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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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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
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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
2.2 fejezete alapján használják. A maximális
határértéket, amely a műszaki adatlapon található,
semmi esetben nem szabad túllépni.
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Leírás

2 Leírás

2.1 Általános

Ez a felhasználói kézikönyv kizárólag a ZPU
08/14/24 gyártási sorozatú zsírzószivattyúkra
vonatkozik, és a szerelő, üzemeltető és karbantartó
személyzet számára készült. Amennyiben bővebb
információra van szüksége, kérjük lépjenek
kapcsolatba velünk a következő elérhetőségen:

Hennlich Ipartechnika Kft.
Kecskemét- Kadafalva
6000
Heliport Reptér
Tel +36/76/509-676
Fax +36/76/470-417

2.2 Rendeltetésszerű használat

A ZPU 08/14/24 típusú zsírzószivattyúk kizárólag
központi kenőrendszer alkalmazásra szolgálnak. A
műszaki adatlapon megadott határértéket,
kifejezetten a 400 bar működési nyomást semmi
esetre sem szabad túllépni.
A leírt használatnak nem megfelelő használat a
garanciális igények elvesztését okozhatja.
A szivattyút főleg kétvezetékes kenőrendszerek
ellátó szivattyújaként lehet alkalmazni. Amennyiben
elektro-hidraulikus nyomáskapcsolóval van ellátva,
a „Cobra” kenőegység szivattyújaként is
használható.

2.3 Műszaki adatok

Modell ZPU08          ZPU14 ZPU24

Száll.menny: 8 dm3/h        14 dm3/h     24 dm3/h

Hajt.ford.sz:      60 f/min        100 f/min     180 f/min

Üzemi nyomás:       Pmax= 400 bar

Csatlakozó menet:  Nyomóvezeték G3/4”
   Teherment.vezeték G3/4”
   Töltővezeték G3/4”

Forgásirány:    tetszőleges

Tartály térfogat:     40 liter vagy 100 liter

Kenőanyag szűrő:    Szűrt felület 5,1 cm2
     Szűrő finomság 280 μm

Használható kenőanyag:
     Zsír NLGI-3 szintig

Biztonsági szelep:    Fixen beállítva és leplombálva
     410 bar-ra

Hajtómotor:      Védettség IP 54
     Szigetelési osztály B
     Ld. motor adatlapot

Hangszint:      <70 dB(A)

Üzemi hőmérséklet   -20°C- +80°C

Megjegyzés: 60 Hz-es motor esetében a sebesség, és
ennek következtében a zsírzó kimenet kevesebb,
mint az elméleti számításban. Sűrű kenőanyaggal és
alacsony hőmérsékleten a hatékony kimenet
kevesebb lehet, mint az elméleti kalkulációban.
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Leírás

2.4 Felépítés

A ZPU08/14/24 szivattyú fő alkatrészei:

Tétel Megnevezés Tétel Megnevezés

1 Szivattyúház 7 Visszacsapó szelep
2 Kenőanyag tartály 8 Kenőanyag tartály
3 Keverőszárny lehúzókéssel és álló lapáttal 9 Manométer
4 Nagynyomású szivattyúelem 10 Nyomóvezeték csatlakozás
5 Csapágyperem hajtással 11 Nyomásőr kapcsoló
6 Biztonsági szelep 12 Betöltő csatlakozó

A szivattyú pontos felépítése és felszereltsége
a következő típuskódokból értelmezhető.

2.4.2 ábra: Központi zsírszivattyú felépítése
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Típuskód
A komplett szivattyú aggregátot típusmegjelöléssel definiáljuk (ld. az adattáblában).

ZPU08 F 40 XL 000
ZPU08 G 40 XN 380-415/ C

420-480
ZPU14 G 100 XYBU 500
ZPU24 S 40 XV 380-415/

420-480

Szállított mennyiség:
08 = 8 dm3/h
14 = 14 dm3/h
24 = 24 dm3/h

Meghajtás típusa:
F = szabad tengelyvég
G = peremes hajtómotorral

IMB5 kivitel
S = csigahajtómű és 3 fázisú

motor, IMV1
SF = csigahajtómű és szabad tengelyvég,

háromfázisú motorhoz, IMB3

S és SF kizárólag a 08-as modell esetében

Tartály térfogat:
40 = 40 l
100 = 100 l

Tartály kivitel:
XN = zsírtartály normál kivitelben
XV = zsírtartály teli jelzéssel
XVD = zsírtartály teli jelzéssel és fedél-

kapcsolóval
XL = zsírtartály üresállás jelzéssel
XB = zsírtartály üresállás és teli jelzéssel
XYBU = olaj vagy zsírtarály üresállás és teli

jelzéssel (ultrahang szenzor, csak
100 literes)

Motorok névleges feszültsége:
380-415/
420-480V  = több tartományos motor 380-415V
50 Hz és 420-480V 60 Hz
500 = 500 V, 50 Hz
000 = motor nélkül
C = Cobra ellátószivattyúja
Más feszültségek külön kérésre
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Leírás

A szivattyú üzemi berendezései:

1. Kenőanyag szűrő, 8. tétel
Kenőanyag tisztítására, ha
idegen test került a szivattyú
tartályba.

2. Biztonsági szelep, 6. tétel
Megvédi a szivattyút a
túlságosan nagy
ellennyomástól. A biztonsági
szelep 410 bar nyomásra van
beállítva, és le van plombálva.

3. Manométer, 9. tétel
A működés közbeni nyomás
optikai ellenőrzésére.

Opcionális kiegészítők:

4. Elektromos-hidraulikus
nyomásőr kapcsoló
Előre beállított nyomásnál
(160-400 bar között) leállítja a
szivattyú hajtómotorját.

5. Üresállás jelzés a 40 l-es tartályhoz
Elforgatható álló lapáton és mágneses kapcsolón
keresztül.
Figyelmeztetés: NLGI 3. fokozatú zsíroknál nem
szabad használni.

6. Telijelzés a 40 l-es tartályhoz
Membrános és mágneses kapcsolón keresztül.

7. Üresállás és telijelzés a 100 l-es
tartályhoz
Zsírkövető tányéron és
közelítéskapcsolón keresztül.

8. Fedél interlock kapcsoló (túlfolyás
biztonsági
elem)
Csak 40 literes tartályhoz. Jelzi a fedél
kinyitását.

9. Ultrahang szenzor üresállás- és telijelzéssel
Csak 100 literes tartályhoz.

B4
i i

1022a94
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2.5 Elektromos felszerelés

Vezérlőegység Áramút terv a függelékben

Hajtóműves peremes motor
Motor adatlap a függelékben

Tartozékok:
Nyomásőr kapcsoló

Műszaki adatlap a függelékben
Üresállás jelzés
(fordítható állólapáton keresztül)

Műszaki adatlap a függelékben

Telijelzés
Műszaki adatlap a függelékben

Üresállás- és telijelzés
Műszaki adatlap a függelékben

Fedélre szerelhető kapcsoló
Műszaki adatlap a függelékben

2.6 Működési mód

A kenőanyag kézzel a nyitott fedélen keresztül, vagy
töltőszivattyúval kerül a kenőanyag tartályba
(csatlakozás, 12. elem).
A tartályban egy lehúzó késes keverőlapát és egy
állólapát (3. elem) található. A keverőlapát forgó
mozgása következtében a zsír homogenizálódik és
légtelenítődik. Az állólapát megakadályozza, hogy a
kenőanyag a keverőlapát forgásirányában folyjon.
Amennyiben be van építve az üres-állás jelzés, az
állólapát elfordíthatóan van csapágyazva.
A szivattyúelem (4. elem) dugattyús szivattyúként
működik két szembenálló szivattyúval, melyek
váltakozva szívják fel a kenőanyagot és engedik a
kieresztő furaton keresztül a nyomóvezetékbe. A
kilépő csatornákat a nagynyomású dugattyúk egy
úszószelepes dugattyún keresztül vezérlik.
A szivattyúelem egy üreges tengelyen keresztül egy
excenter csappal és egy kapcsoló görgővel van
meghajtva, ami által a hajtótengely körbeforgó
mozgása a szivattyú dugattyújának ide-oda
mozgásába alakul át. E hajtásmód révén a
szivattyútengely forgásiránya tetszőlegesen
választható vagy változtatható.
A szivattyúelem által szállított kenőanyagot egy
visszacsapó szelepen (7. elem) és egy kenőanyag
szűrőn (8. elem) keresztül a nyomóvezeték
csatlakozáshoz (10. elem) szállítjuk.
A biztonsági szelep (6. elem) és a manométer (9.
elem) szintén nyomóvezetékhez csatlakozik.
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Leírás

A szivattyúelem dugattyús szivattyúként működik
két szembenható dugattyúval, melyek váltakozva a
kenőanyagot szívják fel, majd azt a kieresztő furaton
keresztül a nyomóvezetékbe szállítják. A kilépő
csatornákat a szállító dugattyúk egy úszódugattyún
keresztül vezérlik.
A szivattyúelemet egy üreges tengelyen keresztül
excenter csappal és kapcsológörgővel hajtjuk, ahol a
hajtótengely forgó mozgását a szivattyú
dugattyújának ide-oda mozgásává változtatjuk át.

A dugattyú lefelé kezd mozogni.

Az  1.  sz.  szállító  dugattyú  eltolja  a  3.  sz.  úszó
dugattyút felfelé az előtte levő kenőanyaggal (az
előző szívólöketből). Az így kinyílt kieresztő furaton
keresztül a kenőanyagot a vezetékbe szállítja. A 2.
sz. szállító dugattyú vákuumot hoz létre, mely a II.
furat nyitása után a kenőanyagot felszívja.

Jelmagyarázat:

1,2 = szállítódugattyú
3 = vezérlődugattyú (úszó)
I = felszívófurat az 1. sz. szállítódugattyúra
II = felszívófurat az 2. sz. szállítódugattyúra
III = kieresztő furat (nyomáscsatlakozó)

A dugattyú felfelé kezd mozogni

A 2. sz. szállítódugattyú eltolja felfelé az
úszódugattyút az előző szívólöket kenőanyagával.
A kenőanyagot a nyomóvezetékbe szállítja.
Az 1. sz. szállítószivattyú felszívja a kenőanyagot.

2.6.1 ábra: Felső végállás 2.6.3 ábra: Alsó végállás

2.6.2 ábra: Munkalöket felfelé 2.6.4 ábra: Munkalöket lefelé
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CAUTION

Összeszerelés / Üzemeltetési utasítások

3 Összeszerelés

3.1 Mechanikai előkészítő munka

· Csatlakoztassa a magas nyomású
csatlakozót a szivattyú nyomásvonal
csatlakozójához.

· Csatlakoztassa a biztonsági szelepet egy
univerzális kapcsolóval a magas nyomású
csatlakozó másik végére.

3.2 Elektromos csatlakoztatás

Minden elektromos munka csak szakképzett
személyzet által végezhető.

A vezérlőegység elektromos egységei be vannak
kábelezve és működésre készen állnak. Az
elektromos csatlakozó kábelt egy dugóval kell
ellátni, amelynek illeszkednie kell a rendelkezésre
álló konnektorba. A dugók kódazonosításához ld. az
áramköri kapcsolási rajzot.

4. Működtetési utasítások

4.1 Üzembe helyezés

A zsírtartály feltöltése.

A zsírtartályt tiszta kenőanyaggal kell feltölteni a
feltöltő csatlakozáson vagy a felnyitott fedőn
keresztül.

A tartály feltöltése alatt
vigyázni kell, nehogy
idegen anyag vagy
szennyeződés kerüljön a tartályba. A tartályt mindig
fel kell tölteni a szükséges időben. Kerülni kell a gép
közelében a port.

Csatlakoztatni kell a fő dugót a konnektorhoz.
Figyelni kell a megfelelő áramerősséget és
feszültséget.

Nem szabad a kábelt szélsőségesen meghajlítani
vagy mechanikus roncsolódásnak kitenni. Nem
szabad magas hőmérsékletnek vagy kémiai
veszélynek kitenni. Azonnal
kicserélendő, ha megsérült.

A szivattyú működése közben a
tartály alkatrészeit tilos megérinteni.
A keverőlapát veszély forrása lehet.

A szivattyút be kell kapcsolni az ON gombbal, és
hagyni kell dolgozni, amíg a zsiradék légbuborékok
nélkül emelkedik ki a biztonsági szelep hidraulikus
csatolójából (mozgató biztonsági szelep). Ezek után
a szivattyút ki kell kapcsolni a vezérlőegységen
elhelyezett OFF gombbal. A zsírzó használatra
készen áll.
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Üzemeltetési utasítások

4.2 Üzemeltetés

A javítási munkákat csak szakképzett szakember
végezheti el, eredeti pótalkatrészeket
felhasználva.

Mielőtt bármi javítási munka
megtörténne a zsírzón, az
alábbiakra kell figyelni:

· Kapcsolja le a zsírzót és
húzza ki a fő dugót. A keverőlapát
veszély forrása lehet.

· Csökkentse a szivattyú nyomását és a
rendszernyomást 0-ra. Ehhez engedje le
a sűrített zsírt a biztonsági szelepen
keresztül.

Amennyiben a szivattyú csak tiszta kenőanyagot
szállít, nem szükséges semmiféle karbantartás. A
szivattyúelem belenyúlik az őt tápláló zsírba, és
automatikusan kenődik. Ebben az esetben a
karbantartás a használati idő és a beállított nyomás
függvénye.

Karbantartási munka:
· Tisztítsa meg a kenőanyag szűrőt (26. elem

a pótalkatrész listán) minden 100 üzemóra
után. Először vegye le a lezáró dugó
elemet, 30. elem. Csavarozza ki a
szűrőbemenetet, és tisztítsa meg.
Amennyiben nagyon koszos, cserélje ki.

· Cserélje ki az ellenőrző szelepet (21. elem a
pótalkatrész listán), amennyiben a szűrő
eldugult. Először a lezáró dugót vegye le,
22. elem.

Hogy biztosítsuk a megfelelő működést, a peremes
motorok fogaskerekei a gyárban olajjal fel lettek
töltve.

4.3  Beállítás (nyomáskapcsoló)

Az elektro-hidraulikus nyomáskapcsoló leállítási
nyomása gyári beállítással 350 Bar.
Ezt szükség esetén alacsonyabbra vagy magasabbra
is lehet állítani. Ilyen esetben figyelembe kell venni,
hogy a legmagasabb megengedett nyomás 400 Bar.
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Üzemeltetési utasítások

4.4 Hibaelhárítás

Üzemeltető személyzet részére:

Hiba: a szivattyú nem továbbítja a kenőanyagot
Ok:

· Tartály üres

Karbantartó személyzet részére:

Hiba: a szivattyú nem továbbítja a kenőanyagot
Ok:

· Elektromos feszültség nem lett alkalmazva
(a feszültségjelző izzó nem világít)

· Nyomáskapcsoló elmozdult

· A motor áramlásmegszakítója kinyílt

· Szűrő elszennyeződött
Figyelem: a szivattyú nyomásmérőjének
rövid, erős elhajlása okozza.

· Excenter tengely vagy a kapcsolási
lengőkar, ill keverőmű hajtórészei sérültek
vagy meghibásodtak

· Szivattyúelem szívófuratai eltömődtek

Hiba: szivattyú üzemel, de nincs nyomás
Ok:

· Visszacsapó szelep (7. elem) szennyezett
vagy sérült

· Szivattyúelem (4. elem) sérült vagy
elkopott

Minden javítási munkát, mely az üzemeltető
személyzet tudását meghaladja, a Lincoln
szakembereivel kell végeztetni. Ezért a
meghibásodott alkatrészt kérjük a Lincoln javító
részlegébe elküldeni, vagy helyszíni javításhoz
szakembert kell hívni.

Tennivaló:
· Töltse fel a tartályt tiszta zsírral. Ezután

addig kell járatni a motort, míg a
nyomóvezeték csatlakozásánál a zsír nem
lép ki levegőbuborék mentesen.

Tennivaló:
· Ellenőrizze a feszültséget, áramellátást, fő

csatlakozó dugót és a kábeleket.

· Csökkentse a nyomást a nyomáskapcsoló
bevágó nyomása alatt. Amennyiben a
kapcsoló nem reagál. Ellenőrizze a
nyomáskapcsolót és a helyzetkapcsolót.

· Ellenőrizze és szüntesse meg a motor
túltöltését, indítsa el a motor
áramlásmegszakítóját ismét.

· Ellenőrizze a szűrőt (8. elem), és tisztítsa
meg. Amennyiben sérült. Cserélje ki.

· Alkatrészek cseréje

· Szivattyúelemek kiszerelése, tisztítása és
idegen anyagok keresése

Tennivaló:
· Visszacsapó szelep cseréje

· Szivattyúelem cseréje. Figyelem: a
szivattyúelem nem javítható, mivel a
dugattyúkat gyárilag a legmagasabb
tűréshatárral illesztik be.
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Alkatrészlista

5 Alkatrészlista

5.1 ábra: Központi zsírzó szivattyú ZBU 08/14/24 meghajtó elemek nélkül
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Alkatrészrajzok és alkatrészlista
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Függelék

6  Függelék

6.1 Kapcsolási rajz

6.1 ábra: Kapcsolási rajz
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Függelék

6.2 Motor adatlap

Standard többfokozatú háromfázisú AC motor

Szivattyú típus
Mérték-
egység Egység

Motor gyártó

Motor típus

Cikkszám

Frekvencia f 50 60 50 60 50 60 Hz

Névleges telj. P 0,37 0,37 0,55 0,55 1,1 1,1 kW

Névl.sebesség n1/n2 1370/60 1690/73 1400/100 1700/118 1370/180 1700/216 min-1

Névl.fordulat M 59 48 53 45 58 49 Nm

Névl.áram IN 1,8 ----- 2,6 ------ 4,7 ------ A 220-240V

1,05 ------ 1,5 ----- 2,7 ------ A 380-415V

------ 1,55 ------- 2,25 -------- 4,2 A 243-277V

------- 0,9 ------- 1,3 -------- 2,4 A 420-480V

Indítóáram IA/IN 3,9 4,7 4 4,9 4,1 4,6 A
Teljesítmény-
mutató cos φ 0,73 0,73 0,8 0,8 0,85 0,82

Hatásfok η 0,72 0,74 0,69 0,7 0,73 0,76 %

Keret méret

Felépítés típus

Védelem típus IP

Hőszigetelés

Tömeg kg

Tárcsa mm

Tengelyvég mm

90S

B5 A1/160 B5 A1/160 B5 A1/160

ø160 ø160

55 55 55

71 80

F F F

ø20x50 ø20x50 ø20x50

245-13575-1 245-13575-2 245-13575-3

kb.11 kb.12 kb.17

ø160

ZPU08
AM08

ZPU14
AM14

ZPU24
AM24

G80F/D71B-4 G80F/D80B-4 G90F/D90SA-4

ABM ABM ABM

A motorokat a következő hálózathoz lehet csatlakoztatni:
220/380 V ± 5%, 50Hz
230/400 V ± 5% és ± 10%, 50Hz
240/415 V ± 5%, 50Hz
265/460 V ± 5%, 60Hz
254/440 V ± 5%, 60Hz

Egyéb feszültségek igény szerint.
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Motor adatlap

Háromfázisú AC motor 290/500 V (50Hz)

Szivattyú típus Mérték-
egység

ZPU08
AM08

ZPU14
AM14

ZPU24
AM24

Egység

Motor gyártó ABM ABM ABM

Motor típus G80F/D71B-4 G80F/D80B-4 G90F/D90SA-4

Cikkszám 245-13564-1 245-13564-2 245-13564-3

Frekvencia f 50 50 50 Hz

Névleges telj. P 0,37 0,55 1,1 kW

Névl.sebesség n1/n2 1370/60 1400/100 1370/180 min-1

Névl.fordulat M 59 53 58 Nm

Névl.áram IN 1,45 2 3,65 A 290V

0,85 1,15 2,1 A 500V

Indítóáram IA/IN 3,9 4,1 4,2 A

Teljesítmény-
mutató

cos φ 0,73 0,8 0,81

Hatásfok η 0,72 0,69 0,73 %

Keret méret 71 80 90S

Felépítés típus B5 A1/160 B5 A1/160 B5 A1/160

Védelem típus IP 55 55 55

Hőszigetelés F F F

Tömeg kb.11 kb.12 kb.17 kg

Tárcsa ø160 ø160 ø160 mm

Tengelyvég ø20x50 ø20x50 ø20x50 mm

A motorokat a következő hálózathoz lehet csatlakoztatni:
290/500 V ± 10%, 50Hz
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Függelék

6.3 Nyomásőr kapcsoló

Nyomás

Nyomás-
csökkentő
dugattyú és
cilinder DIA Nyomórugó Szám

*160-400 bar6mm 4mm 623-25461-2
**75-170 bar 10mm 4mm 623-25456-2

*40literes nyomáskapcsolójában benne van,
alkatrész szám 623-37243-1 vagy nyomáskapcsoló
készlet 100liter, szám 623-37242-1
**Nyomáskapcsoló a Cobra rendszerhez a ZPU-hoz.
Csatlakozás: 3/8”BSP
Határkapcsoló: 1 NC kapcsolat, 1 NO kapcsolat

A nyomásőr kapcsoló beállítása

Mielőtt beállítja a nyomásőr kapcsolót, kapcsolja le
a zsírzó szivattyú feszültségellátását.

Miután meglazította a számláló anyát (SW27),
állítsa be újra a rugó feszítését.

Az SW24-es állítócsavart az óramutató járásának
megfelelően elcsavarva a tömítőcsavar megfeszül és
a bekapcsolási nyomás megnő. Ezzel ellentétes
eljárás nyomáscsökkenést eredményez.

Kiszállítás
Amint az ábra mutatja, kérjük adja meg a dugattyú
átmérőjét a rendeléssel egyidejűleg.

A vevő által kell beszerezni:
Olajálló kábel, 3x1,5mm2, a határkapcsoló és a
kapcsolószekrény bekábelezésére.
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Függelék

6.4 Zsírzó pisztoly

Elem Megnevezés Szám
1 zsírzó pisztoly 626-27172-1

2
általános forgógyűrű tömlős
csatlakozással 626-27204-1

3 gyorscsatlakozó 526-34044-5

6.4.1 ábra: zsírzó pisztoly


