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Előszó és tartalomjegyzék 

 

Előszó a felhasználói kézikönyvhöz 

 
A felhasználói kézikönyv célja, hogy megkönnyítse a 

szivattyú/zsírzóberendezés megismerését és a 

rendeltetésszerű felhasználási lehetőségek 

kihasználását. 

Az üzemeltetési útmutató fontos információkat 

tartalmaz a szivattyú/zsírzóberendezés biztonságos, 

szakszerű és gazdaságos üzemeltetéséhez. Ezek 

figyelembevétele segíti a veszélyek elkerülését, a 

javítási költségek és kiesési idők csökkenését, valamint 

a szivattyú/zsírzóberendezés megbízhatóságának és 

élettartamának növelését. 

Az üzemeltetési útmutató a nemzeti előírások 

balesetvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó 

utasításaival kiegészítendő. 

A felhasználói információkat hozzáférhetővé kell tenni 

a szivattyú/zsírzóberendezés felhasználási helyén. 
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Amennyiben a szivattyú/zsírzóberendezés használója nem 

ismeri a felhasználói kézikönyv nyelvét, a berendezés 

üzemeltetőjének a felelőssége az érintettek számára a 

munka megkezdése előtt a felhasználói kézikönyv 

tartalmának ismertetése, különös figyelemmel a 

biztonsági előírások értelmezésére a használó számára. 

A felhasználói kézikönyv tartalma minden, a 

szivattyún/zsírzóberendezésen dolgozó személy számára 

ismertnek kell lenni: 

 üzemeltetés, beleértve az állványozás, az 

üzemeltetés alatti hibaelhárítás, a 

termeléskiesések elhárítása, karbantartás, üzemi- 

és segédanyagok hatástalanítása. 

 üzembentartás (karbantartás, felülvizsgálat, 

javítás 

 szállítás 

 

 

 

 

 

 

 

     Oldal 

Műszaki adatok    8 

Elektromos felszerelés   8 

Összeszerelés, üzembe helyezés  9 

Szivattyúelem össze- és szétszerelése 10 

Hibaelhárítás    12 

Alkatrészlista    13 

Adatlap     17 

Méretek     21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HENNLICH IPARTECHNIKA Kft.   
6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport reptér hennlich@hennlich.hu , tel: 76/509-676 

 

 

3/23 

 

 

Biztonsági előírások 
 

1 Biztonsági előírások 
 

A biztonsági előírások általános utasításokat 

tartalmaznak, amelyeket a szivattyú/zsírzóberendezés 

telepítésénél, használatánál és karbantartásánál 

figyelembe kell venni. Emiatt különösen fontos, hogy a 

termék beállítója és használója a berendezés üzembe 

helyezése és üzemeltetése előtt figyelmesen 

végigolvassa. A felhasználói kézikönyvnek a 

berendezés alkalmazási helyén mindenki számára 

elérhetőnek kell lennie. 

Az ebben a fejezetben leírt minden általános biztonsági 

utasítást be kell tartani, emellett a többi fejezetben 

tárgyalt speciális utasításokat is. 

 

Veszélyjelzés az üzemeltetési utasításokban 

Az üzemeltetési utasításban a biztonságra vonatkozó 

megjegyzések, amelyek személyes sérülésre 

vonatkoznak, a következő jelzéssel vannak ellátva: 

 

 

Biztonsági jelzés a DIN 4844-W9 alapján 

 

 

 

 

 

 

Az alábbi jelzés elektromos veszélyre figyelmeztet. 

 

 

Biztonsági jelzés a DIN 4844-W8 alapján 

 

 

 

 

 

Amennyiben figyelmen kívül hagyják a biztonsági 

jelzéseket, és ez gépi meghibásodást okozhat, az alábbi 

címke látható: (vigyázat!) 

 

 
 

A gépekhez rögzített figyelmeztetéseket minden esetben 

figyelembe kell venni, és hivatalos feltételként kell rá 

tekinteni. 

 

 

Személyzet képzése 

Az üzemeltetésért, felügyeletért és beállításért felelős 

személyzetet ki kell képezni a feladatra. A 

felhasználónak megfelelően kell szabályoznia a 

személyzet felelősségét és felügyeletét- Amennyiben a 

személyzet nem rendelkezik a szükséges 

szakértelemmel, megfelelő tréningben kell részesülniük, 

és meg kell kapniuk a szükséges utasításokat. 

Amennyiben ez szükséges, ez megtehető a felhasználó 

részéről a termék gyártója, ill. forgalmazója által. Ezen 

kívül a felhasználónak meg kell róla bizonyosodnia, 

hogy az üzemeltetési utasítást a személyzet teljességgel 

megértette. 

 

A biztonsági utasítások elmulasztásából adódó 

veszélyek 

A biztonsági utasítások elmulasztása sérülést okozhat a 

berendezésben, a környezetben és/vagy személyi 

sérülést eredményezhet. 

A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása 

következtében sérülési hibákra nem vállalunk garanciát. 

 

Például álljon itt egy lista olyan veszélyekről, melyeket 

a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása okozhat: 

 Gép/rendszer meghibásodása, miáltal fontos 

funkciókat nem tud betölteni 

 Karbantartás és szerelés pontos módjának 

hibája 

 Személyes sérülés elektromos, mechanikai 

vagy kémiai folyamatok hatására 

 Veszély a környezetre a veszélyes anyagok 

nem megfelelő kezelés miatt 

 

Biztonságtudatos munkavégzés 

Az üzemeltetési utasítás biztonsági szabályait, a nemzeti 

szabályozásokat a baleset-megelőzésről, valamint 

minden belső szabályozást és balesetmegelőző módszert 

be kell tartania a felhasználónak. 

 

Biztonsági utasítások a felhasználó részére 

 Amennyiben meleg vagy hideg gépalkatrészek 

veszélyt jelentenek, az üzemeltetőnek 

védekeznie kell a véletlenszerű érintkezés 

ellen. 

 Mozgó alkatrészek védő részeit nem szabad 

működés közben elmozdítani. 

 Veszélyes anyagok hulladékait úgy kell 

kezelni, hogy az ne jelentsen veszélyt se az 

emberekre, se a környezetre. A törvény 

előírását be kell tartani. 

 Elektromos áram által okozott veszélyeket ki 

kell zárni (részletek a használható VDE 

specifikációban és a helyi energiaszolgáltató 

vállalatoknál). 

 

 

 

  

CAUTION 



HENNLICH IPARTECHNIKA Kft.   
6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport reptér hennlich@hennlich.hu , tel: 76/509-676 

 

 

4/23 

 

Biztonsági előírások 
 

Biztonsági utasítások karbantartásra, felügyeletre és 

beszerelésre 

 

A felhasználónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a 

karbantartási, felügyeleti és installációs munkát 

felhatalmazott és szakképzett szakemberek végzik, akik 

alaposan tanulmányozták az üzemeltetési utasítást. 

Semmi esetre sem szabad a gépen dolgozni, miközben a 

gép be van kapcsolva. Követni kell minden utasítást a 

gép lekapcsolásáról, ahogy az az üzemeltetési 

utasításban le van írva. A veszélyes anyagokkal dolgozó 

szivattyúkat és szivattyúalkatrészeket meg kell tisztítani 

a szennyeződéstől. 

A tisztítási folyamat után azonnal vissza kell szerelni 

minden biztonsági és védelmi eszközt. 

A környezetre veszélyes anyagok kezelése mindig a 

használatban levő hivatalos szabályozásnak 

megfelelően történik. 

A szivattyú/zsírzó egység üzembe helyezése előtt meg 

kell bizonyosodni arról, hogy az Üzembevétel 

fejezetben megadott minden pont be lett tartva. 

 

Nem megfelelő módosítások és pótalkatrészgyártás 

 

Módosítások csak a gyártóval való egyeztetés után 

megengedettek. Eredeti alkatrészek és a gyártó által 

jóváhagyott kiegészítő elemek biztosítják a biztonságos 

működést. Amennyiben más alkatrészeket használnak, a 

gyártó nem vállalja a felelősséget a lehetséges 

következményekért. 

 

 

Nem elfogadható működtetési módok 

 

A közvetített termék működési biztonsága kizárólag 

akkor garantált, ha a terméket a felhasználói kézikönyv 

3.2 fejezete alapján használják. A maximális 

határértéket, amely a műszaki adatlapon található, 

semmi esetben nem szabad túllépni. 

 

Megfelelő használat 

 

A ZPU 01/02 szivattyú kizárólag központi 

kenőrendszereknél alkalmazható, kenőanyag 

továbbítására.  

 

 A műszaki adatoknál említett határértékeket, 

kifejezetten a max. üzemi nyomásra vonatkozó 300 

bar értéket tilos átlépni. 

 A használt szivattyúelemek számától függően a ZPU 

01/02 két módon alkalmazható: 

1. Kisebb kétvezetékes rendszerek 

tápszivattyújaként („F” verzió, szűrő blokkal, 

biztonsági szeleppel és nyomásmérővel) a 

szivattyú kb. 50 méteres körzetében, 

nyomásellenőrzött útváltó szeleppel. 

 

 

2. Progresszív rendszerek tápszivattyújaként („E” vagy 

„V” verzió). A „V” verzióban a kenőanyag kimenet 

egy tartókonzollal van kombinálva. 

 A szivattyú kapható egy vagy kettő szivattyúelemmel, a 

kívánt kenőanyag mennyiség függvényében. 

 A használati útmutatóval nem egyező bármilyen más 

használati mód a garancia elvesztésével jár. 
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Leírás 
 

Típuskód 

A komplett szivattyú aggregátot típusmegjelöléssel definiáljuk (ld. az adattáblában). 

 

 

Példák: 

ZPU02 M 100 030 XY BU F 380-420/440-480

ZPU01 M 100 010 XN N E 380-420/440-480  
 

Központi kenőszivattyú alaptípusa: 

ZPU 01 = szivattyú 1 elemmel 

ZPU 02 =szivattyú 2 elemmel 

 

Meghajtás típusa: 

M = Háromfázisú peremes hajtómotorral 

 Motor részletes leírása, pl. áramerősség,  

 robbanásmentes kivitel a típuskódban 

 

100 = motor áttét= 1:100 

 

Tartály térfogat: 

010 = 10 l 

030 = 30 l 

 

Tartály kivitel: 

XY = zsírtartály olajhoz és zsírhoz 

N = zsírtartály szintjelzés nélkül 

BU =  zsírtartály üresállás és teli jelzéssel 

  (ultrahangos kapcsoló) 

Figyelem! Az ultrahangos érzékelő kettő kapcsolóponttal van ellátva. 

Ha csak egy szintjelzésre van igény, a megfelelő kontaktot kell bekötni. 

Az érzékelő 24VDC feszültségen működik. 

 

Szivattyúelemek: 

E = Elem (ek) 

V = Tartókonzolok elem (ek) kel és nyomásmérővel 

F = Tartókonzolok elem (ek) kel, filter blokkal, nyomásmérővel  

   és biztonsági szeleppel 

 

Motorok névleges feszültsége: 

380-420/440-480 

= standard több tartományos motor 380-420V 

50 Hz és 440-480V 60 Hz 

000 = motor nélkül, kapcsoló karimával 
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Működés 

 

 

Ábra. 1- ZPU 01/02 metszeti rajza 

A szivattyú alkatrészei: 

1. Ház 
2.Kenőanyag tartály  

3.Keverőszárny lehúzó késsel 

4.Excenter tengely  

5. Szivattyúelem  

6.Csigahajtómű 

 

• A csigahajtómű (6, Ábra 1) a meghajtó motor sebességét 

lecsökkenti az excenter tengely sebességére 

• Az excenter tengely (4) mozgatja a szivattyúelem (5) dugattyúját 

előre és hátra, és ez azt eredményezi, hogy a kenőanyagot 

beszívja, majd a kimenet felé továbbítja a visszacsapó szelepen 

keresztül. 

• Ezzel egy időben az excenter tengely meghajtja a keverőszárnyat 

(3). A Keverőszárny forgó mozgása homogenizálja a 

kenőanyagot, és a szivattyúelem szívó furatai felé továbbítja.  
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Üresállás működése zsírtartálynál 

"...XYBU" 

 

 

 

 

Figyelje a szivattyú meghajtó 
forgásirányát (óramutató járása) 

Az üresállás jelzést (valamint a teli jelzést is) a tartályfedél 

közepére szerelt ultrahang szenzor (4) jelzi. 
Kettő rögzített lapát (1) van rögzítve egymással szemben 

144°-os szögben. Így akadályt alkotnak a forgó lapát által 

továbbított zsírnak.  
A forgó lapát (2) a rögzített lapátok alatt fordul, így 

puhítva a zsírszintet és hasznos visszhangot szolgáltat az 

ultrahang érzékelőnek.  
Az üresállás jelzés jelez, amint a zsírszint a minimumot 

elérte. 

Ábra. 2- Az üresállás jelzés működése (zsír tartály "...XYBU") 

1 – Rögzített lapát 
2-  Forgó lapát 

3 - Kaparó 
4-Ultrahang szenzor 
 

 

 

 

  

 

FIGYELEM 
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Műszaki adatok 

 

Szivattyúelemek száma:  1 vagy 2  

Csatlakozás:   „E” verzió:  G 1/4” 

    „V” vagy „F” verzió: 10mm csőhöz vagy G 3/8” 

 

Üzemi nyomás:    Pmax= 300 bar 

    (Az „E” kivitelű szivattyút megfelelő biztonsági szeleppel kell védeni) 

 

Használható kenőanyag:  Zsír NLGI-2 szintig 

    NLGI 3 szint kérésre 

    Ásványi olaj min. 20mm
2 
/s viszkozitással 

 

Szállított mennyiség:  800 cm
3
/h/szivattyúelem 

Figyelem! 60 Hz-es motor esetében a kenőanyag kimenet 20%-kal 

megnövekszik 

 

Áttét:    1:100 

Meghajtás sebessége:  1370 rpm 50 Hz-nél 

    1640 rpm 60 Hz-nél 

 

Tartály térfogat:       10 dm
3
 vagy 30 dm

3
 

Igény esetén:   üresállás jelzés és telijelzés 

 

Szivattyú tömege:  kb. 19 kg 

Hangszint:        <70 dB(A) 
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Összeszerelés, üzembe helyezés 

 

Szivattyú összeszerelés 

Az üzemeltetés helyével kapcsolatos elvárások: 

 Por és szennyeződésmentes legyen. 

 A külső behatásoktól óvja (vegye 

figyelembe az elektromotor védelmi 

típusát). 

 Biztosítson elegendő helyet a tartály 

kinyitásához és karbantartási munkákhoz (a 

szivattyú méretétől függ). 

 Egyenes, szilárd, rezgésmentes felület. 

 

Elektromos bekötés 

 

Az összes elektromos munkát, csak 

szakképzett személy végezheti. 

 

A hajtómotor elektromos bekötése 

 Csatlakozó kötési diagram a csatlakozó 

doboz fedele alatt. 

 Olvadóbiztosító a nemzetközi szabályoknak 

megfelelően, becsült áramfelvétel; vegye 

figyelembe a mellékelt motor adatlapot. 

 Forgási irány: motor és hajtókerék, 

órajárásának megfelelően. 

 

A szintszabályzók elektromos bekötése 

 A mellékelt megfelelő csatlakozási 

diagramnak alapján, és ez elektromos 

kapcsolási diagram alapján. 

 

Felhasználói kézikönyv 
 

Üzembe helyezés 

 Mielőtt a szivattyút üzembe helyezné, töltse 

fel a tartályt kenőanyaggal. 

 

 

 

 Első használat előtt figyeljen rá, hogy 

minden kimeneti érték nulla legyen. 

 Tartály feltöltése közben figyeljen rá, hogy 

ne kerüljön szennyeződés a tartályba. 

 Mindig időben töltse újra a tartályt. 

 Ne legyen szennyeződés a szivattyú 

közelében.

 

 

 
  

 Működés közben ne 

nyúljon a szivattyú 

kenőanyag tartályába. 

 A hajtókerék sérülést okozhat. 

 Az ’E’ és ’V’ verziójú szivattyúknál a 

szivattyúelemeket egy megfelelő 

védőszelep óvja a túlnyomástól (max. 

nyitási nyomás: 300 bar). 

 

 Kapcsolja be a szivattyút. 

 Hagyja működni a szivattyút addig, amíg a 

kenőanyag meg nem jelenik a nyomó 

csövön levegőbuborék nélkül. 

 Kapcsolja ki a szivattyút. 

 Kösse be a csövet, ami megtelt 

kenőanyaggal. 

 A szivattyú készen áll az üzemelésre. 

 

Karbantartás és javítás 

 
Mielőtt bármilyen javítást végezne, vegye 

figyelembe következőket. 

 

 Kapcsolja le motort, és 

vigyázzon rá, nehogy újrainduljon. A 

hajtókerék sérülést okozhat. 

 Lazítsa meg a nyomás csatlakozásokat, 

hogy a nyomás lecsökkenjen a rendszerben. 

A nagynyomású, kifröccsenő kenőanyag 

sérülést okozhat. 

 A javításokat csak szakképzet személy 

végezheti, eredeti alkatrészekkel. 

 Biztosítson tiszta kenőanyagot, így az 

esetleges karbantartások elkerülhetőek. 

Mivel az excenter tengely és a 

szivattyúelemek kenőanyaggal be vannak 

fedve, így azok automatikusan kenve 

vannak.  

Az elemek természetes kopásnak vannak kitéve, 

mely az üzemidőtől és az üzemi nyomástól függ, és 

így cserére szorulnak. 

  

Figyelmeztetés 
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Szivattyúelemek össze- és szétszerelése

 
Előkészítő munkálatok 

 

 Kapcsolja ki a szivattyút, és takarítsa le 

kívülről. 

 Ha a szivattyú zsírral van feltöltve, azt benne 

hagyhatja. A folyékony kenőanyagot 

engedje le a szivattyúból (csavarja ki a záró 

dugót vagy a szivattyú elemet). 

 Ha a hajtókerék azelőtt az elem előtt van, 

amit szét kíván szedni, tekerje addig, míg az 

ellentétes oldalra kerül.

 

 

Figyelmeztetés: A szállító dugattyú nem cserélhető! 

Amennyiben a két szivattyú elemet 

szereli össze vagy szét, figyeljen rá, 

hogy a dugattyúk a szivattyú hengerben 

maradjanak. A szállító dugattyúkat a 

szivattyú hengerbe csak néhány 

mikrométeres térközzel építették be.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E1 vagy E1 (konzol nélküli) szimpla elemek cseréje 

 Csavarja ki a szivattyúelemet villás kulccsal a csavaros 

oldalán (SW 32). 

 Vegye ki az elemet felfelé (lásd. 5. ábra), távolítsa el a 

szállító dugattyút az excenter tengely barázdájából. 

 Figyeljen rá, hogy a dugattyú ne maradjon a 

kenőanyagban.  

F vagy V (konzollal) elemek cseréje 

 Csavarja ki a szelepeket (1) villáskulccsal (SW 24). 

 Távolítsa el a vakdugókat (2) is (V1 és F1 verziók). 

 Távolítsa el a konzolt. 

 Óvatosan csavarja ki a szállító dugattyúkat a szivattyú 

hengerrel együtt (3). 

 Vegye ki az elemet felfelé (lásd. 5. ábra), távolítsa el a 

szállító dugattyút az excenter tengely barázdájából. 

 Figyeljen rá, hogy a dugattyú ne maradjon a 

kenőanyagban.  

  

3.ábra: Szivattyú elemek cseréje 
 

1 – fojtószelep 

2 – vakdugó  

3 – szivattyú henger dugattyúval 

4 – tömítőgyűrű 

5 – szimpla szivattyú elem, záró dugóval 

6 - konzol 
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Elemek összeszerelése 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A szívóelem behelyezéséhez tartsa úgy, 

mint ahogy korábban a szivattyú hengerből 

kihúzott dugattyút, kb. 30 mm-re kissé előre 

vezetve. Ezzel megelőzhető, hogy leessen, 

mielőtt rögzítve lenne a hengerhez.  

 Vegye figyelembe, hogy a szivattyúelemet 

tömítő gyűrűvel (306-17814-1) szállítjuk 

szerelve.  

 Helyezze a szivattyúelemet vízszintes 

helyzetbe, eközben akassza a dugattyú 

fejét az excenter gyűrű barázdájába. 

 Először kézzel csavarja be a 

szivattyúelemet, majd húzza meg villás 

kulccsal (SW 27). 

Feszítő nyomaték: 30-35 Nm 
 

Figyelmeztetés: Ha a szivattyúelem nem megfelelően 

van behelyezve, a kenőanyag nem jut ki 

és a szivattyú sérülhet. 

4. ábra: Szállító dugattyú kihúzása 

5. ábra: Szivattyúelem behelyezése 

6. ábra: Megfelelően behelyezett szivattyúelem 

7. ábra: Nem megfelelő összeszerelés, kenőanyag 

kimenet nem lehetséges  
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Hibaelhárítás 

 
Hiba: A szivattyú nem szállít kenőanyagot 

 Ok  Elhárítás 

 Tartály üres  Töltse fel a tartályt, üzemeltesse a szivattyút 

addig, míg a kenőanyag buborékmentesen jelenik 

meg a cső végén 

 Szivattyúelem furata eltömődött  Szerelje szét a szivattyúelemet, ellenőrizze, hogy 

került-e idegen anyag a furatba, távolítsa el, ha 

igen 

 Fojtó szelep hiba vagy eltömődés  Cserélje ki a fojtó szelepet 

 Szűrő eltömődött (’F’ verzió) 

Megjegyzés: Ha a szűrő eltömődött, a nyomás 

mértékében rövid, erős eltérésként fog jelentkezni  

 Ellenőrizze a szűrőt, tisztítsa meg. Ha sérült, 

cserélje ki. 

 Szívó dugattyú kopott   Cserélje ki a szivattyúelemet. 

 

Hiba: Kenőanyag csöpög a biztonsági szelepből 

 Ok  Elhárítás 

 Csapágy, cső vagy adagoló egység eltömődött  Keresse meg, hogy mi okozza az eltömődést, és 

szüntesse meg. Lásd: „Progresszív adagoló egység 

hiba” 

 Átkapcsoló szelep hiba  Lásd „Átkapcsoló szelep hiba vagy a rendszer leírást” 

 

 
Bármely olyan javítást, mely meghaladja a tudását, bízza a Lincoln/Hennlich szakembereire. Ilyen esetben jutassa vissza a 

hibás szivattyút a kecskeméti szervizbe, vagy hívjon szakembert, aki az Ön telephelyén elvégzi a javítást. 

 

Szerviz címe: 

Hennlich Ipartechnika Kft. 

6000 Kecskemét-Kadafalva 

Heliport reptér 
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A ZPU 01/02 elemei, szivattyúelem nélkül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HENNLICH IPARTECHNIKA Kft.   
6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport reptér hennlich@hennlich.hu , tel: 76/509-676 

 

 

14/23 

Pótalkatrész lista 

 
 

  

Ház 

Sugaras tömítés 30 x 50 x 7 

Excenter tengely 

Tollkulcs A 8 x 7 x 32 

Horonyos szeg D4 x 10 

Fogó gyűrű kpl. 

Horonyos gömbcsapágy D45 / 75 x 16 

Fogó gyűrű 

Horonyos gömbcsapágy D45 / 75 x 16 

Tartógyűrű A 45 x 1.75 

Hatlapos fejes csavar 10 x 35C 

Alátét A 10,5C 

Tömítő gyűrű M 10 

Hatlapos anya M 10C 

 

Tömítő gyűrű Ø 70 x 126 x 0.5 

O-gyűrű Ø 186 x 3.5 
 

Tartály fedővel 

10 l 

30 l 

Forgó lapát 10 l-es tartályhoz 

Forgó lapát 30 l-es tartályhoz 

Rögzített lapát 

Alátét A 10,5C 

Hatlapos imbuszkulcs M 10 x 25 C 

 

Közepes alulsó rész kpl. 

 

Hatlapos imbuszkulcs M 5 . 20C 

Tartó gyűrű A 25 
 

Meghajtó kpl, részei: 

Fogaskerék 100:1 és motor 0,18 kW 

380-420/440-480 V, 50/60 Hz 

Három fázisú karimás motor 0,18 kW 

380-420/440-480 V, 50/60 Hz 

Tömítő gyűrű 

Hatlapos fejes csavar  M 5 x 16C 

Fogaskerék, i = 100: 1 

 

 

Csomagkészlet 

elemei: 

1.2, 6.3, 8, 9, 20.1.2, 21.1, 21.7.1, 22.2, 25, 20.2 

 

Cikk Megnevezés                   Db   Cikkszám 
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Szivattyúelemek és ház szerelési elemeinek alkatrészei 
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Alkatrészlista 

 

 
 

  

Cikk  Megnevezés    Db.        Cikkszám 

Szivattyúelem E1 és E2 

Szivattyú elem kpl. 

Kimeneti csap 

Tömítő gyűrű 

Záródugó 

Szivattyúelem V1 és V2 

Konzol biztonsági szeleppel és nyomásmérővel  

Tömítő gyűrű 

Konzol 

Biztonsági szelep 350 bar 

Banjo csatlakozó SWVE 10-SG 3/8” 

Mérő 0-600 bar 

Szivattyú cilinder dugattyúval 

Szelep kpl. 

O-gyűrű 18 x 2 

Tartó csavar 

Vak cilinder 

Szivattyúelem F1 és F2 

 

Konzol biztonsági szeleppel, szűrőblokkal és 

mérővel 

Konzol 

O-gyűrű 7,5 x 2 

Szűrő kpl. 

Usit-gyűrű 34,4x43x2 

Lyukas csavar 

Durva szűrő 

Alátét 

Finom szűrő 

Csavar gyűrű R 3/8 

Szűrő blokk 

Egyenes bekötő GE 10-SG 3/8” 

Hatlapos imbuszcsavar M 6 x 16 

Alátét 

Tömítőgyűrű 

Biztonsági szelep 350 bar 

Mérő 0-600 bar 

Szivattyú cilinder dugattyúval 

Szelep kpl. 

O-gyűrű 18 x 2 

Tartó csavar 

Vak cilinder 

Ház szerelési alkatrészei 

Gömbfejű csavar 

Záródugó 

Réz alátét 
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Adatlap 
 

Motor adatlap 

 

Standard motor a ZPU01/02/háromfázisú aszinkronikus szivattyúhoz 

 

Szivattyú típus  ZPU 01/02 –M100-M490 Mértékegység 

Motor gyártó  Halter  

Motor típus  DIC 63 B 4  

Frekvencia f 50 Hz 

Névleges teljesítmény P 0,18 kW 

Névleges sebesség n 1370 min
-1 

Forgatónyomaték M 1,26 Nm 

Névleges áramerősség IN 1,38 A, 220-240V-nál 

  0,57 A, 380-420V-nál 

Kezdő áram/arány IA/IN 3 A 

Erő faktor cos 0,67  

Hatékonyság ŋ 61 % 

Keret méret  63  

Felépítmény típus  B 14  

Védelem IP 55  

Szigetelés osztály  F  

Tömeg  4,4 kg 

Karima  Ø 90 mm 

Tengelyvég  Ø 11x23 mm 

 

 

 

A motort a következő hálózatokhoz lehet kapcsolni: 

 

220/380 V ± 5%, 50Hz 

230/400 V ± 10%, 50Hz 

240/415 V ± 5%, 50Hz 

265/460 V ± 5%, 60Hz 

254/440 V ± 5%, 60Hz 

        480 V ± 5%, 60Hz 

Egyéb feszültség kérés esetén elérhető. 
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Standard motor a ZPU01/02/háromfázisú aszinkronikus szivattyúhoz 

 

 

Szivattyú típus  ZPU 01/02 –M100-M490 Mértékegység 

Motor gyártó  Halter  

Motor típus  DIM 63 B 4  

Frekvencia f 50 Hz 

Névleges teljesítmény P 0,18 kW 

Névleges sebesség n 1370 min
-1 

Forgatónyomaték M 1,25 Nm 

Névleges áramerősség IN 1,11 A, 290V-nál 

  0,64 A, 500V-nál 

Kezdő áram/arány IA/IN 2,5 A 

Erő faktor cos 0,7  

Hatékonyság ŋ 47 % 

Keret méret  63  

Felépítmény típus  B 14  

Védelem IP 55  

Szigetelés osztály  F  

Tömeg  4,4 kg 

Karima  Ø 90 mm 

Tengelyvég  Ø 11x23 mm 

 

A motort a következő hálózathoz lehet kapcsolni: 

 

290/5000 V ± 10%, 50Hz 

Egyéb feszültség kérés esetén elérhető. 

 

 

 

Az erős környezeti változásoknak kitett motorokhoz, különösen a magas páratartalmú 

területeken levőkzöz javasoljuk a kondenzációs lyukakat vagy egy kiegészítő fűtőrendszer 

kiépítését. 

 

  

FIGYELEM 
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Adatlap ultrahangos érzékelőhöz
 

1
.

1
A
-

Működés leírása 

Ez a távolságérzékelő szenzor egy álló közelítő típus 
24 VDC feszültséghez, mely a reflexiós késleltetett 
idejű módszert használja a távolság érzékelésre. 
Érzékeli azt a hangvisszaverő tárgyat, amely bármely 
irányból a hangtölcsérbe lép be. Az érzékelt tárgy lehet 
folyadék vagy szilárd állapotú. 
 
Üzembe helyezés 

I.ábra (méretek mm-ben) 
Bármilyen pozícióban szerelhető 
Hagyja szabadon a hangtölcsér x távolságú (x=60 
mm) környékét a visszaverő tárgyaktól (I.ábra) 
 
Bekötés 

237-13442-2 sz. kábel csatlakozóval (III.ábra) 
Tű 
1 L+ DC 20…30V 
2 S kapcsoló kimenet „felső szint” 

(NO) 
3 L- földelés (GND) 
4 S2 kapcsoló bemenet „alsó 

szint”(NC) 
 
A csatlakozások polarizáltak, rövidzárlat- és túlterhelés 
elleni védelem. Elektromos hibák esetén javasolt 
védővonal használata. 
 
Üzemletetés 

Kapcsolás tartomány (IV.ábra) 
a használhatatlan, vak zóna 
b érzékelő tartomány 
c túltöltési tartomány 
HV hiszterézis „felső szint” 
HL hiszterézis „alsó szint” 
A tárgyak a beállított kapcsolási tartományban 
hangtölcsér 5°-os nyitási szögével érzékelhetőek 
megbízhatóan. Amennyiben a visszaverési feltételek 
jók, a tárgyak akár a tölcsér hangtartományán kívül is 
érzékelhetőek. Tartsa az „a” vak zónát szabadon. Ez 
nem megfelelően meghatározott kapcsolási 
állapotokhoz vezethet. Figyeljen a transzduktor 
felületének tisztaságára. 
 
Kijelző: 
Tartály üres  H2 világít 
Töltés szint OK  H2 nem világít 
Tartály tele  H1 világít 
Bemeneti feszültség H3 világít: zöld 
Túltöltés jel  H3 világít: piros 

Műszaki adatok 

Környezeti hőmérséklet:   -25….70 °C 
Érzékelési tartomány:    50…500 mm* 
Érzékelési távolság „felső szint” S1: 60mm*  

 „alsó szint” S2: tartály méretétől 
függ 

Hiszterézis  „felső szint” HV:  20 mm 
Hiszterézis  „alsó szint” HL:  50 mm  
Kapcsolási pont hiba:  0.17%/K 
*burkolat felületén mérve 
 
Áramellátás 
Merőleges üzemi feszültség:  UE  24 V DC 
Üzemi feszültség:  UB 30…30 VDC 
Megengedett maradék zaj:  10% 
Nyílt áramkörű áramfelvétel:  <60 mA 
Kapcsolási kimenet: 
Merőleges normál áram:   IE  <200 mA 
Feszültség esés:   UD <3 V 
Ál bekapcsolási impulzus:  elnyomott 
Kapcsolási funkció „felső szint”: NO csatlakozás 

bekapcsolás 
„plusz” 

„alsó szint”: NC csatlakozás 
bekapcsolás 
„plusz” 

Tipikus értékek: 
Elérhető késleltetés: 250 ms 
Visszaverési terület:  10 x 10 mm

2 

Ultrahangos frekvencia: 400 kHz 
Kapcsolási frekvencia: 8 Hz 
Felbontás: 1 mm 
Védelem: IP 65 
 
Alkatrész cikkszámok: 

Ultrahangos érzékelő a tartály mérethez: 
 Alkatrész cikkszám 
10 L 664-36939-4 
30 L 664-36939-5 
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Ház felülete 

Jelátalakító felülete 

Tele   Üres 

Túltöltött 

 

 

 

Tele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üres 

Emelkedő szint 
 
Eső szint 
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Méretek 

 

Szivattyú ZPU 01/02-M100-10XYN/30XYN-E 
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Szivattyú ZPU 01/02-M100-10XYN/30XYN-V 
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Szivattyú ZPU 01/02-M100-10XYN/30XYN-F 

 

 
 

 


