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Verklaart hierbij dat:

- Lobbenpomp uit “Series L”-serie
… in overeenstemming is met de bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EG en met de nationale implementatiewetgeving 
en NIET in bedrijf mag worden genomen voordat de machine waarvan dit product onderdeel zal zijn in overeenstemming is 
verklaard met Machine richtlijn 2006/42/EG
 
en verklaar verder dat:

… de volgende (onderdelen/bepalingen van) geharmoniseerde normen zijn toegepast
 
- EN 809
- EN 294
- EN 349
- EN 563
- EN 953
- EN 1037
- EN 12162
- EN 12639
- EN 14343
- ISO 9001

Een technisch constructiedossier van dit toestel is op het bovenstaande adres aanwezig.

Handtekening        Datum 
                     (Gemachtigde) 

Naam                 Bjarne Søndergaard   Functie  Vice President R&D Equipment Division

EG-inbouwverklaring

De fabrikant

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

Adres

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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EG-conformiteitsverklaring

De fabrikant

Verklaart hierbij dat:

- Lobbenpomp uit “Series L”-serie - gemotoriseerd
… in overeenstemming is met de bepalingen van de Machinrichtlijn 2006/42/EG en met de nationale implementatiewetgeving.
 
en verklaar verder dat:

… de volgende (onderdelen/bepalingen van) toepasselijke richtlijnen zijn gebruikt
- Richtlijn 2006/95/EG m.b.t. laagspanning
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

… de volgende (onderdelen/bepalingen van) geharmoniseerde normen zijn toegepast
 
- EN 809
- EN 294
- EN 349
- EN 563
- EN 953
- EN 1037
- EN 12162
- EN 12639
- EN 14343
- EN 60529
- EN 60034
- EN 60204
- ISO 9001

Een technisch constructiedossier van dit toestel is op het bovenstaande adres aanwezig.

Handtekening        Datum 
                      (Gemachtigde) 

Naam        Bjarne Søndergaard   Functie  Vice President R&D Equipment Division

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

Adres

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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EG-conformiteitsverklaring voor veiligheidscomponenten

De fabrikant

Verklaar hierbij dat veiligheidscomponenten:
- Stopbusbeschermers
- Koppelingbeschermers

… in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EC en met de nationale implementatiewetgeving.

en verklaar verder dat:

… de volgende (onderdelen/bepalingen van) geharmoniseerde normen zijn toegepast:

- EN 809
- EN 294
- EN 60529

Een technisch constructiedossier van dit toestel is op het bovenstaande adres aanwezig.

Handtekening        Datum 
     (Gemachtigde) 

Naam          Bjarne Søndergaard   Functie  Vice President R&D Equipment Division

Telefoonnummer

Bedrijfsnaam

Adres

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555
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TD 246-035

1.1 Algemene beschrijving 1. Algemene beschrijving

De SSP Series L-serie pompen heeft een conventioneel lob-
benpompontwerp waarbij de positieve verplaatsing wordt 
gerealiseerd door contactloze, drielobbige rotoren met 
tegengestelde draairichting waarbij de pompkamer volledig 
bestreken wordt. 

De Series L-pompserie heeft een universeel tandwielkast-
ontwerp. Hiermee hebt u de flexibiliteit om pompen met de 
inlaat- en uitlaatpoorten in een verticaal of horizontaal vlak te 
installeren door de voetpositie te veranderen.

Doordat de pomp product met lage tot hoge viscositeit kan 
verpompen, is de karakteristieke soepele pompwerking met 
lage schuifkrachten ideaal voor toepassingsgebieden zoals 
brouwerijen, zuivel, voedingsmiddelenindustrie, en is deze 
geschikt voor CIP (Cleaning In Place). Koppelingsbe-

scherming
(omsluit koppeling)

Pomphuis

Pomphuis-
deksel

Poorten

Tandwielkast

Aandrijfunit

Geluidsniveaus
Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kunnen pompen en/of aandrijvingen en/of de systemen waarin ze zijn geïnstalleerd 
geluidsdrukniveaus boven de 80 dB[A] produceren. Indien nodig dient geluidsbescherming te worden gebruikt.

De afbeeldingen tonen alleen de gemonteerde units

Bedrijfsomstandigheden van de pomp
De pomp mag alleen worden gebruikt voor de aangegeven toepassingen. De bedrijfsdruk, snelheid en temperatuurgrenzen zijn 
bij bestelling aangegeven en MOGEN NIET worden overschreden. Deze gegevens zijn vermeld in de originele order- documen-
tatie. Als ze ontbreken, kunnen ze onder vermelding van pompmodel en serienummer worden verkregen bij uw leverancier.
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2. Veiligheid 2.1 Belangrijke informatie
2.2 Waarschuwingstekens

Lees altijd de handleiding alvorens de pomp te gebruiken!

WAARSCHUWING!
Geeft aan dat speciale procedures moeten worden gevolgd om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen.

VOORZICHTIG!
Geeft aan dat speciale procedures gevolgd moeten worden om beschadiging van de pomp te voorkomen.

OPMERKING!
Geeft belangrijke informatie aan om procedures te vergemakkelijken of te verduidelijken.

Algemene waarschuwing:

Gevaarlijke elektrische spanning:

Bijtende middelen:

In deze handleiding wordt de aandacht gevestigd op onveilig gebruik en andere belangrijke informatie.
Waarschuwingen worden aangegeven door speciale tekens.
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2.3 Voorzorgsmaatregelen 2. Veiligheid

Let goed op de onderstaande voorschriften zodat ernstig persoonlijk letsel of schade aan de pomp worden voorkomen.

Installatie
- Altijd de technische gegevens raadplegen (zie hoofstuk 5).
- Nooit starten in de verkeerde draairichting met vloeistof in de pomp.
-  Nooit handen of vingers in de poortaansluitingen steken of in de buurt houden van draai-

ende assen.

De pomp moet elektrisch worden aangesloten door bevoegd personeel (zie de motor-instructies 
bij de aandrijf-unit).

Bediening
- Altijd de technische gegevens raadplegen (zie hoofstuk 5).
-  Nooit de pomp of de leidingen aanraken tijdens het verpompen van hete vloeistoffen of tijdens 

het steriliseren.
- Nooit op de pomp of de leidingen gaan staan.
- Nooit de pomp laten draaien als de zuigzijde of de perszijde geblokkeerd is.
-  Nooit handen of vingers in de poortaansluitingen steken of in de buurt houden van draaiende 

onderdelen.
-  Nooit de pomp laten draaien als deze niet volledig gemonteerd is en als niet alle beschermin-

gen stevig zijn vastgezet (Pomphuis mag niet uit tandwielkast worden verwijderd).

Altijd met giftige en zuurhoudende vloeistoffen omgaan volgens de door de fabrikant gegeven 
instructies en aanbevelingen.

Onderhoud
- Altijd de technische gegevens raadplegen (zie hoofstuk 5).
- De pomp mag nooit worden geserviced wanneer deze heet is.
- De pomp en de leidingen mogen nooit onder druk staan tijdens een reparatie.
-  Nooit handen of vingers in de poortaansluitingen steken of in de buurt houden van draaiende 

onderdelen.
-  Installatie en bediening van de pomp moet altijd voldoen aan de regelgeving m.b.t. gezond-

heid en veiligheid. Eventuele gevaarlijke en/of hete, afgetapte of weggelekte vloeistof moet 
worden geloosd overeenkomstig de regelgeving m.b.t. gezondheid en veiligheid. Als dit bij 
bestelling wordt aangevraagd kan de apparatuur worden uitgerust met voorzieningen waar-
mee  eventuele gevaarlijke en/of hete, afgetapte of weggelekte vloeistof veilig kan worden 
verwijderd.

- Altijd de stroom uitschakelen wanneer de pomp wordt geserviced.
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TD 246-041 TD 246-042
TD 246-043

TD 246-044

3. Installatie 3.1 Uitpakken, hanteren en opslaan

Stap 1
Raadpleeg de tabel met pompgewichten (hoofdstuk 5) alvorens hijsapparatuur te selecteren en te gebruiken. Op de afbeelding 
is aangegeven hoe de pomp dient te worden getakeld. 

Zorg ervoor dat de hijsapparatuur geschikt is en binnen de gestelde grenzen wordt gebruikt.

Pomp met kaal aseindePomp met aandrijfunit

Stap 2
Procedure bij ontvangst:
- Vergelijk de vrachtbrief met de ontvangen goederen.
- Controleer of de instructies voor de aandrijving aanwezig zijn (bij gemotoriseerde pomp).
- Let er speciaal op om geen handleidingen met de verpakking weg te werpen.
- Controleer de verpakking op transportschade.
- Haal voorzichtig de verpakking van de pomp.
- Controleer de pomp op zichtbare beschadigingen.
- Verwijder de verpakking van de poortaansluitingen van de pomp.
- Meld eventuele schade bij de transporteur.

Stap 3
Na ontvangst en inspectie moet de pomp (als deze niet meteen wordt geïnstalleerd) opnieuw worden verpakt en worden op-
geslagen op een geschikte plaats. Hierbij dient op de volgende punten te worden gelet:

- Kunststof poortkappen of pakkingen moeten op hun plaats blijven zitten.
- Pompen die worden ontvangen in roestwerend materiaal moeten hier weer in worden verpakt.
-  Er dient een schone, droge opslagplaats te worden gekozen die niet blootstaat aan trillingen. Als opslag in een vochtige of 

stoffige omgeving plaatsvindt, moet de pomp of unit verder met een een geschikte afdekking worden beschermd.
- Draai de pomp/pomp-unit wekelijks met de hand om lagerschade te voorkomen.
- Alle bijbehorende appendages dienen op dezelfde manier te worden behandeld.
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3.2 Ontwerp en installatie van het systeem 3. Installatie

Ontwerp: 
-  Controleer of de beschikbare maximale aanzuighoogte (NPSH) 

van het systeem hoger is dan de door de pomp benodigde 
NPSH. Dit is namelijk cruciaal voor een storingsvrije werking 
van de pomp en het voorkomen van cavitatie.

-  Voorkom aanzuighoogten en verdeelleidingen/gemeenschap-
pelijke aanzuigleidingen bij twee parallel werkende pompen, 
aangezien dit kan leiden tot trillingen en cavitatie. 

-  Bescherm de pomp tegen verstopping door harde voorwer-
pen zoals moeren, bouten metaalslakken enz. Bescherm de 
pomp ook tegen ongewilde activering bij gesloten afsluiter, 
door gebruik te maken van ontlastkleppen, drukschakelaars 
of stroombegrenzers.

-  Monteer meetpunten voor aanzuig- en persdruk (voor diagno-
sedoeleinden).

-  Monteer afsluiters als twee pompen moeten worden gebruikt 
op verdeelleidingen/gemeenschappelijke persleidingen.

-  Zorg voor het benodigde leidingsplan als de afdichting moet 
worden gespoeld.

-  Houd rond de pomp minimaal 1 m vrij voor bereikbaarheid/
onderhoud.

-  Stel lobbenpompen niet bloot aan plotselinge temperatuur-
schommelingen. Door de thermische schok kan de pomp 
namelijk vastlopen.

Persleiding

Bovenaanzicht
Aanzuigleiding

Leidingen:

De pomp mag niet worden gebruikt om leidingen te ondersteunen. Alle inlaat- en uitlaatbuizen van de pomp-unit moeten 
onafhankelijk worden ondersteund. Als deze instructie niet in acht wordt genomen kunnen de Pomphuiscomponenten of de 
hele pomp vervormd raken en ernstige permanente schade veroorzaken.

Collector aanzuiging/Gemeen-
schappelijke leiding

Om een optimale werking te verzekeren is het belangrijk dat elke pompunit correct wordt geïnstalleerd. Overweeg het volgende 
bij het ontwerpen van een pompsysteem.
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TD 246-014

3. Installatie 3.2 Ontwerp en installatie van het systeem

Stromingsrichting:
De stromingsrichting wordt bepaald door de draairichting van de aandrijfas. Door de draairichting te wijzigen zal de stromings-
richting veranderen.

Inlaat

UitlaatInlaat

Inlaat

InlaatUitlaat

Uitlaat
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Funderingen voor grondplaat
Pompen die met aandrijfunit worden geleverd worden gewoonlijk gemonteerd op een grondplaat. Onze standaard grondpla-
ten zijn voorzien van voorgeboorde gaten voor de bevestigingsbouten. Voor een permanente stevige basis voor de pompu-
nit, is een fundering noodzakelijk die tevens trillingen, belasting of schokken van de pomp-unit zal opvangen. Verscheidene 
methodes om de grondplaat te verankeren zijn mogelijk, door schroefbouten in beton verankerd, ofwel bij het gieten -zoals 
hieronder afgebeeld- hetzij door gebruik te maken van epoxy vulmiddel. Een andere mogelijkheid is het gebruik van mecha-
nische bevestigingen.
De fundering moet ongeveer 150 mm langer en breder zijn dan de grondplaat. De dikte van de fundering moet in verhouding 
zijn met met de grootte van de complete pompunit. Bijvoorbeeld, de dikte van de fundering voor een grote pompunit moet 
minstens 20 maal de diameter van de bevestigingsbouten zijn.

Bovenstaande afbeelding toont twee kenmerkende methodes van verankering van bevestigingsbouten. De mof laat een “mi-
nimale” laterale beweging van de bout toe na het gieten van de fundering. Een vod of afvalpapier kan gebruikt worden om te 
voorkomen dat er beton in de mof komt tijdens het gieten van de fundering. Gewoonlijk zijn minimaal 14 dagen nodig om het 
beton te laten uitharden, alvorens de pompunit te installeren.

3.2 Ontwerp en installatie van het systeem 3. Installatie

Pompsmering:
De pomp zal gevuld met vet worden geleverd. Het wordt aanbevolen om het vet na 20.000 bedrijfsuren van de pomp te vervangen.
Voor het vervangen van het vet moet één van de hieronder vermelde aanbevolen vetten worden gebruikt:

Aralube MFL 00
BP Energrease PR-EP00
Klubersynth UH 1 14-1600
Mobilux EP 004

Afval rond bout geplaatst 
alvorens beton te gieten

Funderingsoppervlak 
overgebleven door 
verankeringsbasis

Eén D
Minimum

Een halve D
Minimum

Bus

3D

Ankerlip gelast 
aan boutkop

10D

4D

D
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TD 246-047

Uitlijning van de koppeling:
Voordat de pompunit wordt geïnstalleerd, moet men ervoor zorgen dat de ondergrond vlak is. Dit om vervorming van de grond-
plaat te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot verkeerde uitlijning van pomp/motoras en beschadiging van pomp/motor

 Parallel foutuitlijning Hoek foutuitlijning

Na vastzetten van de grondplaat, moet men de koppeling-uitlijning van pompas op motoras controleren en zo nodig bijstellen. 
Dit wordt bereikt door de maximale toelaatbare hoek en parallel fout-uitlijning te controleren, zoals opgegeven door de kop-
pelingsfabrikant.

3. Installatie 3.2 Ontwerp en installatie van het systeem
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TD 246-048

TD 246-049

3.3 Afdichting met spoelinrichting en controles voor het opstarten 3. Installatie

Stap 4
Spoelvloeistof
De gekozen spoelvloeistof is afhankelijk van de verpompte vloeistof en de bedrijfsomstandigheden (druk en temperatuur). 
Meestal wordt er water gebruikt voor het koelen of uitspoelen van water-oplosbare producten. Bij enkelvoudige gespoelde 
mechanische dichtingen mag de temperatuur van het spoelmiddel nooit hoger kunnen zijn dan die van het verpompte product. 
Neem contact op met de leverancier van de pomp voor de keuze van een geschikte spoelvloeistof.

Stap 5
Spoelmiddeldruk en -debiet
Enkelvoudige gespoelde mechanische afdichting 0,5 bar (7 psi) maximum. Elke verdere druktoename zal resulteren in een 
slecht werkende lip-seal. 

Het debiet van de spoelvloeistof moet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat de temperatuurgrens van de afdichtingen niet 
wordt overschreden. Neem voor meer informatie over het aanbevolen debiet contact op met uw pompleverancier. 

Minimum debiet nodig per asafdichting is 30 l/uur

Stap 6
Controles voor het opstarten
- Controleer of het leidingsysteem is doorgespoeld om verontreinigingen te verwijderen.
- Controleer of alle verstoppingen uit leidingwerk en pomp zijn verwijderd.
- Controleer of de pompaansluitingen en de leidingverbindingen goed vastzitten.
- Controleer of de niveaus van de smering in orde zijn.
- Controleer of de spoelinrichting voor de afdichting is aangesloten (indien van toepassing).
- Controleer of alle veiligheidskappen op hun plaats zitten
- Controleer of de in- en uitlaatkleppen open staan. 

Stap 3
Spoel inrichting-principe

Spoeluitlaat

Spoelinlaat

Spoeluitlaat

Spoelinlaat

Verbindings-
leiding

Parallelle leidingen Seriële leidingen

Stap 1
Om het afdichtvlak te koelen of te reinigen wordt een spoelsysteem voor de afdichting geïnstalleerd.

Het is belangrijk dat:
- de spoelinrichting correct wordt aangesloten (zie hieronder).
- er een geschikte spoelvloeistof wordt gebruikt en dat deze een correct(e) druk en debiet heeft (zie stap 5).
-  de spoeling wordt ingeschakeld op het moment dat/voordat de pomp wordt gestart en uitgeschakeld op het moment dat/

nadat de pomp wordt stopgezet.

Stap 2
Spoelinrichting aansluiten
De volgende apparatuur wordt sterk aanbevolen bij het gebruik van een spoelsysteem:
- Regelklep en manometer (om de juiste spoeldruk te kunnen verkrijgen en controleren).
-  Afsluitklep en terugslagklep, zodat de spoeling gestopt kan worden, en om te beletten dat ongewenst product in de ver-

keerde richting stroomt.
- Een methode om de stroming van de spoelvloeistof zichtbaar te maken.
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4. Onderhoud 4.1 Cleaning in place (CIP)

De pomp kan handmatig worden gereinigd of door Cleaning in Place (CIP). Wat volgt is een voorbeeld van een typische CIP-
procedure. Voor iedere toepassing dient echter bij de pompleverancier specifiek advies te worden ingewonnen.

Gebruikelijke CIP-procedure
1. Spoel het systeem door met koud (bron) water (6 °C) (43 °F).
2.  Spoel gedurende 20-30 minuten heet natronloog (70-80 °C) (158-176 °F) met een concentratie van 2,5% door het systeem.
3. Spoel tenslotte weer met koud water door.

Waarschuwingen

- Nooit de pomp of de leidingen aanraken. Deze kunnen namelijk extreem heet zijn!
-  Stel de pomp niet bloot aan plotselinge temperatuurschommelingen tijdens CIP-procedures. 

De thermische schok kan de pomp doen vastlopen. Aangeraden wordt een geschikte by-pass 
te gebruiken.

- Altijd goed spoelen met schoon water na gebruik van reinigingsmiddel.

- Altijd rubber handschoenen en veiligheidsbril dragen bij het werken met bijtende middelen.
- Altijd de reinigingsproducten bewaren/lozen conform de geldende wetgeving/reglementering.



20      

4.2 Onderhoudsschema 4. Onderhoud

Het is aan te raden aan beide zijden van de pomp manometers te installeren, zodat eventuele problemen in pomp/leidingwerk 
kunnen worden opgespoord.

Onderhoudsschema
Uw weekschema ziet er als volgt uit:
- Controleer de afdichtingen op lekkage.
- Controleer de lip-seals op lekkage.
- Controleer de pompdrukken.

Onder bepaalde bedrijfsomstandigheden zal de pomp gevaarlijk heet worden en mag deze niet worden aangeraakt tijdens 
bedrijf. Na uitschakeling moet u de pomp-unit laten afkoelen. 

 Omschrijving onderdeel Aantal

 O-ring pomphuisdeksel 1

 O-ring rotorafdichting as-einde 2

 O-ring rotorafdichting moer-einde 2

 Primaire afdichtingen 2  

Aanbevolen reserve-onderdelen
In de tabel zijn de aanbevolen reserveonderdelen aangegeven 
die u voor uw onderhoudsschema nodig hebt.

Vervangingsinterval O-ringafdichting rotormoer
Het wordt aanbevolen om de O-ringafdichting van de rotormoer elke 12 maanden te vervangen om een bacteriedichte 
afdichting te behouden.  

Inspectie van rotormoerafdichting
Inspecteer de O-ringafdichting van de rotormoer regelmatig op eventuele verkleuring, kerven of scheuren. Als één van de 
bovengenoemde defecten wordt opgemerkt, moet de O-ringafdichting worden vervangen. Voor inspectie en vervanging 
wordt verwezen naar de onderstaande prodecure voor afdichtingsvervanging.

Procedure voor afdichtingsvervanging
1. Verwijder pomphuisdeksel (zie 4.3, stap 1).
2. Draai rotormoeren los en zorg ervoor dat onderdelen droog zijn voordat u onderhoud uitvoert.
3.  Inspecteer met een zaklamp het blinde tapgat van de rotormoer op verontreiniging. Als dit verontreinigd is, wordt verwe-

zen naar de onderstaande reinigingsprocedure.
4. Verwijder O-ringafdichting van rotormoer en gooi deze weg.
5. Monteer nieuwe O-ringafdichting van rotormoer.
6. Monteer rotormoer en gebruik een momentsleutel en draai aan met het juiste koppel (zie tabel 5.1.3).
7. Monteer het pomphuisdeksel.

Reinigingsprocedure voor verontreinigd tapgat van rotormoer
1. Verwijder rotormoer van de as.
2. Dompel moer gedurende 5 minuten in COP-tank met 2% bijtende vloeistof. 
3.  Reinig het gat met inwendige schroefdraad grondig door een schone rager met borstels door het gat te halen gedurende 

twee minuten (in ondergedompelde toestand).
4.  Dompel moer in zuur ontsmettingsmiddel gedurende 5 minuten en reinig het gat daarna nogmaals met de rager met 

borstels gedurende twee minuten.
5. Spoel goed met schoon water en blaas blind tapgat met schone lucht droog.
6. Test de binnenzijde van het tapgat met een wattenstaafje om te bepalen of deze schoon is. 
7. Als de test met het wattenstaafje niet wordt doorstaan, herhaalt u stap 2 t/m 6 hierboven totdat de test wordt doorstaan.

Als de test met het wattenstaafje steeds maar niet wordt doorstaan of als de tijd krap is installeert u een nieuwe rotormoer. 

TD 246-050

TD 246-051
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4. Onderhoud 4.3 Demontage

Stap 1
Neem voordat u de pomp demonteert de voorzorgs- 
maatregelen door. Zie opengewerkte tekeningen  
(hoofdstuk 6).

Verwijderen van het pomphuisdeksel
1.  Verwijder pomphuisdekselschroeven (10) en deksel (12).

Stap 2
Rotoren verwijderen
1.  Plaats een kunststof/houten blokje tussen de twee rotoren 

(17) om te zorgen dat ze niet kunnen draaien.
2.  Verwijder rotormoeren (22), O-ringen (20) en rotoren.
3.  Verwijder O-ring (11) en O-ringen (18) als deze moeten 

worden vervangen. 

Stap 3
Primaire afdichtings-onderdelen verwijderen
Zie paragraaf 4.5 voor het verwijderen van de afdichting.

Stap 4
Pomphuis verwijderen
1.  Verwijder de bevestigingsschroeven (3).
2.   Beklop het pomphuis (9) aan beide zijden met een zach-

te hamer.
3.   Zorg ervoor dat u het pomphuis niet op de assen laat vallen 

tijdens het verwijderen.

TD 246-001

TD 246-002

TD 246-068

TD 246-003

Kunststof of 
houten blokje
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Stap 7
Distributietandwielen verwijderen
1.  Maak de lagermoeren (30) met een haaksleutel los door 

een flinke tik te geven.
2.   Verwijder de momentvergrendelingsschroeven (40) staps-

gewijs (draai de schroeven stapsgewijs los).
3.  Plaats de schroeven in de schroefgaten in de montageflens 

en draai ze geleidelijk kruislings aan totdat de achterste 
kegel vrijkomt. 

4.   Schuif distributietandwielen (36) van de assen (24 en 25).

4.3 Demontage 4. Onderhoud

Stap 5
Reservoir verwijderen
1.  Plaats een bak onder het reservoir (5) om overtollig smeer-

middel op te vangen.
2.   Verwijder de vier borgschroeven (6) en tap smeermiddel af. 
3.   Verwijder reservoir van het lagerhuis (1) wat is afgedicht 

met een O-ring (21). Bij het verwijderen kan een geschikte 
hefboom in de aanwezige sleuven worden geplaatst.

4.  Verwijder de O-ring (21) als deze moet worden vervangen.

Stap 8
Complete as verwijderen
1.   Verwijder lagermoeren (30) met een flinke tip op een 

haaksleutel (zie tevens tekening bij stap 7).
2.   Klop met een zachte hamer zachtjes op het achtereinde 

van elke as om deze door de voorzijde van het lagerhuis 
te verwijderen. Ondersteun elke as tijdens het verwijderen. 
Als de as wordt verwijderd, zullen ook lip-seal (16) en 
achterlager (26) worden verwijderd.

3.   Verwijder lip-seal van as. Het is zeer belangrijk om de lip-
seal voorafgaand aan montage te vervangen.

Stap 6
Verwijderen van lip-seal reservoir
Trek de lip-seal (7) van de afdichtingshouder. Het is zeer 
belangrijk om de lip-seal voorafgaand aan montage te ver-
vangen.

TD 246-007

TD 246-008

TD 246-009

TD 246-010
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         23

4. Onderhoud 4.3 Demontage

Stap 9
Lager verwijderen
1.   Monteer de as verticaal in een bankschroef met zachte 

wangen (rotorgedeelte van de as naar beneden) met 
een hulpstuk stevig tegen de binnenring van het voorste 
lager met rollende delen gedrukt (zoals aangegeven) en 
oefen druk uit op de bovenzijde van de as zodat de as 
door de lagers beweegt.

2.   Tik de buitenste lagerringen (voor en achter) van het lager-
huis en verwijder pasringen (27). Vervang lagers als deze 
om een bepaalde reden van de assen zijn verwijderd.

TD 246-015

TD 246-016
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4.4 Montage 4. Onderhoud

Pas op dat u de asoppervlakken niet beschadigt (vooral daar waar de lagers en lip-seals zullen worden geplaatst).
Zorg ervoor dat alle bevestigingen zijn aangehaald met het moment dat is aangegeven bij de Technische gegevens (hoofdstuk 5).

Stap 1
Lagers op assen monteren
1.   Breng anti-vastloopmiddel aan op de aslageroppervlak-

ken.
2.   Plaats elke as verticaal in een bankschroef met zachte 

wangen en monteer de binnenste ring van het voorste 
lager met rollende delen.

Stap 2
Lagers op huis monteren
1.  Breng anti-vastloopmiddel aan op de lagergaten in het 

lagerhuis.
2.  Druk of tik (zachtjes) de buitenste ringen van het achterste 

lager in de achterste lagergaten.
3.  Draai het lagerhuis om en plaats een pasring (27) van 0,10 

mm dikte tegen de kraag van elk voorste lagergat.
4.  Druk of tik (zachtjes) de buitenste ringen van het voorste 

lager in de voorste lagergaten.

Stap 4
Pomphuis monteren
Monteer het pomphuis (9) op het lagerhuis (1) en draai de 
bevestigingsschroeven (3) aan met het aanbevolen koppel.

TD 246-064

TD 246-053

TD 246-017

Stap 3
Complete as monteren
1.  Steek de as door de voorzijde van de bovenste lagergaten (achterste gedeelte 

van de as eerst), zodat de binnenste ring van het voorste lager met rollende delen 
in de buitenste ring van het voorste lager past die in het lagerhuis is geplaatst.

2.   Houd alles op zijn plaats en schuif de binnenste ring van het achterste lager 
met rollende delen over de as en in buitenste ring van het achterste lager die 
in het lagerhuis is geplaatst (zie tekeningen hierboven).

3. Breng borgmiddel aan op de lagermoerdraad.
4.   Monteer de lagermoer (30) met een haaksleutel en draai deze aan om alle 

axiale en radiale beweging op te heffen.
5.   Draai de assen een paar keer om de lagers zich te laten zetten en controleer 

of rolkoppel met het hieronder aanbevolen koppel overeenkomt: 
 Model L2 is 2 - 3 lbin (0,23 - 0,34 Nm)
 Model L3 is 4,5 - 5,5 lbin (0,51 - 0,62 Nm)
 Model L4 is 5 - 6 lbin (0,57 - 0,68 Nm)
6. Herhaal stap 1, 2, 3 en 4 voor de andere as.

TD 246-018
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4. Onderhoud 4.4 Montage

Stap 5
Rotoren monteren
5.1.  Monteer rotoren  (17) op de assen met beide hoofdlobben 

met putjes in de 6 - 12 uursstand bij pompen met hori-
zontale poorten of in de 3 - 9 uurssstand bij pompen met 
verticale poorten. Bij de rotor op de aandrijfas (24) moet het 
putje uitgelijnd zijn met de spiesleuf van de aandrijfas.

5.2. 
Monteer rotormoeren (22) op assen - Plaats een kunststof/
houten blokje tussen de rotoren om te zorgen dat ze niet 
kunnen draaien en draai de rotormoeren (22) aan met het 
aanbevolen koppel (zie tabel 5.1.3).

5.3. 
Meet met voelmaatjes de vrije ruimte achter elke rotorlob en 
elk pomphuis. Zie Informatie over vrije ruimte Pomphuis (para-
graaf 5.2). Als deze verkeerd is verwijdert u rotoren, pomphuis, 
assen en voorlagers, en past u de dikte van pasring (27) aan 
om de juiste vrije ruimte te verkrijgen.

Stap 6
Distributietandwielen monteren
1.  Smeer beide achterste asdiameters licht in met olie.
2.   Smeer momentvergrendelings-units (40) licht in met olie 

en monteer deze op de distributietandwielen.
3.  Schuif distributietandwiel-sets (36 en 40) op de assen.

Pas op dat u de asoppervlakken niet beschadigt (vooral daar waar de lagers en lip-seals zullen worden geplaatst).
Zorg ervoor dat alle bevestigingen zijn aangehaald met het moment dat is aangegeven bij de Technische gegevens (hoofdstuk 5).

TD 246-019

TD 246-020

TD 246-021

TD 246-054
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TD 246-055

4. Onderhoud4.4 Montage

Pas op dat u de asoppervlakken niet beschadigt (vooral daar waar de lagers en lip-seals zullen worden geplaatst).
Zorg ervoor dat alle bevestigingen zijn aangehaald met het moment dat is aangegeven bij de Technische gegevens (hoofdstuk 5).

Stap 7
Distributiemechanisme afstellen
Draai slechts één momentvergrendelings-unit met het aan-
bevolen koppel vast, zodat de as in het andere tandwiel kan 
worden gedraaid om af te stellen. Schroeven dienen gelei-
delijk in een diametrische tegengestelde volgorde te worden 
aangedraaid.

Stap 8
Rotor afstellen
1.   Draai de as zodanig dat de rotoren in de nieuwe stand 

staan (zoals aangegeven).
2.   Druk de rotoren tegen elkaar en controleer met voelmaatjes 

of de minimale ingrijpingsspeling binnen de specificatie is. 
Zie Informatie over vrije ruimte Pomphuis (paragraaf 5.2). 

3.   Draai de andere momentvergrendelings-unit met het 
aanbevolen koppel vast.

4.  Controleer of afstelling juist is (zoals beschreven in stap 8).
5.  Verwijder rotormoeren en rotoren.

Stap 9
Lip-seals van lagerhuis monteren
1.  Smeer lip-seals (16) licht in met geschikt smeermiddel. 
2.   Schuif lip-seals over assen en tik ze in het lagergat.   

 Controleer of lip-seals niet zijn beschadigd wanneer 
deze op de assen worden geschoven.

Stap 10
O-ringen van sleufafdichting monteren
Smeer O-ringen (18) lichtjes en monteer ze over assleuven 
zodat ze tegen de rotorkraag komen te liggen.

TD 246-022

TD 246-037

TD 246-038

TD 246-024
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4.4 Montage4. Onderhoud

Stap 12
Rotoren monteren
1.   Monteer rotoren op de assen met beide hoofdlobben met putjes 

in de 6 - 12 uurspositie bij pompen met horizontale poorten 
of in de 3 - 9 uurspositie bij pompen met verticale poorten. Bij 
de rotor op de aandrijfas moet het putje uitgelijnd zijn met de 
spiesleuf van de aandrijfas.

2.   Smeer de O-ringen (20) lichtjes en monteer deze op de rotoren.
3.  Monteer rotormoeren op assen.
  Plaats een kunststof/houten blokje tussen de rotoren om te 

voorkomen dat ze draaien en draai de rotorborgmoeren met 
het aanbevolen koppel aan.

4.   Speling controleren. Zie Informatie over vrije ruimte Pomphuis 
(paragraaf 5.2).

Stap 13
Pomphuisdeksel monteren
1.   Smeer O-ring (11) licht in met geschikt smeermiddel en 

monteer deze op pomphuis.
2.   Monteer pomphuisdeksel op pomphuis en draai schroeven 

(3) met het aanbevolen koppel vast.

Stap 14 
Reservoir en lip-seal monteren
1.   Smeer O-ring (21) licht en monteer deze in O-ringgroef 

van lagerhuis (1).
2.   Monteer lip-seal (7) in de afdichtingshouder die aan het 

reservoir is bevestigd.
3.   Smeer olie op de binnenste lip van de lip-seal en schuif 

het reservoir voorzichtig over de as zodat deze tegen het 
lagerhuis komt aan te liggen (door schroefgaten uit te 
lijnen). Plaats schroeven (6) en draai deze vast met het 
aanbevolen koppel.

Stap 11
Mechanische afdichtingen monteren
Zie paragraaf 4.5 voor het monteren van afdichtingen.

Pas op dat u de asoppervlakken niet beschadigt (vooral daar waar de lagers en lip-seals zullen worden geplaatst).
Zorg ervoor dat alle bevestigingen zijn aangehaald met het moment dat is aangegeven bij de Technische gegevens (hoofdstuk 5).

TD 246-025

TD 246-028

TD 426-026

TD 246-027



28      

4. Onderhoud4.4 Montage

Stap 15
Smeermiddel bijvullen
1.  Verwijder beide kunststof afsluitpluggen van het lagerhuis 

zodat de te verwijderen schroeven zichtbaar worden.
2.  Giet het aanbevolen smeermiddel in het tapgat.
3. Plaats schroeven en kunststof afsluitpluggen terug.

Pas op dat u de asoppervlakken niet beschadigt (vooral daar waar de lagers en lip-seals zullen worden geplaatst).
Zorg ervoor dat alle bevestigingen zijn aangehaald met het moment dat is aangegeven bij de Technische gegevens (hoofdstuk 5).

TD 246-039
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4.5 Primaire afdichtingen verwijderen en installeren4. Onderhoud

4.5.1 EasyFit Enkelvoudige mechanische afdichting
Mechanische afdichtingen zijn kwetsbaar. Wees bij het 
hanteren uiterst voorzichtig. Reinig onderdelen voordat u ze 
monteert en controleer op schade aan afdichtingsvlakken. 
Tijdens montage moeten nieuwe elastomeer onderdelen 
worden geplaatst.

De ‘EasyFit’ mechanische afdichting is volledig vanaf de 
voorzijde toegankelijk, zonder dat hierbij het pomphuis 
hoeft te worden verwijderd. De afstelafstand van de af-
dichting is vooraf ingesteld.

Stap 1
Afdichting verwijderen
1.  Verwijder pomphuisdeksel, rotormoeren, rotoren en stop-

busbeschermers.
2.  Trek de roterende afdichtingsring (105), aandrijfring (104), 

sinusveer (101) en O-ring (102) van de achterzijde van 
de rotor. 

  Wees bijzonder voorzichtig bij het lostrekken van de rote-
rende afdichtingsring.

3.  Haal de stationaire afdichting voorzichtig van het pomphuis 
met behulp van een geschikte hefboom tegen de extrusies 
van aandrijfring (106) (bereikbaar vanaf de achterzijde van 
het pomphuis).

Stap 2
Afdichting installeren
1. Smeer afdichting (103) en monteer deze op de stationaire afdichtingsring (107).
2.  Monteer aandrijfring op het afdichtmanchet (‘L’) door de vlakken op de aandrijfring (106) en de stationaire afdichtingsring 

uit te lijnen.
3.  Druk de complete stationaire afdichtingsring in het pomphuisgat en zorg ervoor dat de anti-verdraaiingsextrusies in de 

aandrijfring (106) zijn uitgelijnd met de sleuven in het pomphuis.
4. Plaats de sinusveer (101) in het achterste gat van de rotor.
5.  Monteer aandrijfring (104) in het achterste gat van de rotor en zorg ervoor dat de anti-verdraaiingsextrusies in de sleuven 

in de rotor vallen.
6. Smeer O-ring van roterende afdichting en monteer deze in het achterste gat van de rotor
7.  Lijn de twee vlakken op de roterende afdichtingsring (105) uit met de aandrijfvlakken in de aandrijfring en druk de roterende 

afdichtingsring voorzichtig in het achterste gat van de rotor, door de O-ring (102). 
8.  Veeg de afdichtingsvlakken schoon met oplosmiddel en monteer stopbusbeschermers, rotoren, rotormoeren en pomp-

huisdeksel.

 Item Beschrijving

 101 Sinusveer

 102 O-ring van roterende afdichtingsring

 103 Afdichtmanchet (‘L’)

 104 Aandrijfring van roterende afdichting

 105 Roterende afdichtingsring

 106 Aandrijfring stationaire afdichting

 107 Stationaire afdichtingsring 

101

104
102

105

TD 246-070
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4.5 Primaire afdichtingen verwijderen en installeren 4. Onderhoud

Stap 1
Afdichting verwijderen
1. Verwijder pomphuisdeksel, rotormoeren, rotoren en stopbusbeschermers.
2.  Trek de roterende afdichtingsring (105), aandrijfring (104), sinusveer (101) en O-ring (102) van de achterzijde van de rotor. 

Wees bijzonder voorzichtig bij het lostrekken van de roterende afdichtingsring.
3. Tap eventuele vloeistof uit afdichtingshuis (108) af en loos afgetapte vloeistof overeenkomstig bestaande wetgeving. 
4.  Als alleen de mechanische afdichtingen hoeven te worden vervangen, kan een geschikte hefboom worden gebruikt om de 

complete stationaire afdichting voorzichtig van het pomphuis te verwijderen.
  Als de onderdelen van de gespoelde afdichting volledig moeten worden gedemonteerd, verwijdert u het pomphuis compleet 

met afdichtingshuis.
5. Draai de bevestigingsmoeren van het afdichtingshuis los.
6. Verwijder de afdichtingshuizen en trek de lip-seals van de afdichtingshuizen.
7. Verwijder de O-ring van het afdichtingshuis uit het pomphuis.
8.  Verwijder de complete stationaire afdichting voorzichtig van het pomphuis met behulp van een geschikte hefboom tegen 

de extrusies van de aandrijfring (bereikbaar vanaf de achterzijde van het pomphuis).

Stap 2
Afdichting installeren
1. Smeer afdichtmanchet (103)  lichtjes en monteer dit op de stationaire afdichtingsring (107).
2.  Monteer aandrijfring (106) op afdichtmanchet ‘L’ door de vlakken op de aandrijfring van de stationaire afdichting en de 

stationaire afdichting uit te lijnen.
3.  Druk de complete aandrijfring van de stationaire afdichting in het pomphuisgat en zorg ervoor dat de anti-verdraaiingsextrusies 

in de aandrijfring van de stationaire afdichting zijn uitgelijnd met de sleuven in het pomphuis.
4.  Als het pomphuis is verwijderd, smeert u de O-ringen van het afdichtingshuis lichtjes en monteert u deze op het pomphuis.
5. Druk nieuwe lip-afdichtingen in de afdichtingshuizen.
6.  Monteer afdichtingshuizen op het pomphuis en draai de bevestigingsmoeren van de afdichtingshuizen met het aanbevolen 

koppel aan.
7. Monteer het pomphuis weer op het lagerhuis.
8. Plaats de sinusveer (101) in het achterste gat van de rotor.
9.  Monteer aandrijfring (104) in het achterste gat van de rotor en zorg ervoor dat de anti-verdraaiingsextrusies in de sleuven 

in de rotor vallen.
10. Smeer elastomeer van O-ring van roterende afdichting lichtjes en monteer deze in het achterste gat van de rotor
11.  Lijn de twee vlakken op de roterende afdichtingsring (105) uit met de aandrijfvlakken in de aandrijfring (104) en duw de 

roterende afdichtingsring voorzichtig in het achterste gat van de rotor, door de O-ring (102). Aan de voorzijde van de af-
dichtingring is een uitlijnteken aangebracht om de positie van de vlakken op het achtervlak aan te geven.

12. Veeg de afdichtingsvlakken schoon met oplosmiddel en monteer stopbusbeschermers, rotoren, rotormoeren en pomphuisdeksel.

4.5.2  EasyFit Enkelvoudige gespoelde mechanische 
afdichting

Mechanische afdichtingen zijn kwetsbaar. Wees bij het 
hanteren uiterst voorzichtig. Reinig onderdelen voordat u ze 
monteert en controleer op schade aan afdichtingsvlakken. 
Tijdens montage moeten nieuwe elastomeer onderdelen 
worden geplaatst.

De ‘EasyFit’ mechanische afdichting is volledig vanaf de 
voorzijde toegankelijk, zonder dat hierbij het pomphuis 
hoeft te worden verwijderd. De afstelafstand van de af-
dichting is vooraf ingesteld.

 Item Beschrijving

 101 Sinusveer

 102 O-ring van roterende afdichtingsring
 103 Afdichtmanchet (‘L’)

 104 Aandrijfring van roterende afdichting

 105 Roterende afdichtingsring

 106 Aandrijfring stationaire afdichting

 107 Stationaire afdichtingsring

 108 Afdichtingshuis
 109 Tapbout van afdichtingshuis
 110 Moer van afdichtingshuis
 111 Lip-seal 

101

104
102

105
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4. Onderhoud 4.6 Storingen verhelpen

 Probleem

     Mogelijke oorzaken Oplossingen

	l	 	 	 	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Verkeerde draairichting. Verander draairichting motor.

	l                Pomp niet op druk gebracht.  Verdrijf lucht/damp uit aanzuigleiding en pompkamer en laat vloeistof 

toestromen.

                 Vergroot diameter aanzuigleiding.

	l	l	l	l	 	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 	  Onvoldoende NPSH. Vergroot aanzuighoogte.

                 Vereenvoudig configuratie aanzuigleiding en kort deze in.

                 Verlaag pompsnelheid.

                   Vergroot diameter aanzuigleiding.

		 l	l	l	 	 l	 	 	 	 	 l	 	 	 	  Verdamping van vloeistof in aanzuigleiding. Vergroot aanzuighoogte.

                 Vereenvoudig configuratie aanzuigleiding en kort deze in.

                 Verlaag pompsnelheid.

	l	l	l	 	 l	l						 	 	 	 	 l	  Lucht in de aanzuigleiding. Vernieuw leidingverbindingen.

		 l	l  l	l	l	    l     Zeef of filter verstopt. Voer onderhoud uit.

                    Verhoog vloeistoftemperatuur.

		 l	 	 	 	 l	l	l	l	l	l	 	 	 	 	 Vloeistofviscositeit boven aangegeven waarde. Verlaag pompsnelheid.

                 Controleer viscositeitsgrenzen voor de asafdichting.

	l	l  l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Vloeistofviscositeit onder aangegeven waarde. Verlaag vloeistoftemperatuur.

                 Verhoog pompsnelheid.     

        l	 	 	 l	l			 	 l	 Vloeistoftemp. boven aangegeven waarde. Verlaag vloeistoftemperatuur.

                 Controleer temp. grenzen voor de asafdichting en elastomeren.

		 	 	 	 	 	 l	 	 l	l		 	 	 	  Vloeistoftemp. onder aangegeven waarde. Verhoog vloeistoftemperatuur.    

                                                Reinig het systeem.

           l	l	 	 l	l Onverwachte vaste deeltjes in vloeistof. Monteer zeef op aanzuigleiding.

                 Controleer op versperringen (bijv. gesloten afsluiter).

	l	l	l	 			 l	l	l	l	l	l	l	 	 l	l	  Service het systeem en verander druk om verdere problemen te voorkomen.

                 Vereenvoudig persleiding om druk te verlagen.

               l Onvoldoende spoeling afdichting. Verhoog stroomsnelheid van spoelvloeistof.

                 Controleer of spoelvloeistof onbelemmerd naar afdichtingsoppervlakken stroomt.

  l	 	 	 	 	 	 	 l	l	l	 	 	   Pompsnelheid boven aangegeven waarde. Verlaag pompsnelheid.

	l	l              Pompsnelheid onder aangegeven waarde. Verhoog pompsnelheid.

                    Controleer uitlijning van leidingen.

  l	 	 	 	 	 	 l	l	l	l	l			 l	 	  Monteer flexibele leidingen of expansiestukken.

                 Ondersteun leidingwerk.

 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	l			 l  Flexibele koppeling verkeerd uitgelijnd. Controleer uitlijning en stel appendages af.

        l	l	l	l	l			 l	 	 Loszittende bevestigingen pompaandrijving. Monteer borgringen bij loszittende bevestigingsmiddelen en draai opnieuw vast.

        l	l	l	l	l			 l	l Aslager versleten of defect. Neem contact op met de pompfabrikant voor advies en vervangende onderdelen.

        l	l	l	l	l			 l	 	 Tandwielkast onvoldoende gesmeerd. Zie instructies van de pompfabrikant.

	l	l							 	 l	l	l	l	l			 l   Controleer aangegeven en bedrijfsdruk.

                  Neem contact op met pompfabrikant.

	l    	 l	 		l           Versleten pompelement. Monteer nieuwe onderdelen.

	l				 	 l           Aanzuighoogte te hoog. Zet pomp lager of verhoog vloeistofniveau.

               l	  Gebruik optionele materialen.

             l    Zorg ervoor dat de persleidingen hoger liggen dan de aanzuigtank.  

               l Men heeft de pomp droog laten lopen. Beveilig het systeem hiertegen.
                 Monteer enkelvoudige gespoelde mechanische afdichtingen.

         	l	l     Defecte motor. Controleer en vervang motorlagers.

	l               Pompelement ontbreekt Installeer pompelement.

G
ee

n 
st

ro
m

in
g

O
nd

er
 c

ap
ac

ite
it

O
nr

eg
el

m
at

ig
e 

op
br

en
gs

t

La
ge

 p
er

sd
ru

k

P
om

p 
zu

ig
t n

ie
t a

an

P
om

p 
st

op
t m

et
 a

an
zu

ig
en

 n
a 

st
ar

te
n

P
om

p 
sl

aa
t a

f b
ij 

op
st

ar
te

n

P
om

p 
ra

ak
t o

ve
rv

er
hi

t

M
ot

or
 r

aa
kt

 o
ve

rv
er

hi
t

O
ve

rm
at

ig
 s

tr
oo

m
ve

rb
ru

ik

G
el

ui
de

n 
en

 tr
illi

ng
en

R
ot

or
 v

er
sl

et
en

O
ve

rh
ev

el
in

g

P
om

p 
va

st
ge

lo
pe

n

M
ec

ha
ni

sc
he

 a
fd

ic
ht

in
g 

le
kt

 

Persdruk boven aangegeven waarde

Metaal/metaal-contact van pompelement.

Verpompte vloeistof niet geschikt voor 

gebruikte materialen.

Geen barrière in systeem om stroom 

tegen te houden.

Pomphuis overbelast door leidingwerk.
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5.1 Technische gegevens 5. Technische gegevens

5.1.1 Smering

 Pompmodel Vetcapaciteit

 L2-0017 1,0
 L2-0021 1,0
 L3-0032 2,0
 L3-0040 2,0
 L4-0064 3,5
 L4-0082 3,5

5.1.2 Gewicht

 Pompmodel Pomp met blanke as Typische pomp en aandrijf-unit
  kg lb kg lb
 L2-0017 20,5 45 67 148
 L2-0021 21,5 47 72 158
 L3-0032 33,5 74 125 276
 L3-0040 34,5 76 128 282
 L4-0064 60,0 132 215 474
 L4-0082 63,0 139 218 481

5.1.3 Benodigd gereedschap

Beschrijving Benodigd gereedschap  Pompmodel  
  L2 L3 L4
Schroef, pomphuisdeksel (10) Dopsleutel (mm) 17 17 17
 Moment (Nm) 30 30 30
 Moment (lbft) 22,1 22,1 22,1
Moer, rotorbevestiging (22) Dopsleutel (mm) 24 24 36
 Moment (Nm) 80 120 160
 Moment (lbft) 59,0 88,5 118,0
Schroef, pomphuisborg (3) Sleutelmaat (mm) 6 6 6
 Moment (Nm) 20 20 20
 Moment (lbft) 14,8 14,8 14,8
Schroef, reservoirbevestiging (6) Dopsleutel (mm) 8 8 8
 Moment (Nm) 5 5 5
 Moment (lbft) 3,7 3,7 3,7
Schroef, momentvergrendelings-unit Sleutelmaat (mm) 5 5 5
 Moment (Nm) 17 17 17
 Moment (lbft) 12,5 12,5 12,5
Schroef, voetje (58) Sleutelmaat (mm) 6 6 6
 Moment (Nm) 20 20 20
 Moment (lbft) 14,8 14,8 14,8
Aftagplug (45) Sleutelmaat (mm) 1/8 1/4 1/4
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 L2-0017 0,32 0,20 0,150 0,100 
  0,16 0,10 0,100  
       
  
 L2-0021 0,34 0,20 0,160 0,110 
  0,18 0,10 0,110  
       
  
 L3-0032 0,38 0,20 0,180 0,110 
  0,20 0,10 0,120  

  
 L3-0040 0,41 0,20 0,200 0,120 
  0,25 0,10 0,140  
       
  
 L4-0064 0,33 0,22 0,220 0,070 
  0,17 0,12 0,150  
       
  
 L4-0082 0,40 0,22 0,270 0,100 
  0,24 0,12 0,200  

Minimale ingrijpingsspeling op elke ingrijpingspositie. 
 Alle afmetingen in millimeters

5.2 Informatie over vrije ruimte Pomphuis5. Technische gegevens

Radiale�speling

Ingrijpingsspeling

Vrije ruimte 
(achter)

Vrije ruimte 
(voor)

Minimale ingrij-
ping (drielobbig)

Radiale 
speling

Vrije ruimte 
(achter)

Vrije ruimte 
(voor)

Pompmodel
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6.1 Series L-pompserie 6. Onderdelenlijst

Onderdelenlijst

Nummer Benaming

1 Lagerhuis
2 Paspen
3 Schroef (bevestiging pomphuis)
5 Reservoir
6 Schroef, reservoirbevestiging
7 Lip-seal (aandrijfzijde)
7A Meenemer, lip-seal
9 Pomphuis
10 Schroef, pomphuisdeksel 
11 ‘O’-ring, pomphuisdeksel
12 Pomphuisdeksel
16 Lip-seal (voorzijde)
17 Rotoren
18 ‘O’-ring, rotorafdichting as-einde
20 ‘O’-ring, rotorafdichting moereinde
21 ‘O’-ring, reservoir
22 Moer, rotorbevestiging
23 Spie
24 Aandrijfas
25 Hulpas
26 Lager (achter)
27 Pasring (asondersteuning)
30 Lagermoer
31 Lager (voor)
36 Distributietandwiel
38 Momentvergrendelings-unit
40 Schroef, momentvergrendelings-unit
49 Afsluitplug
54 Voetje
58 Schroef, voetje
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Deze pagina toont een opengewerkte tekening en bevat alle onderdelen van de pomp.

Opengewerkte tekening

6. Onderdelenlijst 6.1 Series L-pompserie
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