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TopGear GS, GP, GM, H, MAG og SRT
Betjeningsvejledning i forbindelse med 
eksplosionsbeskyttelse 

 Ansvarsfraskrivelse
Vi har bestræbt os på at sikre, at denne manual er fri for unøjagtigheder og udeladelser. 
Selv om manualen indeholder opdaterede data på udgivelsestidspunktet, vil de heri 
indeholdte data grundet løbende forbedringer ikke nødvendigvis afspejle den aktuelle 
model af det pågældende produkt, der beskrives i denne manual.

SPX forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer  
i produktets konstruktion og udformning uden at være forpligtet til at ændre  
tidligere modeller tilsvarende.

Disse instruktioner indeholder vigtige og brugbare oplysninger om 
eksplosionsbeskyttelse i henhold til EU-direktiv 2014/34/EU (ATEX 114).
    
Alle relevante instruktioner vedrørende installation, drift og vedligeholdelse 
af pumpen og pumpeenheden findes i instruktionsmanualen til den enkelte 
pumpe. Disse instruktioner bør altid følges!
     

SPX Flow Europe Limited – Belgien
Evenbroekveld 2-6
9420 Erpe-Mere
Belgien
Tlf.: +32 (0)53 60 27 15
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1.0 Generelt
1.1 Symbol

Følgende symbol bruges til at angive særlige instruktioner vedrørende 
eksplosionsbeskyttelse:

1.2 Sikkerhedsoplysninger
Denne manual indeholder de vigtigste emner vedrørende eksplosionsbeskyttelse  
og skal anvendes sammen med den generelle instruktionsmanual for TopGear-pumper, 
som herefter kaldes “IM”, samt manualer for øvrigt udstyr såsom gear og motordrev.  
Med henblik på sikkerhed ved eksplosionsfare er det altafgørende, at den indstillede 
pumpe beskyttes mod enhver uautoriseret brug og unødvendig slitage.

Eksplosive gasblandinger eller støvkoncentrationer i kombination med varme, strømførende 
og bevægelig dele på pumpen, gearet og motorenheden kan medføre alvorlige eller fatale 
personskader.

Installation, tilslutning, opstart og vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres 
af uddannet personale, idet der tages højde for:
• disse specifikke instruktioner samt alle andre instruktioner vedrørende det installerede 

udstyr og installation;
• advarsels- og informationsskilte på udstyret;
• de specifikke bestemmelser og krav til det system, hvori pumpeenheden skal anvendes 

(aktuelle gældende nationale og regionale bestemmelser).

1.3 Ansvar for ATEX 114-certificering – leveringens omfang
SPX er kun ansvarlig for leverede materialer og udstyr, der er valgt i henhold til dataene  
for driftsforholdene baseret på de oplysninger, der er oplyst af kunden eller slutbrugeren, 
og som er angivet på ordrebekræftelsen. Kontakt din leverandør, hvis du er i tvivl.

Hvis SPX leverer en enkeltstående pumpe, henviser pumpens certificeringsmærkning 
for eksplosionsbeskyttelse udelukkende til den pågældende pumpedel. Alt øvrigt 
monteret udstyr bør som minimum have et beskyttelsesniveau som påkrævet i den 
områdeklassificering (zone), hvor det pågældende udstyr er installeret. Den komplette 
enhed skal certificeres separat af producenten og skal have et separat typeskilt,  
som leveres af producenten. 

Hvis SPX leverer en komplet enhed, vil certificeringen for eksplosionsbeskyttelse og 
mærkningen på typeskiltet, der er fastgjort til bundpladen eller til pumpens kapsling, 
henvise til den specifikke enhed. 
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1.4 Mærkning
Typeskilt på pumpen

1 Pumpetype:  eksempel: TG GP 23-65
2 Pumpens indv. dele: eksempel: G2 OO BG2 BG2 TC
3 Serienummer: eksempel: NNNN-xxxxxxx  
   (NNNN angiver produktionsåret)
4 Ex-mærkning:  Ex-symbolet efterfulgt af Atex-typebetegnelsen – (se eksempler)
5 Certifikatnummer:  DEKRA 19ATEX0103
6 Omgivende temp.:   Skal angives, hvis de er uden for standard ATEX-området -20 °C/+40 °C

Typeskilt på enheden (i tilfælde hvor SPX leverer en komplet enhed)

1 Type:  eksempel: TG H 185-125
2 Kode: eksempel: 6.TG68A6-6786946
3 Serienummer: eksempel: NNNN-xxxxxxx  
   (NNNN angiver produktionsåret)
4 Ex-mærkning: Ex-symbolet efterfulgt af Atex-typebetegnelsen – (se eksempler)
5 Certificatnummer: DEKRA 19ATEX0103
6 Omgivende temp.:  Skal angives, hvis de er uden for standard ATEX-området -20 °C/+40 °C
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1.5 Eksempler på Atex-typebetegnelser
Eksempel 1: II 2G Ex h IIC T3-T4 Gb 
II 2G   Mærkning i henhold til gruppe II, kategori 2, gasbeskyttelse (G)
Ex h  Mærkning for ikke-elektrisk Ex-udstyr. Beskyttelsestype „c” 

(konstruktionssikkerhed)
IIC  Gasgruppe
T3-T4  Temperaturklasse T3 til T4
Gb Udstyrsbeskyttelsesniveau (Equipment Protection Level) 

Eksempel 2: II 2G Ex h IIC 240 °C (T2) Gb 
II 2G   Mærkning i henhold til gruppe II, kategori 2, gasbeskyttelse (G)
Ex h  Mærkning for ikke-elektrisk Ex-udstyr. Beskyttelsestype „c” 

(konstruktionssikkerhed)
IIC  Gasgruppe
240°C (T2) Maksimal overfladetemperatur på 240 grader Celsius
Gb Udstyrsbeskyttelsesniveau (Equipment Protection Level) 

Eksempel 3: II 2D Ex h IIIC T240 °C Db
II 2D   Mærkning i henhold til gruppe II, kategori 2, støvbeskyttelse (D)
Ex h  Mærkning for ikke-elektrisk Ex-udstyr. Beskyttelsestype „c” 

(konstruktionssikkerhed)
IIIC  Støvgruppe
T240°C  Maksimal overfladetemperatur på 240 grader Celsius
Db Udstyrsbeskyttelsesniveau (Equipment Protection level) 

Omgivelsestemperaturen bør være mellem -20 °C og +40 °C. Hvis det ikke er tilfældet,  
vil den tilsvarende omgivelsestemperatur være angivet på typeskiltet.

1.6 Temperaturklasser og tilladte temperaturer
Ved normal drift vil den højeste temperatur på pumpens overflader enten svare  
til temperaturen på det medie, der pumpes eller opvarmningsmediet i det tilfælde, 
at pumpen opvarmes med kapper. Den maksimale tilladte temperatur afhænger af 
temperaturklassen (T4 til T1), eller af den Tmaks, som skal overholdes. Lejekonsollens 
overflader skal være frit eksponeret for den omgivende luft for at muliggøre køling.

1.6.1 II 2G  tilladt temperatur for TG GS, GP, GM, H og SRT
ISO EN 80076-36  
Temperaturklasse 

Tmaks

Temperatur for 
pumpet medie TA

Varmemedie TA  (om nogen) Lejekonsoltemperatur 
(L3)Dampkappe Termisk olie-kappe

T4 - 135 °C ≤ 120 °C ≤ 120 °C ≤ 120 °C ≤ 100 °C
T3 - 200 °C ≤ 180 °C ≤ 180 °C ≤ 180 °C ≤ 120 °C
T2 - 300 °C ≤ 270 °C *) – ≤ 270 °C *) ≤ 160 °C
T1 - 450 °C ≤ 300 °C *) – ≤ 300 °C *) ≤ 180 °C

(*) temperaturen skal reduceres i henhold til materialets grænser (se IM). 

• Når temperaturgrænserne reduceres på grund af valget af indvendige materialer,  
vil den maksimalt tilladte overfladetemperatur Tmaks anføres i stedet for 
temperaturklassen, på samme måde som for støvbeskyttelse D.

• Kontakt din leverandør ved klasserne T5 (100 °C) og T6 (85 °C).

• TG GS, GP, GM kan bruges i et temperaturområde mellem -20 ºC og +40 ºC.

•  TG H i rustfri stål kan bruges i et temperaturområde mellem -40 ºC og +40 ºC; 
materialer, der ikke er af rustfri stål, kan bruges i et temperaturområdet mellem  
-20 ºC og +40 ºC.
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1.6.2 II 2G  tilladt temperatur TG MAG
EN ISO 80076-36 
Temperaturklasse 

Tmaks

Temperatur for 
pumpet medie TA

Varmemedie TA  (om nogen) Overfladetemperatur 
for separationshus 

(L2)

Lejekonsoltemperatur 
(L3)Dampkappe Termisk olie-kappe

T4 - 135 °C ≤ 100 °C ≤ 100 °C ≤ 100 °C ≤ 120 °C ≤ 100 °C
T3 - 200 °C ≤ 160 °C ≤ 160 °C ≤ 160 °C ≤ 180 °C ≤ 100 °C
T2 - 300 °C ≤ 250 °C *) – ≤ 250 °C *) ≤ 270 °C ≤ 160 °C **)
T1 - 450 °C ≤ 260 °C *) – ≤ 260 °C *) ≤ 280 °C ≤ 160 °C **)

(*) temperaturen skal reduceres i henhold til materialets grænser (se IM).
(**) særlig lejekonstruktion påkrævet, kontakt SPX eller din lokale leverandør

• Når temperaturgrænserne reduceres på grund af valget af indvendige materialer,  
vil den maksimalt tilladte overfladetemperatur Tmaks være anført i stedet for 
temperaturklassen, på samme måde som for støvbeskyttelse D.

• Kontakt din lokale leverandør ved klasserne T5 (100 °C) og T6 (85 °C),  
og hvis omgivelsestemperaturen ligger uden for området -20 °C/+40 °C.

1.6.3 II 2(G)D tilladt temperatur TG GS, GP, GM, H og SRT
Den maksimale overfladetemperatur (Tmaks) er anført på typeskiltet.
Tmaks bestemmes som den laveste temperatur udledt af følgende ligninger:

• Tmaks = temperaturgrænser for valgte indvendige materialer (f.eks. valg af pumpe).

• Tmaks = T5 mm - 75 °C (T5 mm“antændelsestemperatur for et støvlag med en tykkelse  
på 5 mm”)

• Tmaks = 2/3 x T.CI (TCI “antændelsestemperatur for en støvsky”).

Bemærkning:
T5 mm og TCI bestemmes af kunden/brugeren i tilfælde af støvbeskyttelse (D). 
Kontakt din lokale leverandør, hvis omgivelsestemperaturen ligger uden for området  
-20 °C/+40 °C.

Maksimal 
overfladetemperatur: Temperatur for 

pumpet medie TA

Varmemedie TA (om noget)
Lejekonsoltemperatur 

(L3)
 Tmaks

Temp.-klasse 
*) Dampkappe Termisk olie-kappe

135 °C (T4) ≤ 120 °C ≤ 120 °C ≤ 120 °C ≤ 100 °C
170 °C (T3) ≤ 150 °C ≤ 150 °C ≤ 150 °C ≤ 120 °C
200 °C (T3) ≤ 180 °C ≤ 180 °C ≤ 180 °C ≤ 120 °C
220 °C (T2) ≤ 200 °C – ≤ 200 °C ≤ 160 °C
240 °C (T2) ≤ 220 °C – ≤ 220 °C ≤ 160 °C

260 °C (T2) ≤ 235 °C – ≤ 235 °C ≤ 160 °C

280 °C (T2) ≤ 250 °C – ≤ 250 °C ≤ 160 °C

300 °C (T2) ≤ 270 °C – ≤ 270 °C ≤ 180 °C

330 °C (T1) ≤ 300 °C – ≤ 300 °C ≤ 180 °C

*) den tilsvarende temperaturklasse for gasbeskyttelse er anført i parentes på typeskiltet 

• TG GS, GP, GM kan bruges i et temperaturområde mellem -20 ºC og +40 ºC.

•  TG H i rustfri stål kan bruges i et temperaturområde mellem -40 ºC og +40 ºC; 
materialer, der ikke er af rustfri stål, kan bruges i et temperaturområdet mellem  
-20 ºC og +40 ºC.
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1.6.4 II 2(G)D tilladt temperatur TG MAG
Den maksimale overfladetemperatur (Tmaks) er anført på typeskiltet.
Tmaks bestemmes som den laveste temperatur udledt af følgende ligninger:

• Tmaks = temperaturgrænser for valgte indvendige materialer (f.eks. valg af pumpe).

• Tmaks = T5 mm - 75 °C (T5 mm“antændelsestemperatur for et støvlag med en tykkelse  
på 5 mm”)

• Tmaks = 2/3 x T.CI (TCI “antændelsestemperatur for en støvsky”).

Bemærkning:
T5 mm og TCI bestemmes af kunden/brugeren i tilfælde af støvbeskyttelse (D). 
Kontakt din lokale leverandør, hvis omgivelsestemperaturen ligger uden for området  
-20 °C/+40 °C.

Maksimal 
overfladetemperatur: Temperatur for 

pumpet medie TA

Varmemedie TA (om noget) Overfladetemperatur 
for separationshus  

(L2)

Lejekonsoltemperatur 
(L3)

 Tmaks

Temp.-
klasse *) Dampkappe Termisk olie-kappe

135 °C (T4) ≤ 100 °C ≤ 100 °C ≤ 100 °C ≤ 120 °C ≤ 100 °C
170 °C (T3) ≤ 130 °C ≤ 130 °C ≤ 130 °C ≤ 150 °C ≤ 100 °C
200 °C (T3) ≤ 160 °C ≤ 160 °C ≤ 160 °C ≤ 180 °C ≤ 100 °C
220 °C (T2) ≤ 180 °C ≤ 180 °C ≤ 180 °C ≤ 200 °C ≤ 100 °C
240 °C (T2) ≤ 200 °C – ≤ 200 °C ≤ 220 °C ≤ 160 °C **)

260 °C (T2) ≤ 215 °C – ≤ 215 °C ≤ 235 °C ≤ 160 °C **)

280 °C (T2) ≤ 230 °C – ≤ 230 °C ≤ 250 °C ≤ 160 °C **)

300 °C (T2) ≤ 250 °C – ≤ 250 °C ≤ 270 °C ≤ 160 °C **)

330 °C (T1) ≤ 260 °C – ≤ 260 °C ≤ 280 °C ≤ 160 °C **)

*) den tilsvarende temperaturklasse for gasbeskyttelse er anført i parentes på typeskiltet
**) særlig lejekonstruktion påkrævet, kontakt SPX eller din lokale leverandør

1.7 Ansvar
Det er operatørens ansvar at sikre, at de anførte produkttemperaturer ikke overskrides,  
og at der regelmæssigt udføres eftersyn og vedligeholdelse med henblik på sikker drift  
af akseltætningen og de indvendige pumpedele. Hvis operatøren ikke kan sikre dette,  
skal der stilles egnede overvågningsfaciliteter til rådighed. Se afsnit 1.9. 

1.8 Drift
• For eksplosionsbeskyttelsen er det helt afgørende, at tandhjulspumpen ikke kører 

tør. Pumpens indvendige dele, herunder akseltætningskammeret samt magnetiske 
koblingssystemer og hjælpesystemer, skal være helt fyldt og smurt med det produkt,  
der skal håndteres under driften (inklusive opstart, spædning og nedlukning). 

• Ved drift med egenspædning skal pumpen være fyldt med væske, og den korrekte 
akseltætning (kølet akseltætning) skal være valgt og kontrolleret med hensyn  
til kølingsvæsken.

• Pumpen må aldrig køre kontinuerligt med sikkerhedsaflastningsventilen åben. 
Aflastningsventilen er konstrueret som en sikkerhedsanordning i tilfælde af overtryk  
og må ikke anvendes til flowstyring.

• Når der udføres flowstyring ved at bypasse returvæsken, skal væsken løbe tilbage  
til sugetanken og ikke direkte til pumpens indsugningsport. Hvis dette sker,  
kan varmeakkumulering i pumpen medføre en farlig situation.

• Pumpen må aldrig betjenes, hvis afspærringsventilerne i indsugnings- eller 
udløbsledningerne er lukkede. 
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1.9 Overvågning 
Hvis operatøren ved regelmæssige eftersyn ikke kan sikre god funktionsevne og de 
maksimalt tilladte overfladetemperaturer, skal der sørges for egnet overvågningsudstyr.

1.9.1 Overvågning af TG GS, GP, GM, H og SRT
Overvågning af overfladetemperatur er altid ekstremt vigtigt for følgende områder. Se figur 1:
• Pumpehusets overfladetemperatur ved frontdækslet (L1).
• Overfladetemperatur ved pakmøtrikken, pakmøtrikpakningen eller den mekaniske 

tætning (L2). Ved en kølet eller dobbelt mekanisk tætning kan overvågningen udføres 
ved at kontrollere kølingsvæsken. Se afsnit 5.3. Det anbefales at anvende en kølet, 
enkelt mekanisk tætning eller en dobbelt mekanisk tætning, når der er risiko for at  
køre tør eller for manglende smøring af den mekaniske tætning, som for eksempel  
ved selvspædning. 

• Overfladetemperaturen i lejekonsollens kuglelejeområde (L3).

Den maksimalt tilladte overfladetemperatur for L1 og L2 henviser til TA. 
Den maksimalt tilladte overfladetemperatur for L3 henviser til lejekonsollens maksimale 
temperatur.

Det kan være nyttigt med ekstra vibrationsovervågning til registrering af for kraftige 
vibrationer, som indikerer for tidligt svigt af kuglelejet eller indvendig slitage  
i følgende områder:
• indvendige områder ved pumpens front (V1).
• kugleleje ved lejekonsollen (V2).

Fig. 1 – Angivelse af overvågningsmuligheder og anbefalede placeringer (valgfrit)
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1.9.2 Overvågning af TG MAG
Overvågning af overfladetemperaturen er altid ekstremt vigtigt for følgende områder.  
Se figur 2:

Når TG MAG-pumper kører i potentielt eksplosive områder, skal temperaturen  
på separationshuset (L2) overvåges konstant (se IM “Tjek temperatursensor  
på huset”)

Vi anbefaler også, at overfladetemperaturerne på lejekonsollen (L3) og frontdækslet (L1) 
overvåges, hvis en god funktionsevne og de maksimalt tilladte overfladetemperaturer ikke 
kan sikres ved en operatørs regelmæssige eftersyn.
Temperaturovervågningsudstyret skal overholde kravene i ATEX 114. 

Fig. 2 – Angivelse af overvågningsmuligheder og anbefalede placeringer

L1 – Pumpehusets overfladetemperatur ved frontdækslet
L2 – Overfladetemperatur på separationshuset 
L3 – Overfladetemperaturen i lejekonsollens kuglelejeområde

Den maksimalt tilladte overfladetemperatur for L1 og L2 henviser til TA.
Den maksimalt tilladte overfladetemperatur for L3 henviser til lejekonsollens  
maksimale temperatur.

Det kan være nyttigt med ekstra vibrationsovervågning til registrering af for kraftige 
vibrationer, som indikerer for tidligt svigt af kuglelejerne eller indvendig slitage  
i følgende områder:

V1 – indvendige områder ved pumpens front
V2 – kuglelejer ved lejekonsollen

Vi anbefaler også, at drevmotorens strømforbrug overvåges for at kunne registrere,  
hvis magnetkoblingen glider i tilfælde af, at pumpen svigter, eller hvis den magnetiske 
koblings løsrivelsesmoment overskrides på grund ændrede driftsparametre.
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1.10 Restrisici
Liste over restrisici (efter risikoanalyse i henhold til EN ISO 80079-36).

1.10.1 Liste over restrisici for TG GS, GP, GM, H og SRT

Potentiel antændelseskilde
Tiltag, der skal forhindre kilden
i at antænde

Anvendt  
antændelses-
beskyttelseNormal drift Forventet 

fejlfunktion
Sjælden 
fejlfunktion

Eksponeret for 
pumpehusets 
varme overflader

Kunden skal sikre, at temperaturen  
på væsken i pumpen ikke overskrider  
de tilladte temperaturgrænser.

EN ISO 80079-36 
§6.2

Operatøren skal desuden sikre,  
at driftsgrænserne for hastighed,  
flow og tryk ikke overskrides.

Brugerinstruktioner

For høj varmeak-
kumulering

Kunden skal sikre et minimalt flow gennem 
pumpen for at fjerne genereret varme eller 
overvåge pumpehusets temperatur.

EN ISO 80079-36 
§6.2
Brugerinstruktioner

Eksponeret for 
lejekonsollens 
varme overflader

Lejekonsollen skal være frit eksponeret 
for den omgivende luft for at muliggøre 
nedkøling af dens overflader. Operatøren 
skal regelmæssigt kontrollere 
temperaturen for at sikre korrekt drift samt 
temperaturen på lejets udvendige dele. 
Det valgte smøremiddel skal være egnet  
til den omgivende luft og driftsforholdene.

EN ISO 80079-36 
§6.2  
EN ISO 80079-37 
§5.7
Brugerinstruktioner

Høje, indvendige
temperaturer
og/eller gnister

Tørkørsel hører ikke under normal drift. EN ISO 80079-37 
§5.6 og §5.7

Operatøren skal sikre, at pumpen kører 
med akseltætningskammeret fyldt med 
den pumpede væske under opstart, 
normal drift og nedlukning.

Brugerinstruktioner

For høj varme ved 
akseltætningen
- pakket pakmøtriktype
- tredobbelt 
kanttætning

Operatøren skal sikre en god smøring  
af tætningsringene og skal regelmæssigt 
kontrollere overfladetemperaturen og 
funktionen. Overflader med kanttætning 
skal smøres for at forhindre tørkørsel. 
Aksellejets temperatur skal overvåges.

EN ISO 80079-37 
§5.3
Brugerinstruktioner

For høj varme ved 
akseltætningen, 
mekanisk 
tætningstype

Kunden skal følge de specifikke 
instruktioner for den mekaniske 
tætningstype i instruktionsmanualen  
og/eller separate certifikatinstruktioner, 
hvis disse forefindes.
Enkelte eller dobbelte mekaniske 
tætninger med køling skal beskyttes  
ved at kontrollere kølingsvæsken.

EN ISO 80079-37 
§5.3
Brugerinstruktioner

Mekaniske gnister 
forårsaget af 
kontakt mellem 
roterende aksel og 
stationær pakdåse

Akselpakmøtrikmaterialer er fremstillet  
af rustfri stål for at minimere risikoen  
for gnister (kolde gnister).

EN ISO 80079-36

Pumpen må ikke køre tør. For kraftig 
slitage på aksellejer og indvendige  
dele skal forebygges ved hjælp  
af tilstrækkelig vedligeholdelse.

Brugerinstruktioner

Elektrostatisk 
afladning

Kunden skal sørge for jordtilslutninger 
eller ækvipotentiale broer i tilfælde  
af indirekte risici.

EN ISO 80079-36
Brugerinstruktioner

Bemærkninger: 
• Ved kategori 2 skal risiciene ved “normal drift” samt “forventet fejlfunktion” kontrolleres.
• Ved kategori 3 skal risiciene ved “normal drift” kontrolleres.
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1.10.2 Liste over restrisici for TG MAG

Potentiel antændelseskilde
Tiltag, der skal forhindre kilden
i at antænde

Anvendt 
antændelses-
beskyttelseNormal drift Forventet 

fejlfunktion
Sjælden 
fejlfunktion

Eksponeret for 
pumpehusets og 
indkapslingens 
varme overflader

Kunden skal sikre, at pumpens temperatur 
og varmemediet ikke overskrider de tilladte 
temperaturgrænser.

EN ISO 80079-36 
§6.2

Operatøren skal desuden sikre,  
at driftsgrænserne for hastighed,  
flow og tryk ikke overskrides.

Brugerinstruktioner 
(IM)

Eksponeret for 
varme overflader 
ved husets 
udvendige 
overflader  
(dvs. inde  
i lejekonsollen).

Kunden skal sørge for, at pumpen  
er korrekt fyldt for at sikre god  
cirkulation i mag-drevets indvendige  
dele (dvs. tvungen cirkulation ved  
hjælp af den indbyggede hjælpepumpe). 
Husets temperatur skal overvåges.

EN ISO 80079-36 
§6.2

Brugerinstruktioner

For høj varmeak-
kumulering

Kunden skal sikre et minimalt flow gennem 
pumpen.

EN ISO 80079-36 
§6.2
Brugerinstruktioner

Eksponeret for 
lejekonsollens 
varme overflader

Lejekonsollen skal være frit eksponeret 
for den omgivende luft for at muliggøre 
nedkøling af dens overflader. Operatøren 
skal regelmæssigt kontrollere 
temperaturen, og at de eksterne lejer  
kører korrekt.

EN ISO 80079-36 
§6.2
EN ISO 80079-37 
§5.6 og §5.7
Brugerinstruktioner

Høje, indvendige 
temperaturer  
og/eller gnister

Tørkørsel og selvspædning hører ikke 
under normal drift.

EN ISO 80079-37 
§5.6 og §5.7

Operatøren skal sikre, at pumpen kører 
med det magnetiske koblingskammer 
helt fyldt med den pumpede væske under 
opstart, normal drift og nedlukning.

Brugerinstruktioner

Mekaniske gnister 
fra gnidekontakt 
mellem den 
roterende aksel 
og de stationære 
pumpe- og 
konsolkomponenter

Hvis konsollens kuglelejer svigter, er en 
sikkerhedsanordning fremstillet af messing 
(et antændingsfarligt materiale) tilgængelig 
for at undgå gnistdannelse i konsollen).

Pumpen må ikke køre tør. For kraftig 
slitage på aksellejer og indvendige dele 
skal forebygges ved hjælp af tilstrækkelig 
vedligeholdelse.

EN ISO 80079-37 
§5.6 og §5.7
Brugerinstruktioner

Elektrostatisk 
afladning

Kunden skal sørge for jordtilslutninger  
eller ækvipotentiale broer i tilfælde  
af indirekte risici.

EN ISO 80079-36 
Brugerinstruktioner

Bemærkninger: 
• Ved kategori 2 skal risiciene ved “normal drift” samt “forventet fejlfunktion” kontrolleres.
• Ved kategori 3 skal risiciene ved “normal drift” kontrolleres.
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2.0 Ydeevne
• Drift af pumpen udenfor dens angivne driftsområde og uautoriserede driftstilstande kan 

føre til, at de angivne temperaturgrænser overskrides. Se IM for temperaturgrænser.
• For at fjerne den varme, der genereres af den hydrauliske og mekaniske friktion inde  

i pumpen, skal det sikres, at der altid er et tilstrækkeligt minimumflow gennem pumpen. 
Hvis dette ikke kan sikres under alle driftsforhold, eller hvis forholdene eventuelt ændrer 
sig over tid på grund af slid, anbefaler vi at benytte egnet temperaturovervågningsudstyr. 
(Se kapitel 1.9)

 
Bemærk: Friktionsvarme, der genereres internt, afhænger af pumpehastigheden  
og pumpemediets egenskaber: viskositet, specifik varme, smøreegenskaber osv.  
Det er operatørens ansvar at sikre, at pumpen anvendes under de tilladte 
temperaturgrænser, som angivet herover.

Der kan opstå farlige situationer i følgende tilfælde, og disse bør forhindres og/
eller fjernes fra den normale drift og den forventede drift (gruppe II - kategori 2) 
ved hjælp af tilstrækkelig betjening, overvågning og vedligeholdelse: 

• Kørsel af pumpen uden væske vil generere ekstra varme i glidelejet og på andre 
friktionsfølsomme dele. Temperaturen kan stige til et niveau over de tilladte grænser  
på grund af utilstrækkelig smøring og/eller manglende varmeudledning via væskeflowet. 
Utilstrækkelig smøring kan forårsage for tidlig slitage og svigt af pumpen.

• Varmeakkumulering kan være forårsaget af, at væsken føres tilbage fra pumpens 
udløbsside til dens indsugningsside. 
Pumpetemperaturen kan stige til over den tilladte grænse, når pumpen kører med 
overtryksventilen åben i en længere periode, eller ved flowstyring, når mediet  
bypasses til pumpens indsugningsside.

• Forøgelse af den interne glidning på grund af intern slitage på en sådan måde,  
at outputflowhastigheden bliver utilstrækkelig til at fjerne den interne friktionsvarme. 
Temperaturen skal stige til et niveau over den tilladte grænse.

• Overvågning af pumpehusets overfladetemperaturer ved de angivne områder  
(se figur 1 og 2) og styring eller overvågning af kølingsmediet i tilfælde af en kølet 
akseltætning, giver tilstrækkelig beskyttelse mod potentielt farlige situationer.
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3.0 Installation
3.1 Kontroller

Udstyret skal kontrolleres før installation.
• Sørg for, at dataene på udstyret (som angivet på typeskiltet, i dokumentationen osv.) 

svarer til den eksplosive atmosfærezone, kategori og systemkrav.
• Eventuel beskadigelse: Det installerede udstyr skal være ubeskadiget og skal have 

været opbevaret korrekt før installation (i maks. tre år). Kontakt din lokale leverandør  
i tvivlstilfælde, eller hvis der findes skader.

• Sørg for, at opvarmet luft fra andre enheder ikke påvirker pumpeenhedens omgivende 
miljø: Den omgivende lufttemperatur bør ikke overstige 40 °C.

3.2 ATEX 114-certificering
Alt ekstraudstyr såsom akselkoblinger, afskærmninger, drev, motor, hjælpeudstyr osv. 
skal indgå i ATEX 114-certificeringen eller skal være certificeret separat i henhold til 
den korrekte temperaturkategori. Den monterede pumpeenhed skal have en separat 
certificering og et separat typeskilt, som leveres af producenten af pumpeenheden. 

3.3 Driftsmiljø
• Pumpen og enheden skal kunne tilgås ved vedligeholdelse og eftersyn under driften.  

Se IM.
• Uhindret luftforsyning til pumpe, drev og motor skal sikres.
• En elmotor bør have et frit indtag til køleluft på mindst en fjerdedel af motorens diameter.
• Pumpen skal installeres vandret med lejet helt og direkte på pumpefødderne.  

Afvigelse fra den anbefalede installation vil påvirke dræning, fyldning, ventilering  
og god funktionsevne for akseltætningen.

• Lejekonsollen skal være frit eksponeret for den omgivende luft for at muliggøre 
nedkøling af dens overflader og sikre korrekt funktion og smøring af det fedtsmurte 
kugleleje.  
Utilstrækkelig køling kan føre til uacceptable overfladetemperaturer på lejekonsollen,  
til utilstrækkelig smøring og til for tidligt svigt af kuglelejet. Hvis en korrekt nedkøling 
ikke kan opretholdes til enhver tid, skal det sikres, at lejekonsollens overfladetemperatur 
overvåges.

• Korrekte, separate jordingsfaciliteter bør forefindes tæt på pumpeenhedens bundplade.
• I farlige områder skal eltilslutningen overholde EN 60079-14.
• Temperaturovervågningsudstyret skal overholde kravene i ATEX 114.

3.4 Bundplade 
• Bundpladen leveres altid med et jordingsmonteringssted. 
• Sørg for, at jordkredsløbet er korrekt sluttet til bundpladen.

3.5 Drev, akselkobling og beskyttelsesskærm
• Startmomentet for en intern tandhjulspumpe er næsten identisk med det  

nominelle moment under drift. Motorens startmoment skal være tilstrækkeligt højt: 
Motoreffekten er valgt til at være 20 % til 25 % højere end pumpens absorberede  
effekt. Hvis startmomentet er for lavt, vil det tage længere tid at starte pumpen,  
og motortemperaturen kan stige til et uacceptabelt niveau. Når der anvendes en motor 
med variabel hastighed, skal motorens køleenhed køre uafhængigt af motorhastigheden, 
eller det skal garanteres, at det er tilstrækkeligt at køre ved dens laveste hastighed.

• Følg de separate instruktioner for gear og motordrev og for eksplosionsbeskyttede 
akselkoblinger.
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• Ved brug af drev med remtræk skal det sikres, at remmene har tilstrækkelig elektrisk 
ledeevne for at undgå elektrostatiske ladninger. Brug kun remme med en elektrisk 
lækagemodstand på mindre end 109 Ohm, og undgå at bruge aluminiums- eller 
letmetalremskiver, der indeholder mere end 7,5 % magnesium. 

• Certificering af beskyttelsesskærmen skal være inkluderet i drevets eller 
pumpeenhedens eksplosionsbeskyttelsescertifikat, eller den bør være certificeret 
separat af producenten eller leverandøren af skærmen. Koblingsskærmen skal  
være lavet af materialer, der ikke danner gnister. Anvend aldrig letmetaller,  
der indeholder mere end 7,5 % magnesium! Koblingsskærmen skal være lavet  
af messing, hvad angår koblingsdele eller remskiver i aluminium. 

•  For magnetisk drevne pumper skal størrelsen på den magnetiske kobling 
(løsrivelsesmoment) vælges som en funktion af den elektriske motors opstartsmoment 
for at undgå, at den magnetiske kobling glider under opstart. Dette kan føre til 
uacceptabelt høje overfladetemperaturer og/eller svigt af den magnetiske kobling  
og/eller lejerne.

3.6 Omdrejningsretning
• Tandhjulspumper kan køre i begge omdrejningsretninger: Sørg for, at overtryksventilen 

eller det øverste dæksel er indstillet til den korrekte omdrejning. Se IM. 
• Pumpeenhedens omdrejningsretning bør kun testes med fyldt pumpe for at undgå 

tørkørsel. 
• Motorens omdrejningsretning bør om nødvendigt testes uafhængigt af pumpen,  

dvs. mens motoren er frakoblet pumpen. Husk at sikre eller fjerne akselkilen  
ved separat testning.

Juster altid koblingen, efter at den er blevet afmonteret, og genmontér 
koblingsskærmen!

•  TG MAG-pumper samles kun til en bestemt omdrejningsretning på grund af 
magnetkoblingens interne kølesystem. Omdrejningsretningen er angivet på typeskiltet 
og med en plade med en pil på det øverste dæksel eller på sikkerhedsovertryksventilen.  
Det sidste tal på pumpetypebeskrivelsen på typeskiltet, (2) pumpens indvendige dele, 
viser omdrejningsretningen:

 R = med uret set fra akselenden
 L = mod uret set fra akselenden

3.7 Rør
Indsugnings- og udløbsledningerne bør konstrueres korrekt til de krævede ydeevneforhold 
og bør udføres i henhold til dette (se IM). Hvis arbejdsbetingelserne for pumpeenheden 
ikke overholdes, kan det forårsage alvorlige problemer som for eksempel NPSH-problemer, 
damplås, kraftige vibrationer eller tidligt pumpesvigt. Ledninger bør kontrolleres med 
hensyn til mål og tæthed under tryk, og de bør rengøres indvendigt og være fri for partikler 
fra svejsning eller andre fremmedlegemer, før de kan tilsluttes pumpen.

3.8 Hjælpetilslutninger til akseltætning
Tandhjulspumpen giver mulighed for flere typer akseltætninger. Der findes tilslutninger,  
som muliggør væskecirkulation eller skylning, så der sikres korrekt funktion, ventilering  
og smøring af akseltætninger. Se IM for at få yderligere oplysninger om mulighederne  
og tilslutningerne.

3.9 Kontrol af opretning
Efter installation skal opretningen af pumpeakslen og drivakslen kontrolleres, dog helst når 
pumpen og rørene er helt fyldt med væske, og hvis det er nødvendigt, skal der rettes op.
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4.0 Idriftsættelse
4.1 Generelt

Bemærk, at TopGear-pumpen er en positiv forskydningspumpe, og at fremgangsmåden 
ofte kan være forskellig fra de fremgangsmåder, der almindeligvis anvendes ved 
centrifugalpumper. Følg instruktionerne og tjeklisten i IM og i de separate instruktioner  
for tandhjulsdrev og motordrev. 

Sørg for, at alle afspærringsventiler er helt åbne, og at filtrene ikke  
er tilstoppede, før pumpen startes op.

4.2 Forholdsregler
I forbindelse med eksplosionsbeskyttelse er følgende forholdsregler vigtige:
• Sørg for, at området omkring pumpen og pumpeenheden er rent.
• Sørg for, at indsugningsledningen er monteret sikkert og stramt, og at den er ren. 

Partikler fra svejsning bør fjernes på forhånd.
• Pumpen, akseltætningsområdet eller den magnetiske kobling og hjælpeudstyret skal 

ventileres og fyldes med det medie, der skal pumpes, før pumpen betjenes.
• Ved selvspædning skal tørkørsel af pumpen undgås, og der skal være en passende  

kølet akseltætning for at forhindre tørkørsel af akseltætningen.
• Pumpeenhedens omdrejningsretning skal bestemmes, når motoren er frakoblet pumpen 

for at sikre, at pumpen er fyldt op og ventileret før opstart.
• Sørg for, at afspærringsventilerne i indsugnings- og udløbsledningerne er åbne  

ved opstart.
• Hvis det er nødvendigt at opvarme den pumpede væske, skal det sikres, at pumpen, 

akseltætningsområdet og det produkt, der skal pumpes, er tilstrækkeligt forvarmet  
inden opstart. 

• Sluk omgående for pumpen, hvis der opstår uregelmæssige driftstilstande eller 
fejlfunktion.

• Sluk pumpen, hvis flowet falder, eller hvis pumpetrykket falder unormalt (dvs. lavere  
eller højere tryk). Et fald i flow eller en trykændring er ofte et tegn på fejlfunktion såsom 
et tilstoppet filter eller intern slitage. Årsagen skal findes og udbedres, før pumpen  
må startes igen. Se fejlfindingslisten i IM.
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5.0 Vedligeholdelse
5.1 Generelt

• Pumper, der er certificeret til “Eksplosionsbeskyttelse”, har behov for vedligeholdelse, 
og at der tages forholdsregler for at undgå risiko for antændelse på grund af fejlfunktion 
og uacceptabel slitage.

• Følg vedligeholdelsesinstruktionerne i instruktionsmanualen (IM). Følg også de separate 
instruktioner for tandhjulsdrev og motordrev.

• Et fald i flowhastigheden (eller hvis pumpen ikke leverer det påkrævede tryk) indikerer 
en eventuel fejlfunktion, eller det er et tegn på intern pumpeslitage og kræver 
vedligeholdelse eller reparationer. Andre indikationer på intern pumpeslitage er kraftig 
støj under drift, vibrationer eller lækage ved akseltætning. 

•  Brug værktøj til forhindring af gnister, når der arbejdes på pumpen eller pumpeenheden  
i en potentielt eksplosiv atmosfære.

!   Brug kun enfugtig klud til rengøring af alle overflader.

5.2 Kugleleje
• Lejekonsollen og den eksterne lejesamling skal kontrolleres regelmæssigt for korrekt 

funktion.
• Kraftig støj, vibrationer og varmeophobning er et tegn på fejlfunktion og for tidligt svigt  

af et kugleleje eller smøringen heraf.
• Det anbefales at kontrollere lejer ved vibrationer ved at overvåge dem.

TG GS, GP, GM, H og SRT
• Gentaget smøring af kuglelejet/kuglelejerne: Se IM.
• De roterende indvendige deles aksiale afstand opnås ved justering af lejesamlingen.  

Se IM for oplysninger om justering af aksial afstand. 

TG MAG
• Kuglelejerne i lejekonsollen er forseglede og fyldt med fedt i produktets levetid,  

og det er ikke nødvendigt at smøre dem igen. 
• Kuglelejerne skal smøres med varmebestandigt fedt, når de pumpede væsker  

er mere end 180 °C varme.

5.3 Akseltætning
• Korrekt funktion og smøring af akseltætninger skal kontrolleres regelmæssigt,  

og tørkørsel skal undgås. Pakmøtrikpakningen skal have en lille, synlig lækage. 
• Adskillige typer tilslutninger kan udføres for at sikre korrekt væskecirkulation,  

ventilering og smøring. Se IM for yderligere oplysninger.
• Ved enkelte akseltætninger, som f.eks. pakmøtrikpakninger og enkle mekaniske 

tætninger, skal operatøren sikre, at temperaturen på tætningsområdets overflader  
ikke overstiger den tilladte temperatur. Hvis operatøren ikke kan sikre dette,  
bør der monteres overvågningsudstyr.

• Kølede mekaniske tætninger (enkelte eller dobbelte) skal beskyttes ved at kontrollere 
kølingsvæsken. 
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Køling uden tryk:
• Kontrollér niveauet i forsyningsbeholderen;
• Kontrollér kølingsvæskens temperatur;
• Kontrollér kølingsvæskens tilstand: Udskift kølingsvæsken, hvis den er kraftigt forurenet 

med lækkende væske.

Bemærk: Hyppig forurening er et tegn på uacceptabel lækage ved akseltætningen,  
som bør repareres.

Køling under tryk:

• Kontrollér niveauet i forsyningsbeholderen;

• Kontrollér kølingsvæskens temperatur;

• Kontrollér trykket. 

Bemærk: Kølingsvæsken bør altid være under tryk, når pumpen kører,  
også i perioder med opstart og nedlukning.

• Kontrollér kølingsvæskens tilstand: Udskift kølingsvæsken, hvis den er forurenet  
med lækkende væske. 

Bemærk:   Forurening af væsken er et tegn på uregelmæssig eller fejlbehæftet  
drift og bør undersøges. Der kan for eksempel være lækage på den mekaniske  
tætning på væskesiden, eller den mekaniske tætning kan være blevet utæt  
på grund af utilstrækkeligt modtryk på kølingsvæsken.

5.4 Magnetisk kobling
• TG MAG-pumper, som kører i et eksplosivt miljø, skal være udstyret med en 

temperatursensor på separationshuset. (Position L2, se fig. 2).
• Temperatursensoren skal være tilsluttet og forudindstillet, før pumpen startes  

efter vedligeholdelse. Se 1.6.2 og 1.6.4 for sensorens temperaturindstillinger.
• Påfør varmeledende pasta på sensorens spids for at sikre en god varmeoverførsel
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BEMÆRKNINGER
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