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BelangrijkeBelangrijkeBelangrijke veiligheidsinstructiesveiligheidsinstructiesveiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in deze handleiding en in
de Bedieningshandleiding van uw SaniForce 1040e voordat u de
apparatuur gebruikt. Bewaar deze instructies.

Zie de prestatiegrafieken in uw
Bedieningshandleiding voor de
maximale werkdruk.
Zie pagina 6-8 voor meer informatie over
het model en de goedkeuringen.
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Waarschuwingen

WaarschuwingenWaarschuwingenWaarschuwingen
De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie van
deze apparatuur. Het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en het gevarensymbool verwijst naar
procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingslabels ziet, raadpleeg
dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit hoofdstuk staan
beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.

GEVAAR
GEVAARGEVAARGEVAAR VOORVOORVOOR ERNSTIGEERNSTIGEERNSTIGE ELEKTRISCHEELEKTRISCHEELEKTRISCHE SCHOKKENSCHOKKENSCHOKKEN

Deze apparatuur kan met een spanning van meer dan 240 V worden gevoed. Deze spanning
kan bij contact dodelijk of ernstig letsel veroorzaken.

• Zet het apparaat uit via de hoofdschakelaar en haal de stekker uit het stopcontact voordat
u kabels ontkoppelt of een servicebeurt aan de apparatuur uitvoert.

• Deze apparatuur moet worden geaard. De apparatuur mag alleen op een geaarde
krachtbron worden aangesloten.

• Alle elektrische bedrading moet worden verzorgd door een gediplomeerd elektricien en
moet voldoen aan alle ter plaatse geldende verordeningen en regelgeving.

WAARSCHUWING
BRANDBRANDBRAND--- ENENEN EXPLOSIEGEVAAREXPLOSIEGEVAAREXPLOSIEGEVAAR

Ontvlambare dampen in het werkgebiedwerkgebiedwerkgebied, zoals die van oplosmiddelen, kunnen ontbranden of
exploderen. Oplosmiddelen die door het apparaat stromen, kunnen statische elektriciteit opwekken.
Voorkom brand en explosies onder meer als volgt:

• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische
lampen en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven).

• Aard alle apparatuur in het werkgebied. Zie de instructiesinstructiesinstructies overoverover aardingaardingaarding.
• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen
aan of uit als er brandbare dampen aanwezig zijn.

• Gebruik uitsluitend geaarde vloeistofleidingen.
• StopStopStop onmiddellijkonmiddellijkonmiddellijk metmetmet werkenwerkenwerken als u statische vonken ziet of een schok voelt... Gebruik het systeem
pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem is verholpen.

• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat in het werkgebied is.

Tijdens het reinigen kan er zich statische lading opbouwen op kunststof onderdelen en deze kan
zich ontladen op brandbare dampen en die doen ontbranden. Voorkom brand en explosies onder
meer als volgt:

• Reinig kunststof onderdelen alleen in een goed geventileerde omgeving.
• Reinig onderdelen niet met een droge doek.
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Waarschuwingen

WAARSCHUWING
GEVAARGEVAARGEVAAR VANVANVAN APPARATUURAPPARATUURAPPARATUUR ONDERONDERONDER DRUKDRUKDRUK

Vloeistof uit de apparatuur, uit lekkages of uit beschadigde onderdelen kan in de ogen of op de huid
spatten en ernstig letsel veroorzaken.

• Voer altijd de drukontlastingsproceduredrukontlastingsproceduredrukontlastingsprocedure uit wanneer u stopt met spuiten/materiaal afgeven en vóór
reiniging, controle of onderhoud aan de apparatuur.

• Draai steeds eerst alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.
• Controleer leidingen, buizen en koppelingen dagelijks. Vervang versleten of beschadigde
onderdelen onmiddellijk.

GEVARENGEVARENGEVAREN VANVANVAN VERKEERDVERKEERDVERKEERD GEBRUIKGEBRUIKGEBRUIK VANVANVAN APPARATUURAPPARATUURAPPARATUUR

Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

• Bedien het toestel niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen
verkeert.

• Overschrijd nooit de maximale werkdruk of de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste
onderdeel in uw systeem. Zie de TechnischeTechnischeTechnische specificatiesspecificatiesspecificaties van alle apparatuurhandleidingen.

• Gebruik vloeistoffen en oplosmiddelen die geschikt zijn voor de bevochtigde onderdelen van
de apparatuur. Zie de TechnischeTechnischeTechnische specificatiesspecificatiesspecificaties van alle apparatuurhandleidingen. Lees de
waarschuwingen van de fabrikant van de vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of
verkoper van het materiaal om het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor de complete informatie.

• Schakel alle apparatuur uit en volg de DrukontlastingsprocedureDrukontlastingsprocedureDrukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet
wordt gebruikt.

• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen
onmiddellijk; vervang ze uitsluitend door originele reserveonderdelen van de fabrikant.

• Breng geen veranderingen of aanpassingen in de apparatuur aan. Door veranderingen of
aanpassingen kunnen goedkeuringen van instanties ongeldig worden en kan de veiligheid in
gevaar komen.

• Zorg dat alle apparatuur gekeurd en goedgekeurd is voor de omgeving waarin u de apparatuur
gebruikt.

• Gebruik de apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem voor meer informatie contact op
met uw distributeur.

• Leid vloeistofleidingen en kabels uit de buurt van plaatsen waar wordt gereden en uit de buurt van
scherpe randen, bewegende onderdelen en hete oppervlakken.

• Zorg dat er geen kinken of bochten in vloeistofleidingen komen en trek het apparaat nooit vooruit
aan de vloeistofleiding.

• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.
• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.

GEVAARGEVAARGEVAAR VANVANVAN ALUMINIUMALUMINIUMALUMINIUM ONDERDELENONDERDELENONDERDELEN ONDERONDERONDER DRUKDRUKDRUK

Het gebruik van materialen die niet compatibel zijn met aluminium in apparatuur die onder druk
staat, kan leiden tot ernstige chemische reacties en kan ervoor zorgen dat de apparatuur stuk gaat.
Wanneer u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dat leiden tot overlijden, ernstig letsel of materiële
schade.

• Gebruik geen 1,1,1-trichloorethaan, methyleenchloride, andere halogeenkoolwaterstofoplosmidde-
len of materialen die dergelijke oplosmiddelen bevatten.

• Gebruik geen chloorbleekmiddel.
• Veel andere materialen kunnen stoffen bevatten die kunnen reageren met aluminium. Neem
contact op met uw materiaalleverancier voor meer info over de compatibiliteit van de materialen.
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Waarschuwingen

WAARSCHUWING
GEVAARGEVAARGEVAAR VANVANVAN THERMISCHETHERMISCHETHERMISCHE EXPANSIEEXPANSIEEXPANSIE

Vloeistoffen in besloten ruimtes - waaronder leidingen - die aan hitte worden blootgesteld,
kunnen door thermische expansie een snelle drukstijging veroorzaken. Door overdruk kunnen
installatieonderdelen barsten en ernstig letsel veroorzaken.

• Open een ventiel zodat de vloeistof tijdens de verhitting kan uitzetten.
• Vervang de leidingen proactief met regelmatige intervallen op basis van de
gebruiksomstandigheden.

GEVAARGEVAARGEVAAR VANVANVAN GIFTIGEGIFTIGEGIFTIGE MATERIALENMATERIALENMATERIALEN OFOFOF DAMPENDAMPENDAMPEN

Giftige materialen of dampen kunnen ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken als deze in de ogen
of op de huid spatten, of worden ingeademd of ingeslikt.

• Lees de veiligheidsinformatiebladen (MSDS of VIB) zodat u de specifieke gevaren kent van de
gebruikte materialen.

• Bewaar gevaarlijke vloeistoffen in goedgekeurde houders en voer ze af conform alle geldende
richtlijnen.

GEVAARGEVAARGEVAAR VOORVOORVOOR BRANDWONDENBRANDWONDENBRANDWONDEN

Het oppervlak van de apparatuur en de vloeistof die wordt verhit, kan zeer heet worden tijdens het
gebruik. Zo vermijdt u ernstige brandwonden:

• Raak de warme vloeistof of warme apparatuur niet aan.

PERSOONLIJKEPERSOONLIJKEPERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELENBESCHERMINGSMIDDELENBESCHERMINGSMIDDELEN

Draag de juiste beschermingsmiddelen als u in het werkgebied aanwezig bent om ernstig letsel, zoals
oogletsel, gehoorbeschadiging, inademing van giftige dampen en brandwonden, te voorkomen. Deze
beschermingsmiddelen bestaan onder andere uit:

• Gezichts- en gehoorbescherming.
• Ademhalingsfilters, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant
van de materialen en oplosmiddelen.
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Tabel met configuratienummers voor FG-pompen

TabelTabelTabel metmetmet configuratienummersconfiguratienummersconfiguratienummers voorvoorvoor FG-pompenFG-pompenFG-pompen

RaadpleegRaadpleegRaadpleeg hethethet typeplaatjetypeplaatjetypeplaatje (ID)(ID)(ID) voorvoorvoor hethethet
configuratienummerconfiguratienummerconfiguratienummer vanvanvan uwuwuw pomp.pomp.pomp. GebruikGebruikGebruik dedede
volgendevolgendevolgende tabeltabeltabel omomom dedede onderdelenonderdelenonderdelen vanvanvan uwuwuw pomppomppomp tetete
definiëren.definiëren.definiëren.

WanneerWanneerWanneer uuu uwuwuw pomppomppomp ontvangt,ontvangt,ontvangt, noteernoteernoteer dandandan hieronderhieronderhieronder
hethethet artikelnummerartikelnummerartikelnummer vanvanvan 999 tekenstekenstekens datdatdat opopop dedede verzenddoosverzenddoosverzenddoos
staatstaatstaat (bijvoorbeeld(bijvoorbeeld(bijvoorbeeld SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

NoteerNoteerNoteer ookookook hethethet configuratienummerconfiguratienummerconfiguratienummer opopop hethethet typeplaatjetypeplaatjetypeplaatje
(ID)(ID)(ID) vanvanvan dedede pomp,pomp,pomp, zodatzodatzodat uuu datdatdat bijbijbij hethethet bestellenbestellenbestellen vanvanvan
reserveonderdelenreserveonderdelenreserveonderdelen bijbijbij dedede handhandhand hebt:hebt:hebt:

_______________________________________________________________________________________________________________

VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld vanvanvan eeneeneen configuratienummer:configuratienummer:configuratienummer: 1040FG1040FG1040FG---EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21

104010401040 FGFGFG EEE AAA 04A04A04A S13S13S13 SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
Pomp-Pomp-Pomp-
modelmodelmodel

MateriaalMateriaalMateriaal
vochtigvochtigvochtig
gedeeltegedeeltegedeelte

Aan-Aan-Aan-
drijv-drijv-drijv-
inginging

MateriaalMateriaalMateriaal
midden-midden-midden-
sectiesectiesectie

Tand-Tand-Tand-
wielkastwielkastwielkast enenen
motormotormotor

Vloeistofdek-Vloeistofdek-Vloeistofdek-
selsselssels enenen
verdeel-verdeel-verdeel-
stukkenstukkenstukken

Zittin-Zittin-Zittin-
gengengen

KogelsKogelsKogels MembranenMembranenMembranen OOO---ringenringenringen
verdeelstukverdeelstukverdeelstuk

Certificer-Certificer-Certificer-
inginging

PompPompPomp MateriaalMateriaalMateriaal gedeeltegedeeltegedeelte ininin
contactcontactcontact metmetmet dedede vloeistofvloeistofvloeistof

TypeTypeType
aandrijvingaandrijvingaandrijving

MateriaalMateriaalMateriaal middensectiemiddensectiemiddensectie MotorMotorMotor enenen tandwielkasttandwielkasttandwielkast

104010401040 FGFGFG VoedselveiligVoedselveiligVoedselveilig EEE ElektrischElektrischElektrisch AAA AluminiumAluminiumAluminium 04A04A04A StandaardStandaardStandaard ACACAC---inductiemotorinductiemotorinductiemotor metmetmet
tandwielkasttandwielkasttandwielkast

SSS RoestvrijRoestvrijRoestvrij staalstaalstaal 04B04B04B BorstellozeBorstellozeBorstelloze DCDCDC---motormotormotor

04E04E04E NEMANEMANEMA 565656 CCC tandwielkasttandwielkasttandwielkast ‡‡‡

04F04F04F IECIECIEC 909090 B5B5B5 flensflensflens tandwielkasttandwielkasttandwielkast ‡‡‡

04G04G04G GeenGeenGeen motor,motor,motor, geengeengeen tandwielkasttandwielkasttandwielkast

05C05C05C BorstellozeBorstellozeBorstelloze DCDCDC---motormotormotor
(geconfigureerd(geconfigureerd(geconfigureerd voorvoorvoor systeemsysteemsysteem
opopop onderstel)onderstel)onderstel)

VloeistofdekselsVloeistofdekselsVloeistofdeksels enenen
verdeelstukkenverdeelstukkenverdeelstukken

MateriaalMateriaalMateriaal zittingzittingzitting KogelmateriaalKogelmateriaalKogelmateriaal MembraanmateriaalMembraanmateriaalMembraanmateriaal PAKKING,PAKKING,PAKKING,
verdeelstukverdeelstukverdeelstuk

CertificeringCertificeringCertificering

S13S13S13 TriClamp,TriClamp,TriClamp,
FGFGFG

SSSSSS 316316316 roestvrijroestvrijroestvrij
staalstaalstaal

CWCWCW VerzwaardVerzwaardVerzwaard
polychloropreenpolychloropreenpolychloropreen

POPOPO OvergotenOvergotenOvergoten
PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM

PTPTPT PTFEPTFEPTFE 212121 ENENEN 102041020410204
typetypetype 2.12.12.1

S14S14S14 DIN,DIN,DIN, FGFGFG PTPTPT PTFEPTFEPTFE PTPTPT PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
222---deligdeligdelig

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN 102041020410204
typetypetype 3.13.13.1

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Tabel met configuratienummers voor HS en PH-pompen

TabelTabelTabel metmetmet configuratienummersconfiguratienummersconfiguratienummers voorvoorvoor HSHSHS enenen PH-pompenPH-pompenPH-pompen

RaadpleegRaadpleegRaadpleeg hethethet typeplaatjetypeplaatjetypeplaatje (ID)(ID)(ID) voorvoorvoor hethethet configuratienummerconfiguratienummerconfiguratienummer
vanvanvan uwuwuw pomp.pomp.pomp. GebruikGebruikGebruik dedede volgendevolgendevolgende tabeltabeltabel omomom dedede onderdelenonderdelenonderdelen
vanvanvan uwuwuw pomppomppomp tetete definiëren.definiëren.definiëren.

WanneerWanneerWanneer uuu uwuwuw pomppomppomp ontvangt,ontvangt,ontvangt, noteernoteernoteer dandandan hieronderhieronderhieronder hethethet
artikelnummerartikelnummerartikelnummer vanvanvan 999 tekenstekenstekens datdatdat opopop dedede verzenddoosverzenddoosverzenddoos staatstaatstaat
(bijvoorbeeld(bijvoorbeeld(bijvoorbeeld SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

NoteerNoteerNoteer ookookook hethethet configuratienummerconfiguratienummerconfiguratienummer opopop hethethet typeplaatjetypeplaatjetypeplaatje (ID)(ID)(ID) vanvanvan
dedede pomp,pomp,pomp, zodatzodatzodat uuu datdatdat bijbijbij hethethet bestellenbestellenbestellen vanvanvan reserveonderdelenreserveonderdelenreserveonderdelen
bijbijbij dedede handhandhand hebt:hebt:hebt:

_______________________________________________________________________________________________________________

VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld vanvanvan eeneeneen configuratienummer:configuratienummer:configuratienummer: 1040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT21

104010401040 HSHSHS EEE SSS 04A04A04A SSASSASSA SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
Pomp-Pomp-Pomp-
modelmodelmodel

MateriaalMateriaalMateriaal
vochtigvochtigvochtig
gedeeltegedeeltegedeelte

Aan-Aan-Aan-
drijv-drijv-drijv-
inginging

MateriaalMateriaalMateriaal
midden-midden-midden-
sectiesectiesectie

Tand-Tand-Tand-
wielkastwielkastwielkast enenen
motormotormotor

Vloeistofdek-Vloeistofdek-Vloeistofdek-
selsselssels enenen
verdeel-verdeel-verdeel-
stukkenstukkenstukken

Zittin-Zittin-Zittin-
gengengen

KogelsKogelsKogels MembranenMembranenMembranen Verdeel-Verdeel-Verdeel-
stuk-stuk-stuk-
pakkingenpakkingenpakkingen

Certificer-Certificer-Certificer-
inginging

PompPompPomp MateriaalMateriaalMateriaal gedeeltegedeeltegedeelte ininin contactcontactcontact
metmetmet dedede vloeistofvloeistofvloeistof

TypeTypeType
aandrijvingaandrijvingaandrijving

MateriaalMateriaalMateriaal middensectiemiddensectiemiddensectie MotorMotorMotor enenen tandwielkasttandwielkasttandwielkast

104010401040 HSHSHS HogeHogeHoge zuiveringzuiveringzuivering EEE ElektrischElektrischElektrisch SSS RoestvrijRoestvrijRoestvrij staalstaalstaal 04A04A04A StandaardStandaardStandaard ACACAC---inductiemotorinductiemotorinductiemotor metmetmet
tandwielkasttandwielkasttandwielkast

PHPHPH FarmaceutischFarmaceutischFarmaceutisch 04B04B04B BorstellozeBorstellozeBorstelloze DCDCDC---motormotormotor

04E04E04E NEMANEMANEMA 565656 CCC tandwielkasttandwielkasttandwielkast ‡‡‡

04F04F04F IECIECIEC 909090 B5B5B5 flensflensflens tandwielkasttandwielkasttandwielkast ‡‡‡

04G04G04G GeenGeenGeen motor,motor,motor, geengeengeen tandwielkasttandwielkasttandwielkast

05C05C05C BorstellozeBorstellozeBorstelloze DCDCDC---motormotormotor
(geconfigureerd(geconfigureerd(geconfigureerd voorvoorvoor systeemsysteemsysteem
opopop onderstel)onderstel)onderstel)

VloeistofdekselsVloeistofdekselsVloeistofdeksels enenen
verdeelstukkenverdeelstukkenverdeelstukken

MateriaalMateriaalMateriaal zittingzittingzitting KogelmateriaalKogelmateriaalKogelmateriaal MembraanmateriaalMembraanmateriaalMembraanmateriaal Verdeelstuk-Verdeelstuk-Verdeelstuk-
pakkingenpakkingenpakkingen

CertificeringCertificeringCertificering

SSASSASSA TriClamp,TriClamp,TriClamp,
HSHSHS ofofof PHPHPH

SSSSSS 316316316 roestvrijroestvrijroestvrij
staalstaalstaal

BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN 212121 ENENEN
102041020410204
typetypetype 2.12.12.1

SSBSSBSSB DIN,DIN,DIN, HSHSHS ofofof
PHPHPH

CWCWCW VerzwaardVerzwaardVerzwaard
polychloropreenpolychloropreenpolychloropreen

POPOPO OvergotenOvergotenOvergoten
PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN
102041020410204
typetypetype 3.13.13.1

FKFKFK FKMFKMFKM PSPSPS PTFE/Santo-PTFE/Santo-PTFE/Santo-
prene,prene,prene, 222---deligdeligdelig

PTPTPT PTFEPTFEPTFE SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene

SPSPSP SantopreneSantopreneSantoprene
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Goedkeuringen

GoedkeuringenGoedkeuringenGoedkeuringen
GoedkeuringenGoedkeuringenGoedkeuringen

AlleAlleAlle modellenmodellenmodellen zijnzijnzijn goedgekeurdgoedgekeurdgoedgekeurd voor:voor:voor:

*Membraanmaterialen*Membraanmaterialen*Membraanmaterialen metmetmet codecodecode POPOPO,,, PTPTPT ofofof PSPSPS
gecombineerdgecombineerdgecombineerd metmetmet kogelmaterialenkogelmaterialenkogelmaterialen metmetmet codecodecode
PTPTPT voldoenvoldoenvoldoen aan:aan:aan:

ECECEC 1935/20041935/20041935/2004

‡‡‡ PompenPompenPompen metmetmet codecodecode 04E04E04E ofofof 04F04F04F zijnzijnzijn
goedgekeurdgoedgekeurdgoedgekeurd volgens:volgens:volgens: IIIIII 222 GGG

ExExEx hhh IIBIIBIIB T3T3T3 GbGbGb

*Membraanmaterialen*Membraanmaterialen*Membraanmaterialen metmetmet codecodecode PTPTPT ofofof PSPSPS
gecombineerdgecombineerdgecombineerd metmetmet kogelmaterialenkogelmaterialenkogelmaterialen metmetmet codecodecode
PTPTPT voldoenvoldoenvoldoen aan:aan:aan:

KlasseKlasseKlasse VIVIVI

AlleAlleAlle materialenmaterialenmaterialen diediedie ininin contactcontactcontact komenkomenkomen metmetmet dedede
vloeistof,vloeistof,vloeistof, voldoenvoldoenvoldoen aanaanaan dedede FDAFDAFDA---voorschriftenvoorschriftenvoorschriften
enenen aanaanaan dedede AmerikaanseAmerikaanseAmerikaanse CodeCodeCode ofofof FederalFederalFederal
RegulationsRegulationsRegulations (CFR).(CFR).(CFR).

*** LidstatenLidstatenLidstaten kunnenkunnenkunnen voorvoorvoor pompenpompenpompen diediedie voldoenvoldoenvoldoen aanaanaan dedede VerordeningVerordeningVerordening (EG)(EG)(EG) 1935/20041935/20041935/2004 aanvullendeaanvullendeaanvullende voorschriftenvoorschriftenvoorschriften
hebbenhebbenhebben opgesteldopgesteldopgesteld ininin aanvullingaanvullingaanvulling opopop dedede Europese.Europese.Europese. HetHetHet isisis dedede verantwoordelijkheidverantwoordelijkheidverantwoordelijkheid vanvanvan dedede gebruikergebruikergebruiker omomom dedede plaatselijkeplaatselijkeplaatselijke
wetgevingwetgevingwetgeving tetete kennenkennenkennen enenen ininin achtachtacht tetete nemen.nemen.nemen.
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Overzicht

OverzichtOverzichtOverzicht
DezeDezeDeze productlijnproductlijnproductlijn bestaatbestaatbestaat uituituit elektrischelektrischelektrisch aangedrevenaangedrevenaangedreven membraanpompenmembraanpompenmembraanpompen metmetmet eeneeneen ruimeruimeruime keuskeuskeus aanaanaan modellen.modellen.modellen. DitDitDit
hoofdstukhoofdstukhoofdstuk toonttoonttoont dedede basisstructuurbasisstructuurbasisstructuur vanvanvan dedede beschikbarebeschikbarebeschikbare modellen.modellen.modellen.

VoedselveiligeVoedselveiligeVoedselveilige pompmodellenpompmodellenpompmodellen

Middensec-Middensec-Middensec-
tietietie

MotortypeMotortypeMotortype RegelingRegelingRegeling Tand-Tand-Tand-
wielkastwielkastwielkast

CompressorCompressorCompressor Goedkeurin-Goedkeurin-Goedkeurin-
gengengen

On-On-On-
ders-ders-ders-
telteltel

Ja, 120 V Geen Nee*

Ja, 240 V Nee*AC
VFD – niet inbegrepen.
VFD-sets 16K911 (240 V)
en 16K912 (480 V) zijn
verkrijgbaar.

Ja, geïnte-
greerd in de
motor Nee†

CE
Nee*

Ja, 120 V Geen JA

Ja, 240 V JABorstelloos
DC

Graco-motorbesturing –
inbegrepen NEMA

Nee†
CE

Nee*

NEMA

Aluminium
of
roestvrij
staal

Geen Geen
IEC

Geen ATEX en CE Nee*

* Onderstelset 24Y923 is verkrijgbaar.
†Compressorsets 24Y921 (120 V) en 24Y922 (240 V) zijn verkrijgbaar.

PompmodellenPompmodellenPompmodellen voorvoorvoor hogehogehoge zuiveringzuiveringzuivering ofofof farmaceutischefarmaceutischefarmaceutische toepassingentoepassingentoepassingen

MiddensectieMiddensectieMiddensectie MotortypeMotortypeMotortype RegelingRegelingRegeling Tand-Tand-Tand-
wielkastwielkastwielkast

CompressorCompressorCompressor GoedkeuringenGoedkeuringenGoedkeuringen On-On-On-
ders-ders-ders-
telteltel

AC
VFD – niet inbegrepen.
VFD-sets 16K911 (240 V)
en 16K912 (480 V) zijn
verkrijgbaar.

Ja, geïn-
tegreerd
in de mo-
tor

Borstelloos
DC

Graco-motorbesturing –
inbegrepen NEMA

Nee† CE

NEMA

Roestvrij staal

Geen Geen
IEC

Geen ATEX en CE

Nee*

* Onderstelset 24Y923 is verkrijgbaar.
†Compressorsets 24Y921 (120 V) en 24Y922 (240 V) zijn verkrijgbaar.

BelangrijkeBelangrijkeBelangrijke punten:punten:punten:

• Pompen zijn verkrijgbaar met een AC- of
borstelloze DC-motor (BLDC), of met alleen een
tandwielkast (voor toepassingen waarin al een
motor aanwezig is).

• Graco adviseert om bij alle installaties in het
elektrische circuit voor de motor een ‘oftstarter
of een VFD (onderdeelnr. 16K911 of 16K912)
op te nemen. Zie voor het correct installeren de
aanbevelingen van de fabrikant van de gebruikte
component. In elk geval moeten alle producten
geïnstalleerd zijn volgens alle plaatselijke
voorschriften en regels.

• BLDC-motoren worden aangestuurd door de
Graco-motorbesturing die bij de pomp wordt
geleverd.
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Probleemoplossing

ProbleemoplossingProbleemoplossingProbleemoplossing ••• VolgVolgVolg eersteersteerst dedede Drukontlastingsprocedure,Drukontlastingsprocedure,Drukontlastingsprocedure, pagepagepage
121212 voordatvoordatvoordat uuu dedede apparatuurapparatuurapparatuur controleertcontroleertcontroleert ofofof ererer
onderhoudonderhoudonderhoud aanaanaan pleegt.pleegt.pleegt.

••• ControleerControleerControleer eersteersteerst alleallealle mogelijkemogelijkemogelijke problemenproblemenproblemen enenen
oorzakenoorzakenoorzaken voordatvoordatvoordat uuu begintbegintbegint metmetmet demonteren.demonteren.demonteren.

Zie de Bedieningshandleiding (3A3167) voor probleemoplossing en foutinformatie over de Graco-motorbesturing.

ProbleemProbleemProbleem OorzaakOorzaakOorzaak OplossingOplossingOplossing

De pomp loopt te snel, waardoor
cavitatie ontstaat vóór het vullen.

Laat de motor langzamer draaien (m.b.v. de
VFD of Graco-motorbesturing)

Het middenstuk krijgt geen of te
weinig luchtdruk.

Voer luchtdruk toe aan het middenstuk, zoals
nodig voor uw toepassing.

De kogel van het terugslagventiel is
erg versleten of is ingeklemd in het
spruitstuk of de zitting.

Vervang kogel en zitting.

Onvoldoende zuigdruk Verhoog de zuigdruk. Zie handleiding
3A3167.

De zitting is erg versleten. Vervang kogel en zitting.

De uitlaat of de inlaat is verstopt. Verwijder de verstopping.

De inlaatfittingen of het spruitstuk zit
los.

Draai vast.

De pomp loopt maar wordt
niet gevuld en pompt niet.

De O-ringen van het spruitstuk zijn
beschadigd.

Vervang de O-ringen.

Het middenstuk is erg heet. De aandrijfas is kapot. Vervangen.

De kogels, zittingen of O-ringen van
het terugslagventiel zijn versleten.

Vervangen.

De klemmen van spruitstuk of
vloeistofdeksel zitten los.

Draai vast.

De pomp kan de vloeistofdruk
niet houden als hij stilvalt.

De bout van de membraanas zit los. Draai vast.

Motor of motorbesturing verkeerd
bedraad.

Sluit de draden aan zoals in de handleiding
beschreven.

De pomp komt niet op gang.

De lekdetector (indien aanwezig)
heeft aangesproken.

Controleer het membraan op scheuren of
onjuiste installatie. Herstel of vervang.

Verstopte aanzuigleiding. Nakijken; vrijmaken.

De kogels van de terugslagkleppen
kleven of lekken.

Reinig of vervang.

Het pompdebiet is niet
constant.

Membraan (of reserve) gescheurd. Vervangen.

De pomp maakt ongewoon
geluid.

De pomp werkt op of dicht bij de
stilvaldruk.

Stel de luchtdruk bij of laat de pomp
langzamer werken.

Er zit een fitting los. Draai vast. Gebruik draadborgmiddel.

O-ringen of asafdichting los of
beschadigd.

Vervangen.

Het luchtverbruik is hoger
dan verwacht.

Membraan (of reserve) gescheurd. Vervangen.

De aanzuigleiding zit los. Draai vast.

Membraan (of reserve) gescheurd. Vervangen.

Losse spruitstukken, beschadigde
zittingen of O-ringen.

Draai de spruitstukbouten aan of vervang de
zittingen of O-ringen.

Luchtbellen in de vloeistof.

De bout van membraanas is los. Draai vast.
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Probleemoplossing

ProbleemProbleemProbleem OorzaakOorzaakOorzaak OplossingOplossingOplossing

De klemmen van spruitstuk of
vloeistofdeksels zitten los.

Draai vast.Aan de buitenkant van de
pomp lekt vloeistof vanuit de
verbindingsnaden.

De O-ringen van het spruitstuk zijn
versleten.

Vervang de O-ringen.

De aardlekschakelaar heeft
uitgeschakeld.

Haal het motorbesturing van de groep met
aardlekschakelaar.

De elektrische voeding levert niet
voldoende vermogen.

Zoek de oorzaak van het probleem en los
dat op.

De motorbesturing geeft een
foutmelding of stopt ermee.

De operationele parameters zijn
overschreden.

Zie handleiding 3A3167 voor
gebeurteniscodes.

OPMERKING:OPMERKING:OPMERKING: Zie voor problemen met een VFD (Variable Frequency Drive) de handleiding daarvan. Zie de
Bedieningshandleiding voor problemen met de Graco-motorbesturing.
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Reparatie

ReparatieReparatieReparatie

DrukontlastingsprocedureDrukontlastingsprocedureDrukontlastingsprocedure

Volg altijd de Drukontlastingsprocedure
als u dit symbool ziet.

Deze apparatuur blijft onder druk staan totdat
de druk handmatig wordt ontlast. Volg altijd de
drukontlastingsprocedure wanneer u ophoudt met
de materiaalafgifte en vóór reiniging, controle
of onderhoud aan de apparatuur. Zo voorkomt
u ernstig letsel door vloeistof onder druk, zoals
spattende vloeistof.

1.1.1. ZetZetZet dedede pomppomppomp uituituit enenen ontkoppelontkoppelontkoppel dedede stroomstroomstroom vanvanvan hethethet
systeem.systeem.systeem.

2.2.2. SluitSluitSluit hethethet hoofdluchtventielhoofdluchtventielhoofdluchtventiel (J)(J)(J) omomom dedede luchtluchtlucht naarnaarnaar
dedede pomppomppomp afafaf tetete sluiten.sluiten.sluiten.

3.3.3. OpenOpenOpen hethethet vloeistofaftapventielvloeistofaftapventielvloeistofaftapventiel (L)(L)(L) omomom dedede
vloeistofdrukvloeistofdrukvloeistofdruk tetete ontlasten.ontlasten.ontlasten. HoudHoudHoud eeneeneen opvangbakopvangbakopvangbak
klaarklaarklaar omomom dedede afgetapteafgetapteafgetapte vloeistofvloeistofvloeistof opopop tetete vangen.vangen.vangen.

4.4.4. SluitSluitSluit hethethet luchtinlaatventielluchtinlaatventielluchtinlaatventiel vanvanvan dedede pomppomppomp (E)(E)(E) opopop
dedede persluchtbehuizing.persluchtbehuizing.persluchtbehuizing.

5.5.5. ToestellenToestellenToestellen metmetmet eeneeneen compressor:compressor:compressor: VerdraaiVerdraaiVerdraai dedede
kraankraankraan omomom alleallealle luchtluchtlucht tetete latenlatenlaten ontsnappen.ontsnappen.ontsnappen.

HetHetHet terugslagventielterugslagventielterugslagventiel reparerenreparerenrepareren

OPMERKING:OPMERKING:OPMERKING: Er zijn sets verkrijgbaar met
nieuwe keerklepkogels, membranen, en
verdeelstuk-O-ringen, in diverse materialen. Er is
ook een set met zitting en spruitstuk-O-ringen.

OPMERKING:OPMERKING:OPMERKING: Controleer ook altijd de zittingen als u
de kogels vervangt zodat de kogels altijd goed op de
zittingen aansluiten. Vervang ook de zittingen als het
oppervlak tekenen van slijtage vertoont.

DeDeDe keerkleppenkeerkleppenkeerkleppen demonterendemonterendemonteren

1.1.1. VolgVolgVolg dedede Drukontlastingsprocedure,Drukontlastingsprocedure,Drukontlastingsprocedure, pagepagepage 121212...
HaalHaalHaal dedede spanningspanningspanning vanvanvan dedede motormotormotor af.af.af. OntkoppelOntkoppelOntkoppel
alleallealle vloeistof-vloeistof-vloeistof- enenen luchtleidingen.luchtleidingen.luchtleidingen.

2.2.2. MaakMaakMaak dedede verdeelstukklemmenverdeelstukklemmenverdeelstukklemmen (6)(6)(6) losloslos enenen verwijderverwijderverwijder
vervolgensvervolgensvervolgens hethethet uitlaatverdeelstukuitlaatverdeelstukuitlaatverdeelstuk (3).(3).(3).

3.3.3. VerwijderVerwijderVerwijder dedede kogelkeerkleppen:kogelkeerkleppen:kogelkeerkleppen:

a.a.a. BijBijBij dedede 1040FG:1040FG:1040FG: verwijderverwijderverwijder dedede O-ringenO-ringenO-ringen (9),(9),(9),
zittingenzittingenzittingen (7)(7)(7) enenen kogelskogelskogels (8).(8).(8).

b.b.b. BijBijBij dedede 1040HS1040HS1040HS enenen 1040PH:1040PH:1040PH: verwijderverwijderverwijder dedede
kogelaanslagenkogelaanslagenkogelaanslagen (8),(8),(8), pakkingenpakkingenpakkingen (9)(9)(9) enenen kogelskogelskogels
(8).(8).(8).

4.4.4. HerhaalHerhaalHerhaal ditditdit voorvoorvoor hethethet inlaatverdeelstukinlaatverdeelstukinlaatverdeelstuk (4),(4),(4), dedede
O-ringenO-ringenO-ringen (9),(9),(9), dedede zittingenzittingenzittingen (7)(7)(7) enenen dedede kogelskogelskogels (8).(8).(8).

5.5.5. ZieZieZie voorvoorvoor verdereverdereverdere demontage:demontage:demontage:
DeDeDe membranenmembranenmembranen demonterendemonterendemonteren,,, pagepagepage 141414...

DeDeDe keerkleppenkeerkleppenkeerkleppen weerweerweer ininin elkaarelkaarelkaar zettenzettenzetten

1.1.1. ReinigReinigReinig alleallealle onderdelenonderdelenonderdelen enenen controleercontroleercontroleer zezeze opopop
slijtageslijtageslijtage ofofof beschadiging.beschadiging.beschadiging. VervangVervangVervang zozozo nodignodignodig
onderdelen.onderdelen.onderdelen.

2.2.2. ZetZetZet allesallesalles weerweerweer ininin elkaarelkaarelkaar ininin omgekeerdeomgekeerdeomgekeerde volgorde,volgorde,volgorde,
metmetmet inachtneminginachtneminginachtneming vanvanvan alleallealle opmerkingenopmerkingenopmerkingen ininin dedede
afbeelding.afbeelding.afbeelding. PlaatsPlaatsPlaats hethethet inlaatspruitstukinlaatspruitstukinlaatspruitstuk eerst.eerst.eerst.
LetLetLet opopop datdatdat dedede kogelkeerkleppenkogelkeerkleppenkogelkeerkleppen (7-9)(7-9)(7-9) enenen dedede
spruitstukkenspruitstukkenspruitstukken (3,(3,(3, 4)4)4) exactexactexact zozozo ininin elkaarelkaarelkaar komenkomenkomen tetete
zitten,zitten,zitten, zoalszoalszoals ininin dedede afbeeldingenafbeeldingenafbeeldingen tetete zienzienzien is.is.is. DeDeDe
pijlenpijlenpijlen opopop dedede vloeistofdekselsvloeistofdekselsvloeistofdeksels (2)(2)(2) moetenmoetenmoeten naarnaarnaar hethethet
uitlaatspruitstukuitlaatspruitstukuitlaatspruitstuk (3)(3)(3) wijzen.wijzen.wijzen.
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Reparatie

1040FG1040FG1040FG

1
DeDeDe pijlenpijlenpijlen opopop beidebeidebeide dekselsdekselsdeksels moetenmoetenmoeten naarnaarnaar
hethethet uitlaatspruitstukuitlaatspruitstukuitlaatspruitstuk wijzen.wijzen.wijzen.

1040HS1040HS1040HS ofofof 1040PH1040PH1040PH
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Reparatie

HetHetHet membraanmembraanmembraan reparerenreparerenrepareren

DeDeDe membranenmembranenmembranen demonterendemonterendemonteren

OPMERKING:OPMERKING:OPMERKING: ErErEr zijnzijnzijn membraansetsmembraansetsmembraansets ininin allerleiallerleiallerlei
materialenmaterialenmaterialen enenen stijlenstijlenstijlen beschikbaar.beschikbaar.beschikbaar. ZieZieZie hethethet hoofdstukhoofdstukhoofdstuk
Onderdelen.Onderdelen.Onderdelen.

1.1.1. VolgVolgVolg dedede Drukontlastingsprocedure,Drukontlastingsprocedure,Drukontlastingsprocedure, pagepagepage 121212...
HaalHaalHaal dedede spanningspanningspanning vanvanvan dedede motormotormotor af.af.af. MaakMaakMaak alleallealle
slangenslangenslangen los.los.los.

2.2.2. VerwijderVerwijderVerwijder dedede verdeelstukkenverdeelstukkenverdeelstukken enenen demonteerdemonteerdemonteer
dedede kogelkeerkleppenkogelkeerkleppenkogelkeerkleppen zoalszoalszoals uiteengezetuiteengezetuiteengezet ininin
HetHetHet terugslagventielterugslagventielterugslagventiel reparerenreparerenrepareren,,, pagepagepage 121212...

3.3.3. HaalHaalHaal dedede klemmenklemmenklemmen (5)(5)(5) vanvanvan dedede vloeistofdekselsvloeistofdekselsvloeistofdeksels enenen
trektrektrek dedede vloeistofdekselsvloeistofdekselsvloeistofdeksels vanvanvan dedede pomp.pomp.pomp.

4.4.4. DraaiDraaiDraai dedede schroevenschroevenschroeven losloslos enenen verwijderverwijderverwijder hethethet dekseldekseldeksel
vanvanvan dedede motorventilator.motorventilator.motorventilator. VerdraaiVerdraaiVerdraai metmetmet dedede handhandhand
dedede motorventilatormotorventilatormotorventilator zodatzodatzodat dedede zuigerzuigerzuiger geheelgeheelgeheel naarnaarnaar
éénéénéén kantkantkant gaat.gaat.gaat.

OPMERKING:OPMERKING:OPMERKING: AlsAlsAls dedede pomppomppomp nognognog aanaanaan dedede motormotormotor
bevestigdbevestigdbevestigd is,is,is, haalhaalhaal uuu dedede plugplugplug (124)(124)(124) enenen dedede O-ringO-ringO-ring
(134)(134)(134) los.los.los. GebruikGebruikGebruik eeneeneen 101010 mmmmmm pijpsleutelpijpsleutelpijpsleutel omomom
dedede asasas metmetmet dedede klokklokklok meemeemee tetete draaiendraaiendraaien zodatzodatzodat dedede
zuigerzuigerzuiger naarnaarnaar éénéénéén kantkantkant gaat.gaat.gaat. DeDeDe pijpsleutelpijpsleutelpijpsleutel moetmoetmoet
makkelijkmakkelijkmakkelijk tetete verdraaienverdraaienverdraaien zijn.zijn.zijn. ZetZetZet nietnietniet meermeermeer krachtkrachtkracht
dandandan 1,71,71,7 N•mN•mN•m (15(15(15 in-lb).in-lb).in-lb). StopStopStop alsalsals eeneeneen grotergrotergroter
aandraaimomentaandraaimomentaandraaimoment nodignodignodig blijkt.blijkt.blijkt. VerwijderVerwijderVerwijder dedede motor.motor.motor.
ZieZieZie ReparatieReparatieReparatie middenstukmiddenstukmiddenstuk,,, pagepagepage 171717

5.5.5. OvermoldedOvermoldedOvermolded membranenmembranenmembranen (((POPOPO-modellen)-modellen)-modellen)

a.a.a. ZetZetZet eeneeneen steeksleutelsteeksleutelsteeksleutel vanvanvan 5/85/85/8 inchinchinch opopop dedede
vlakkevlakkevlakke zijdenzijdenzijden vanvanvan dedede blootliggendeblootliggendeblootliggende zuigeras.zuigeras.zuigeras.
HetHetHet membraanmembraanmembraan (12)(12)(12) kankankan metmetmet dedede handhandhand wordenwordenworden
losgeschroefd.losgeschroefd.losgeschroefd. VerwijderVerwijderVerwijder dedede membraanplaatmembraanplaatmembraanplaat
aanaanaan dedede luchtzijdeluchtzijdeluchtzijde (11).(11).(11).

b.b.b. LaatLaatLaat dedede zuigerzuigerzuiger helemaalhelemaalhelemaal naarnaarnaar éénéénéén kantkantkant
gaangaangaan doordoordoor dedede aandrijfasaandrijfasaandrijfas tetete verdraaien.verdraaien.verdraaien. BijBijBij
AC-modellenAC-modellenAC-modellen kuntkuntkunt uuu dedede zuigerzuigerzuiger bewegenbewegenbewegen
doordoordoor metmetmet dedede handhandhand dedede motorventilatormotorventilatormotorventilator tetete
verdraaien.verdraaien.verdraaien. (Zie(Zie(Zie dedede instructiesinstructiesinstructies ininin stapstapstap 4.)4.)4.)
HerhaalHerhaalHerhaal stapstapstap 5a.5a.5a.

6.6.6. AlleAlleAlle andereandereandere membranenmembranenmembranen

a.a.a. ZetZetZet eeneeneen steeksleutelsteeksleutelsteeksleutel vanvanvan 5/85/85/8 inchinchinch overoverover dedede
afplattingenafplattingenafplattingen vanvanvan dedede blootliggendeblootliggendeblootliggende zuigeras.zuigeras.zuigeras.
GebruikGebruikGebruik eeneeneen 151515 mmmmmm steeksleutelsteeksleutelsteeksleutel omomom dedede
asboutasboutasbout (15)(15)(15) tetete verwijderen.verwijderen.verwijderen. VerwijderVerwijderVerwijder
vervolgensvervolgensvervolgens alleallealle onderdelenonderdelenonderdelen vanvanvan hethethet
membraan.membraan.membraan.

b.b.b. LaatLaatLaat dedede zuigerzuigerzuiger helemaalhelemaalhelemaal naarnaarnaar éénéénéén kantkantkant
gaangaangaan doordoordoor dedede aandrijfasaandrijfasaandrijfas tetete verdraaien.verdraaien.verdraaien. BijBijBij
AC-modellenAC-modellenAC-modellen kuntkuntkunt uuu dedede zuigerzuigerzuiger bewegenbewegenbewegen
doordoordoor metmetmet dedede handhandhand dedede motorventilatormotorventilatormotorventilator tetete
verdraaien.verdraaien.verdraaien. (Zie(Zie(Zie dedede instructiesinstructiesinstructies ininin stapstapstap 4.)4.)4.)
HerhaalHerhaalHerhaal stapstapstap 6a.6a.6a.

7.7.7. ZieZieZie voorvoorvoor verdereverdereverdere demontagedemontagedemontage
vanvanvan dedede middensectie:middensectie:middensectie:
DeDeDe middensectiemiddensectiemiddensectie demonterendemonterendemonteren,,, pagepagepage 171717...
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DeDeDe membranenmembranenmembranen weerweerweer ininin elkaarelkaarelkaar zettenzettenzetten

VolgVolgVolg alleallealle notitiesnotitiesnotities ininin dedede afbeeldingenafbeeldingenafbeeldingen opopop dedede volgendevolgendevolgende
pagina.pagina.pagina. DezeDezeDeze notitiesnotitiesnotities bevattenbevattenbevatten belangrijkebelangrijkebelangrijke informatie.informatie.informatie.

LETLETLET OPOPOP
Na hermontage moet het draadborgmiddel 12
uur uitharden, of volgens de instructies van de
fabrikant, voordat de pomp weer gebruikt mag
worden. Als de bout van de membraanas losraakt,
zal er schade aan de pomp ontstaan.

TIP:TIP:TIP: Volg ook Reparatie middenstuk, page 17 als
u ook de middensectie repareert of onderhoudt
(aandrijfas, zuiger, etc.), voordat u de membranen
weer aanbrengt.

1.1.1. ReinigReinigReinig alleallealle onderdelenonderdelenonderdelen enenen controleercontroleercontroleer opopop slijtageslijtageslijtage
ofofof beschadiging.beschadiging.beschadiging. VervangVervangVervang zozozo nodignodignodig onderdelen.onderdelen.onderdelen.
ZorgZorgZorg datdatdat dedede middensectiemiddensectiemiddensectie schoonschoonschoon enenen droogdroogdroog is.is.is.

2.2.2. OvermoldedOvermoldedOvermolded membranenmembranenmembranen (PO)(PO)(PO)

a.a.a. AlsAlsAls dedede stelschroefstelschroefstelschroef vanvanvan hethethet membraanmembraanmembraan loskomtloskomtloskomt
ofofof werdwerdwerd vervangen,vervangen,vervangen, moetmoetmoet ererer permanentpermanentpermanent
(rood)(rood)(rood) draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel opopop hethethet schroefdraadschroefdraadschroefdraad
aanaanaan dedede membraanzijdemembraanzijdemembraanzijde wordenwordenworden aangebracht.aangebracht.aangebracht.
SchroefSchroefSchroef dezedezedeze stevigstevigstevig vastvastvast ininin hethethet membraan.membraan.membraan.

b.b.b. MonteerMonteerMonteer dedede plaatplaatplaat aanaanaan dedede luchtzijdeluchtzijdeluchtzijde (11)(11)(11) opopop
hethethet membraan.membraan.membraan. DeDeDe afgerondeafgerondeafgeronde zijdezijdezijde vanvanvan
dedede plaatplaatplaat moetmoetmoet naarnaarnaar hethethet membraanmembraanmembraan wordenwordenworden
gericht.gericht.gericht.

c.c.c. ReinigReinigReinig dedede vrouwelijkevrouwelijkevrouwelijke schroefdraadschroefdraadschroefdraad vanvanvan
dedede zuigeraszuigeraszuigeras metmetmet eeneeneen draadborsteldraadborsteldraadborstel diediedie
ininin oplosmiddeloplosmiddeloplosmiddel isisis gedipt,gedipt,gedipt, omomom eventueeleventueeleventueel
achtergeblevenachtergeblevenachtergebleven draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel tetete
verwijderen.verwijderen.verwijderen. BrengBrengBreng eeneeneen draadborg-primerdraadborg-primerdraadborg-primer
aanaanaan enenen laatlaatlaat diediedie drogen.drogen.drogen.

d.d.d. GrondigGrondigGrondig reinigen.reinigen.reinigen. BrengBrengBreng dandandan middelsterkmiddelsterkmiddelsterk
(blauw)(blauw)(blauw) draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel (blauw)(blauw)(blauw) aanaanaan opopop hethethet
schroefdraadschroefdraadschroefdraad vanvanvan dedede membraanconstructie.membraanconstructie.membraanconstructie.

e.e.e. ZetZetZet eeneeneen steeksleutelsteeksleutelsteeksleutel vanvanvan 5/85/85/8 inchinchinch overoverover dedede
afplattingenafplattingenafplattingen vanvanvan dedede zuigeras.zuigeras.zuigeras. DraaiDraaiDraai hethethet
geheelgeheelgeheel metmetmet dedede handhandhand zozozo strakstrakstrak mogelijkmogelijkmogelijk ininin dedede
as.as.as.

f.f.f. LaatLaatLaat dedede zuigerzuigerzuiger helemaalhelemaalhelemaal naarnaarnaar éénéénéén kantkantkant
gaangaangaan doordoordoor dedede aandrijfasaandrijfasaandrijfas tetete verdraaien.verdraaien.verdraaien. BijBijBij
AC-modellenAC-modellenAC-modellen kuntkuntkunt uuu dedede zuigerzuigerzuiger bewegenbewegenbewegen
doordoordoor metmetmet dedede handhandhand dedede motorventilatormotorventilatormotorventilator tetete
verdraaien.verdraaien.verdraaien. ZieZieZie dedede instructiesinstructiesinstructies ininin stapstapstap 444 vanvanvan
DeDeDe membranenmembranenmembranen demonterendemonterendemonteren,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. HerhaalHerhaalHerhaal allesallesalles voorvoorvoor hethethet andereandereandere membraan.membraan.membraan.

3.3.3. AlleAlleAlle andereandereandere membranenmembranenmembranen ––– metalenmetalenmetalen pompenpompenpompen

a.a.a. ReinigReinigReinig dedede membraanboutmembraanboutmembraanbout (14)(14)(14) grondiggrondiggrondig ofofof
vervangvervangvervang hem.hem.hem. BrengBrengBreng dedede O-ringO-ringO-ring (15)(15)(15) aan.aan.aan.

b.b.b. MonteerMonteerMonteer dedede plaatplaatplaat aanaanaan dedede vloeistofzijdevloeistofzijdevloeistofzijde (10),(10),(10),
hethethet membraanmembraanmembraan (12),(12),(12), hethethet steunmembraansteunmembraansteunmembraan (13,(13,(13,
waarwaarwaar aanwezig),aanwezig),aanwezig), enenen hethethet membraanplaatjemembraanplaatjemembraanplaatje
aanaanaan dedede luchtzijdeluchtzijdeluchtzijde (11)(11)(11) opopop dedede bout,bout,bout, preciespreciesprecies
zoalszoalszoals afgebeeld.afgebeeld.afgebeeld.

c.c.c. ReinigReinigReinig hethethet vrouwelijkevrouwelijkevrouwelijke schroefdraadschroefdraadschroefdraad vanvanvan dedede
zuigeraszuigeraszuigeras metmetmet eeneeneen draadborsteldraadborsteldraadborstel diediedie gediptgediptgedipt isisis ininin
oplosmiddel,oplosmiddel,oplosmiddel, omomom eventueeleventueeleventueel achtergeblevenachtergeblevenachtergebleven
draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel tetete verwijderen.verwijderen.verwijderen. BrengBrengBreng eeneeneen
draadborg-primerdraadborg-primerdraadborg-primer aanaanaan enenen laatlaatlaat diediedie drogen.drogen.drogen.

d.d.d. BrengBrengBreng blauwblauwblauw draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel vanvanvan
gemiddeldegemiddeldegemiddelde sterktesterktesterkte aanaanaan opopop dedede schroefdraadschroefdraadschroefdraad
vanvanvan dedede bout.bout.bout.

e.e.e. ZetZetZet eeneeneen steeksleutelsteeksleutelsteeksleutel vanvanvan 5/85/85/8 inchinchinch opopop dedede
vlakkevlakkevlakke zijdenzijdenzijden vanvanvan dedede zuigeras.zuigeras.zuigeras. DraaiDraaiDraai dedede boutboutbout
opopop dedede asasas enenen draaidraaidraai aanaanaan tottottot 81-9581-9581-95 N•mN•mN•m (60-70(60-70(60-70
ft-lb).ft-lb).ft-lb).

f.f.f. LaatLaatLaat dedede zuigerzuigerzuiger helemaalhelemaalhelemaal naarnaarnaar éénéénéén kantkantkant
gaangaangaan doordoordoor dedede aandrijfasaandrijfasaandrijfas tetete verdraaien.verdraaien.verdraaien. BijBijBij
AC-modellenAC-modellenAC-modellen kuntkuntkunt uuu dedede zuigerzuigerzuiger bewegenbewegenbewegen
doordoordoor metmetmet dedede handhandhand dedede motorventilatormotorventilatormotorventilator tetete
verdraaien.verdraaien.verdraaien. ZieZieZie dedede instructiesinstructiesinstructies ininin stapstapstap 444 vanvanvan
DeDeDe membranenmembranenmembranen demonterendemonterendemonteren,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. HerhaalHerhaalHerhaal allesallesalles voorvoorvoor hethethet andereandereandere membraan.membraan.membraan.
4.4.4. MonteerMonteerMonteer dedede vloeistofdeksels.vloeistofdeksels.vloeistofdeksels. DeDeDe pijlenpijlenpijlen

opopop dedede vloeistofdekselsvloeistofdekselsvloeistofdeksels moetenmoetenmoeten naarnaarnaar hethethet
uitlaatverdeelstukuitlaatverdeelstukuitlaatverdeelstuk zijnzijnzijn gericht.gericht.gericht. DraaiDraaiDraai dedede
bevestigingsklembevestigingsklembevestigingsklem (5)(5)(5) vast.vast.vast.
OPMERKING:OPMERKING:OPMERKING: UUU kuntkuntkunt dedede montagemontagemontage
vergemakkelijkenvergemakkelijkenvergemakkelijken doordoordoor opopop dedede schroefdraadschroefdraadschroefdraad vanvanvan
dedede klemmenklemmenklemmen eeneeneen smeermiddelsmeermiddelsmeermiddel tegentegentegen vastlopenvastlopenvastlopen
aanaanaan tetete brengen,brengen,brengen, mitsmitsmits ditditdit geschiktgeschiktgeschikt isisis voorvoorvoor
voedseltoepassingen.voedseltoepassingen.voedseltoepassingen.

5.5.5. MonteerMonteerMonteer dedede keerkleppenkeerkleppenkeerkleppen enenen
verdeelstukkenverdeelstukkenverdeelstukken weer.weer.weer. ZieZieZie
DeDeDe keerkleppenkeerkleppenkeerkleppen weerweerweer ininin elkaarelkaarelkaar zetten,zetten,zetten, pagepagepage 121212...
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1
AfgerondeAfgerondeAfgeronde zijdezijdezijde isisis naarnaarnaar hethethet membraanmembraanmembraan toetoetoe
gericht.gericht.gericht.

222---deligedeligedelige modellenmodellenmodellen (((PTPTPT ofofof PSPSPS)))

2
BrengBrengBreng middelsterkmiddelsterkmiddelsterk (blauw)(blauw)(blauw)
draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel aanaanaan opopop dedede
schroefdraden.schroefdraden.schroefdraden.

3
DeDeDe markeringenmarkeringenmarkeringen aanaanaan dedede LUCHTZIJDELUCHTZIJDELUCHTZIJDE
vanvanvan hethethet membraanmembraanmembraan moetenmoetenmoeten naarnaarnaar hethethet
middenhuismiddenhuismiddenhuis gerichtgerichtgericht zijn.zijn.zijn.

4
AlsAlsAls dedede schroefschroefschroef losraaktlosraaktlosraakt ofofof wordtwordtwordt
vervangen,vervangen,vervangen, dientdientdient permanentpermanentpermanent
(rood)(rood)(rood) draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel tetete wordenwordenworden
aangebrachtaangebrachtaangebracht opopop hethethet schroefdraadschroefdraadschroefdraad aanaanaan
membraanzijde.membraanzijde.membraanzijde. BrengBrengBreng middelsterkmiddelsterkmiddelsterk
(blauw)(blauw)(blauw) draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel aanaanaan opopop hethethet
schroefdraadschroefdraadschroefdraad aanaanaan dedede aszijde.aszijde.aszijde.

5
DraaiDraaiDraai aanaanaan tottottot 818181---959595 N•mN•mN•m (60(60(60---707070 ftftft---lb)lb)lb) bijbijbij
maximaalmaximaalmaximaal 100100100 tpm.tpm.tpm.

6
BrengBrengBreng primerprimerprimer aanaanaan opopop dedede vrouwelijkevrouwelijkevrouwelijke
schroefdraad.schroefdraad.schroefdraad. DaarnaDaarnaDaarna latenlatenlaten drogen.drogen.drogen.

ModellenModellenModellen metmetmet overmoldedovermoldedovermolded membranenmembranenmembranen (((POPOPO))) StandaardmodellenStandaardmodellenStandaardmodellen (((SPSPSP)))

LETLETLET OPOPOP
NaNaNa hermontagehermontagehermontage moetmoetmoet hethethet draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel 121212
uuruuruur uitharden,uitharden,uitharden, ofofof volgensvolgensvolgens dedede instructiesinstructiesinstructies vanvanvan dedede
fabrikant,fabrikant,fabrikant, voordatvoordatvoordat dedede pomppomppomp weerweerweer gebruiktgebruiktgebruikt magmagmag
worden.worden.worden. AlsAlsAls dedede boutboutbout vanvanvan dedede membraanasmembraanasmembraanas losloslos raakt,raakt,raakt,
zalzalzal schadeschadeschade aanaanaan dedede pomppomppomp ontstaan.ontstaan.ontstaan.
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ReparatieReparatieReparatie middenstukmiddenstukmiddenstuk

DeDeDe middensectiemiddensectiemiddensectie demonterendemonterendemonteren

ZieZieZie dedede afbeeldingenafbeeldingenafbeeldingen opopop dedede volgendevolgendevolgende pagina.pagina.pagina.

1.1.1. VolgVolgVolg dedede Drukontlastingsprocedure,Drukontlastingsprocedure,Drukontlastingsprocedure, pagepagepage 121212...
OntkoppelOntkoppelOntkoppel alleallealle vloeistof-vloeistof-vloeistof- enenen luchtleidingen.luchtleidingen.luchtleidingen.

2.2.2. VerwijderVerwijderVerwijder dedede verdeelstukkenverdeelstukkenverdeelstukken enenen
terugslagventielonderdelenterugslagventielonderdelenterugslagventielonderdelen volgensvolgensvolgens dedede instructieinstructieinstructie
ininin DeDeDe keerkleppenkeerkleppenkeerkleppen demonteren,demonteren,demonteren, pagepagepage 121212...

3.3.3. VerwijderVerwijderVerwijder dedede vloeistofdekselsvloeistofdekselsvloeistofdeksels enenen
membranenmembranenmembranen volgensvolgensvolgens dedede instructieinstructieinstructie ininin
DeDeDe membranenmembranenmembranen demonterendemonterendemonteren,,, pagepagepage 141414...

TIP:TIP:TIP: KlemKlemKlem dedede montagesteunmontagesteunmontagesteun (27)(27)(27) vanvanvan dedede
tandwielkasttandwielkasttandwielkast aanaanaan dedede werkbank.werkbank.werkbank. LaatLaatLaat dedede pomppomppomp
aanaanaan dedede motormotormotor zitten.zitten.zitten.

4.4.4. HaalHaalHaal dedede 444 boutenboutenbouten (117)(117)(117) metmetmet eeneeneen inbussleutelinbussleutelinbussleutel vanvanvan
555 mmmmmm los.los.los. TrekTrekTrek dedede pomppomppomp vanvanvan hethethet uitlijnhuisuitlijnhuisuitlijnhuis (116)(116)(116)
af.af.af.

TIP:TIP:TIP: HetHetHet kankankan nodignodignodig zijnzijnzijn omomommetmetmet eeneeneen rubberrubberrubber hamerhamerhamer
opopop dedede pomppomppomp tetete kloppenkloppenkloppen omomom dedede koppelingkoppelingkoppeling losloslos tetete
krijgen.krijgen.krijgen.

5.5.5. DraaiDraaiDraai metmetmet eeneeneen 5/165/165/16 steeksleutelsteeksleutelsteeksleutel dedede plugplugplug (124)(124)(124) los.los.los.
DraaiDraaiDraai metmetmet eeneeneen 303030 mmmmmm dopsleuteldopsleuteldopsleutel dedede lagerboutlagerboutlagerbout
(106)(106)(106) enenen dedede O-ringO-ringO-ring (108)(108)(108) vanvanvan dedede bovenkant.bovenkant.bovenkant.

6.6.6. VerdraaiVerdraaiVerdraai dedede asasas zodanigzodanigzodanig datdatdat dedede groefgroefgroef (G)(G)(G) ininin dedede asasas
(112)(112)(112) bovenaanbovenaanbovenaan zit,zit,zit, uitgelijnduitgelijnduitgelijnd metmetmet dedede markeringmarkeringmarkering
(A)(A)(A) opopop hethethet middenhuis.middenhuis.middenhuis.

7.7.7. DraaiDraaiDraai eeneeneen 3/4–163/4–163/4–16 boutboutbout ininin hethethet gatgatgat voorvoorvoor dedede plugplugplug
(124),(124),(124), enenen duwduwduw daarmeedaarmeedaarmee dedede aandrijfasaandrijfasaandrijfas (112)(112)(112) eruit.eruit.eruit.
UUU kuntkuntkunt ookookook dedede lagerboutlagerboutlagerbout (106)(106)(106) gebruiken,gebruiken,gebruiken, maarmaarmaar
haalhaalhaal dandandan eersteersteerst hethethet lagerlagerlager (107)(107)(107) weg.weg.weg. ZorgZorgZorg datdatdat
dedede groefgroefgroef ininin dedede aandrijfasaandrijfasaandrijfas uitgelijnduitgelijnduitgelijnd blijftblijftblijft metmetmet dedede
markeringenmarkeringenmarkeringen opopop hethethet middenstuk.middenstuk.middenstuk.

LETLETLET OPOPOP
EenEenEen goedegoedegoede uitlijninguitlijninguitlijning isisis essentieel.essentieel.essentieel. GebruikGebruikGebruik
geengeengeen grotergrotergroter aandraaimomentaandraaimomentaandraaimoment dandandan 1,11,11,1 N•mN•mN•m
(10(10(10 ininin---lb).lb).lb). DoorDoorDoor tetete vastvastvast aandraaienaandraaienaandraaien kankankan hethethet
schroefdraadschroefdraadschroefdraad vanvanvan dedede behuizingbehuizingbehuizing beschadigdbeschadigdbeschadigd
raken.raken.raken. ControleerControleerControleer alsalsals uuu weerstandweerstandweerstand voeltvoeltvoelt dedede
uitlijninguitlijninguitlijning vanvanvan dedede aandrijfas,aandrijfas,aandrijfas, ofofof neemneemneem contactcontactcontact opopop
metmetmet uwuwuw verdeler.verdeler.verdeler.

8.8.8. VerwijderVerwijderVerwijder dedede afdichtingshouderafdichtingshouderafdichtingshouder (110),(110),(110), dedede O-ringO-ringO-ring
(109)(109)(109) enenen dedede radialeradialeradiale afdichtingafdichtingafdichting (111)(111)(111) metmetmet O-ringO-ringO-ring
(111a).(111a).(111a).

9.9.9. SchuifSchuifSchuif dedede completecompletecomplete zuigerzuigerzuiger (102)(102)(102) uituituit hethethet
middenstuk.middenstuk.middenstuk.

10.10.10. LaatLaatLaat dedede koppelingkoppelingkoppeling (114)(114)(114) vanvanvan dedede tandwielkasttandwielkasttandwielkast aanaanaan
dedede asasas (118)(118)(118) vanvanvan dedede tandwielkasttandwielkasttandwielkast zitten,zitten,zitten, tenzijtenzijtenzij dedede
koppelingkoppelingkoppeling beschadigdbeschadigdbeschadigd is.is.is. IsIsIs verwijderingverwijderingverwijdering nodig,nodig,nodig,
verwijderverwijderverwijder dandandan eersteersteerst hethethet uitlijnhuisuitlijnhuisuitlijnhuis (116).(116).(116). GebruikGebruikGebruik
eeneeneen zeskantsleutelzeskantsleutelzeskantsleutel vanvanvan 888 mmmmmm omomom dedede schroefschroefschroef
(115)(115)(115) losloslos tetete draaiendraaiendraaien enenen verwijderverwijderverwijder vervolgensvervolgensvervolgens dedede
tandwielkastkoppelingtandwielkastkoppelingtandwielkastkoppeling (114).(114).(114).

OPMERKING:OPMERKING:OPMERKING: AlsAlsAls dedede koppelingkoppelingkoppeling nietnietniet losloslos wilwilwil
komen,komen,komen, kuntkuntkunt uuu eeneeneen lagertrekkerlagertrekkerlagertrekker gebruiken.gebruiken.gebruiken.
GebruikGebruikGebruik geengeengeen scherpscherpscherp gereedschap,gereedschap,gereedschap, datdatdat dedede
bevestigingsflensbevestigingsflensbevestigingsflens vanvanvan dedede tandwielkasttandwielkasttandwielkast zouzouzou
kunnenkunnenkunnen beschadigen.beschadigen.beschadigen.
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1
Breng middelsterk (blauw)
draadborgmiddel aan op de
schroefdraden.

2 Aandraaien tot 20-34 N•m (15-25 ft-lb).

3
De lippen moeten naar BINNENBINNENBINNEN wijzen,
naar het midden.

4
Breng een smeermiddel tegen vastlopen
ruim aan op de oppervlakken van de
aandrijfas.

5
Installeer de complete aandrijfas, met
de groef omhoog.

6

Draai de schroeven kruislings aan,
5 omwentelingen per keer, zodat de
koppeling gelijkmatig vast komt te zitten.
Draai aan met 15-18 N•m (130-160
in-lb).

7
Breng smeermiddel aan op de binnenste
aansluitvlakken.

18 3A4086R



Reparatie

DeDeDe middensectiemiddensectiemiddensectie hermonterenhermonterenhermonteren

ZieZieZie dedede afbeeldingenafbeeldingenafbeeldingen opopop dedede vorigevorigevorige pagina.pagina.pagina.

1.1.1. ReinigReinigReinig enenen droogdroogdroog hethethet middenhuismiddenhuismiddenhuis (101),(101),(101), hethethet
middenmiddenmidden vanvanvan dedede zuigerzuigerzuiger (102)(102)(102) enenen dedede aandrijfasaandrijfasaandrijfas
(112).(112).(112).

2.2.2. InspecteerInspecteerInspecteer dedede zuigerzuigerzuiger opopop overmatigeovermatigeovermatige slijtageslijtageslijtage enenen
vervangvervangvervang hemhemhem indienindienindien nodig.nodig.nodig. VetVetVet dedede zuigerzuigerzuiger ininin zoalszoalszoals
afgebeeldafgebeeldafgebeeld opopop paginapaginapagina 18.18.18. BrengBrengBreng diediedie aanaanaan ininin hethethet
middenstukmiddenstukmiddenstuk metmetmet dedede groefgroefgroef bovenaan,bovenaan,bovenaan, uitgelijnduitgelijnduitgelijnd
metmetmet hethethet gatgatgat voorvoorvoor dedede lagerboutlagerboutlagerbout (106)(106)(106) ininin hethethet
middenstuk.middenstuk.middenstuk.

3.3.3. InstalleerInstalleerInstalleer hethethet lagerlagerlager (107,(107,(107, alsalsals hethethet vanvanvan dedede
lagerboutlagerboutlagerbout gehaaldgehaaldgehaald was),was),was), dedede O-ringO-ringO-ring (108)(108)(108) enenen dedede
lagerboutlagerboutlagerbout (106).(106).(106). BrengBrengBreng middelsterkmiddelsterkmiddelsterk (blauw)(blauw)(blauw)
draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel aanaanaan opopop dedede lagerbout.lagerbout.lagerbout. ZorgZorgZorg
datdatdat hethethet lagerlagerlager (107)(107)(107) ininin dedede groefgroefgroef opopop dedede zuigerzuigerzuiger
valt,valt,valt, zoalszoalszoals ininin dedede afbeelding.afbeelding.afbeelding. DeDeDe zuigerzuigerzuiger moetmoetmoet vrijvrijvrij
kunnenkunnenkunnen bewegen.bewegen.bewegen. DraaiDraaiDraai dedede boutboutbout aanaanaan tottottot 20–3420–3420–34
N•mN•mN•m (15–25(15–25(15–25 ft-lb).ft-lb).ft-lb).

4.4.4. LetLetLet eroperoperop datdatdat hethethet afdichtendeafdichtendeafdichtende oppervlakoppervlakoppervlak vanvanvan
dedede aandrijfasaandrijfasaandrijfas (112)(112)(112) schoonschoonschoon is.is.is. InstalleerInstalleerInstalleer dedede
afdichtingshouderafdichtingshouderafdichtingshouder (110†)(110†)(110†) enenen dedede radialeradialeradiale afdichtingafdichtingafdichting
(111†)(111†)(111†) opopop dedede aandrijfas.aandrijfas.aandrijfas. LetLetLet eroperoperop datdatdat dedede O-ringO-ringO-ring
(111a†)(111a†)(111a†) opopop dedede radialeradialeradiale afdichtingafdichtingafdichting zit.zit.zit. DeDeDe lippenlippenlippen
opopop dedede radialeradialeradiale afdichtingafdichtingafdichting (111†)(111†)(111†) moetenmoetenmoeten naarnaarnaar
BINNENBINNENBINNEN wijzen,wijzen,wijzen, naarnaarnaar hethethet midden.midden.midden.

5.5.5. InstalleerInstalleerInstalleer dedede O-ringO-ringO-ring (109†).(109†).(109†).
6.6.6. BrengBrengBreng eeneeneen smeermiddelsmeermiddelsmeermiddel tegentegentegen vastlopenvastlopenvastlopen aanaanaan opopop

dedede aansluitendeaansluitendeaansluitende vlakkenvlakkenvlakken vanvanvan dedede aandrijfas,aandrijfas,aandrijfas, zoalszoalszoals
ininin dedede afbeeldingafbeeldingafbeelding opopop paginapaginapagina 18.18.18.

7.7.7. CentreerCentreerCentreer dedede zuigerzuigerzuiger ininin hethethet huishuishuis enenen brengbrengbreng hethethet
geheelgeheelgeheel vanvanvan dedede aandrijfasaandrijfasaandrijfas (112)(112)(112) ininin hethethet middenhuismiddenhuismiddenhuis
(101),(101),(101), metmetmet dedede groefgroefgroef (G)(G)(G) omhoog.omhoog.omhoog.

8.8.8. ControleerControleerControleer dedede askoppelingaskoppelingaskoppeling (114)(114)(114) opopop slijtageslijtageslijtage enenen
vervangvervangvervang hethethet onderdeelonderdeelonderdeel waarwaarwaar nodig.nodig.nodig. BrengBrengBreng dedede
koppelingkoppelingkoppeling aanaanaan opopop dedede aandrijfas.aandrijfas.aandrijfas.

9.9.9. BrengBrengBreng dedede koppelingkoppelingkoppeling (114)(114)(114) vanvanvan dedede tandwielkasttandwielkasttandwielkast opopop
dedede as,as,as, alsalsals diediedie koppelingkoppelingkoppeling verwijderdverwijderdverwijderd was.was.was. BrengBrengBreng
middelsterkmiddelsterkmiddelsterk (blauw)(blauw)(blauw) draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel aanaanaan enenen
plaatsplaatsplaats dedede schroefschroefschroef (115).(115).(115). DraaiDraaiDraai aanaanaan tottottot 47-6147-6147-61
N•mN•mN•m (35-45(35-45(35-45 ft-lb).ft-lb).ft-lb). BevestigBevestigBevestig dandandan metmetmet behulpbehulpbehulp vanvanvan
dedede schroevenschroevenschroeven (120,(120,(120, 122)122)122) enenen sluitringensluitringensluitringen (119)(119)(119)
hethethet uitlijnhuisuitlijnhuisuitlijnhuis (116)(116)(116) enenen hethethet hijsooghijsooghijsoog (139)(139)(139) aanaanaan dedede
tandwielkast.tandwielkast.tandwielkast. DraaiDraaiDraai aanaanaan metmetmet 15-1815-1815-18 N•mN•mN•m (130-160(130-160(130-160
in-lb).in-lb).in-lb).

10.10.10. PlaatsPlaatsPlaats dedede O-ringO-ringO-ring (130)(130)(130) vanvanvan hethethet uitlijnhuisuitlijnhuisuitlijnhuis opopop dedede
behuizingbehuizingbehuizing (101).(101).(101).

11.11.11. ZorgZorgZorg datdatdat dedede koppelingkoppelingkoppeling vanvanvan dedede tandwielkasttandwielkasttandwielkast
(114)(114)(114) goedgoedgoed isisis uitgelijnd.uitgelijnd.uitgelijnd. ZoZoZo nodignodignodig metmetmet dedede
handhandhand verdraaien.verdraaien.verdraaien. VerbindVerbindVerbind dedede pomppomppomp metmetmet dedede
tandwielkast,tandwielkast,tandwielkast, waarbijwaarbijwaarbij dedede koppelingenkoppelingenkoppelingen ininin elkaarelkaarelkaar
grijpen.grijpen.grijpen.

12.12.12. BrengBrengBreng middelsterkmiddelsterkmiddelsterk (blauw)(blauw)(blauw) draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel aanaanaan
enenen brengbrengbreng dedede schroevenschroevenschroeven (117)(117)(117) vanvanvan dedede behuizingbehuizingbehuizing
aan.aan.aan. DraaiDraaiDraai telkenstelkenstelkens eeneeneen schroefschroefschroef ongeveerongeveerongeveer 555
slagenslagenslagen aan,aan,aan, ininin eeneeneen kruislingskruislingskruislings patroon,patroon,patroon, tottottot dedede
koppelingkoppelingkoppeling geheelgeheelgeheel aangrijpt.aangrijpt.aangrijpt. DraaiDraaiDraai aanaanaan metmetmet 15-1815-1815-18
N•mN•mN•m (130-160(130-160(130-160 in-lb).in-lb).in-lb).

13.13.13. ZorgZorgZorg datdatdat dedede O-ringO-ringO-ring (134)(134)(134) opopop dedede plugplugplug (124)(124)(124) zit.zit.zit.
PlaatsPlaatsPlaats dedede plugplugplug enenen draaidraaidraai diediedie vastvastvast tottottot 20-3420-3420-34 N•mN•mN•m
(15-25(15-25(15-25 ft-lb).ft-lb).ft-lb).

14.14.14. ZieZieZie DeDeDe membranenmembranenmembranen weerweerweer ininin elkaarelkaarelkaar zettenzettenzetten,,, pagepagepage
151515 enenen DeDeDe keerkleppenkeerkleppenkeerkleppen weerweerweer ininin elkaarelkaarelkaar zetten,zetten,zetten,
pagepagepage 121212...
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HetHetHet middenlagermiddenlagermiddenlager vervangenvervangenvervangen

OPMERKING:OPMERKING:OPMERKING: VolgVolgVolg dezedezedeze procedureprocedureprocedure alleenalleenalleen alsalsals
uuu vermoedtvermoedtvermoedt datdatdat hethethet middenlagermiddenlagermiddenlager beschadigdbeschadigdbeschadigd
is.is.is. HetHetHet vervangenvervangenvervangen vanvanvan hethethet lagerlagerlager isisis bijbijbij normaalnormaalnormaal
pomponderhoudpomponderhoudpomponderhoud nietnietniet nodig.nodig.nodig. UUU hebthebthebt hiervoorhiervoorhiervoor dedede
SetSetSet reparatiegereedschapreparatiegereedschapreparatiegereedschap middenstuk,middenstuk,middenstuk, nr.nr.nr. 24Y62724Y62724Y627
nodig.nodig.nodig. UUU hebthebthebt ookookook dedede LagertrekkersetLagertrekkersetLagertrekkerset 17J71817J71817J718 nodig.nodig.nodig.
HetHetHet gereedschapgereedschapgereedschap (A)(A)(A) isisis ontworpenontworpenontworpen voorvoorvoor gebruikgebruikgebruik metmetmet
dedede lagertrekker.lagertrekker.lagertrekker.

1.1.1. VolgVolgVolg alleallealle stappenstappenstappen ininin
DeDeDe middensectiemiddensectiemiddensectie demonterendemonterendemonteren,,, pagepagepage 171717...

2.2.2. KlemKlemKlem metmetmet middenhuismiddenhuismiddenhuis (101)(101)(101) ininin eeneeneen bankschroef,bankschroef,bankschroef,
metmetmet éénéénéén vanvanvan dedede bussenbussenbussen omhoog.omhoog.omhoog.

3.3.3. PlaatsPlaatsPlaats hethethet reparatiegereedschapreparatiegereedschapreparatiegereedschap (A)(A)(A) opopop hethethet huishuishuis
metmetmet dedede gegroefdegegroefdegegroefde zijdezijdezijde omlaag.omlaag.omlaag.

4.4.4. VerwijderVerwijderVerwijder dedede busbusbus (C).(C).(C). GebruikGebruikGebruik dedede bovenstebovenstebovenste gatengatengaten
vanvanvan dedede middelgrotemiddelgrotemiddelgrote bekken,bekken,bekken, enenen dedede binnenstebinnenstebinnenste
gatengatengaten vanvanvan dedede trekker.trekker.trekker. ZorgZorgZorg datdatdat dedede bekkenbekkenbekken ininin
dedede onderrandonderrandonderrand vanvanvan dedede busbusbus grijpen.grijpen.grijpen. AlsAlsAls éénéénéén busbusbus
eruiteruiteruit is,is,is, draaitdraaitdraait uuu hethethet huishuishuis omomom enenen herhaaltherhaaltherhaalt uuu dedede
procedureprocedureprocedure voorvoorvoor dedede andereandereandere bus.bus.bus.

5.5.5. KlemKlemKlem hethethet middenhuismiddenhuismiddenhuis (101)(101)(101) ininin dedede bankschroefbankschroefbankschroef
metmetmet dedede lagerzijdelagerzijdelagerzijde (D)(D)(D) onderaan.onderaan.onderaan.

6.6.6. PlaatsPlaatsPlaats hethethet reparatiegereedschapreparatiegereedschapreparatiegereedschap (A)(A)(A) opopop hethethet huishuishuis
metmetmet dedede getraptegetraptegetrapte zijdezijdezijde omlaag.omlaag.omlaag.

7.7.7. VerwijderVerwijderVerwijder hethethet lagerlagerlager (D).(D).(D). GebruikGebruikGebruik dedede ondersteondersteonderste
gatengatengaten vanvanvan dedede middelgrotemiddelgrotemiddelgrote bekken,bekken,bekken, enenen dedede
buitenstebuitenstebuitenste gatengatengaten vanvanvan dedede trekker.trekker.trekker.

8.8.8. GebruikGebruikGebruik eeneeneen persperspers omomom hethethet nieuwenieuwenieuwe lagerlagerlager (D)(D)(D) ininin hethethet
middenhuismiddenhuismiddenhuis (101)(101)(101) tetete krijgen.krijgen.krijgen. DrukDrukDruk hethethet lagerlagerlager naarnaarnaar
dedede schouderschouderschouder ininin hethethet middenhuis.middenhuis.middenhuis.
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9.9.9. GebruikGebruikGebruik eeneeneen persperspers enenen hethethet
perspassingsgereedschapperspassingsgereedschapperspassingsgereedschap (E)(E)(E) omomom dedede tweetweetwee
bussenbussenbussen (C)(C)(C) tetete plaatsen.plaatsen.plaatsen. DeDeDe bussenbussenbussen moetenmoetenmoeten vlakvlakvlak
metmetmet hethethet middenhuismiddenhuismiddenhuis (101)(101)(101) komen.komen.komen.

10.10.10. VolgVolgVolg alleallealle stappenstappenstappen ininin
DeDeDe middensectiemiddensectiemiddensectie hermonterenhermonterenhermonteren,,, pagepagepage 191919...
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DeDeDe compressorcompressorcompressor vervangenvervangenvervangen

OmOmOm letselletselletsel doordoordoor brand,brand,brand, explosiesexplosiesexplosies ofofof elektrischeelektrischeelektrische
schokkenschokkenschokken tetete voorkomen,voorkomen,voorkomen, moetmoetmoet alleallealle elektrischeelektrischeelektrische
bedradingbedradingbedrading wordenwordenworden verzorgdverzorgdverzorgd doordoordoor eeneeneen gediplomeerdgediplomeerdgediplomeerd
elektricienelektricienelektricien volgensvolgensvolgens alleallealle terterter plaatseplaatseplaatse geldendegeldendegeldende
voorschriftenvoorschriftenvoorschriften enenen regels.regels.regels.

1.1.1. HaalHaalHaal dedede luchtleidingluchtleidingluchtleiding (A1)(A1)(A1) vanvanvan dedede compressor.compressor.compressor.
MaakMaakMaak dedede compressordradencompressordradencompressordraden (L1,(L1,(L1, L2L2L2 enenen aarde)aarde)aarde)
los.los.los. DraaiDraaiDraai dedede vierviervier boutenboutenbouten losloslos enenen trektrektrek dedede
compressorcompressorcompressor voorzichtigvoorzichtigvoorzichtig uituituit dedede compressorkast.compressorkast.compressorkast.

2.2.2. BevestigBevestigBevestig dedede nieuwenieuwenieuwe compressorcompressorcompressor metmetmet dedede vierviervier
boutenboutenbouten enenen sluitringen.sluitringen.sluitringen. GebruikGebruikGebruik middelsterkemiddelsterkemiddelsterke
(blauwe)(blauwe)(blauwe) vloeibarevloeibarevloeibare pakkingpakkingpakking opopop hethethet schroefdraad.schroefdraad.schroefdraad.
SluitSluitSluit dedede luchtleidingluchtleidingluchtleiding aanaanaan tussentussentussen dedede beidebeidebeide puntenpuntenpunten
metmetmet dedede aanduidingaanduidingaanduiding A1,A1,A1, zoalszoalszoals afgebeeld.afgebeeld.afgebeeld.

3.3.3. SluitSluitSluit dedede dradendradendraden vanvanvan dedede nieuwenieuwenieuwe compressorcompressorcompressor aanaanaan
zoalszoalszoals afgebeeld.afgebeeld.afgebeeld.

4.4.4. BrengBrengBreng dedede pomppomppomp weerweerweer ininin zijnzijnzijn montagepositie.montagepositie.montagepositie. ZetZetZet
dedede pomppomppomp weerweerweer vastvastvast metmetmet dedede 888 bouten.bouten.bouten.

5.5.5. SchakelSchakelSchakel dedede voedingvoedingvoeding vanvanvan dedede pomppomppomp weerweerweer in.in.in.

L1

L2

B

A

VERKLARINGVERKLARINGVERKLARING
AAA NaarNaarNaar voedingvoedingvoeding
BBB NaarNaarNaar besturingbesturingbesturing
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OnderdelenOnderdelenOnderdelen

1040FG1040FG1040FG
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Onderdelen

SnelgidsSnelgidsSnelgids Onderdelen/SetsOnderdelen/SetsOnderdelen/Sets 1040FG1040FG1040FG

Gebruik deze tabel als een snel overzicht voor onderdelen en sets. Zie de in de tabel genoemde pagina’s voor
een volledige beschrijving van de inhoud van de set.

Nr.Nr.Nr.
Onderde-Onderde-Onderde-
el/setel/setel/set OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving AantalAantalAantal

1 — — — MODULE, aandrijf- 1
2 277262 DEKSEL, materiaal 2

SPRUITSTUK, uitlaat; rvs
277266 Flens

3

24U581 DIN

1

VERDEELSTUK, inlaat,
rvs

277265 Flens

4

24U580 DIN

1

5 15G698 KLEM, deksel- 2
6 620223 KLEM, TriClamp 4
7 25A276 ZITTING, bevat O-ringen

(Ref. 9); zie pagina 28
4

KOGELS, keerklep-
15H832 Verzwaard polychloro-

preen
112088 PTFE

8

112092 Santoprene

4

O-RING, verdeelstuk‡
15J280* PTFE

9

15H827* EPDM

4

10 15C039 PLAAT, vloeistofzijde,
rvs, voor PT- en
SP-membranen

2

PLAAT, luchtzijde,
aluminium

188607 voor PT- en SP-membra-
nen

11

15H809 voor PO-membranen

2

MEMBRAAN, set; zie
pagina 29

25A297 Standaard Santoprene
(SP)

25A296 PTFE, gegoten (PO)

12

25A298 PTFE/EPDM 2-delig (PT)

1 set

Nr.Nr.Nr.
Onderde-Onderde-Onderde-
el/setel/setel/set OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving AantalAantalAantal

13 15H985 MEMBRAAN, steun,
meegeleverd bij
PT-membraan (Ref. 12).

2

14 24C099 BOUT, membraan; set;
bevat O-ring (Ref. 15); niet
gebruikt met overmolded
(PO) membranen

2

15 104319
of geen

PAKKING, O-ring; niet
gebruikt met overmolded
(PO) membranen

2

19� 17D277 LABEL, veiligheids- 1
27 24Y914 MONTAGESTEUN, voor

tandwielkast, bevat 27a,
27b en 27c

1

27a 17J526 BOUT, kolom-,
zeskantkop; 5/16–18 x
1,5 inch

4

27b 112904 BORGRING 4
27c 105473 SLUITRING, vlak, 4

28 24Y986 BEHUIZING, pneumatisch,
bevat 28a, 28b en 28c

1

28a 17J085 BOUT, inbus-; 10-24 x 3/4
inch

4

28b 513505 SLUITRING 8
28c 17J079 MOER 4

33� 17D278 LABEL, veiligheids-,
meertalig, apart geleverd

1

� Extra veiligheidslabels, -borden, -plaatjes en
-kaarten zijn gratis verkrijgbaar.

* Deze onderdelen zitten in de afzonderlijk
verkrijgbare vloeistofsectie-reparatieset.

‡ Een alternatief met vier in fluorelastomeer
ingekapselde PTFE O-ringen is verkrijgbaar in set
24Z915, die afzonderlijk kan worden aangeschaft.
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Onderdelen

SnelgidsSnelgidsSnelgids Onderdelen/SetsOnderdelen/SetsOnderdelen/Sets 1040HS1040HS1040HS enenen 1040PH1040PH1040PH Parts/KitsParts/KitsParts/Kits

Gebruik deze tabel als een snel overzicht voor onderdelen en sets. Zie de in de tabel genoemde pagina’s voor
een volledige beschrijving van de inhoud van de set.

Nr.Nr.Nr.
Onderde-Onderde-Onderde-
el/setel/setel/set OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving AantalAantalAantal

1 — — — MODULE, aandrijf- 1
2 DEKSEL, vloeistof 2

25N995 HS
25P040 PH

SPRUITSTUK, uitlaat
25P019 HS

3

25P045 PH

1

SPRUITSTUK, inlaat-
25P018 HS

4

25P044 PH

1

5 15G698 KLEM, deksel- 2
6 500984 KLEM, TriClamp 4
7 25P089 KOGELAANSLAG 4
8* — — — KOGELS, keerklep-, 4

stuks; zie pagina 32
1

9* — — — PAKKING, 4 stuks; zie
pagina 33

1

10 15C039 PLAAT, vloeistofzijde,
rvs; niet gebruikt
met overmolded (PO)
membranen

2

PLAAT, luchtzijde,
aluminium

188607 voor membranen met
doorgaande bouten

11

15H809 voor PO-membranen

2

12* — — — MEMBRAAN, set; zie
pagina 29

1

Nr.Nr.Nr.
Onderde-Onderde-Onderde-
el/setel/setel/set OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving AantalAantalAantal

13* 15H985 MEMBRAAN, steun,
meegeleverd bij
PT-membraan (Ref. 12).

2

14 24C099 BOUT, membraan-; set;
bevat O-ring (Ref. 15)

2

15* 104319
of geen

PAKKING, O-ring, voor
modellen met een 2-delig
membraan van Santoprene
of PTFE/EPDM (Ref. 12)

2

19� 17D277 LABEL, veiligheids- 1
27 24Y914 MONTAGESTEUN, voor

tandwielkast, bevat 27a,
27b en 27c

1

27a 17J526 BOUT, kolom-,
zeskantkop; 5/16–18 x
1,5 inch

4

27b 112904 BORGRING 4
27c 105473 SLUITRING, vlak, 4

28 24Y986 BEHUIZING, pneumatisch,
bevat 28a, 28b en 28c

1

28a 17J085 BOUT, inbus-; 10-24 x 3/4
inch

4

28b 513505 SLUITRING 8
28c 17J079 MOER 4

33� 17D278 LABEL, veiligheids-,
meertalig, apart geleverd

1

� Extra veiligheidslabels, -borden, -plaatjes en
-kaarten zijn gratis verkrijgbaar.

* Deze onderdelen zitten in de afzonderlijk
verkrijgbare vloeistofsectie-reparatieset.
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AandrijfmoduleAandrijfmoduleAandrijfmodule

1
BrengBrengBreng middelsterkmiddelsterkmiddelsterk (blauw)(blauw)(blauw) draadborgmiddeldraadborgmiddeldraadborgmiddel aanaanaan opopop hethethet schroefdraad.schroefdraad.schroefdraad.

3A4086R 27



Onderdelen

RefRefRef On-On-On-
derdeelderdeelderdeel

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving AantalAantalAantal

HUIS, midden-, compleet;
bevat de items (Ref. 123,
124 en 134)

24Y781 Aluminium (AAA)

101

24Y899 Roestvrij staal (SSS)

1

102 24Y565 ZUIGER, set 1
BOUT, lager-; bevat Ref.
107 en Ref. 108

24Y532 voor aluminium
middenhuis (AAA)

106

24Y533 voor roestvrijstalen
middenhuis (SSS)

1

107 17B332 LAGER, nokvolger,
meegeleverd bij Ref.
106

1

108 116291 O-RING, maat 019,
fluorelastomeer;
meegeleverd bij Ref.
106

1

109† 102769 O-RING, maat 153,
Buna-N

1

110† — — — HOUDER, afdichtings- 1
111† — — — AFDICHTING, radiaal,

incl. O-ring (Ref. 111a)
1

111a† — — — O-RING, dichting 1
112 24Y524 AS, aandrijf-, compleet;

bevat O-ring (Ref. 109),
patroon (Ref. 110) en
afdichting (Ref. 111 en
111a)

1

113 24Y522 KOPPELING, as- 1
114 24Y521 KOPPELING,

tandwielkast; bevat
schroef (Ref. 115)

1

115 17F767 SCHROEF, inbus-, M10 x
30 mm

1

HUIS, uitlijn-, compleet;
bevat schroeven
(Ref. 117 en 128) en
toegangsdeksel (Ref.
126)

25A273 Aluminium (A04xA04xA04x)

116

25A272 Roestvrij staal (S04xS04xS04x)

1

117 17J299 BOUT, inbus-; M6 x 40
mm

4

TANDWIELKAST,
24Y913 voor BLDC-motor (A04B,A04B,A04B,

S04BS04BS04B)
25C167 NEMA (A04E,A04E,A04E, S04ES04ES04E)

118

25C167 IEC (A04F,A04F,A04F, S04FS04FS04F)

1

RefRefRef On-On-On-
derdeelderdeelderdeel

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving AantalAantalAantal

119 — — — SLUITRING 4
120 — — — BOUT, kolom-,

zeskantkop, M6 x 16
mm

2

122 — — — BOUT, kolom-,
zeskantkop, M6 x 20
mm

2

123 24D735 PLUG, buis, zonder kop 1
124 24Y534 PLUG, toegang voor,

bevat O-ring (Ref. 134)
1

125 116343 SCHROEF, aardings-; M5
x 0,8

1

126 25F274 DEKSEL, toegangs-;
bevat items (Ref. 128, 129
en 133)

1

127 24Y780 MOTOR, BLDC- 1
128 — — — BOUT, zeskantkop, M6 x

6 mm
2

129 — — — SLUITRING 2
130 120812 AFDICHTING, O-RING,

maat 048, Buna-N
1

131 112343 PAKKING, O-ring 1
132‡ — — — BOUT, kolom,

zeskantkop; 3/8–16 x
1 inch (alleen BLDC)

4

133 — — — PAKKING 1
134 558730 O-RING 1
135‡ — — — RING, borg-, 5/16 inch

(alleen BLDC)
4

139 17J099 RING, hijs- 1
140 17J467 FITTING, 1/8 npt 1
141 113308 FITTING, kniestuk 1
142 C12509 BUIS 1
143 25F022 AC-MOTOR MET

TANDWIELKAST; 50/60
Hz; bevat items (Ref. 119,
120, 122)

1

144� 15J075 LABEL, veiligheids- 1

� Extra veiligheidslabels, -borden, -plaatjes en
-kaarten zijn gratis verkrijgbaar.
† Deze onderdelen zitten in dichtingsreparatieset
24Y536.
‡ Inbegrepen in motorset 24Y780.
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Onderdelen

OpOpOp onderstelonderstelonderstel gemonteerdegemonteerdegemonteerde modellenmodellenmodellen
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Onderdelen

RefRefRef On-On-On-
derdeelderdeelderdeel

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving Aa-Aa-Aa-
ntalntalntal

201 24Y923 ONDERSTEL (bevat de
onderdelen a-g)

1

202 Zie tabel POMP 1
203 — — — SCHROEF, zeskantkop, 5/16 4
204 — — — SLUITRING, vlak, 5/16 8
205 — — — VEERRING, met opstaand

uiteinde, 5/16
4

206 — — — MOER, zeskant-, 5/16 4
207 24Y514 BESTURING, Graco-motor 1
208 — — — SCHROEF, inbuskop, #10 8
212 17L371 KABEL, compressor 1
213 17L369 KABEL, motor 1
214 17K777 KABEL, M12 communicatie 1
215 — — — TREKONTLASTING,

voedingskabel
1

216 Zie tabel KABEL, voedings-, 120 V 1
217� 17B772 LABEL, veiligheids- 1
218 — — — SLUITRING, vlak, #10 16
219 — — — MOER, borg-, #10 8
220 — — — SCHROEF, inbuskop, 1/4” 4
221 — — — SLUITRING, vlak, 1/4” 8
222 — — — MOER, borg-, 1/4" 4
223 24Y986 BESTURING, pneumatisch 1
224 Zie tabel Compressor 1
� Extra veiligheidslabels, -borden, -plaatjes en -kaarten
zijn gratis verkrijgbaar.

ModelModelModel
onderstelonderstelonderstel

Pomp-Pomp-Pomp-
modelmodelmodel

CompressorCompressorCompressor Voed-Voed-Voed-
ingska-ingska-ingska-
belbelbel

25A67225A67225A672 25A87925A87925A879 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70325A70325A703 25A88025A88025A880 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70425A70425A704 25A88125A88125A881 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70525A70525A705 25A88225A88225A882 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70625A70625A706 25A87925A87925A879 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV GeenGeenGeen

25A70725A70725A707 25A88025A88025A880 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV GeenGeenGeen

25A70825A70825A708 25A88125A88125A881 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV GeenGeenGeen

25A70925A70925A709 25A88225A88225A882 24Y92224Y92224Y922 ––– 240240240 VVV GeenGeenGeen
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Onderdelen

OnderstelOnderstelOnderstel

Deze onderdelen maken deel uit van nr. 201.

Ref.Ref.Ref. OnderdeelOnderdeelOnderdeel BeschrijvingBeschrijvingBeschrijving AantalAantalAantal

A — — — ◊ FRAME, onderstel 1

B — — — †◊ SLUITRING, vlakke 4

C — — — †◊ VEERRING 4

D — — — †◊ WIEL 2

E — — — †◊ E-RING 2

F 17H262◊ AS 1

G — — — †◊ LAGER 2

† Deze onderdelen zitten in wielset 24Z092 (slechts één kant).
◊ Alle onderdelen zitten in onderstelset 24Y923.
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Onderdelen

ZittingenZittingenZittingen enenen keerklepkogelskeerklepkogelskeerklepkogels
Voorbeeld van een configuratienummer
Pomp-
model

Materiaal
vochtig
gedeelte

Aandri-
jving

Materiaal
midden-
sectie

Tand-
wielkast en
motor

Vloeistofdek-
sels en
verdeel-
stukken

Zittin-
gen

Ko-
gels

Membranen Verdeel-
stukpakkin-
gen

Certificer-
ing

1040 FG E A 04A S13 SSSSSS PTPTPT PO PTPTPT 21

KogelsetsKogelsetsKogelsets

MateriaalMateriaalMateriaal
kogelkogelkogel

SetSetSet

BNBNBN D07070

CWCWCW 25A299

FKFKFK D07080

PTPTPT D07010

SPSPSP D07060

De sets bevatten:

• 4 kogels (8)

Zittingsets,Zittingsets,Zittingsets, alleenalleenalleen 104010401040 FGFGFG

SSSSSS 25A276

De sets bevatten:

• 4 RVS zittingen (7)
• 4 PTFE O-ringen (9)
• 4 EPDM O-ringen (9)

SanitaireSanitaireSanitaire pakkingsets,pakkingsets,pakkingsets, alleenalleenalleen
voorvoorvoor 104010401040 HS/PHHS/PHHS/PH---pompenpompenpompen

MateriaalMateriaalMateriaal
pakkingpakkingpakking

SetSetSet

BNBNBN 25R600

EPEPEP 25P060

FKFKFK 26A890

PT/EP*PT/EP*PT/EP* 26A913

*PTFE/EPDM verlijmde
pakkingen uitsluitend leverbaar
als vervangende onderdelen.

De sets bevatten:

• 4 pakkingen (9)
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Onderdelen

MembranenMembranenMembranen
Voorbeeld van een configuratienummer
Pomp-
model

Materiaal
vochtig
gedeelte

Aan-
drijv-
ing

Materiaal
midden-
sectie

Tand-
wielkast en
motor

Vloeistofdek-
sels en
verdeel-
stukken

Zittin-
gen

Ko-
gels

Membranen Verdeel-
stukpakkin-
gen

Certificer-
ing

1040 FG E A 04A S13 SS PT POPOPO PT 21

SetsSetsSets metmetmet membranenmembranenmembranen metmetmet doorgaandedoorgaandedoorgaande boutenboutenbouten

BNBNBN 25R608

PSPSPS 25P131 (alleen HS, PH)

PTPTPT 25A298 (alleen FG)

SPSPSP 25P132

De sets bevatten:

• 2 membranen (12)

• 2 membraanbackers (13), waar van toepassing

• 1 verpakking met zuurstofdicht dichtingsmiddel

• 2 O-ringen

SetsSetsSets overmoldedovermoldedovermolded membranenmembranenmembranen

POPOPO 25P133

De sets bevatten:

• 2 overmolded membranen (10) met stelschroef (14)
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Onderdelen

ReparatiesetsReparatiesetsReparatiesets voorvoorvoor dedede
vloeistofdichtingvloeistofdichtingvloeistofdichting

De beschrijvingen van de sets worden als volgt
weergegeven: Pompmodel, materiaal zitting,
materiaal kogel, materiaal membraan, materiaal
O-ring. Bijvoorbeeld: 1040HS-PH --,PT,PO,EP. Zie
Tabel met configuratienummers voor FG-pompen,
page 6 en Tabel met configuratienummers voor
HS en PH-pompen, page 7 om de componenten te
definiëren.

VloeistofsectieVloeistofsectieVloeistofsectie---reparatiesets,reparatiesets,reparatiesets, alleenalleenalleen voorvoorvoor HS,HS,HS,
PHPHPH---pompenpompenpompen

SetSetSet OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving
Aan-Aan-Aan-
taltaltal

25R670 1040HS-PH --,BN,BN,BN 1

25R672 1040HS-PH --,CW,SP,EP 1

25R674 1040HS-PH --,PT,PO,EP 1

25R675 1040HS-PH --,PT,PS,EP 1

25R676 1040HS-PH --,PT,SP,EP 1

25R678 1040HS-PH --,SP,SP,EP 1

De sets bevatten:

• 4 kogels (8)

• 2 membranen (12)

• 2 membraanbackers (13), waar van toepassing

• 4 pakkingen

• 1 verpakking met zuurstofdicht dichtingsmiddel

• 2 O-ringen

VloeistofsectieVloeistofsectieVloeistofsectie---reparatiesets,reparatiesets,reparatiesets, alleenalleenalleen voorvoorvoor FGFGFG---pompenpompenpompen

SetSetSet OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving
Aan-Aan-Aan-
taltaltal

FK1232 1040FG --,CW,SP,EP 1

FK1113 1040FG --,PT,PO,PT 1

FK1111 1040FG --,PT,PT,PT 1

FK1222 1040FG --,SP,SP,EP 1

De sets bevatten:

• 4 kogels (8)

• 2 membranen (12)

• 2 membraanbackers (13), waar van toepassing

• 4 O-ringen

• 1 verpakking met zuurstofdicht dichtingsmiddel

• 2 O-ringen
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Onderdelen

SetsSetsSets enenen toebehorentoebehorentoebehoren

MotorfeedbackkabelsMotorfeedbackkabelsMotorfeedbackkabels
M12,M12,M12, 8-pin8-pin8-pin (beide(beide(beide uiteinden)uiteinden)uiteinden)
On-On-On-
derdeelderdeelderdeel

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving

17F70917F70917F709 0,30,30,3 m;m;m; 1,01,01,0 ftftft
15Y05115Y05115Y051 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 ftftft
16X52116X52116X521 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 ftftft
16P79116P79116P791 161616 m;m;m; 52,552,552,5 ftftft

LeksensorsetLeksensorsetLeksensorset 24Y66124Y66124Y661
UpgradesetUpgradesetUpgradeset omomom eeneeneen leksensorleksensorleksensor aanaanaan eeneeneen bestaandbestaandbestaand
systeemsysteemsysteem toetoetoe tetete voegen.voegen.voegen. BevatBevatBevat eeneeneen leksensorleksensorleksensor enenen eeneeneen
doorvoer.doorvoer.doorvoer.
OPMERKING:OPMERKING:OPMERKING: SchafSchafSchaf ookookook eeneeneen vanvanvan onderstaandeonderstaandeonderstaande
kabelskabelskabels aan.aan.aan. VoorVoorVoor systemensystemensystemen metmetmet eeneeneen
Graco-motorbesturingGraco-motorbesturingGraco-motorbesturing besteltbesteltbestelt uuu eeneeneen verlengkabelverlengkabelverlengkabel
uituituit hethethet eersteeersteeerste gedeelte.gedeelte.gedeelte. VoorVoorVoor systemensystemensystemen metmetmet eeneeneen
VFDVFDVFD besteltbesteltbestelt uuu eeneeneen terterter plaatseplaatseplaatse tetete leggenleggenleggen kabelkabelkabel uituituit hethethet
tweedetweedetweede gedeelte.gedeelte.gedeelte.

Leksensor/PLC-verlengkabelsLeksensor/PLC-verlengkabelsLeksensor/PLC-verlengkabels
M8,M8,M8, 4-pin4-pin4-pin (beide(beide(beide uiteinden)uiteinden)uiteinden)
On-On-On-
derdeelderdeelderdeel

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving

121683121683121683 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 ftftft
17H34917H34917H349 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 ftftft
17H35217H35217H352 161616 m;m;m; 52,552,552,5 ftftft

Leksensorkabels;Leksensorkabels;Leksensorkabels; terterter plaatseplaatseplaatse tetete leggenleggenleggen (voor(voor(voor VFD’s)VFD’s)VFD’s)
M8,M8,M8, 4-pin4-pin4-pin (één(één(één uiteinde,uiteinde,uiteinde, losloslos draadeindedraadeindedraadeinde aanaanaan dedede
andereandereandere kant)kant)kant)
On-On-On-
derdeelderdeelderdeel

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving

17H38917H38917H389 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 ftftft
17H39017H39017H390 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 ftftft
17H39117H39117H391 161616 m;m;m; 52,552,552,5 ftftft

CompressorsetsCompressorsetsCompressorsets 24Y54424Y54424Y544 (120V)(120V)(120V) enenen 24Y54524Y54524Y545 (240V)(240V)(240V)
DeDeDe setsetset bevatbevatbevat alleenalleenalleen eeneeneen compressor.compressor.compressor.

Compressor-upgradesetsCompressor-upgradesetsCompressor-upgradesets 24Y92124Y92124Y921 (120(120(120 V)V)V) enenen 24Y92224Y92224Y922
(240(240(240 V)V)V)
DeDeDe upgradesetsupgradesetsupgradesets bevattenbevattenbevatten dedede compressor,compressor,compressor,
compressorkast,compressorkast,compressorkast, montagesteunenmontagesteunenmontagesteunen enenen
montagehardware.montagehardware.montagehardware.

ReparatiegereedschapssetReparatiegereedschapssetReparatiegereedschapsset middensectiemiddensectiemiddensectie 24Y62724Y62724Y627
BevatBevatBevat gereedschapgereedschapgereedschap omomom hethethet lagerlagerlager uituituit dedede middensectiemiddensectiemiddensectie
tetete verwijderen.verwijderen.verwijderen.

LagertrekkersetLagertrekkersetLagertrekkerset 17J71817J71817J718
BevatBevatBevat eeneeneen uitwisselbareuitwisselbareuitwisselbare lagertrekkerset.lagertrekkerset.lagertrekkerset.

PLC-besturingskabelPLC-besturingskabelPLC-besturingskabel
M8,M8,M8, 4-pin4-pin4-pin (één(één(één uiteinde,uiteinde,uiteinde, losloslos draadeindedraadeindedraadeinde aanaanaan dedede
andereandereandere kant)kant)kant)

On-On-On-
derdeelderdeelderdeel

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving

17H36517H36517H365 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 ftftft
17H36617H36617H366 7,57,57,5 m;m;m; 24,624,624,6 ftftft
17H36717H36717H367 161616 m;m;m; 52,552,552,5 ftftft

Regelaar-naar-motor-kabelsRegelaar-naar-motor-kabelsRegelaar-naar-motor-kabels
VoorgemonteerdeVoorgemonteerdeVoorgemonteerde kabelkabelkabel omomom dedede motorregelaarmotorregelaarmotorregelaar opopop dedede
motormotormotor aanaanaan tetete sluiten.sluiten.sluiten. InclusiefInclusiefInclusief kabel,kabel,kabel, trekontlastingentrekontlastingentrekontlastingen
enenen aansluitingen.aansluitingen.aansluitingen.
On-On-On-
derdeelderdeelderdeel

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving

17L36817L36817L368 0,30,30,3 m;m;m; 1,01,01,0 ftftft
17S30617S30617S306 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 ftftft

Compressor-naar-regelaar-kabelsCompressor-naar-regelaar-kabelsCompressor-naar-regelaar-kabels
VoorgemonteerdeVoorgemonteerdeVoorgemonteerde kabelkabelkabel omomom dedede compressorcompressorcompressor opopop
dedede motorregelaarmotorregelaarmotorregelaar aanaanaan tetete sluiten.sluiten.sluiten. InclusiefInclusiefInclusief kabel,kabel,kabel,
trekontlastingentrekontlastingentrekontlastingen enenen aansluitingen.aansluitingen.aansluitingen.
On-On-On-
derdeelderdeelderdeel

OmschrijvingOmschrijvingOmschrijving

17L37017L37017L370 0,60,60,6 m;m;m; 2,02,02,0 ftftft
17S30817S30817S308 3,03,03,0 m;m;m; 9,89,89,8 ftftft

Graco-motorbesturingssetGraco-motorbesturingssetGraco-motorbesturingsset 24Y51424Y51424Y514
DeDeDe vervangingssetvervangingssetvervangingsset bevatbevatbevat eeneeneen Graco-motorbesturingGraco-motorbesturingGraco-motorbesturing
metmetmet dedede benodigdebenodigdebenodigde software.software.software.

Software-upgradesetSoftware-upgradesetSoftware-upgradeset 17H10417H10417H104
DeDeDe upgradesetupgradesetupgradeset bevatbevatbevat eeneeneen tokentokentoken enenen instructiesinstructiesinstructies
voorvoorvoor dedede software.software.software. OPMERKING:OPMERKING:OPMERKING: SchafSchafSchaf ookookook
programmeerkabelsetprogrammeerkabelsetprogrammeerkabelset 24Y78824Y78824Y788 aan.aan.aan.

SetSetSet voorvoorvoor sanitairsanitairsanitair onderstelonderstelonderstel 24Y92324Y92324Y923
RoestvrijstalenRoestvrijstalenRoestvrijstalen onderstelonderstelonderstel metmetmet wielen.wielen.wielen.

ATEX-motorsetATEX-motorsetATEX-motorset 25C08125C08125C081
(Voor(Voor(Voor gevaarlijkegevaarlijkegevaarlijke locatieslocatieslocaties ininin Europa)Europa)Europa)

DeDeDe setsetset bevatbevatbevat motormotormotor enenen rvsrvsrvs montagemateriaal.montagemateriaal.montagemateriaal. DeDeDe
motormotormotor heeftheeftheeft ATEX-certificeringATEX-certificeringATEX-certificering II2II2II2 GGG ExExEx ddd IIBIIBIIB T3T3T3 Gb;Gb;Gb;
IP55.IP55.IP55. DeDeDe bevestigingsflensbevestigingsflensbevestigingsflens isisis IEC90IEC90IEC90 B5B5B5 enenen pastpastpast
opopop pompenpompenpompen metmetmet tandwielkasttandwielkasttandwielkast 25C16725C16725C167 enenen pompenpompenpompen
metmetmet tandwielkasttandwielkasttandwielkast enenen motorconfiguratiecodemotorconfiguratiecodemotorconfiguratiecode A04FA04FA04F en
S04FS04FS04F...

ExplosieveiligeExplosieveiligeExplosieveilige motorsetmotorsetmotorset 25C08225C08225C082
(Voor(Voor(Voor gevaarlijkegevaarlijkegevaarlijke locatieslocatieslocaties ininin Noord-Amerika)Noord-Amerika)Noord-Amerika)

DeDeDe setsetset bevatbevatbevat motormotormotor enenen rvsrvsrvs montagemateriaal.montagemateriaal.montagemateriaal. DeDeDe
motormotormotor isisis beoordeeldbeoordeeldbeoordeeld alsalsals KlasseKlasseKlasse III GroepGroepGroep CCC enenen D;D;D;
KlasseKlasseKlasse IIIIII GroepGroepGroep FFF enenen G;G;G; IP54.IP54.IP54. DeDeDe bevestigingsflensbevestigingsflensbevestigingsflens
heeftheeftheeft dedede afmetingenafmetingenafmetingen vanvanvan NEMANEMANEMA 565656 CCC enenen pastpastpast bijbijbij
tandwielkasttandwielkasttandwielkast 25C16625C16625C166 enenen pompenpompenpompen metmetmet tandwielkasttandwielkasttandwielkast
enenen motorconfiguratiecodemotorconfiguratiecodemotorconfiguratiecode A04EA04EA04E enenen A04FA04FA04F...
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Technische specificaties

TechnischeTechnischeTechnische specificatiesspecificatiesspecificaties
ElektrischElektrischElektrisch aangedrevenaangedrevenaangedreven SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e dubbelmembraanpompdubbelmembraanpompdubbelmembraanpomp

VSVSVS MetrischMetrischMetrisch

MaximaleMaximaleMaximale vloeistofwerkdrukvloeistofwerkdrukvloeistofwerkdruk 707070 psipsipsi 4,84,84,8 bar,bar,bar, 0,480,480,48 MPaMPaMPa
WerkbereikWerkbereikWerkbereik luchtdrukluchtdrukluchtdruk 202020 tottottot 808080 psipsipsi 0,140,140,14 tottottot 0,550,550,55 MPa,MPa,MPa, 1,41,41,4

tottottot 5,55,55,5 barbarbar
MaatMaatMaat luchtinlaatluchtinlaatluchtinlaat 3/83/83/8 inchinchinch npt(f)npt(f)npt(f)
LuchtverbruikLuchtverbruikLuchtverbruik

120V120V120V CompressorCompressorCompressor <<< 0,80,80,8 cfmcfmcfm <<< 22,122,122,1 l/minl/minl/min
240V240V240V CompressorCompressorCompressor <<< 0,70,70,7 cfmcfmcfm <<< 19,519,519,5 l/minl/minl/min

MaximaleMaximaleMaximale zuighoogtezuighoogtezuighoogte (deze(deze(deze isisis lagerlagerlager alsalsals dedede kogelskogelskogels nietnietniet goedgoedgoed zittenzittenzitten
vanwegevanwegevanwege beschadigingbeschadigingbeschadiging vanvanvan dedede kogelskogelskogels ofofof zittingen,zittingen,zittingen, lichtelichtelichte kogelskogelskogels ofofof
eeneeneen zeerzeerzeer hogehogehoge werkingssnelheid)werkingssnelheid)werkingssnelheid)

Nat:Nat:Nat: 292929 ftftft
Droog:Droog:Droog: 161616 ftftft

Nat:Nat:Nat: 8,88,88,8 mmm
Droog:Droog:Droog: 4,94,94,9 mmm

MaximumgrootteMaximumgrootteMaximumgrootte verpompbareverpompbareverpompbare vastevastevaste stoffenstoffenstoffen
1040FG1040FG1040FG 1/81/81/8 inchinchinch 3,23,23,2 mmmmmm

1040HS/PH1040HS/PH1040HS/PH 0,420,420,42 inchinchinch 10,710,710,7 mmmmmm
BereikBereikBereik omgevingsluchttemperatuuromgevingsluchttemperatuuromgevingsluchttemperatuur tijdenstijdenstijdens gebruikgebruikgebruik enenen opslag.opslag.opslag.
LETLETLET OP:OP:OP: BlootstellingBlootstellingBlootstelling aanaanaan extreemextreemextreem lagelagelage temperaturentemperaturentemperaturen kankankan schadeschadeschade
aanaanaan kunststofkunststofkunststof onderdelenonderdelenonderdelen veroorzaken.veroorzaken.veroorzaken.

323232 °F°F°F---104104104 °F°F°F 000 °C°C°C---404040 °C°C°C

VloeistofverplaatsingVloeistofverplaatsingVloeistofverplaatsing perperper cycluscycluscyclus 0,100,100,10 gallongallongallon 0,380,380,38 literliterliter
MaximaleMaximaleMaximale vrijevrijevrije doorstromingdoorstromingdoorstroming 353535 gallon/min*gallon/min*gallon/min* 132,5132,5132,5 liter/min*liter/min*liter/min*
MaximaalMaximaalMaximaal pomptoerentalpomptoerentalpomptoerental 280280280 c/minc/minc/min

MatenMatenMaten vanvanvan vloeistofinlaatvloeistofinlaatvloeistofinlaat enenen ---uitlaatuitlaatuitlaat
VoedselveiligVoedselveiligVoedselveilig SanitaireSanitaireSanitaire flensflensflens vanvanvan 1,51,51,5 inchinchinch ofofof 404040 mmmmmm DINDINDIN 118511185111851
HogeHogeHoge zuiveringzuiveringzuivering ofofof farmaceutischefarmaceutischefarmaceutische toepassingentoepassingentoepassingen SanitaireSanitaireSanitaire flensflensflens vanvanvan 1,01,01,0 inchinchinch ofofof 252525 mmmmmm DINDINDIN 118511185111851
ElektromotorElektromotorElektromotor

AC,AC,AC, standaardstandaardstandaard CECECE (((04A04A04A)))
VermogenVermogenVermogen 222 pkpkpk
ToerentalToerentalToerental 180018001800 tpmtpmtpm (60(60(60 Hz)Hz)Hz) ofofof 150015001500 tpmtpmtpm (50(50(50 Hz)Hz)Hz)
OverbrengingsverhoudingOverbrengingsverhoudingOverbrengingsverhouding 8,168,168,16
SpanningSpanningSpanning 333---fasenfasenfasen 230230230 VVV /// 333---fasenfasenfasen 460460460 VVV
BLDCBLDCBLDC (((04B04B04B)))
VermogenVermogenVermogen 2,22,22,2 pkpkpk
ToerentalToerentalToerental 360036003600 tpmtpmtpm
OverbrengingsverhoudingOverbrengingsverhoudingOverbrengingsverhouding 11,8611,8611,86
SpanningSpanningSpanning 320320320 VDCVDCVDC
MotorlozeMotorlozeMotorloze tandwielkasttandwielkasttandwielkast

NEMANEMANEMA (((04E04E04E)))
BevestigingsflensBevestigingsflensBevestigingsflens NEMANEMANEMA 565656 CCC
OverbrengingsverhoudingOverbrengingsverhoudingOverbrengingsverhouding 18,0818,0818,08
IECIECIEC (((04F04F04F)))
BevestigingsflensBevestigingsflensBevestigingsflens IECIECIEC 909090
OverbrengingsverhoudingOverbrengingsverhoudingOverbrengingsverhouding 18,0818,0818,08
GeluidsgegevensGeluidsgegevensGeluidsgegevens
GeluidsvermogenGeluidsvermogenGeluidsvermogen (gemeten(gemeten(gemeten volgensvolgensvolgens ISOISOISO 961496149614---2)2)2)
bijbijbij 707070psipsipsi vloeistofdrukvloeistofdrukvloeistofdruk enenen505050 cpmcpmcpm 717171 dBadBadBa
bijbijbij 303030psipsipsi vloeistofdrukvloeistofdrukvloeistofdruk enenen280280280 cpmcpmcpm (m(m(maximaleaximaleaximale doorstroming)doorstroming)doorstroming) 949494 dBadBadBa
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ElektrischElektrischElektrisch aangedrevenaangedrevenaangedreven SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e dubbelmembraanpompdubbelmembraanpompdubbelmembraanpomp
VSVSVS MetrischMetrischMetrisch

GeluidsdrukGeluidsdrukGeluidsdruk [getest[getest[getest opopop 111 mmm (3,28(3,28(3,28 ft)ft)ft) afstandafstandafstand vanvanvan dedede apparatuur]apparatuur]apparatuur]
bijbijbij 707070psipsipsi vloeistofdrukvloeistofdrukvloeistofdruk enenen505050 cpmcpmcpm 616161 dBadBadBa
bijbijbij 303030psipsipsi vloeistofdrukvloeistofdrukvloeistofdruk enenen280280280 cpmcpmcpm (m(m(maximaleaximaleaximale doorstroming)doorstroming)doorstroming) 848484 dBadBadBa
*** VarieertVarieertVarieert perperper pompmodel.pompmodel.pompmodel. ZieZieZie dedede prestatiegrafiekenprestatiegrafiekenprestatiegrafieken voorvoorvoor uwuwuw model.model.model.

GewichtenGewichtenGewichten
Materiaal pomp Motor en tandwielkast

AC NEMA IEC BLDC+
NEMA

Vloeistofgedeelte Middensectie lb kg lb kg lb kg lb kg

Aluminium 136 62 99 45 104 47 120 54
Voedselveilig

Roestvrij staal 166 75 129 58 134 61 150 68

Aluminium 147 67 110 50 115 52 131 59Hoge zuivering
of farmaceutische
toepassingen Roestvrij staal 157 80 140 63 145 66 161 73

VSVSVS MetrischMetrischMetrisch

GewichtGewichtGewicht
CompressorCompressorCompressor 282828 lblblb 131313 kgkgkg
GracoGracoGraco---VFDVFDVFD 666 lblblb 333 kgkgkg
GracoGracoGraco---motorbesturingmotorbesturingmotorbesturing 10,510,510,5 lblblb 4,84,84,8 kgkgkg
OnderstelOnderstelOnderstel 333333 lblblb 151515 kgkgkg
BevochtigdeBevochtigdeBevochtigde onderdelenonderdelenonderdelen
DeDeDe bevochtigdebevochtigdebevochtigde delendelendelen zijnzijnzijn vanvanvan roestvrijroestvrijroestvrij staal,staal,staal, plusplusplus dedede materialenmaterialenmaterialen gekozengekozengekozen voorvoorvoor optioneleoptioneleoptionele zittingen,zittingen,zittingen, kogelskogelskogels enenen membranen.membranen.membranen.

OnderdelenOnderdelenOnderdelen diediedie nietnietniet ininin contactcontactcontact komenkomenkomen metmetmet dedede vloeistofvloeistofvloeistof
AluminiumAluminiumAluminium aluminium,aluminium,aluminium, gecoatgecoatgecoat koolstofstaal,koolstofstaal,koolstofstaal, bronsbronsbrons

RoestvrijRoestvrijRoestvrij staalstaalstaal roestvrijroestvrijroestvrij staal,staal,staal, aluminium,aluminium,aluminium, gecoatgecoatgecoat koolstofstaal,koolstofstaal,koolstofstaal, bronsbronsbrons
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BereikBereikBereik materiaaltemperatuurmateriaaltemperatuurmateriaaltemperatuur

LETLETLET OPOPOP
TemperatuurlimietenTemperatuurlimietenTemperatuurlimieten zijnzijnzijn enkelenkelenkel gebaseerdgebaseerdgebaseerd opopop mechanischemechanischemechanische spanning.spanning.spanning. SommigeSommigeSommige chemicaliënchemicaliënchemicaliën kunnenkunnenkunnen hethethet
vloeistoftemperatuurgebiedvloeistoftemperatuurgebiedvloeistoftemperatuurgebied verderverderverder beperken.beperken.beperken. BlijfBlijfBlijf binnenbinnenbinnen hethethet temperatuurbereiktemperatuurbereiktemperatuurbereik vanvanvan hethethet meestmeestmeest beperkte,beperkte,beperkte, bevochtigdebevochtigdebevochtigde
onderdeel.onderdeel.onderdeel. HetHetHet werkenwerkenwerken opopop eeneeneen temperatuurtemperatuurtemperatuur diediedie voorvoorvoor dedede pomponderdelenpomponderdelenpomponderdelen ofofof tetete hoog,hoog,hoog, ofofof tetete laaglaaglaag is,is,is, kankankan schadeschadeschade aanaanaan dedede apparatuurapparatuurapparatuur
veroorzaken.veroorzaken.veroorzaken.

TemperatuurbereikTemperatuurbereikTemperatuurbereik vloeistofvloeistofvloeistof

MateriaalMateriaalMateriaal membraan/kogel/zittingmembraan/kogel/zittingmembraan/kogel/zitting FahrenheitFahrenheitFahrenheit CelsiusCelsiusCelsius

BunaBunaBuna---NNN BNBNBN 101010 tottottot 180180180 °F°F°F ---121212 tottottot 828282 °C°C°C

KeerklepkogelsKeerklepkogelsKeerklepkogels vanvanvan polychloropreenpolychloropreenpolychloropreen (((CWCWCW))) 141414 tottottot 176176176 °F°F°F ---101010 tottottot 808080 °C°C°C

PTFEPTFEPTFE overmoldedovermoldedovermolded membraanmembraanmembraan (((POPOPO))) ---404040 tottottot 180180180 °F°F°F ---404040 tottottot 828282 °C°C°C

PTFEPTFEPTFE kogelkeerkleppenkogelkeerkleppenkogelkeerkleppen ofofof 222---deligdeligdelig PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM membraanmembraanmembraan (((PTPTPT))) ---404040 tottottot 220220220 °F°F°F ---404040 tottottot 104104104 °C°C°C

222---deligdeligdelig membraanmembraanmembraan vanvanvan PTFE/SantoprenePTFE/SantoprenePTFE/Santoprene (((PSPSPS))) 404040 tottottot 180180180 °F°F°F 444 tottottot 828282 °C°C°C

KeerklepkogelsKeerklepkogelsKeerklepkogels vanvanvan Santoprene®Santoprene®Santoprene® ofofof membraanmembraanmembraan vanvanvan SantopreneSantopreneSantoprene (((SPSPSP))) ---404040 tottottot 180180180 °F°F°F ---404040 tottottot 828282 °C°C°C

FKMFKMFKM fluorelastomeerfluorelastomeerfluorelastomeer (((FKFKFK))) ---404040 tottottot 275275275 °F°F°F ---404040 tottottot 135135135 °C°C°C
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California Proposition 65

TechnischeTechnischeTechnische gegevensgegevensgegevens voorvoorvoor dedede Graco-motorbesturingGraco-motorbesturingGraco-motorbesturing

GelijkstroomvoedingGelijkstroomvoedingGelijkstroomvoeding UitsluitendUitsluitendUitsluitend klasseklasseklasse 222---voedingvoedingvoeding

GoedkeuringenGoedkeuringenGoedkeuringen UL508CUL508CUL508C

ConformiteitConformiteitConformiteit EUEUEU---richtlijnenrichtlijnenrichtlijnen 2006/95/EG2006/95/EG2006/95/EG (laagspanning),(laagspanning),(laagspanning), 2004/108/EG2004/108/EG2004/108/EG
(EMC)(EMC)(EMC) enenen 2011/65/EU2011/65/EU2011/65/EU (RoHS)(RoHS)(RoHS)

OmgevingstemperatuurOmgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur ---404040 tottottot 104104104 °F°F°F ---40°C40°C40°C tottottot 404040 °C°C°C

BeschermingsgraadBeschermingsgraadBeschermingsgraad TypeTypeType 4X,4X,4X, IPIPIP 666666

SpecificatiesSpecificatiesSpecificaties sensorsensorsensor tetete hogehogehoge temperatuurtemperatuurtemperatuur 000---3,33,33,3 VDC,VDC,VDC, maximaalmaximaalmaximaal 111 mAmAmA

IngangsspecificatiesIngangsspecificatiesIngangsspecificaties

LijnspanningLijnspanningLijnspanning 120120120---240240240 VACVACVAC tussentussentussen tweetweetwee fasenfasenfasen

AantalAantalAantal fasenfasenfasen EénEénEén fasefasefase

LijnfrequentieLijnfrequentieLijnfrequentie 50/6050/6050/60 HzHzHz

FasestroomFasestroomFasestroom 161616 AAA

NominaleNominaleNominale aftakcircuitbeveiligingaftakcircuitbeveiligingaftakcircuitbeveiliging 202020 AAA zekeringautomaatzekeringautomaatzekeringautomaat (thermisch(thermisch(thermisch---magnetisch,magnetisch,magnetisch, inverseinverseinverse time)time)time)

NominaleNominaleNominale kortsluitstroomkortsluitstroomkortsluitstroom 555 kAkAkA

UitgangsspecificatiesUitgangsspecificatiesUitgangsspecificaties

UitgangslijnspanningUitgangslijnspanningUitgangslijnspanning 000---264264264 VACVACVAC

AantalAantalAantal fasenfasenfasen DrieDrieDrie fasenfasenfasen

UitgangsstroomUitgangsstroomUitgangsstroom 000---121212 AAA

UitgangsvermogenUitgangsvermogenUitgangsvermogen 1,921,921,92 kWkWkW /// 2,62,62,6 pkpkpk

OverbelastingOverbelastingOverbelasting aanaanaan dedede uitganguitganguitgang 200%200%200% gedurendegedurendegedurende 0,20,20,2 secondensecondenseconden

DeDeDe aandrijvingaandrijvingaandrijving kankankan reagerenreagerenreageren opopop eeneeneen signaalsignaalsignaal vanvanvan eeneeneen temperatuursensortemperatuursensortemperatuursensor ininin dedede motor.motor.motor. DitDitDit isisis noodzakelijknoodzakelijknoodzakelijk omomom dedede motormotormotor tetete
beveiligenbeveiligenbeveiligen tegentegentegen overbelasting.overbelasting.overbelasting.
InInIn dedede softwaresoftwaresoftware isisis eeneeneen stroombegrenzingstroombegrenzingstroombegrenzing ingesteld,ingesteld,ingesteld, alsalsals extraextraextra beveiligingbeveiligingbeveiliging tegentegentegen overbelastingoverbelastingoverbelasting vanvanvan dedede motor.motor.motor.
AlleAlleAlle installatiesinstallatiesinstallaties enenen bedradingbedradingbedrading moetenmoetenmoeten voldoenvoldoenvoldoen aanaanaan NECNECNEC enenen lokalelokalelokale elektrischeelektrischeelektrische codes.codes.codes.

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
INWONERSINWONERSINWONERS VANVANVAN CALIFORNIËCALIFORNIËCALIFORNIË

WAARSCHUWING:KankerWAARSCHUWING:KankerWAARSCHUWING:Kanker enenen vruchtbaarheidsproblemenvruchtbaarheidsproblemenvruchtbaarheidsproblemen ——— www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.
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StandaardStandaardStandaard Graco-garantieGraco-garantieGraco-garantie

Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de
naam Graco vermeld staat, op de datum van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van
materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van enige door Graco aangekondigde speciale, verlengde of
beperkte garantie, zal Graco voor een periode van twaalf maanden vanaf de verkoopdatum alle onderdelen van
de apparatuur vervangen of repareren waarvan Graco heeft vastgesteld dat zij defect zijn. Deze garantie geldt
alleen als de apparatuur wordt geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de schriftelijke
aanbevelingen van Graco.

Deze garantie biedt geen dekking voor en Graco kan niet aansprakelijk worden gehouden voor storingen,
schades of slijtage die worden veroorzaakt door verkeerde installatie, foutief en oneigenlijk gebruik, externe
wrijving, corrosie, gebrekkig of onjuist onderhoud, nalatigheid, ongelukken, sabotage of inbouw van componenten
en onderdelen die niet van Graco afkomstig zijn. Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren,
beschadiging of slijtage veroorzaakt door de incompatibiliteit van Graco-apparatuur met constructies, toebehoren,
apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage
of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend op voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect
vertoont, gefrankeerd wordt verzonden naar een erkende Graco-distributeur, zodat de aanwezigheid van het
beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de
defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden teruggezonden
naar de oorspronkelijke koper. Wanneer er bij een inspectie van de apparatuur geen materiaal- of fabricagefouten
worden geconstateerd, dan worden de reparaties uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, waarin vergoeding
van de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer kunnen zijn inbegrepen.

DEZEDEZEDEZE GARANTIEGARANTIEGARANTIE ISISIS EXCLUSIEF,EXCLUSIEF,EXCLUSIEF, ENENEN TREEDTTREEDTTREEDT INININ DEDEDE PLAATSPLAATSPLAATS VANVANVAN ENIGEENIGEENIGE ANDEREANDEREANDERE GARANTIE,GARANTIE,GARANTIE,
UITDRUKKELIJKUITDRUKKELIJKUITDRUKKELIJK OFOFOF IMPLICIET,IMPLICIET,IMPLICIET, DAARONDERDAARONDERDAARONDER MEDEBEGREPENMEDEBEGREPENMEDEBEGREPEN MAARMAARMAAR NIETNIETNIET BEPERKTBEPERKTBEPERKT TOTTOTTOT GARANTIESGARANTIESGARANTIES
BETREFFENDEBETREFFENDEBETREFFENDE VERKOOPBAARHEIDVERKOOPBAARHEIDVERKOOPBAARHEID OFOFOF GESCHIKTHEIDGESCHIKTHEIDGESCHIKTHEID VOORVOORVOOR EENEENEEN BEPAALDEBEPAALDEBEPAALDE TOEPASSING.TOEPASSING.TOEPASSING.

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij inbreuk op de garantie worden vastgesteld
zoals hierboven bepaald. De koper gaat ermee akkoord dat er geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder,
maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door winstderving, gemiste
verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of
vervolgverliezen dan ook) bestaat. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na
aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

GRACOGRACOGRACO GEEFTGEEFTGEEFT GEENGEENGEEN GARANTIEGARANTIEGARANTIE ENENEN WIJSTWIJSTWIJST ELKEELKEELKE IMPLICIETEIMPLICIETEIMPLICIETE GARANTIEGARANTIEGARANTIE AFAFAF BETREFFENDEBETREFFENDEBETREFFENDE
VERKOOPBAARHEIDVERKOOPBAARHEIDVERKOOPBAARHEID OFOFOF GESCHIKTHEIDGESCHIKTHEIDGESCHIKTHEID VOORVOORVOOR EENEENEEN BEPAALDEBEPAALDEBEPAALDE TOEPASSING,TOEPASSING,TOEPASSING, METMETMET BETREKKINGBETREKKINGBETREKKING
TOTTOTTOT TOEBEHOREN,TOEBEHOREN,TOEBEHOREN, APPARATUUR,APPARATUUR,APPARATUUR, MATERIALENMATERIALENMATERIALEN OFOFOF COMPONENTENCOMPONENTENCOMPONENTEN DIEDIEDIE GRACOGRACOGRACO GELEVERD,GELEVERD,GELEVERD, MAARMAARMAAR
NIETNIETNIET VERVAARDIGDVERVAARDIGDVERVAARDIGD HEEFT.HEEFT.HEEFT. Deze onderdelen die door Graco geleverd, maar niet vervaardigd zijn (zoals
elektromotoren, schakelaars, slangen, etc.), zijn onderworpen aan de garantie, indien verleend, van de fabrikant
ervan. Graco zal de koper alle redelijke assistentie verlenen bij het indienen van claims met betrekking tot
dergelijke garanties.

In geen geval stelt Graco zich aansprakelijk voor indirecte, incidentele of speciale schade of voor vervolgschade,
die het gevolg zijn van de levering van apparatuur door Graco onder deze voorwaarden of van de uitrusting,
de werking of het gebruik van verkochte producten of goederen, ongeacht het feit of daarbij sprake is van
contractbreuk, inbreuk op de garantie, nalatigheid van Graco of anderszins.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices
and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be
drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en
Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou
en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

GracoGracoGraco---informatieinformatieinformatie
Bezoek www.graco.com voor de meest recente informatie over Graco-producten.
Kijk op www.graco.com/patents voor patentinformatie.
VoorVoorVoor hethethet plaatsenplaatsenplaatsen vanvanvan eeneeneen bestellingbestellingbestelling neemt u contact op met uw Graco-distributeur of belt u de
dichtstbijzijnde distributeur.
Telefoon:Telefoon:Telefoon: +1-612-623-6921 ofofof gratisgratisgratis ininin dedede VS:VS:VS: +1-800-328-0211 Fax:Fax:Fax: 612-378-3505

Alle geschreven en visuele gegevens in dit document zijn weergaven van de meest
recente productinformatie die beschikbaar was op het moment van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder mededeling vooraf.
Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 334188

GracoGracoGraco Headquarters:Headquarters:Headquarters: Minneapolis
InternationaleInternationaleInternationale kantoren:kantoren:kantoren: Belgium, China, Japan, Korea

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. ENENEN DOCHTERONDERNEMINGENDOCHTERONDERNEMINGENDOCHTERONDERNEMINGEN ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• VSVSVS
CopyrightCopyrightCopyright 2015,2015,2015, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. AlleAlleAlle productielocatiesproductielocatiesproductielocaties vanvanvan GracoGracoGraco zijnzijnzijn ISOISOISO 9001-gecertificeerd.9001-gecertificeerd.9001-gecertificeerd.

www.graco.com
Revisie R, juni 2021
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