového agregátu!

▷ Pravidelně kontrolujte zvuky valivých ložisek při chodu.
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POZOR
Zvýšené opotřebení při chodu naprázdno
Poškození čerpadlového agregátu!

▷ Nikdy neprovozujte čerpadlový agregát v nenaplněném stavu.

▷ Nikdy během provozu nezavírejte uzavírací mechanismus v sacím potrubí a/nebo
v přívodním potrubí.

POZOR
Překročení přípustné teploty čerpaného média
Poškození čerpadla!

▷ Delší provoz proti uzavřenému uzavíracímu mechanismu je nepřípustný
(zahřívání čerpaného média).

▷ Dodržujte údaje o teplotě v datovém listu a omezení provozního rozsahu. (⇨
Kapitola 6.1.6 Strana 20)

Během provozu dodržujte, resp. kontrolujte následující body:

▪ Chod čerpadla by měl stále být klidný a bez otřesů.

▪ Zkontrolujte hřídelové těsnění. (⇨ Kapitola 6.1.2 Strana 18)

▪ Zkontrolujte těsnost statických těsnění.

▪ Kontrolujte zvuk valivých ložisek při chodu.
Vibrace, hluk nebo zvýšený odběr proudu při jinak nezměněných provozních
podmínkách naznačují opotřebení.

▪ Kontrolujte teplotu ložisek.
Teplota ložisek nesmí přesáhnout 90 °C (měřeno na tělese motoru).

POZOR
Provoz mimo přípustnou teplotu ložisek
Poškození čerpadla!

▷ Teplota ložisek čerpadla /čerpadlového agregátu nesmí nikdy přesáhnout 90 °C
(měřeno na tělese motoru).

UPOZORNĚNÍ
Po prvním uvedení do provozu se u valivých ložisek mazaných tukem mohou vyskytnout
zvýšené teploty, které jsou způsobeny procesy při záběhu. Konečná teplota ložisek
nastane teprve po určité době provozu (v závislosti na podmínkách až po 48 hodinách).

7.2.2   Kontrolní práce

POZOR
Nadměrné teploty v důsledku tření, úderu nebo jiskření způsobeného třením
Poškození čerpadlového agregátu!

▷ Pravidelně kontrolujte ochranný kryt spojky a další kryty rotujících dílů, zda
nejsou zdeformované a zda je jejich vzdálenost od rotujících dílů dostatečná.

7.3   Vypouštění/likvidace

VÝSTRAHA
Čerpaná média škodící zdraví
Ohrožení osob a životního prostředí!

▷ Vyplachovací kapalinu a rovněž případné zbytky kapaliny jímejte a likvidujte.

▷ V případě potřeby noste ochranný oděv a ochrannou masku.

▷ Dodržujte zákonná ustanovení o likvidaci zdraví škodlivých kapalin.
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1. V případě čerpání škodlivých, horkých nebo jinak rizikových čerpaných médií
čerpadlo propláchněte.Před přepravou do servisu čerpadlo důkladně
propláchněte a vyčistěte. Čerpadlo kromě toho opatřete certifikátem o vyčištění.

7.4   Demontáž čerpadlového agregátu

7.4.1   Všeobecné pokyny/bezpečnostní předpisy

VÝSTRAHA
Práce na čerpadle/čerpadlovém agregátu prováděné nekvalifikovaným personálem
Nebezpečí zranění!

▷ Opravami a údržbou pověřte pouze speciálně vyškolený personál.

VÝSTRAHA
Horký povrch
Nebezpečí zranění!

▷ Nechte čerpadlový agregát vychladnout na okolní teplotu.

Zásadně dodržujte bezpečnostní předpisy a pokyny. (⇨ Kapitola 7.1 Strana 22)

Při pracích na motoru dodržujte pokyny příslušného výrobce motoru.

Při demontáži a montáži se řiďte rozloženým pohledem, popř. nákresem celkového
uspořádání. (⇨ Kapitola 9.3 Strana 30) 

UPOZORNĚNÍ
Pro veškerou údržbu, opravy a montážní práce je popř. k dispozici servis
společnosti KSB. Kontaktní adresy lze zjistit v přiloženém seznamu adres: „Addresses“
nebo na internetové adrese „www.ksb.com/contact“.

NEBEZPEČÍ
Práce na čerpadle/čerpadlovém agregátu bez dostatečné přípravy
Nebezpečí zranění!

▷ Čerpadlový agregát řádně vypněte. (⇨ Kapitola 6.1.5 Strana 19) 

▷ Uzavřete uzavírací mechanismy v sacím a výtlačném potrubí.

▷ Čerpadlo vypusťte a zbavte tlaku. (⇨ Kapitola 7.3 Strana 23) 

▷ Nechte čerpadlový agregát vychladnout na okolní teplotu.

UPOZORNĚNÍ
Po delší době provozu lze jednotlivé díly za určitých okolností stáhnout z hřídele pouze
obtížně. V takovém případě je třeba použít některý z běžných odstraňovačů rzi nebo
(pokud je to možné) vhodné stahovací přípravky.

7.4.2   Příprava čerpadlového agregátu

1. Přerušte přívod proudu (odpojením svorek motoru).

7.4.3   Demontáž celého čerpadlového agregátu

UPOZORNĚNÍ
Pro další demontáž může těleso čerpadla zůstat také namontováno v potrubí.

✓ Byly dodrženy, resp. provedeny kroky a pokyny uvedené v (⇨ Kapitola 7.4.1
Strana 24) až (⇨ Kapitola 7.4.2 Strana 24).

1. Uvolněte sací a výtlačná hrdla potrubí.
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2. Podle konstrukční velikosti čerpadla/motoru odstraňte z čerpadlového agregátu
beznapěťovou podpěru.

3. Celý čerpadlový agregát vyjměte z potrubí.

7.4.4   Demontáž zásuvné jednotky

VÝSTRAHA
Převržení zásuvné jednotky
Přiskřípnutí rukou a nohou!

▷ Zásuvnou jednotku ze strany čerpadla zavěste nebo podepřete.

✓ Byly dodrženy, resp. provedeny kroky a pokyny uvedené v  (⇨ Kapitola 7.4.1
Strana 24) až (⇨ Kapitola 7.4.3 Strana 24).

1. Zásuvnou jednotku v případě potřeby zajistěte proti převržení, např. podepřením
nebo zavěšením.

2. Na spirálovém tělese povolte šestihrannou matici 920.2 (pokud je tlakové víko
přišroubováno), popř. 920.1 (pokud je tlakové víko upnuto).

3. Zásuvnou jednotku vytáhněte ze spirálového tělesa.

4. Vyjměte ploché těsnění 400.1 a zlikvidujte ho.

5. Zásuvnou jednotku odložte na čisté a rovné místo.

7.4.5   Demontáž oběžného kola

✓ Byly dodrženy, resp. provedeny kroky a pokyny uvedené v (⇨ Kapitola 7.4.1
Strana 24) až (⇨ Kapitola 7.4.4 Strana 25) .

✓ Zásuvná jednotka je umístěna na čisté a rovné montážní ploše.

1. Povolte matici oběžného kola 920.5 (pravý závit!).
Sejměte pojistku 930 a podložku 550.1 z náboje oběžného kola.

2. Stahovacím přípravkem odstraňte oběžné kolo 230.

3. Oběžné kolo 230 odložte na čisté a rovné místo.

4. Zalícované pero 940 vyjměte z hřídele 210.

7.4.6   Demontáž těsnění kluzným kroužkem

✓ Byly dodrženy, resp. provedeny kroky a pokyny uvedené v (⇨ Kapitola 7.4.1
Strana 24) až (⇨ Kapitola 7.4.5 Strana 25).

✓ Zásuvná jednotka je umístěna na čisté a rovné montážní ploše.

✓ Oběžné kolo 230 je demontováno.

1. Sejměte pouzdro hřídele 523 s rotujícím dílem těsnění kluzným kroužkem (kluzný
kroužek) z hřídele 210.

2. Povolte šestihranné matice 920.3, popř. 920.1 na lucerně pohonu 341.

3. Uvolněte tlakové víko 163 z lucerny pohonu 341.

4. Vyjměte statický díl těsnění kluzným kroužkem (protikroužek) z tlakového
víka 163.

 

 

 

 

 

 

Těsnění kluzným
kroužkem bez pouzdra

hřídele
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7.5   Montáž čerpadlového agregátu

7.5.1   Všeobecné pokyny/bezpečnostní pokyny

POZOR
Nesprávná montáž
Poškození čerpadla!

▷ Čerpadlo/čerpadlový agregát sestavujte při dodržení platných strojírenských
norem.

▷ Vždy používejte originální náhradní díly.

Montáž čerpadla provádějte pouze na základě příslušného nákresu celkového
uspořádání, popř. rozloženého pohledu. 

Zkontrolujte O-kroužky, zda nejsou poškozené, a v případě potřeby je nahraďte
novými.

Zásadně používejte nová plochá těsnění, při tom přesně dodržujte tloušťku
původního těsnění.

Montujte plochá těsnění z materiálů bez obsahu azbestu nebo z grafitu zásadně bez
použití maziv (např. tuku s obsahem mědi, grafitové pasty).

Pokud možno, nepoužívejte montážní pomůcky.

Pokud je přesto třeba použít montážní pomůcky, použijte běžně prodávaná
kontaktní lepidla (např. „Pattex“) nebo těsnicí hmoty (např. HYLOMAR nebo
Epple 33).

Lepidlo nanášejte pouze bodově a v tenké vrstvě.

Nikdy nepoužívejte sekundové (cyanakrylátové) lepidlo.

Místa lícování jednotlivých dílů potřete před smontováním grafitem nebo podobným
prostředkem.

Všechny šrouby při montáži utáhněte, jak je předepsáno. 

7.5.2   Montáž těsnění kluzným kroužkem

Při montáži těsnění kluzným kroužkem je třeba dodržovat následující pokyny:

▪ Pracujte čistě a pečlivě.

▪ Ochranu proti dotyku kluzných ploch odstraňte až bezprostředně před montáží.

▪ Je nutné zabránit poškození těsnicích ploch a O-kroužků.

✓ Byly dodrženy, resp. provedeny kroky a pokyny uvedené v (⇨ Kapitola 7.5.1
Strana 26).

✓ Montované uložení a jednotlivé díly jsou umístěny na čisté a rovné montážní
ploše.

✓ Všechny demontované díly jsou očištěné a zkontrolované z hlediska opotřebení.

✓ Poškozené nebo opotřebené díly jsou nahrazeny originálními náhradními díly.

✓ Těsnicí plochy jsou očištěné.

1. Očistěte usazení protikroužku v tlakovém víku 163, resp. v držáku
protikroužku 476.

POZOR
Kontakt elastomerů s olejem nebo tukem
Závada hřídelového těsnění!

▷ Jako montážní pomůcku použijte vodu.

▷ Jako montážní pomůcku nikdy nepoužívejte olej nebo tuk.

2. Opatrně nasaďte protikroužek, resp. držák protikroužku 476.
Dbejte na rovnoměrné rozložení tlaku.

3. Namontujte tlakové víko 163 do zahloubení lucerny pohonu 341.

 

 

 

Posloupnost

Těsnění

Montážní pomůcky

Utahovací momenty

 

Montáž těsnění kluzným
kroužkem
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UPOZORNĚNÍ
Polijte usazení protikroužku vodou, aby se snížily třecí síly při montáži těsnění.

4. Namontujte rotující díl těsnění kluzným kroužkem (kluzný kroužek) na
hřídel 210.

7.5.3   Montáž oběžného kola

✓ Byly dodrženy, resp. provedeny kroky a pokyny uvedené v (⇨ Kapitola 7.5.1
Strana 26) až (⇨ Kapitola 7.5.2 Strana 26).

✓ Předmontovaná jednotka (motor, hřídel, lucerna pohonu, tlakové víko) a
jednotlivé díly jsou umístěny na čisté a rovné montážní ploše.

✓ Všechny demontované díly jsou očištěné a zkontrolované z hlediska opotřebení.

✓ Poškozené nebo opotřebené díly jsou nahrazeny originálními náhradními díly.

✓ Těsnicí plochy jsou očištěné.

1. Upevněte matici oběžného kola 920.5 a pojistku 930, popř. podložku 550.1.

7.5.4   Montáž zásuvné jednotky

VÝSTRAHA
Převržení zásuvné jednotky
Přiskřípnutí rukou a nohou!

▷ Zásuvnou jednotku ze strany čerpadla zavěste nebo podepřete.

✓ Byly dodrženy, resp. provedeny kroky a pokyny (⇨ Kapitola 7.5.1 Strana 26) až (⇨
Kapitola 7.5.3 Strana 27) .

✓ Poškozené nebo opotřebené díly jsou nahrazeny originálními náhradními díly.

✓ Těsnicí plochy jsou očištěné.

1. Zásuvnou jednotku v případě potřeby zajistěte proti převržení, např. podepřením
nebo zavěšením.

2. Namontujte nové ploché těsnění 400.1 do prohlubně spirálového tělesa 102.

3. Zásuvnou jednotku zasuňte do spirálového tělesa 102.

4. Utáhněte šestihrannou matici 920.2 na spirálovém tělese 102 (tlakové víko je
přišroubované).
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8   Poruchy: příčiny a odstranění
Čerpadlo nečerpá

Čerpadlo je hlučné

Průsaky na čerpadle

Čerpaný výkon je příliš malý

Tabulka 7:  Pomoc při poruchách

A B C D Možná příčina Odstranění2)

X    Motorový jistič se aktivuje Zkontrolujte nastavení

Vyměňte motorový jistič
X    Čerpadlo je zablokované Odstraňte usazeniny/cizí tělesa
X    Chod na dvě fáze Vyměňte vadnou pojistku.

Zkontrolujte přípojky elektrického vedení
 X   Kavitace vyvolaná nedostatečným

přívodním tlakem
Zvyšte systémový tlak

X    Žádné provozní napětí Zkontrolujte síťové napětí

Zkontrolujte přípojky vedení
  X  Vadné těsnění tělesa čerpadla Vyměňte těsnění
  X  Vadné těsnění kluzným kroužkem vlivem

agresivního, abrazivního čerpaného média
Kontaktuje zákaznický servis KSB

   X Nesprávný směr otáčení třífázového
motoru

Zaměňte 2 fáze síťového přívodu

 

A

B

C

D

2) Při odstraňování poruch na dílech, které jsou pod tlakem, zbavte čerpadlo tlaku.
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9   Příslušná dokumentace

9.1   Příklady montáže

Vyobrazení 3:  Příklady montáže

9.2   Schéma zapojení

Vyobrazení 4:  Schéma zapojení
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9.3   Rozložený pohled se seznamem jednotlivých dílů

832 831 81-22
550. 5

837 575 321. 1 822

914

507 163 433 550. 2

230

550. 1

920. 1

412. 3 102

800

500
321. 2

Č. dílu Označení dílu Č. dílu Označení dílu
102 Spirálové těleso 5753) Spojka
163 Kryt sání 800 Motor
230 Oběžné kolo 81-22 Víko svorkové skříně
321.1/.2 Radiální kuličkové ložisko 822 Skříň ložiska motoru
411 Těsnicí kroužek 831 Lopatkové kolo ventilátoru
412.3 O-kroužek 832 Kryt ventilátoru
433 Těsnění kluzným kroužkem 8373) Kondenzátor
500 Kroužek 914 Šroub s vnitřním šestihranem
507 Vstřikovací kroužek 920.1 Matice
550.1/.2/.5 Podložka   

 

 

3) Pouze u jednofázových střídavých motorů
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10   Prohlášení o shodě ES
 

Výrobce: KSB Aktiengesellschaft
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Německo)

 

Tímto výrobce prohlašuje, že výrobek:

 

Riotherm
▪ vyhovuje všem ustanovením následujících směrnic v aktuálně platné verzi:

– Směrnice 2006/42/ES „Strojní zařízení“

Dále výrobce prohlašuje, že:

▪ byly aplikovány následující harmonizované mezinárodní normy:

– ISO 12100-1/A1, ISO 12100-2/A1,

– ISO 14121-1,

– EN 809/A1

 

Pegnitz 29. 12. 2009

Jürgen Gröschel

Vedoucí vývoje čerpadel bez hřídelového těsnění / techniky budov

Zodpovědný za sestavení technické dokumentace
KSB Aktiengesellschaft

Bahnhofplatz 1

91257 Pegnitz (Německo)
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11   Potvrzení o nezávadnosti
 

Typ ................................................................................................................................
Číslo zakázky/
Položkové číslo zakázky4) ................................................................................................................................
  
Datum dodání ................................................................................................................................
  
Oblast použití: ................................................................................................................................
  
Čerpané médium4) : ................................................................................................................................

 

Zakroužkujte správnou variantu4) :

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
radioaktivní výbušné leptavé jedovaté

    

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
zdraví škodlivé biologicky nebezpečné mírně vznětlivé neškodné

 

Důvod vrácení4) : ................................................................................................................................
   
Poznámky: ................................................................................................................................
   
  ................................................................................................................................
    
Čerpadlo/příslušenství bylo před zasláním/poskytnutím pečlivě vypuštěno a zvenčí a zevnitř vyčištěno.

U čerpadel bez hřídelového těsnění byl rotor demontován z čerpadla kvůli vyčištění.
    

⃞ Zvláštní bezpečnostní opatření nejsou při další manipulaci nutná.
⃞ Jsou nutná následující bezpečnostní opatření, která se týkají vymývacích médií, zbytkových tekutin a

likvidace:
    
 ...............................................................................................................................................................
    
 ...............................................................................................................................................................
  
Potvrzujeme, že výše uvedené údaje jsou správné a úplné a zásilka vyhovuje zákonným ustanovením.

 

 

.................................................................... ....................................................... .......................................................
Místo, datum a podpis Adresa Firemní razítko

 

 

 

 

4) Povinné údaje
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Seznam hesel

B
Bezpečnost 7
Bezpečnost práce 8

D
Demontáž 24

I
Instalace 15

K
Konzervace 10, 21

L
Likvidace 11

M
montáž 15
Montáž 24, 26

N
Nesprávné použití 8

O
Oblasti použití 7
Odstavení mimo provoz 21
Omezení provozního rozsahu 20
Opětovné uvedení do provozu 21

P
Poruchy 28
Potrubí 16
Potvrzení o nezávadnosti 32
Používání v souladu s určením 7
příslušné dokumenty 6

R
Rozsah dodávky 13

S
Skladování 10
Směr otáčení 17

T
Teplota ložisek 23
Těsnění kluzným kroužkem 18
Typový štítek 12

Ú
Údržba 22

U
Uskladnění 21
Uvedení do provozu 18

Z
Zapnutí 19
Zaslání zpět 10
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