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Előszó az üzemeltetési útmutatóhoz 
 
 
Ez az információs füzet a szivattyút / ke-
nőberendezést ismerteti meg, megkönnyíti 
annak rendeltetésszerű használatát. A 
beépítés helyén az üzemeltetők rendelke-
zésére kell álljon folyamatosan, az ott dol-
gozó – szivattyút kezelő – személyzetnek 
el kell olvassa, és alkalmazniuk kell mind-
azoknak, akik a szivattyút 
- üzemeltetik, a beszerelését végzik, a 

munkafolyamatok közbeni hibaelhárí-
tást végzik, a gyártási melléktermé-
kek, segédanyagok eltávolításával 
vannak megbízva; 

- a karbantartást (felügyeletet, tisztí-
tást, üzembehelyezést); és/vagy 

- a szállítást végzik. 
Azokat a személyeket, akik a munkahe-
lyen beszélt anyanyelvet nem birtokolják, 
a szivattyú információs füzetétnek tartal-
máról, különösképpen a biztonsági előírá-
sokról informálni kell. 

 
 
 
 
 
 
 
Az üzemeltetési útmutató 
- fontos utasításokat tartalmaz a szi-

vattyú biztonságos, szakszerű és 
gazdaságos üzemeltetésére, 

- segítséget nyújt a veszélyek elkerülé-
séhez, 

- betartásával csökkentjük a javítási 
költségeket és a hibákból adódó ü-
zemszüneteket, 

- betartásával növeljük a szivaty-
tyú/kenőrendszer megbízhatóságát és 
élettartamát, 

- kiegészítendő az illető ország baleset-
megelőzési és környezetvédelmi elő-
írásaival. 
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Biztonsági útmutató 
 

• Ez a kezelési útmutató olyan alapvető utalá-
sokat tartalmaz, amelyeket a szivattyú felállítá-
sakor, üzemeltetése és karbantartása folya-
mán figyelembe kell venni. Ezért, ezt úgy az 
üzembehelyezést végző szerelő, mint az azt 
kezelő szakszemélyzet el kell olvassa. A fü-
zetnek a szivattyú/kenőberendezés felállításá-
nak helyén mindenkor rendelkezésre kell áll-
nia. 
• Nem csak az ennél a főbekezdésnél (Bizton-
sági útmutató) leírt, általános biztonsági előírá-
sokat kell figyelembe venni, hanem a más 
további főbekezdéseknél leírt, speciális előírá-
sokat is mindig szem előtt kell tartani! 
 
A kezelési útmutatóban leírt előírások nem-
zetközi jelzései 

 
 
• DIN 4844-W9 szerinti 
biztonsági jelzés 

 
 
 
• A kezelési útmutató biztonsági útmutatójában 
leírt szabályok, amelyek be nem tartásával 
személyi sérüléseket idézhetünk elő, ezzel a 
DIN számjelzéssel vannak ellátva. 
 

 
 
 
• DIN 4844-W8 szerinti 
biztonsági jelzés 

 
 
• Az elektromos feszültség veszélyeire felhívó 
előírások ezzel a DIN számjelzéssel vannak 
ellátva. 
 
 
 
 
• Azok a biztonsági előírások, melyek be nem 
tartása a gépre és annak működésére jelente-
nek veszélyt, a CAUTION (VIGYÁZAT) szóval 
vannak jelezve. 
• a gépnél tartott kezelési útmutatót feltétlenül 
figyelembe kell venni és teljesen olvasható 
állapotban kell ott őrizni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szakképzés és minősítés 
• A személyzetnek rendelkeznie kell a kenőbe-
rendezésről szerzett ismeretekre – kezelés, 
karbantartás, szerelés – vonatkozó minősítés-
sel. 
• A felelősség terjedelme, az illetékesség és az 
ellenőrzés munkája az üzemeltető részéről 
legyen szabályozott. 
Ha a személyzet nem rendelkezik megfelelő 
ismeretekkel a kenőszivattyú-
ról/kenőberendezésről, úgy erről képzésben, 
oktatásban kell részesíteni. Ha szükséges, 
akkor ez megoldható az üzemeltető megbízá-
sa alapján képviseletünkön keresztül, illetve a 
gyártónál is. 
• Ezen túlmenően az üzemeltető részéről biz-
tosított kell legyen, hogy a kezelési útmutató 
tartalmát a kezelő személyzet megértse.  
 
 
 
A biztonsági útmutató figyelmen kívül ha-
gyásából eredő veszélyek 
• A biztonsági útmutató figyelmen kívül hagyá-
sa egyaránt eredményezhet személyi sérülést, 
környezeti szennyezést és a berendezés káro-
sodását is. 
• A biztonsági útmutató figyelmen kívül hagyá-
sa bármely kárigény jogosságának elveszíté-
sét is jelentheti.  
•  Egyes esetekben a biztonsági útmutató fi-
gyelmen kívül hagyása a következő kockáza-
tokat vonhatja maga után: 
- a gép/berendezés fontos funkcióinak 

üzemzavara, 
- a karbantartás, gépápolás az előírt mód-

szerrel nem lesz megvalósítható, 
- személyi veszélyeztetettség elektromos, 

mechanikai és vegyi úton,  
- a környezet veszélyeztetése veszélyes 

anyagok szivárgása révén. 

 
 
 
 
A biztonságot szem előtt tartót munkavég-
zés 
• Figyelembe veszi: 
- a kezelési útmutatóban felsorolt biztonsá-

gi előírásokat, 
- az érvényben lévő országos baleset-

megelőzési rendszabályokat, 
- az üzemeltetőnél érvényben lévő esetle-

ges belső munka- és üzembiztonsági 
szabályzatokat. 
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Biztonsági előírások az üzemeltető/kezelő 
számára 
• Forró vagy hideg géprészek veszélyt jelente-
nek, úgy azokat gyárilag érintés ellen biztosí-
tani kell. 
• Mozgó alkatrészeknél a személyzet érdeké-
ben kialakított védelmet eltávolítani tilos! 
• Veszélyes anyagok szivárgásának elvezeté-
se úgy történjen, hogy az személyi sérülést és 
környezeti károsodást ne okozzon. 
A törvényi előírások betartandók! 
• elektromos áram okozta veszélyeket ki kell 
küszöbölni (az ide vonatkozó részleteket lásd a 
VDE – német szabályzatban, vagy a helyi 
elektromos szolgáltató biztonsági előírásai-
ban). 
 
 
 
 
Biztonsági előírások a karbantartó-, fel-
ügyeletet végző személyzet és a szerelők 
számára 
• Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy a 
karbantartásokat a felügyeletet és a szerelési 
munkákat csak meghatalmazott, kiképzett 
szakszemélyzet végezheti. Ez feltételezi azt, 
hogy a szakszemélyzet a kezelési útmutató 
kielégítő és beható tanulmányozását elvégez-
te. 
• A gépen alapvetően csak leálláskor lehet 
munkákat végezni. A leállításnak a kezelési 
útmutatóban leírt módját feltétlenül be kell 
tartani. 
• Az olyan szivattyúkat vagy aggregátokat, 
amelyek egészségre káros közeget szállíta-
nak, a közegtől teljesen mértékben mentesíteni 
kell. 
• Közvetlenül a szerelési munka befejezése 
után minden biztonsági, illetve védőburkolatot 
ismét vissza kell szerelni az eredeti helyére. 
• Környezetkárosító közegeket az idevágó 
hatósági rendelkezéseknek megfelelően el kell 
szállítani. 
• Üzembevétel előtt az „első üzembevétel” 
címszó alatt leírtakat kell figyelembe venni. 
 
 
Önhatalmú átépítés és alkatrészgyártás 
• A szivattyú átépítése vagy változtatások esz-
közlése csak a gyártóval történt egyeztetések 
után megengedett. Erre a gyár írásos, rajzos 
formában kell adjon meghatalmazást. 
• Eredeti alkatrészek és a gyártó által alkalma-
zott tartozékok a biztonságot és a megfelelő 
funkcionalitást szolgálják. 
• Más egyéb alkatrészek, tartozékok használa-
ta az abból eredő következményekre nézve a 
kezesség megszűnésével jár. 
 
 

 
Nem megengedett üzemeltetési módok 
• A szállított termék üzembiztonsága csak 
olyan felhasználás esetén biztosított, amely a 
„rendeltetésszerű felhasználás” címszó alatt le 
van írva. A szivattyú adatlapon leírt határérté-
keket semmilyen esetben sem szabad túllépni. 
• A termék/szivattyú üzembevétele az Európai 
Unión belül addig nem engedélyezett, amíg 
nincs rögzítve, hogy az a bizonyos gép, ter-
mék, amelybe a szivattyút beépítik, az EG 
irányelvek követelményeinek megfelel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendeltetésszerű felhasználás 
 
 
• A P 215 típusú, többvezetékes kenőszivattyú 
kizárólag kenőberendezésekben, kenőanyagok 
szállítására van tervezve. 
• A műszaki adatoknál megadott határértékek, 
különösképpen a 350 bar maximális üzemi 
nyomás, semmi esetre sem léphető túl, még 
időszakosan sem. 
• A P 215 típusú, többvezetékes kenőszivattyú 
1-től 15 db szivattyúelemmel, tehát 1-től 15 db 
kimenettel szerelt szivattyú. A szivattyú 350 
bar-os magas üzemi nyomása lehetővé teszi, 
hogy a többvezetékes, kenőhelyeket közvetle-
nül ellátó alkalmazáson túlmenően, a kiterjedt 
progresszív kenőrendszerek kenőszivattyúja-
ként is fel lehessen használni. 
• A P 215 ípusú, többvezetékes kenőszivattyú 
variációinak széles skálája az alkalmazási 
lehetőségek sokaságát kínálja, mint pl.: 
- italgyártás gépein, 
- anyagmozgatás gépein (daruk, szállító-

szalagok hajtóművei, szállítócsigák, stb.), 
- építőipar gépein (pl. betonkeverők),  
- excenter prések, kovácsológépek, stb. 

• Minden, a központi kenőszivattyú szerepén 
kívül eső felhasználás „nem rendeltetésszerű 
felhasználásnak” minősül és ezzel a garancia, 
illetve a szavatossági igény elveszítésével jár.  
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Típuskulcsok 
 
Típuskulcsok – P 215 kenőszivattyú variációk 
A komplett szivattyú aggregátot egy típusjelzéssel definiáljuk, amely a szivattyú adattábláján olvasható: 
 
 
Példák a típusjelzésre:  P 215 – M  490 – 010 XYBU  –5 K6  – 380-420/440-480 

P 215 – F  100  – 030 XYN    –12K7   
P 215 – P  007  – 010 XYN    – 7K6  
P 215 – M 049  – 010 XYBU  – 8K6  – 000 

Szivattyú alaptípus  
P 215:  házjelzés minden szivattyú  
  variánsnál 

Hajtómű: 
M:     Háromfázisú peremes hajtómotor;  

Motor megjelölése kiegészíthető a típuskulcs 
végén pl. a feszültségre, frekvenciára, Ex – vé-
delemre vonatkozó rövidítésekkel 

 
F: Szabad tengelyvég a szivattyún 
 
P:   Kézi lengőhajtás 
 
490 : hajtómű-áttétel i = 490 : 1 
100 : i = 100 : 1 
049 : i= 49 :1 
007: I = 7 : 1 
 
 
Tartály kivitel 
004:  4 literes, műanyag tartály 
008 : 8 literes, műanyag tartály 
010 :  10 literes fémtartály 
030: 30 literes fémtartály 
 
XY : zsír- és olajtartály 
N : szintjelzés nélküli tartály 
BU : tartály üres- és teleállás (ultrahang) szint 

jelzéssel 
Figyelem:  
Az ultrahang szintjelző alapvetően két kontaktussal rendelkezik. 
Ha csak az egy üresjelzésre van szükség, úgy a megfelelő 
kontaktust kell bekötni. Az érzékelőhöz 24 V DC tápfeszültségre 
van szükség. 
 
Szivattyúelemek 
1 – 15 : a beépített szivattyúelemek száma 
K6 vagy K7 : dugattyúátmérő  6  vagy 7 mm 
 

Motor megjelölés kiegészítése: 
 
380-420/440-480 : standard, többcélú motor 380-420  

V / 50 Hz és 440-480 V / 60 Hz feszültséghez 
500 :   egycélú motor 500 V, 50 Hz 
000 :   szivattyú motor nélkül, de csatlakozó peremmel
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Általános 
• Ez a kezelői utasítás csak a P 215 típusú, nagy-
nyomású, többvezetékes szivattyúra vonatkozik. 
• Ez a leírás a szerelő-, kezelő- és karbantartó sze-
mélyzet részére készült. 

 
•  Ha további információkra lenne szüksége, ame-
lyeket ez a füzet nem tartalmaz, kérjük forduljon 
képviseletünkhöz. 

 
Alkalmazások 
 

 
1. ábra – Példák a P 215 szivattyú alkalmazására 
 

 
 
• A P 215 szivattyú alkalmas progresszív kenőrend-
szer, valamint számos kenési pont közvetlen ellátá-
sára. 
 
 
 
 
 
 
• A P 215 szivattyú alkalmas többvezetékes rend-
szerben, néhány kenési pont ellátására. A kenési 
pontok közvetlenül a szivattyúelemekre vannak 
kapcsolva. 
 
 

 
Működési mód 
 

 
2. ábra – A P 215 szivattyú metszetrajza 
 

 
 
 
 
 
 
 
• A szivattyú a 2. ábrán látható fő részekből áll. 
 
• A csigahajtómű (6) a hajtómotor fordulatszámát és 
az excenter-tengely fordulatszámát redukálja. 
 
• Az excenter-tengely (4) és a szivattyúelemben (5) 
lévő dugattyút ki és befelé mozgatja, ezáltal az a 
kenőanyagot felszívja és azután egy visszacsapó 
szelepen keresztül a kimenethez szállítja. 
 
• Az excenter-tengely egyidejűleg a keverőszárnyat  
(3) is meghajtja. A keverőszárny forgó mozgásával 
homogenizálja a kenőanyagot, és a szivattyúelemek 
szívófuratához tereli. 
 
 

 
 1 – szivattyúház   4 – excentertengely 
2 – kenőanyagtartály   5 – szivattyúelem 
3 – keverőszárny lehúzóval 6 –csigahajtómű 
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Az „XYBU” jelzésű tartályok szintjelzőinek működési leírása 
 
 

 
3. ábra – A szintérzékelő működés (XYBU tartályoknál) 
 

 Ügyeljen a szivattyú motor forgás-
irányára, hogy az óramutató járá-
sával egyezzen! 

 
 
• Az „üres” jelzés, mint a „teli” jelzés is, egy ultra-
hangos szenzorról (4) érkezik, amelyet a tartály 
fedelének közepébe építettünk.   
 
• Két rögzített vezetőlemez (1) került elhelyezésre, 
egymással szemben 144°-os beépítéssel a tartály 
aljára.  
 
• A keverőszárny  (2)  a rögzített vezetőlemezek 
felett fordul el, ezáltal a zsír felületét folyamatosan 
egyenletesen tartva, ami így a legmegfelelőbb 
visszhangot tudja adni a szenzornak.  
 
• Az „üresállás” jelzés akkor jelentkezik, amikor a 
zsír szintje eléri a legalacsonyabb szintet. 

 
 
 

Műszaki adatok 
 
 
Kimenetek száma       1 – 15 db 
Megjegyzés: 15 kimenet felhasználása esetén töltő-
csatlakozó nem szerelhető! 
 
Menetcsatlakozás:        G ¼” belső 
Töltőcsatlakozás (opció)      G ¼” belső 
Cikkszám:    304-17571-1 
Vagy Cikkszám:    304-17574-1 
 
Max. üzemi nyomás:   350 bar 
(megfelelő biztonsági szelep beiktatása szükséges) 
 
Szállítható kenőanyagok: 
Kenőzsírok  NLGI 2 osztályig 
NLGI 3 osztályú zsírok ajánlatkérés alapján, egyedi-
leg specifikált szivattyúval 
Kenőolajok:  min. 20 cPs viszkozitás-
sal 
 
Szállítóteljesítmény dugattyúlöketenként: 
Ø6 mm dugattyú           0,16 cm3

Ø7 mm dugattyú           0,23 cm3

Szabályzási intervallum:                  25% … 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartályméretek        4, 8, 10 vagy 30 dm3 

Külön rendelhető: üres- és teleállás-jelzéssel felsze-
relve. 
Figyelem: a műanyag tartályok teljes mértékben 
ellenállóak a glycol vagy polyglycol alapú kenőola-
joknak és kenőzsíroknak! 
 
Hajtásmódok 
Hajtómotor csigahajtással 
Csigahajtómű szabad tengelyvéggel vagy csatlako-
zó perem háromfázisú motorokhoz 
Kézi hajtással (i=7:1) 
Áttételek          490:1; 100:1; 49:1 vagy 7:1 
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Hajtómotor névleges fordulatszáma                    
M 490 és M 100 hajtóművel       1 370 1/min / 50 Hz 
M049 hajtóművel           1 334 f/min / 50 Hz 
 
Keverőszárny minimális fordulatszáma      2,5 f/min 
(alacsonyabb fordulatú keverőszárny opcionálisan 
rendelhető, függően a környezeti hőmérséklettől és 
a kenőanyag fajtájától) 
A keverőszárny maximális fordulata            35 1/min 
 
Figyelem: ha az alkalmazott kenőanyag NLGI 1-3 
osztályú kenőzsír, a keverőszárny fordulatszáma 
nem haladhatja meg a 20 1/min értéket! 
 
Zajkibocsátás          < 70 dB(A) 
 
Üzemi hőmérséklet     - 20 °C-tól + 80 °C-ig 

 
Szivattyú tömege    19 kg 
(motorral és 10 literes fémtartállyal, kenőanyag-
töltet nélkül) 
 
Szivattyúelemek (K6 és K7)  0,6 kg 
 
 
 
Elektromos felszerelés 
 
Háromfázisú, peremes motor: lásd motor műszaki 
adatait, külön motor adatlapon. 
Tartozékok: (függ a szivattyú felszereltségétől) 
 
Ultrahangos szintérzékelés XYBU zsírtartályokhoz 
Műszaki adatok a függelékben 28. oldal 
 

 
 

A szivattyú felállítása és szerelése 
 
 
A szivattyú felállítása 
 
Követelmények a telepítés helyével kapcsolat-
ban: 
- por és szennyeződés lerakódástól védett hely 

legyen 
- időjárást hatásaitól védett hely legyen (a motor 

védelmet figyelembe kell venni) 
- tartályfedél nyitásához és a karbantartási mun-

kákhoz elegendő hely álljon rendelkezésre (a 
helyigényt a szivattyú méretének megfelelően 
kell meghatározni) 

- a felállítás helye legyen sík, stabil és rezgés-
mentes 

- a szivattyú kivitelének megfelelő hajtóművet 
kell csatlakoztatni. A szivattyú forgásiránya és 
ezzel együtt a hajtótengelyé az óra járásával 
egyező. 

- A szabad tengelyvéggel szállított szivattyúknál 
a maximálisan megengedhető fordulatszámot 
a műszaki adatoknál figyelembe kell venni. 

 
 

Elektromos bekötés 

 
- Bármely elektromos munkát csak minősített szere-
lő végezhet! 
 
A hajtómotor elektromos bekötése 
- A bekötési rajz a csatlakozó ház fedelében találha-
tó. 
- Az érvényben lévő magyar előírásoknak eleget kell 
tenni. A névleges áramfelvételt lásd a függelékben 
lévő motor-adatlapon. 
 
 
A szintjelzés elektromos bekötése 
- Az adatlapokon az elektromos bekötési rajzot kell 
alapul venni. 
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Üzemeltetési útmutató 
 
 

 

Üzembe vétel 
• Üzembevétel előtt a szivattyú kenőanyag tartályát fel 
kell tölteni. 
• Az üres (be nem épített) szivattyúelem helyén keresz-
tül történő feltöltésre kétféle töltőcsatlakozó létezik (ld. 
Műszaki adatok). Távolítsa el az üres szivattyúelem 
helyét lezáró, menetes zárókupakot,  majd csavarozza 
be a feltöltő csatlakozót. (16. oldal 2. tétel)  
 
Figyelem: A beépített követőtányérral szerelt szivattyú-
modelleknél (XLF és XBF jelzésű tartályok) (korábbi 
modellek) a követőtányér miatt nem megoldható a tar-
tályfedélen keresztüli feltöltés, kizárólag az üres szivaty-
tyúelem helyére beépített töltőcsatlakozóval tölthetőek! 
 
Megjegyzés: néhány esetben az összes szivattyúelem 
beépítésre kerül. Ebben az esetben a fent jelzett feltöl-
tési mód (feltöltő csatlakozón keresztüli feltöltés)  nem 
lehetséges. Ebben az esetben - szokásos eljárás- a 
tartály oldalán egy megfelelő méretű furatot kell készíte-
ni, a tartály alsó lemeze és a követőtányér közötti terüle-
ten (16. oldal , tétel), majd egy alkalmas feltöltő csatla-
kozót szerelni a furatba. Ügyeljen, hogy a fúrás közben 
kopadék, forgács ne kerülhessen a tartályba. 
 
 
 
 

o Feltöltéskor gondosan ügyeljünk arra, 
hogy semmiféle szennyeződés vagy ide-
gen test ne kerülhessen a tartályba. 

o A tartályt mindig időben kell tölteni. 
o A környezet szennyezését ki kell küsz-

öbölni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

o A szivattyú üzemeltetése közben a szi-
vattyú tartályába benyúlni tilos. Sérülés 
veszély a keverőszárny járása miatt. 

o A szivattyú után kötött rendszer összete-
vők, amelyekre a szivattyú hidraulikus 
nyomása hat (mint pl. a progresszív elosz-
tók, csővezetékek, csavarzatok, tömlők), 
mind a maximális berendezés nyomásra 
méretezett kell legyen.  

o Minden szivattyúelemet megfelelő bizton-
sági szeleppel a túlnyomás ellen biztosí-
tani kell (maximális nyitónyomás 350 bar) 

 
 
 
 
 
 

Üzembevétel kenőzsír szállítása esetén 
 
Alacsony fordulatszámú keverőszárnnyal szerelt 
szivattyúk (n<10 ford/min) 
 
- Az alacsony fordulatú szivattyúknál (keverő-

szárny fordulatszáma < 210 ford/min) és min-
den kézzel hajtott szivattyúnál az első üzem-
bevételkor annyi olajat kell először betölteni, 
hogy a szivattyúelemek szívófuratait fedje, 
csak ezután töltjük be a tervezett kenőzsírt. 

- A szivattyút bekapcsolni és várni, amíg a ki-
meneteknél a zsír kilép. 

- Szivattyút kikapcsolni és lehetőség szerint 
zsírral töltött rendszert kössünk a szivattyúra. 

- Ekkor üzemkész a szivattyú. 
- A szivattyúelemek szállítási teljesítményét 

bármikor megváltoztathatjuk, a szivattyú leállí-
tása nélkül. 

 
Nagyfordulatú (n>10 ford/min) keverő-
szárnnyal szerelt szivattyúk üzembevétele 
 
 
 
- Egy zárócsavart vagy (teljes kihasználtság 

esetén) egy szivattyúelemet kihajtani. 
- A szivattyút bekapcsolni. 
- Várakozni, amíg a kenőzsír kilép (ez eseten-

ként eltarthat 40-100 mp-ig is!) 
- A kihajtott szivattyúelemet (teljes kihasználtság 

esetén), vagy a zárócsavart becsavarozni. 
- Várni, amíg minden szivattyúelem kimeneti 

furatán kilép a zsír. 
- A szivattyút kikapcsolni. 
- A zárócsavart ismét becsavarni. 
- Lehetőség szerint kenőzsírral feltöltött vezeté-

keket csatlakoztassunk a szivattyú kimenetek-
re. 

- A berendezés üzemkész. 
 
 
A szabályozható szivattyúelemek szállított mennyi-
sége bármikor beállítható (lásd a szivattyúelemek 
beállítása); A kimeneti csavarzatot előzetesen meg 
kell oldani. 
 
 
 
Folyékony kenőanyagot szállító szivattyúk 
üzembevétele 
 
 
- A szivattyút bekapcsolni. 
- Amint a kenőanyag a szivattyú kimeneteken 

kilép, szivattyút kikapcsolni. 
- A kenővezetékeket csatlakoztatnia szivattyú 

kimenetekre. 
- A berendezés üzemkész. 
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Szivattyúelemek szállítási teljesítményének beállítása 
 
 

 
4. ábra – Szivattyúelem metszetrajza 
 
 
 
1 – Szabályzó orsó SW 10  4 –Tömítés  7 – Kimeneti csonk biztonsági szeleppel 
2 – Ellenanya  SW 22  5 – Vezérlődugattyú 
3 – Szivattyúelem ház  6 – Szállító dugattyú 
 
 
 
 
• Az ellenanyát lazítani (2) , miközben a szabályzó 
orsót (1) egy másik villáskulccsal elmozdulás ellen 
megtartani. 
 
 
 
• Csavarhúzóval a szabályzó orsó elfordítani: 
   Jobbra fordítással  – kevesebb szállítás 
   Balra fordítással  – nagyobb szállítás 
 
 
 
 
 
 

• Az „R” méretből közelítően az alábbi  szállított 
mennyiségek adhatóak meg: 
 
R = 22,5 mm - maximális szállított mennyiség 
R = 21,0 mm - cca. ¾ szállított mennyiség 
R = 19,5 mm - cca. ½ szállított mennyiség 
R = 18,0 mm - cca. ¼ szállított mennyiség 
 
• A beállítás után az ellenanyát (2) meghúzni. ügyel-
jen a maximális meghúzási nyomatékra, max. 12 
Nm! 
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Karbantartás és javítás 
 

 

A szivattyún végzet bárminemű javí-
tás előtt a következő pontokat feltét-
lenül figyelembe kell venni: 
 
 
 

• A hajtómotor vagy a szivattyú mechanikus hajtását 
kikapcsolni, és a nem szándékos újraindítás ellen 
biztosítani kell. A keverőszárny forgása balesetveszé-
lyes! 
 
• A szivattyú és a berendezés fesztelenítését a szi-
vattyúelem nyomóoldalán lévő csatlakozás oldásával 
kell elvégezni. Veszélyt jelenthet a nagy nyomás ese-
tén a kenőanyag kifröccsenése.  
 
• Javításokat csak szakavatott személyzet, eredeti 
gyári alkatrészek felhasználásával végezzen. 
 
• Annak kitételével, hogy a szivattyú kizárólag tiszta 
kenőanyagot szállít, a szivattyú nem igényel különö-
sebb karbantartást. Az excenter tengely és a szivaty-
tyúelemek a szállított kenőanyagba merülnek, ezért 
magukat látják el ily módon kenéssel. 
 
• Az üzemeltetés időtartamának és az üzemi nyo-
másnak függvényében mégis számolni kell a termé-
szetes kopással, ezért cserére szorulnak egy hosz-
szabb időtartam után. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szivattyúelemek be- és kiszerelése 
 
Az előkészítése munkái 
 
- A szivattyút kikapcsolni, és kívülről megtisztítani. 
Figyelem: a műanyag tartályokat csak tesztelt oldószer-
rel tisztítsuk, a polimer-oldó szereket ne használjuk! 
(alkohol, metil-alkohol, aceton, stb.) 
- Zsírtöltet maradt a szivattyúban; folyékony kenő-

anyagot le kell engedni (zárócsavar vagy szivaty-
tyúelem kihajtásával). 

- A keverőszárnyat adott esetben úgy kell tovább-
forgatni, hogy a kivenni kívánt szivattyúelemmel 
szemben lévő oldalra kerüljön. 

 
Vigyázat!  Dugattyúk nem cserélhetőek fel egymással! 
Egy vagy több szivattyúelem esetén ügyelni kell arra, 
hogy minden dugattyú a saját hengerébe kerüljön visz-
sza. A szállító dugattyúk nagyon pontos illesztéssel 
lettek a hengerbe illesztve (néhány mikrométer illesz-
téssel). 
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Szivattyúelemek beépítése 
 

 
• A zárócsavart eltávolítani. 
 
• Szivattyúelemet kézzel behajtani a szivattyúházba és 27-es 
villáskulccsal meghúzni. A meghúzás maximális helyes forgató-
nyomatéka 30-35 Nm. 
 
• A folyékony kenőanyagot ismét feltölteni. 
 
• Az üzembevételt a fentebb leírtak szerint el kell végezni. 

 
 
5. ábra – Járat készítése a zsírban 
 
 
 

 
 
 
• A szállító dugattyút a szivattyú hengerből kb. 30 mm-re kihúz-
ni. 

 
 
 
 
 
 
 
6. ábra – A dugattyú kihúzása behelyezés előtt 
 
 
 

• A szivattyúelem behelyezésekor az elemet a dugattyúval eny-
hén felfelé tartani, hogy a dugattyú nehogy kicsússzon, mivel 
nincs a hengerhez rögzítve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. ábra – A szivattyúelem behelyezése 
 
 
 
 

 
• A szivattyúelemet a vízszintes helyzethez közelíteni, miközben 
a dugattyú fejét az excenter-tengely nútjába beakasztani. 

 
 
 
 
 
 
 
8. ábra – A helyesen beszerelt szivattyúelem 
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• Figyelem: Helytelen beszerelés esetén, a dugattyú nem szál-
lít, és fennáll a veszélye a szivattyúelem, és/vagy a hajtómű 
megszorulásának, károsodásának! 

 
 
 
 
 

 

9. árba – Helytelen beépítés, a szivattyúelem nem szállít 
 

 
 
• Ezután a szivattyúelemet kézzel behajtani, a menetes csapot 
(4) pedig villáskulccsal meghúzni. 
 
• Az újonnan beszerelt szivattyúelemet 0 szállításra állítani, és a 
„Szivattyúelemek beállítása” fejezetnek megfelelően beállítani a 
kívánt teljesítményre. 
 
• Folyékony kenőanyagot visszatölteni. 
 
• Az üzembevételt a 11. oldalon leírtaknak megfelelően elvé-
gezni. 
 
 
 

10. ábra A helyes és helytelen beépítés 
 
A - Helyes beépítés B – Helytelen beépítés 
 
 
 
 
Szivattyúelemek kiszerelése 
 
• A csővezetéket a szivattyúelem menetes kimeneté-
ről lebontani. 
 
• 27-es villáskulcsot a szivattyúelemre helyezni, és a 
szivattyúelemet óvatosan kihajtani. 
 
• A szivattyúelem ki- vagy beszerelésénél mindig 
vegyük figyelembe, hogy az elemet mindig enyhén 
felfelé dőlve, „akasszuk” ki az excenter tengely tá-
nyérjának nútjából! 
 
• A szivattyúelemet a dugattyúval együtt kiemelni a 
házból. Ügyeljünk arra, hogy a dugattyú ne akadjon 
el a kenőzsírban! 
 
• A zárócsavart vagy az új szivattyúelemet becsava-
rozni. 

 
 
 

A szintjelzőhöz tartozó ultrahang modul (ér-
zékelő) karbantartása  
(„XYBU” jelzésű tartályok esetén) 
 
• Az érzékelők felület tisztaságáról kell rendszeresen 
gondoskodni. 
 
 
 
Hajtóművek vagy hajtómotorok cseréje 
 
 
• Összeépítés előtt a felfekvő furatokra és a tengely-
végekre szerelőpasztát kell felhordani (pl. 
Klüberpaste 46MR401 vagy CRC Super Adhesive 
Grease) 
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HIBAELHÁRÍTÁS 
 
HIBA: A szivattyú nem szállít 
• A tartály üres Tartályt kenőanyaggal feltölteni, és esetleg a 

szivattyút légteleníteni. 
Megjegyzés: környezeti hőmérsékleten és/vagy a 
kenőanyag fajta függvényében akár 10 percre is 
szükség lehet a szivattyúelemeknek arra, hogy a 
teljes szállítási mennyiséget elérjék. 

• Légzárványok a kenőanyagban A szivattyúelem kimeneti csavarzatát meglazítva, 
a szivattyút addig járatni, amíg a kilépő kenő-
anyag buborékmentes. 

• Szivattyúelem szívófurata eltömődött Szivattyúelemet kiszerelni, szívófuratot ellenőriz-
ni, megtisztítani. 

• Visszacsapó szelep hibás, vagy elszennyező-
dött 

Visszacsapó szelepet kicserélni. 

• Dugattyúk nagymértékben megkoptak Szivattyúelemet kompletten kicserélni. 
 
 
HIBA: Blokkolás a kapcsolt progresszív rendszerben (dugulás) 
• Csapágyhely, vezetékek vagy progresszív el-
osztók eldugultak. 
Ez az üzemzavar a következő ismertetőjegyekből 
ismerhető fel: 
a) zsírkilépés a biztonsági szelepnél 
b) az elosztó dugattyújához tartozó kontroll-

stiftek nem mozognak 

A dugulás okát megkeresni és kiküszöbölni: 
 
Progresszív elosztók esetében a csatlakozó ve-
zetékek mindegyikét – egymás után – leoldani, 
amíg a szivattyú ismét szállít. A legutoljára le-
kapcsolt vezetékben megkeresni a dugulás he-
lyét. 

 
Fontos: a szivattyúk szakszerű javítását csak az 
arra kiképzett, és szakavatott személyzet végezze. 
Ha szakképzésre, oktatásra, vagy szakmai tanácsra 
van szükségük, forduljanak képviseletünkhöz. (elér-
hetőségek a láblécben) 
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A P 215 típusú szivattyú alkatrészei 
 
 

 
 
11. ábra – A P 215 típusú szivattyú alkatrészei
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A P 215 típusú szivattyú alkatrészei 
  
 
 
Tétel Megnevezés     Mennyiség Cikkszám 
 
Tétel Megnevezés Db Cikkszám Tétel Megnevezés Db Cikkszám 
1.1 Ház 1 313-19635-1 10.5 Hlf csavar M10x25C 1 201-12027-6 
1.2 Szimering 30x50x7 1 220-12231-4     
2 Záródugó M 22 x 1,5  303-19285-1 11 Közbetét tárcsa   
3.1 Excenter tengely 1 460-24302-1  Műanyag tartályhoz 1 460-24567-1 
3.2 Retesz A 8 x 7 x 32 1 214-12176-3  Fémtartályhoz 1 460-24568-1 
3.3 Csap D 4 x 10 1 206-12468-3     
4.1 Golyóscsapágy D45/75 x 10 1 250-14064-3 12 Hlf csavar M 5 x 20C 1 201-12016-8 
4.2 Reteszgyűrű 1 460-24301-1     
4.3 Golyóscsapágy D45/75 x 16 1 250-14064-4 13  Seeger gyűrű A25 x 1.2 1 211-12164-6 
4 Reteszgyűrű összeállítás 1 560-36903-3     
5 Seeger gyűrű A45 x 1.75 1 211-12164-9 20 Hajtómű összeállítás, 

többsz.motorral 
  

6.1 Hlf csavar M 10x 35C 4 200-12008-6  380-420/440-480 V   
6.2 O-gyűrű M 10 4 220-13653-7  100:1 áttétellel 0,18/0,21 

kW 
1 245-13915-1 

6.3 Alátét A 10.5C 4 209-13077-2  49:1 áttétellel 0,25/0,29 
kW 

1 245-13916-1 

6.4 Hlf anya M 10C 4 207-12136-1  Hajtómű összeállítás 
290/500 V motorral 

  

7 Szivattyúelem Ø6mm-es 
dugattyúval 

- 600-25046-3  100:1 áttétellel 0,18 kW 1 245-13921-1 

 Szivattyúelem Ø7mm du-
gattyúval 

- 600-25047-3  49:1 áttétellel 0,25 kW 1 245-13922-1 

7.1 Kimeneti csonk biztonsági 
szeleppel 

- 560-32115-1  Többsz.motorok 
380-420/440-480 V 

  

7.2 Tömítőgyűrű  
Ø22.2 x Ø27 x 1.5 

- 306-17813-1  Háromfázisú AC motor 
0,18/0,21 kW 100:1 áttétel 

1 245-13913-1 

8 Tömítőgyűrű  
Ø70 x Ø126 x 0,5 

1 306-19640-1  Háromfázisú AC motor 
0,25/0,29 kW 49:1 áttétel 

1 245-13914-1 

9 O-gyűrű 186 x 3,5 1 219-12226-8     
10 10 literes tartályfedő 1 560-32012-1     
 30 literes tartályfedő 1 560-32010-1     
 4 literes tartály 1 444-24673-1  Motorok 290/500 V   
 8 literes tartály 

Tartályfedés 4/8 literes tar-
tályhoz 

1 
 

1 

444-24674-1 
 
444-24234-1 

 Háromfázisú AC motor 
0,18 kW 100:1 áttétel 

1 245-13919-1 

 10.2 Keverőszárny 4/8/10 literes 
tartályokhoz 

1 560-32128-1  Háromfázisú AC motor 
0,25 kW 49:1 áttétel 

1 245-13920-1 

 Keverőszárny 30 literes 
tartályhoz 

1 560-32129-1 20.2 Tömítés 60 x 90 x 0,5 1 306-19415-1 

10.3 Rögzített vezetőlemez 1 460-24566-1 20.3 Hlf csavar M 5 x 16C 4 200-13017-9 
10.4 Alátét 1 209-13077-2 20.4 Hajtómű i=100:1 1 246-14145-1 
     Hajtómű i=49:1 1 246-14145-2 
 Tömítésgarnitúra 1 560-36919-2     
 Tartalma: 1.2; 6.2; 8; 9; 20.2     
        
 Szivattyúelem felújító szett 1 560-36903-4     
 Tartalma:  

1 db kimeneti csonk biztonsági szeleppel 
2 db O-gyűrű 22 x 2 
1 db O-gyűrű 25.3 x 24 
1 db tömítés 22.7 x 27 x 1,5 
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A szabad tengelyvég alkatrészlistái 
 
 

 
13. ábra – A szabad tengelyvég alkatrészei 
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Kézi lengőhajtás alkatrészlista 
 

 
14. ábra – A kézi lengőhajtás alkatrészei 
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Az M 49 dupla hajtómű alkatrészei 
 

 
 15. ábra – Az M 49 dupla hajtómű alkatrészei 
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Függelék: méretrajzok 
 
P 215 – M 100 / M 049 – 10XN / 10YN / 30XN / 30 YN - …. típusok 
 

 
16. ábra 
 
P 215 – M 100 / M 049 – 4XN / 8XN - … típusok műanyag tartállyal 

 
17. ábra 
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P 215 – F 100/F 049 – 10XN / 10YN / 30XN / 30YN - … típusok szabad tengelyvéggel 

 
18. ábra 
 
P 215 – P 007 – 10XN / 10YN / 30XN / 30YN - … típusok kézi lengőhajtással 

 
   19. ábra  
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P 215 – M 490 – 10 XN / 10YN / 30XN / 30YN - … típusok dupla hajtóművel és mo-
torral 

 
20. ábra 
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MOTOR ADATLAP 
 

 

 
 
A motorok csatlakozathatóak: 
  

feszültségű hálózatokhoz. 
 
Egyéb feszültségű és/vagy speciális kivitelű modellek, mint egyedi gyártások külön kérésre megrendelhe-
tőek.
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A motorok a 290/500 V +/- 10% 50 Hz feszültségű hálózathoz csatlakoztathatóak.  
 
 
 
 

 
Figyelem! Ha a motorok széles hőmérséklet-tartományban dolgoznak, különösen nedves környezetben, 
javasoljuk, hogy kondenzációs furattal lássák el a berendezést, vagy külső fűtőrendszerrel lássák el a 
motorokat álló helyzetben.

HENNLICH Ipartechnika Kft  24 
H-6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport Reptér 
Tel: 76/509-655; Fax: 76/470-417; e-mail: kenestechnika@hennlich.hu 



Információk az üzembentartóknak   
P 215 többvezetékes szivattyúk  2.1H-38001-C99 
 
Az ultrahangos szintérzékelő szenzor adatlapja 
 
 
A működés leírása 
Az ultrahang szintérzékelője egy érintkezés nélkül 
működtetett, 24 V DC helyzetkapcsoló, amely a 
távolságokat a visszhang időtartamokat elemezve 
méri. Érzékeli azt a hangvisszaverő tárgyat, amely 
merőleges irányból a hangtölcsérbe visszaérkezik. 
 
 
Üzembehelyezés 
1 ábra szerint ( a méretek mm-ben vannak megadva) 
Tetszőleges beépítési helyzet 
Tartsunk legalább X távolságot (X=60 mm) a szen-
zor érzékelőnyílása és a visszaverő felület között. 
 
Csatlakozások 
Kábelsarun keresztül, cikkszáma: 237-13442-2 
 
Kapocs   
1 L+ DC 20…30 V 
2 S kapcsolt kimenet, „Teliállás” NO 
3 L- földelés  
4 S2 kapcsolt bemenet, „Üresállás” NC 
 
A csatlakozások galvanizáltak, rövidzárlat és túlter-
helés ellen védettek. Elektromos hiba esetén javasolt 
a kapcsolt szálakat árnyékolt vezetékkel csatlakoz-
tatni. 
 
 
Működés 
Kapcsolási zónák (III ábra) 

a) nem mérhető, „vak” zóna 
b) érzékelt zóna, hatósáv 
c) túltöltött zóna 
HV        kapcsolás: Teliállás 
HL        kapcsolás: Üresállás 

 
Az érzékelő a hangtölcsér 5°-os nyílásszögén belül  
a beállított kapcsolási tartományban a tárgyat (folya-
dék-szintet) biztonsággal jelzi. Jó hang-
visszaverődési feltételek esetén azon kívül is jelez az 
érzékelő. Az „a”-val jelzett, „vak” zónát tárgyaktól 
szabadon kell hagyni. Ebbe az üres zónába, ha 
mégis tárgy kerül, úgy az nem definiálható kapcso-
lást eredményezhet. A  szenzor érzékelő-felületét 
mindig tisztán kell tartani.  
 
Kijelzések 
Üres tartály  H2 jelzés 
Töltöttségi szint megfelel H2 nincs jelzés 
Tartály tele  H 1 jelzés 
Üzemi feszültség jelen H 3: zölden jelez 
Túlfeszültség  H 3: pirosan jelez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Műszaki adatok 
 
Üzemi hőmérséklet           - 25°C-tól + 70 °C-ig 
Érzékelő távolság         50 – 500 mm 
Érzékelő távolság „Teliállás”  S 1:    60 mm 
Érzékelő távolság „Üresállás” S 2: tartály 

mérettől  
függ 

Kapcsolás: „Teliállás”  HV :  20 mm 
Kapcsolás: „Üresállás”  HL : 50 mm 
Kapcsolási pont hiba %   0,17% K 
 
Feszültségellátás 
Névleges üzemi feszültség UE 24 V DC 
Üzemi feszültség tartomány UB   20…30 V DC 
Megengedett eltérés        10 % 
Nyitott áramkörös áramfelvétel  < 60mA 
 
Kapcsolt kimenet 
Névleges áramerősség  IE           <200 mA 
Feszültségesés   UD < 3 V 
 
Kapcsolóüzemek 
 „Teliállás”  NO kontakt 
 
 „Üresállás”  NC kontakt 
 
 
Tipikus értékek 
Érzékelési késedelem   250 ms 
Reflexiós felület:         10 x 10 mm2 

Ultrahang frekvencia   400 kHz 
Kapcsolási frekvencia       8   Hz 
Feloldás        1 mm 
Védelem    IP 65 
 
 
Ultrahang szenzorok típusai 
 
Tartály mérete, típusa  cikkszám 
4 L    664-36939-6 
8 L    664-36939-7 
10 L    664-36939-4 
30 L    664-36939-5
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