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EG-försäkran om överensstämmelse

Utfärdande företag

Telefonnr

Företagets namn

Adress

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555

Försäkrar härmed att:

- Lobrotorpumparna i Serie L sortimentet
… överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet 2006/42/EG och med tillämplig nationell lagstiftning och INTE 
får tas i bruk innan de maskiner som produkten ska användas tillsammans med förklaras överensstämma med 
Maskindirektivet 2006/42/EG
 
samt försäkrar dessutom att:

… följande (delar/stycken av) tillämpliga direktiv har använts

- Direktiv 2006/95/EG om lågspänning
- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

… följande (delar/stycken av) harmoniserade standarder har tillämpats
 
- 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

En konstruktionsbeskrivning för denna utrustning kan hämtas på ovanstående adress.

Underskrift        Datum 
               (Behörig person) 

Namn               Bjarne Søndergaard   Position   Vice verkställande direktör, Forskning & Utveckling
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EG-försäkran om överensstämmelse

Utfärdande företag

Telefonnr

Företagets namn

Adress

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555

Försäkrar härmed att:

- Lobrotorpumparna i Serie L sortimentet - motoriserade
… överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet 2006/42/EG och med tillämplig nationell lagstiftning.
 
samt försäkrar dessutom att:

… följande (delar/stycken av) tillämpliga direktiv har använts
- Direktiv 2006/95/EG om lågspänning
- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

… följande (delar/stycken av) harmoniserade standarder har tillämpats
 
- 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

En konstruktionsbeskrivning för denna utrustning kan hämtas på ovanstående adress.

Underskrift        Datum 
               (Behörig person) 

Namn               Bjarne Søndergaard   Position   Vice verkställande direktör, Forskning & Utveckling
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EG-försäkran om överensstämmelse avseende säkerhetsanordningar

Utfärdande företag

Telefonnr

Företagets namn

Adress

Alfa Laval Eastbourne, Alfa Laval Ltd

Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6PQ

+44 (0) 1323 412555

Försäkrar härmed att säkerhetsanordningarna:
- Tätningsskydd
- Kopplingsskydd

… överensstämmer med bestämmelserna i Maskindirektivet 2006/42/EG och med tillämplig nationell lagstiftning.

samt försäkrar dessutom att:

… följande (delar/stycken av) harmoniserade standarder har tillämpats:

- EN 809
- EN 294
- EN 60529

En konstruktionsbeskrivning för denna utrustning kan hämtas på ovanstående adress.

Underskrift        Datum 
               (Behörig person) 

Namn               Bjarne Søndergaard   Position   Vice verkställande direktör, Forskning & Utveckling
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TD 246-035

1.1 Allmän beskrivning 1. Allmän beskrivning

SSP Serie L sortiment av pumpar har en vanlig lobrotorut-
formning där det positiva deplacementet 
ges av kontaktfria, motroterande trelobrotorer i ett heltäckt 
pumphus. 

Serie L sortimentet har en universell växelhuskonstruktion 
som möjliggör flexibel montering av pumparna med ut- och 
inlopp antingen vertikalt eller horisontellt genom att man 
ändrar fotläge.

De hanterar pumpmedia med låg till hög viskositet och 
pumparnas karakteristiska jämna och lågskjuvande pumpef-
fekten är idealisk i 
användningsområden som bryggeri-, mejeri- och livsmed-
elsindustri och är lämplig för CIP (Cleaning In Place). 

Kopplingsskydd
(innesluter kopp-
lingen)

Pumphus

Lock för 
pumphus

Anslutningar

Växelhus

Drivaggregat

Ljudnivå
Under vissa driftsförhållanden kan pumpar och/eller drivaggregat och/eller system inom vilka sådana har installerats, med-
föra ljudnivåer som överskrider 80 dB[A]. Vid behov bör bullerskyddsåtgärder vidtas.

Bilden visar endast den monterade enheten

Pumpens driftvillkor
Pumpen får endast användas för ändamålet den specats för. Tryck, varvtal och temperaturgränser har fastställts vid order-
tillfället och FÅR INTE överskridas. Dessa uppgifter finns angivna på dokumentationen till den ursprungliga beställningen 
och kan vid behov beställas hos din leverantör om pumpmodell och serienummer anges.
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2. Säkerhet 2.1 Viktig information
2.2 Varningssymboler

Läs alltid bruksanvisningen innan pumpen tages i drift!

VARNING!
Anger att särskilda procedurer måste följas för att undvika allvarliga personskador.

FÖRSIKTIGT!
Anger att särskilda procedurer måste följas för att undvika skador på pumpen.

OBS!
Anger viktig information för att förenkla eller förtydliga ett moment.

Allmän varning:

Farlig spänning:

Frätande ämnen:

Farliga moment och annan viktig information är särskilt markerade.
Varningar utmärks med speciella symboler.
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2.3 Säkerhetsföreskrifter 2. Säkerhet

Följ anvisningarna nedan för att undvika allvarliga personskador eller skador på pumpen.

Installation
- Följ alltid tekniska data (se kapitel 5).
-  Håll aldrig händer eller fingrar i portanslutningarna eller nära roterande axlar.

Pumpen måste anslutas elektriskt av kvalificerad personal (se instruktioner på motorn).

Drift
- Följ alltid tekniska data (se kapitel 5).
- Rör aldrig pumpen eller rörsystemet under pumpning av varma vätskor eller vid sterilisering.
- Stå aldrig på pumpen eller rörledningarna.
- Kör aldrig pumpen med sugsidan eller trycksidan blockerad.
-  Håll aldrig händer eller fingrar i portanslutningarna eller nära roterande delar.
-  Kör aldrig pumpen om den inte är fullständigt monterad och alla skydd sitter på plats, dvs. 

pumphuset får inte tas bort från växelhuset.

Toxiska ämnen och syror får endast hanteras enligt respektive tillverkares instruktioner och 
rekommendationer.

Underhåll
- Följ alltid tekniska data (se kapitel 5).
- Pumpen får aldrig vara varm i samband med service.
- Pumpen och rörledningarna får aldrig vara under tryck i samband med service.
-  Håll aldrig händer eller fingrar i portanslutningarna eller nära roterande delar.
-  Installationen och driften av pumpen måste alltid uppfylla gällande hälso- och säkerhets-

bestämmelser. Farlig och/eller varm, tömd eller läckande vätska ska bortskaffas enligt 
gällande hälso- och säkerhetsbestämmleser.
Utrustningen kan förses med anordningar för säker bortförsel av farlig och/eller varm ut-
tömd eller läckande vätska om detta efterfrågas vid beställningen .

-- Koppla alltid bort elanslutningen vid service på pumpen.
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TD 246-041 TD 246-042
TD 246-043

TD 246-044

3. Installation 3.1 Uppackning, hantering och förvaring

Steg 1
Kontrollera pumpens viktuppgifter (kapitel 5) före val och användning av lyftredskap. Av bilderna framgår hur pumpen  
ska lyftas. 

Kontrollera att lyftutrustningen är godkänd för den aktuella belastningen.

Pump med fri drivaxelPump med drivaggregat

Steg 2
Kontrollera alltid vid leveransmottagande:
- Kontrollera följesedeln mot den levererade utrustningen.
- Om aggregatet är motordrivet, kontrollera att drivaggregatets bruksanvisning medföljer.
- Var försiktig så att du inte råkar slänga eventuella medföljande handböcker tillsammans med förpackningsmaterialet.
- Inspektera förpackningen avseende transportskador.
- Avlägsna emballaget försiktigt från pumpen.
- Inspektera pumpen avseende synliga tecken på skador.
- Avlägsna emballage från pumpens anslutningar.
- Rapportera omedelbart eventuella skador till transportbolaget.

Steg 3
Om pumpen inte ska installeras omgående ska den efter mottagning och inspektion emballeras igen och placeras i lämpligt 
förvar. Observera följande punkter:

- Anslutningsskydden av plast ska sitta kvar.
- På pumpar som levererats emballerade i korrosionsskyddande material ska detta användas igen.
-  Välj ett rent, torrt och vibrationsfritt förvaringsutrymme. Om pumpen ska förvaras i en fuktig eller dammig miljö måste 

pumpen eller enheten skyddas ytterligare med ett lämpligt hölje.
- Rotera pumpen/pumpaggregatet för hand varje vecka för att undvika skador på lagren.
- All tillhörande tilläggsutrustning ska behandlas på samma sätt.
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3.2 Systemdesign och installation 3. Installation

Design: 
-  Kontrollera att den positiva tillrinningshöjd (NPSH) som sys-

temet ger överskrider det NPSH-värde som pumpen behöver 
eftersom detta är väsentligt för att pumpen ska gå jämt och 
undvika kavitation.

-  Undvik sughöjd och gemensamt sugrör för två parallella pum-
par, eftersom detta kan orsaka vibrationer eller kavitation. 

-  Skydda pumpen mot hårda, fasta föremål såsom muttrar, 
skruvar svetsslagg etc. Skydda även pumpen mot att köra 
mot stängda ventiler genom att använda antingen säkerhets-
ventiler, tryckbrytare eller flödesbegränsande anordningar.

-  Montera manometrar i sug- och tryckledningar för att lätt finna 
fel i driftförhållanden.

-  Montera ventiler om två pumpar används på grenrör eller 
gemensam tryckledning.

-  Montera de rör som behövs för eventuell tätningsspolning.
-  Lämna minst 1 m utrymme kring pumpen för åtkomst/underhåll.
-  Utsätt inte pumpen för snabba temperaturförändringar efter-

som den kan skära vid temperaturchocker.

Tryckledning

Planöversikt 
Sugledning

Rör:

Pumpen får inte användas som stöd för rören. Alla inlopps- och utloppsrör på pumpenheten måste ha individuella 
stöd. Om detta inte följs kan 
pumphusets delar eller pumpenheten förvridas vilket kan orsaka allvarliga permanenta skador

Grenat sugrör/gemensamt rör

För att pumpen ska fungera optimalt är det viktigt att den installeras rätt. När man utformar ett pumpsystem ska följande 
tas med i beräkningen.
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TD 246-014

3. Installation 3.2 Systemdesign och installation

Flödesriktning:
Flödesriktningen bestäms av drivaxelns rotationsriktning. Omvänd rotationsriktning ändrar flödesriktningen.

Inlopp

UtloppInlopp

Inlopp

InloppUtlopp

Utlopp
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Fundament för bottenplattan
Pumpar med drivenhet är normalt monterade på en bottenplatta. Standardbottenplattorna har förborrade hål för fästbul-
tar. För att ge permanent styvt stöd för pumpenheten krävs ett fundament som också tar upp vibrationer, belastning eller 
stötar från pumpenheten. Det finns olika metoder att förankta bottenplattan i fundamentet. Det kan vara bultar som bäd-
das in i betong enligt nedan, eller genom användning av bruk av epoxytyp. Alternativt kan mekaniska fästen användas.
Fundamentet ska vara cirka 150 mm längre och bredare än bottenplattan. Fundamentets tjocklek ska vara i proportion till 
pumpenhetens storlek. Fundamentdjupet till en stor pumpenhet ska vara minst 20 gånger fundamentbultarnas diameter.

Bilden ovan visar två typiska metoder för att fästa fundamentbultar. Hylsan gör att man kan flytta bultarna något i sidled 
efter att fundamentet har gjutits. Trasor eller papper kan användas för att hindra betongen från att komma in i hylsan 
medan fundamentet gjuts. Minst 14 dagar behövs normalt innan betongen är redo för installationen av pumpenheten.

3.2 Systemdesign och installation 3. Installation

Pumpsmörjning:
Pumpen levereras fylld med fett. Vi rekommenderar att man byter fett var 20 000:e drifttimme.
Vid byte av fett måste ett av de rekommenderade smörjmedel som anges nedan användas:

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

Material som place-
ras runt bulten innan 
betongen fylls

Fundamentets yta lämnad 
öppen ner till förankringen

En D
minst

En halv D
minst

Hylsa

3 D

tapp fastsvet-
sad på bultens 
skalle

10 D

4 D

D
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TD 246-047

Inställning av koppling:
Innan pumpenheten installeras, kontrollera att fundamentsytan är plan för att undvika sneddragning av bottenplattan, efter-
som detta kan orsaka förskjutningar mellan pump och motoraxel med skador på pump och drivaggregat som följd.

 Parallell förskjutning Vinkelfel

När bottenplattan är fäst, kontrollera att pumpaxeln är korrekt inriktad mot motoraxeln och justera vid behov. Detta uppnås 
genom att kontrollera de maximala tillåtna värdena för vinkel- och parallellfelpassning för kopplingarna enligt tillverkarens 
anvisningar.

3. Installation 3.2 Systemdesign och installation
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TD 246-048

TD 246-049

3.3 Spolad tätning och kontroll före start 3. Installation

Steg 4
Spolmedia
Val av spolmedia är beroende av den pumpade produkten och driftförhållanden, dvs. tryck och temperatur. Normalt används 
vatten för kylning eller spolning av vattenlösliga produkter. För enkelspolade mekaniska tätningar får spolmediets temperatur 
aldrig överskrida pumpmediets maxtemperatur. För val av lämpligt spolmedium, kontakta pumpleverantören.

Steg 5
Spolningstryck och flöde
Enkel spolad mekanisk tätning max. 0,5 bar. Högre tryck medför att tätningsläppen ger vika. 

Flödet måste vara tillräckligt så att tätningarnas temperaturgränser inte överskrids. Kontakta pumpleverantören för  
ytterligare information om rekommenderat flöde. 

Minimiflödet per axeltätning är 30 l/h

Steg 6
Kontroll före start
- Kontrollera att rörsystemet har spolats rent från föroreningar.
- Kontrollera att det inte finns några strypningar i rörledningarna.
- Kontrollera att anslutningar och rörkopplingar är täta.
- Kontrollera att oljenivåen är korrekt i drivaggregatet.
- Kontrollera att eventuellt spolmedium är anslutet.
- Kontrollera att alla skydd finns på plats.
- Kontrollera att inlopps- och utloppsventilerna är öppna.

Steg 3
Spolningsprinciper

Utlopp

Inlopp

Utlopp

Inlopp

Förbindelse-
rör

Parallellkopplade rörSeriekopplade rör

Steg 1
En spolad tätning används för att kyla eller rengöra tätningsytorna.

Det är viktigt att:
- Spolningen är korrekt ansluten (se nedan).
- Rätt spolningsmedium används och att tryck och flöde är rätt (se steg 5).
-  Spolningen startas samtidigt med eller innan pumpen startas och stängs av samtidigt med eller efter avstängning  

av pumpen.

Steg 2
Anslutning av spolningen
Följande utrustning rekommenderas bestämt för ett spolsystem:
- Reglerventil och tryckmätare för att upprätthålla och övervaka rätt tryck.
-  Stängventil och backventil så att flödet kan stängas av och för att förhindra att flödet går åt fel håll.
- En metod för att visuellt indikera spolvätskans flöde.
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4. Underhåll 4.1 Rengöring (CIP) (Cleaning in place)

Pumpen kan rengöras manuellt eller genom CIP. Följande är ett exempel på en typisk CIP-process. Men specifika råd för 
varje tillämpning bör inhämtas från pumpleverantören.

Typisk CIP-process
1. Skölj systemet med kallt vatten (6 °C) .
2. Diska med natriumhydroxid (70–80 °C) ca. 2,5 % lösning genom systemet i 20–30 minuter.
3. Skölj igen med kallt vatten.

Varningar

- Vidrör aldrig pumpen eller rören eftersom dessa kan vara mycket heta!
-  Utsätt inte pumpen för snabba temperaturförändringar under CIP-procedurer eftersom den 

kan skära vid temperaturchocker. En by-pass rekommenderas.
- Skölj alltid väl med rent vatten efter diskning.

- Använd alltid gummihandskar och skyddsglasögon vid hantering av diskmedel.
- Förvara / hantera alltid rengöringsmedel i enlighet med gällande lagar och förordningar.



20      

4.2 Underhållsschema 4. Underhåll

Det rekommenderas att installera tryckmätare på vardera sidan av pumpen för att övervaka eventuella problem i pumpen/
rörsystemet.

Underhållsschema
Veckoschemat bör omfatta:
- Kontroll av tätningarna avseende läckage.
- Kontroll av läpptätningarna avseende läckage.
- Kontroll av pumptryck.

Under vissa driftsförhållande kan pumpen utgöra en fara på grund av dess temperatur och bör inte vidröras under drift. 
Efter stopp bör pumpen ges tid att svalna. 

 Reservdelar Kvantitet

 O-ring pumphuslock 1
 O-ring för rotor, tätningsände 2
 O-ring för rotormutter 2
 Produkttätningar 2

Rekommenderade reservdelar
Tabellen visar rekommenderade reservdelar som bör finnas 
tillgängliga för ditt underhållsschema.

Bytesintervall för rotormutterns O-ring
Vi rekommenderar att rotormutterns O-ringstätning byts var 12 månad för att bibehålla en bakterietät tätning.  

Kontroll av O-ring för rotormuttern
Inspektera rotormutterns O-ring med avseende på missfärgning, hack eller sprickor. Om någon av ovanstående defekter 
upptäcks måste O-ringen bytas. Inspektion och byte enligt tätningsbytesmetoden nedan.

Byte av tätningar
1. Ta bort pumphusets lock (se 4.3, steg 1).
2. Lossa rotormuttrarna och se till att komponenterna är torra före service.
3.  Använd en liten ficklampa och inspektera om det är smuts i rotormutterns hål. Om det förekommer smuts, se rengö-

ringsmetoden nedan.
4. Ta bort och släng rotormutterns O-ringstätning.
5. Sätt dit den nya O-ringstätningen på rotormuttern.
6. Montera rotormuttern och använd en momentnyckel för att justera momentet (se tabell 5.1.3).
7. Montera pumphusets lock.

Rengöringsmetod för smutsigt rotormutterhål
1. Ta bort rotormuttern från axeln.
2. Lägg bulten 5 minuter i en behållare med 2 % kaustiksodalösning. 
3.  Gnugga hålet och innergängorna noggrant genom att använda en ren rörborste och för den i och ur hålet upprepade 

gånger under två minuter i nedsänkt läge.
4. Låt muttern ligga i lösningen i 5 minuter och borsta hålet med borsten i två minuter igen.
5. Skölj noga med rent vatten och blås torrt med ren luft.
6. Dra en rengöringsvippa inuti hålet för att se hur rent det har blivit. 
7. Om testet inte ger ett godtagbart resultat upprepar du steg 2 till 6 ovan tills det är rent.

Om testet fortfarande inte ger ett tillfredsställande resultat eller om det är bråttom, montera en ny rotormutter.

TD 246-050

TD 246-051
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4. Underhåll 4.3 Demontering

Steg 1
Innan pumpen demonteras skall avsnittet om 
säkerhetsåtgärder läsas. Se sprängskisserna (kapitel 6).

Demontering av pumplock
1. Ta bort skruvar (10) och lock (12) från pumphuset.

Steg 2
Demontering av rotor
1.  För in plast- eller träblock mellan de båda rotorerna 

(17) för att hindra dem från att rotera.
2.  Ta bort rotormuttrarna (22), O-ringarna (20) och 

rotorerna.
3.  Ta bort pumphusets O-ring (11) och splinetätningens  

O-ringar (18) om de ska bytas. 

Steg 3
Demontering av produkttätningens komponenter
Se avsnitt 4.5 för demontering av tätningar.

Steg 4
Demontering av pumphus
1.  Ta bort pumphusets fästskruvar (3).
2.   Knacka på båda sidorna av pumphuset (9) med en mjuk 

klubba.
3.   Var försiktig så att pumphuset inte skadar axlarna under 

borttagningen.

TD 246-001

TD 246-002

TD 246-068

TD 246-003

Plast- eller 
träblock
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Steg 7
Demontering av kugghjul
1.  Lossa lagermuttrarna (30) med en haknyckel.
2.   Lossa och demontera friktionskopplingens skruvar (40) 

i flera steg (lossa inte skruvarna helt under den första 
delen av borttagningen).

3.  Sätt i skruvarna i de gängade hålen i enhetens fläns  
och dra åt gradvis i korsmönster tills back den bakre 
konen lossnar. 

4.  Dra ut kugghjulen (36) från axlarna (24 och 25).

4.3 Demontering 4. Underhåll

Steg 5
Demontering av kåpa
1.  Placera ett tråg under kåpan (5) för uppsamling av använt 

smörjmedel.
2.   Ta bort kåpans fyra fästskruvar (6) och låt eventuellt 

smörjmedel rinna ut. 
3.   Ta bort kåpan från växelhuset (1) som är tätat med en 

O-ring (21). För att underlätta borttagningen kan man 
använda en lämplig hävstång i de aktuella uttagen.

4.  Ta bort kåpans O-ring (21) om den behöver bytas.

Steg 8
Demontering av axelenhet
1.   Lossa lagermuttrarna (30) med en haknyckel (se även 

bilden i steg 7).
2.   Använd en mjuk klubba och knacka försiktigt på axlarnas 

bakände för att lossa genom växelhusets främre del. 
Stöd axlarna under borttagningen. När axeln lossas, 
lossas även växelhusets läpptätning (16) och det bakre 
lagret (26).

3.   Ta bort läpptätningen från axeln. Läpptätningen måste 
bytas före montering.

Steg 6
Borttagning av kåpans läpptätning
Demontera läpptätningen (7) från tätningslocket. Läpptät-
ningen måste bytas före montering.

TD 246-007

TD 246-008

TD 246-009

TD 246-010

TD 246-011
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4. Underhåll 4.3 Demontering

Steg 9
Demontering av lager
1.   Sätt axeln vertikalt i en press (axelns rotordel nedåt) 

med ett verktyg mot det främre lagrets innerring med 
de rullande delarna enligt bilden och lägg på tryck på 
axelns överdel så att axeln trycks ut.

2.   Knacka de yttre lagerringarna (fram och bak) från lag-
ersätet och ta bort mellanläggen (27). Byt lagren om 
de har tagits bort från axlarna av någon anledning.

TD 246-015

TD 246-016
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4.4 Montering 4. Underhåll

Skada inte axelytorna, speciellt där lager och läpptätningar ska sitta.
Kontrollera att alla låsningar är åtdragna med rätt moment i enlighet med tekniska data (avsnitt 5).

Steg 1
Montera lagren på axlarna
1.   Lägg på antiskärningsmedel på lagrens ytor.
2.   Placera varje axel vertikalt i en press och montera det 

främre lagrets innerring med rullande delar.

Steg 2
Montera lager i huset
1.  Lägg på antiskärningsmedel på lagrens innerdiameter i 

lagerhuset.
2.  Tryck eller knacka försiktigt in det bakre lagrets ytter-

ringar i de bakre lagersätena.
3.  Vänd på lagerhuset och placera ett mellanlägg (27) 

med 0,10 mm tjocklek mot ansatsen på varje främre 
lagersäte.

4.  Tryck eller knacka försiktigt i det främre lagrets ytterringar 
i de främre lagersätena.

Steg 4
Montering av pumphus
Montera pumphuset (9) på växellådan (1) och dra åt pump-
husets fästskruvar(3) till rekommenderat moment.

TD 246-064

TD 246-053

TD 246-017

Steg 3
Montering av axlar
1.  Dra axeln genom det främre av de övre lagersätena (bakre delen av axeln först) så 

att det främre lagrets innerring med de rullande delarna passar in i det främre lagrets 
ytterring i lagerhuset.

2.   Rikta in och skjut det bakre lagrets innerring med de rullande delarna över axeln och 
in i det bakre lagrets ytterring som sitter i lagersätet (se ritningar ovan).

3. Sätt låsvätska på lagermutterns gängor.
4.   Dra åt lagermuttern (30) med en haknyckel och dra åt för att avlägsna all axiell och 

radiell rörelse.
5.   Vrid axlarna flera gånger för att få lagren på plats och kontrollera att rullmomentet 

följer rekommenderade värden enligt följande:
 Modell L2 är 0,23 - 0,34 Nm
 Modell L3 är 0,51 - 0,62 Nm
 Modell L4 är 0,57 - 0,68 Nm
6. Upprepa steg 1, 2, 3 och 4 för den andra axeln.

TD 246-018
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4. Underhåll 4.4 Montering

Steg 5
Montering av rotorer
5.1.  Montera rotorerna (17) på axlarna med rotorloberna med 

försänkningar i läget klockan 6 - 12 på pumpar med hori-
sontella anslutningar eller läget klockan 3 - 9 på pumpar 
med vertikala anslutningar . För rotorn på drivaxeln (24) 
rekommenderar vi att rotorns försänkning ligger i linje 
med drivaxelns kilspår.

5.2. 
Montera rotormuttrarna (22) på axlarna - Använd ett plast-
/träblock mellan rotorerna för att hindra dem från att rotera 
och dra åt rotormuttrarna (22) till rekommenderat moment 
(se tabell 5.1.3).

5.3. 
Använd bladmått och mät spelet bakom varje rotorlob och 
pumphuset. Information om spel i pumpen (avsnitt 5.2). Om 
spelet är felaktigt, demontera rotorerna, pumphuset, axlarna 
och de främre lagren och justera med mellanläggets (27) 
tjocklek för att få rätt bakre spel.

Steg 6
Montering av kugghjul
1.  Smörja de båda bakre axlarna lätt med olja.
2.   Smörj friktionskopplingarna (40) lätt med olja och sätt dit 

på kugghjulen.
3.  Skjut dit kugghjulsenheterna (36 och 40) på axlarna.

Skada inte axelytorna, speciellt där lager och läpptätningar ska sitta.
Kontrollera att alla låsningar är åtdragna med rätt moment i enlighet med tekniska data (avsnitt 5).

TD 246-019

TD 246-020

TD 246-021

TD 246-054
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TD 246-055

4. Underhåll4.4 Montering

Skada inte axelytorna, speciellt där lager och läpptätningar ska sitta.
Kontrollera att alla låsningar är åtdragna med rätt moment i enlighet med tekniska data (avsnitt 5).

Steg 7
Justering av lobernas avstånd
Dra åt den ena friktionskopplingen till rekommenderat 
moment. Den andra axeln ska kunna vridas i kugghjulet 
för avståndsinställning. Dra åt skruvarna gradvis i omvänd 
ordning.

Steg 8
Justering av rotorernas avstånd
1.   Vrid axeln så att rotorerna hamnar i nya lägen enligt bilden.
2.   Vrid rotorerna och använd bladmått för att kontrollera 

att spelet mellan loberna ligger inom specifikationerna. 
Information om spel i pumpen (avsnitt 5.2). 

3.   Dra åt den andra friktionskopplingen till rekommenderat 
moment.

4.  Kontrollera att avståndet stämmer enligt steg 8.
5.  Ta bort rotormuttrarna och rotorerna.

Steg 10
Montera splines-O-ringen
Smörj O-ringen (18) lätt och för den över axelsplinesen så 
att den ligger emot rotoransatsen på axeln.

TD 246-022

TD 246-037

TD 246-038

TD 246-024

Steg 9
Montera lagerhusets läpptätningar
1.   Smörj in läpptätningarna (16) lätt med kompatibelt 

smörjmedel. 
2.   Skjut dit läpptätningarna över axlarna och tryck in dem 

 i sätet. Kontrollera att läpptätningarna inte skadas när 
de skjuts över axlarna.
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4.4 Montering4. Underhåll

Steg 12
Montering av rotorer
1.   Montera rotorerna på axlarna med båda rotorloberna med för-

sänkningar i läget klockan 6 - 12 på pumpar med horisontella 
anslutningar eller läget klockan 3 - 9 på pumpar med vertikala 
anslutningar . För rotorn på drivaxeln rekommenderar vi att 
rotorns försänkning ligger i linje med drivaxelns kilspår.

2.   Smörj in rotormuttrarnas O-ringar (20) lätt och placera dem 
på rotorerna.

3.  Montera rotormuttrarna på axlarna.
  Använd ett plast-/träblock mellan rotorerna för att hindra 

dem från att rotera och dra åt rotormuttrarna (22) till rekom-
menderat moment .

4.   Kontroll av spel. Information om spel i pumpen (avsnitt 5.2).

Steg 13
Montera pumplocket
1.   Smörj in pumplockets O-ring (11) med kompatibelt 

smörjmedel och montera den i pumphusets spår.
2.   Montera pumplocket på pumphuset och dra åt pumplock-

ets skruvar (3) till rekommenderat moment.

Steg 14 
Montra kåpan och läpptätningen
1.   Smörj in kåpans O-ring (21) lätt och placera den i  

O-ring spåret på växelhuset (1).
2.   Montera läpptätningen (7) i tätningslocket som sitter  

i kåpan.
3.   Stryk på olja på läpptätningens innerläpp och skjut för-

siktigt kåpan över axeln. Fäst kåpan med skruvarna (6) 
och dra åt dem till rekommenderat moment.

Steg 11
Montering av mekaniska tätningar
Se avsnitt 4.5 för monteringsinstruktioner.

Skada inte axelytorna, speciellt där lager och läpptätningar ska sitta.
Kontrollera att alla låsningar är åtdragna med rätt moment i enlighet med tekniska data (avsnitt 5).

TD 246-025

TD 246-028

TD 426-026

TD 246-027
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4. Underhåll4.4 Montering

Steg 15
Fylla på smörjmedel
1.  Ta bort båda blindpluggarna på växelhuset. Ta bort 

skruvarna.
2.  Fyll i rekommenderat smörjmedel i hålet.
3. Sätt tillbaka skruvarna och blindpluggarna.

Skada inte axelytorna, speciellt där lager och läpptätningar ska sitta.
Kontrollera att alla låsningar är åtdragna med rätt moment i enlighet med tekniska data (avsnitt 5).

TD 246-039
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4.5 Demontering och montering av axeltätningar4. Underhåll

4.5.1 EasyFit enkel mekanisk tätning
Mekaniska tätningar är ömtåliga. Var extremt försiktig vid 
hantering. Rengör delarna före montering. Kontrollera att 
det inte finns några skador på tätningsytorna. Nya elasto-
merdelar skall användas vid montering.

Den mekaniska EasyFit-tätningen är helt frontladdad. 
Ingen demontering av pumphuset behövs för åtkomst 
eller byte. Tätningens komprimering är förinställd.

Steg 1
Demontering av tätning
1.  Demontera pumplocket, rotormuttrar, rotorer och plast-

skydden för de roterande axlarna.
2.  Dra ut tätningsringen (105), drivringen (104), vågfjädern 

(101) och O-ringen (102) från rotorn. 
 Var extra försiktig när tätningsringen tas ut.
3.  Ta försiktigt ur den stationära tätningen från pumphuset 

med hjälp av en hävstång mot den stationära tätningsdriv-
ringen (106) som kan nås från pumphusets baksida.

Steg 2
Montering av tätning
1. Smörj L-tätningen (103) lätt och placera den på den stationära tätningsringen (107).
2.  Montera tätningsringen på L-tätningen genom att passa in de flata delarna av den stationära ringen (106) och den 

stationära tätningsringen efter varandra.
3.  Tryck försiktigt i den stationära tätningsringenheten i pumphuset och se till att de rotationshindrande klackarna i den 

stationära ringen (106) passar in i uttagen i pumphuset.
4. Montera vågfjädern (101) i rotorns tätningsurtag.
5. Montera därefter drivringen (104) i rotorns bakre hål och se till att de rotationshindrande klackarna passar in i spåren i rotorn.
6. Smörj den roterande tätningens O-ring (102) och sätt i den i rotorns bakre hål
7.  Passa in de båda flata ytorna på den roterande tätningsringen (105) och dito på drivringen (104) rotorn och tryck försiktigt 

in den roterande tätningsringen i rotorns bakre hål genom den roterande tätningens O-ring (102). 
8.  Torka rent tätningsytorna med rengöringsmedel och montera rotorerna, rotormuttrarna och pumphusets lock samt 

plastskydden för de roterande axlarna.

 Artikel Beskrivning

 101 Vågfjäder
 102 O-ring för roterande tätningsring
 103 L-tätning
 104 Roterande drivring
 105 Roterande tätningsring
 106 Stationär ring
 107 Stationär tätningsring

101

104
102

105

TD 246-070

107
103

106Inne i rotorn
Inne i pump-

huset
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4.5 Demontering och montering av axeltätningar 4. Underhåll

Steg 1
Demontering av tätning
1. Demontera pumplocket, rotormuttrar, rotorer och plastskydden för de roterande axlarna.
2.  Dra ut tätningsringen (105), drivringen (104), vågfjädern (101) och O-ringen (102) från rotorn. Var extra försiktig när 

tätningsringen tas ut.
3. Töm tätningshuset (108) på vätska och ta hand om vätskan enligt gällande lagstiftning. 
4.  Om bara de mekaniska tätningarna ska bytas kan man använda en hävstång och försiktigt bända ut den stationära 

tätningen ur pumphuset.
 Om de spolade tätningsdelarna måste bytas helt tar du bort hela pumphuset och tätningshuset.
5. Lossa tätningshusets muttrar.
6. Ta bort tätningshusen och dra ur läpptätningarna ur tätningshusen.
7. Ta bort tätningshusets O-ring från pumphuset.
8.  Ta försiktigt ut den stationära tätningen ur pumphuset med en hävstång mot den stationära tätningens drivringsklackar 

som nås från pumphusets bakdel.

Steg 2
Montering av tätning
1. Smörj L-tätningen (103) lätt och placera den på den stationära tätningsringen (107).
2.  Sätt dit den stationära tätningens drivring (106) på L-kopptätningens ring genom att passa in de flata delarna av den 

stationära tätningsdrivringen och den stationära tätningsringen efter varandra.
3.  Tryck försiktigt i den stationära tätningsringenheten i pumphushålet och se till att de rotationshindrande klackarna i den 

stationära tätningsdrivringen ligger i linje med uttagen i pumphuset.
4. Om pumphuset har tagits bort smörjer du tätningshusets O-ringar lätt och sätter dit dem på pumphuset.
5. Tryck i nya läpptätningar i tätningshusen.
6. Sätt dit tätningshusen på pumphuset och dra åt tätningshusets muttrar till rekommenderat moment.
7. Montera pumphuset på växellådan.
8. Montera vågfjädern (101) i rotorns tätningsurtag.
9.  Montera därefter drivringen (104) i rotorns bakre hål och se till att de rotationshindrande klackarna passar in i spåren i rotorn.
10. Smörj den roterande tätningens O-ring och sätt i den i rotorns bakre hål
11.  Passa in de båda flata områdena på den roterande tätningsringen (105) efter drivplanytorna i den roterande tätnings-

drivringen (104) och tryck försiktigt in den roterande tätningsringen i rotorns bakre hål genom den roterande tätningens 
O-ring (102). På tätningsringens framdel finns ett märke som visar de flata områdenas läge på den bakre ytan.

12.  Torka rent tätningsytorna med rengöringsmedel och montera rotorerna, rotormuttrarna och pumphusets lock samt 
plastskydden för de roterande axlarna.

4.5.2 EasyFit enkel spolad mekanisk tätning

Mekaniska tätningar är ömtåliga. Var extremt försiktig vid 
hantering. Rengör delarna före montering. Kontrollera att 
det inte finns några skador på tätningsytorna. Nya elasto-
merdelar skall användas vid montering.

Den mekaniska EasyFit-tätningen är helt frontladdad. 
Ingen demontering av pumphuset behövs för åtkomst 
eller byte. Tätningens komprimering är förinställd.

 Artikel Beskrivning

 101 Vågfjäder
 102 O-ring för roterande tätningsring
 103 L-tätning
 104 Roterande drivring
 105 Roterande tätningsring
 106 Stationär ring
 107 Stationär tätningsring
 108 Tätningshus
 109 Tätningshustapp
 110 Tätningshusmutter
 111 Läpptätning

101

104
102

105

TD 246-071

107
103

106

111
108

109
110

Inne i rotorn Inne i pump-
huset
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4. Underhåll 4.6 Felsökning

 Problem

     Möjliga orsaker Åtgärder

	l	 	 	 	 l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Felaktig rotationsriktning. Ändra motorns rotationsriktning.

	l                Pumpen inte spädd.  Släpp ut luft från sugledning och pumphus och fyll på med vätska.

                 Öka sugledningens diameter.

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   Öka tillrinningshöjden.

 l l l l  l     l     Otillräcklig NPSH. Förenkla och förkorta sugledningen.

                 Minska pumpens varvtal.

                   Öka sugledningens diameter.

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Öka tillrinningshöjden.

  l l l  l     l     Kavitering. Förenkla och förkorta sugledningen.

                 Minska pumpens varvtal.

	l	l	l	 	 l	l						 	 	 	 	 l	  Luft tränger in i sugledningen. Kontrollera om sugledningen läcker.

		 l	l  l	l	l	    l     Stopp i sil eller filter. Rengör.

                    Öka produktens temperatur.

		 l	 	 	 	 l	l	l	l	l	l	 	 	 	 	 Produktens viskositet för hög. Minska pumpens varvtal.

                 Kontrollera tätningens viskositetsgränser.

	l	l  l	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Produktens viskositet för låg. Sänk produktens temperatur.

                 Öka pumpens varvtal.

        l	 	 	 l	l			 	 l	 Produktens temperatur för hög. Sänk produktens temperatur.

                 Kontrollera tätningsytors och gummimaterialens temp.-begränsningar.

		 	 	 	 	 	 l	 	 l	l		 	 	 	  Produktens temperatur för låg. Öka produktens temperatur.

                                               Rengör systemet.

           l	l	 	 l	l Främmande partiklar i produkten. Montera sil i sugledningen.

                 Kontrollera utloppsledningen avseende hinder, t.ex. stängd ventil.

	l	l	l	 			 l	l	l	l	l	l	l	 	 l	l	  Utför systemservice för att förhindra upprepning.

                 Förenkla utloppssystemet för att minska mottrycket.

               l Tätningsspolning otillfredsställande. Öka spolningsflödet.

                 Kontrollera att spolvätskan flödar fritt till tätningarna.

  l	 	 	 	 	 	 	 l	l	l	 	 	   Pumpens varvtal för högt. Minska pumpens varvtal.
	l	l              Pumpens varvtal för lågt. Öka pumpens varvtal.

                    Kontrollera uppriktningen av rören.

  l	 	 	 	 	 	 l	l	l	l	l			 l	 	  Montera flexibla anslutningar eller expansionskopplingar.

                 Stötta rörledningarna.

 	 	 	 	 	 	 	 l	 	 	 l	l			 l  Flexibla kopplingen ej uppriktad. Kontrollera uppriktningen och justera monteringen på plattan.

        l	l	l	l	l			 l	 	 Drivaggregatet löst. Montera låsbrickor och dra åt igen.

        l	l	l	l	l			 l	l Lagerslitage eller -haveri. Kontakta leverantören för råd och reservdelar.

        l	l	l	l	l			 l	 	 Otillräcklig växellådssmörjning. Se pumptillverkarens anvisningar.

	l	l							 	 l	l	l	l	l			 l   Kontrollera trycken.

                 Kontakta leverantören.

	l   		 l			 l           Slitna rotorer. Montera nya.

	l				 	 l           Sughöjd för hög. Sänk pumpen eller höj vätskenivån.

               l	  Använd alternativa material.

             l    Se till att utloppsrören ligger högre än sugtanken.  

               l Pumpen har körts torr. Se till att detta förhindras.

                 Sätt dit enkla spolade mekaniska tätningar.

         	l	l     Motorfel. Kontrollera och byt eventuellt motorlager.

	l               Rotorerna saknas Montera rotorerna.
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Utloppstrycket för högt

Metall mot metall i rotorerna.

Den pumpade vätskan angriper  
materialet i pumpen.

Inget som hindrar flöde i fel  
riktning.

Pumphuset belastat av  
rörledningar.
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5.1 Tekniska data 5. Tekniska data

5.1.1 Smörjning

 Pumpmodell Fettkapacitet

 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 Vikt

 Pumpmodell Pump utan drivenhet Pump med drivenhet
  kg  kg
 L2-0017 20,5  67
 L2-0021 21,5  72
 L3-0032 33,5  125
 L3-0040 34,5  128
 L4-0064 60,0  215
 L4-0082 63,0  218

5.1.3 Verktygskrav

Beskrivning Verktyg  Pumpmodell  
  L2 L3 L4
Skruv, pumphuslock (10) Hylsa storlek (mm) 17 17 17
 Moment (Nm) 30 30 30
   22,1 22,1 22,1
Mutter för rotorer (22) Hylsa storlek (mm) 24 24 36
 Moment (Nm) 80 120 160
   59,0 88,5 118,0
Skruv, pumphusfäste (3) Nyckelstorlek (mm) 6 6 6
 Moment (Nm) 20 20 20
   14,8 14,8 14,8
Skruv, kåpa (6) Hylsa storlek (mm) 8 8 8
 Moment (Nm) 5 5 5
   3,7 3,7 3,7
Skruv för friktionskoppling Nyckelstorlek (mm) 5 5 5
 Moment (Nm) 17 17 17
   12,5 12,5 12,5
Skruv, fot (58) Nyckelstorlek (mm) 6 6 6
 Moment (Nm) 20 20 20
   14,8 14,8 14,8
Dräneringsplugg (45) Nyckelstorlek (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  

Minimalt spel mellan lober i alla lägen. 

5.2 Information om spel i pumpen5. Tekniska data

Radiellt spel

Spel mellan 
lober

Bakre spelFrämre spel

Minimalt spel 
mellan lober

Radiellt 
spel

Bakre spelFrämre 
spel

Pumpmo-
dell

 Alla mått i millimeter
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6.1 Serie L pumpsortimentet 6. Delförteckning

Reservdelsförteckning

Pos. Benämning

1 Växelhus
2 Pinne
3 Skruv för pumphus
5 Kåpa
6 Skruv för kåpa
7 Läpptätning, drivände
7A Hus för läpptätning
9 Pumphus
10 Skruv för lock 
11 O-ring, för lock
12 Lock för pumphus
16 Oljetätning, pumpsida
17 Rotorer
18 O-ring för rotor, tätningssida
20 O-ring för rotor, muttersida
21 O-ring, kåpa
22 Mutter för rotor
23 Kil
24 Axel, driv-
25 Axel, driven
26 Lager, bakre
27 Distansring för lager
30 Låsmutter, lager
31 Främre lager
36 Kugghjul
38 Friktionskoppling
40 Skruv för friktionskoppling
49 Blindplugg
54 Fot
58 Skruv, fot
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TD 246-046

7a

2

Den här sidan visar en sprängskiss och innehåller pumpens samtliga delar.

Sprängskiss

6. Delförteckning 6.1 Serie L pumpsortimentet
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Innehållet i denna manual gäller vid
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