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Záruka

OMEZENÁ ZÁRUKA: Není-li v okamžiku prodeje dohodnuto 
jinak, poskytuje se na výrobky, pomocná za ízení a jejich díly od 
spole nosti SPX FLOW US, LLC (SPX FLOW) záruka pro p vod-
ního kupujícího na vady zpracování a materiálu na dobu dvanácti 
(12) m síc  od data instalace nebo osmnácti (18) m síc  od data 
expedice z výrobního závodu, podle toho, která z t chto lh t 
uplyne d íve. V p ípad , že výrobky nebo služby neodpovídají 
výše uvedené záruce, bude jediným nápravným prost edkem pro 
kupujícího oprava nebo vým na vadných výrobk  i nové prove-
dení vadných služeb spole ností SPX FLOW, a to na základ  
rozhodnutí spole nosti SPX FLOW. Pokud jde o výrobky t etích 
osob dodávané spole ností SPX FLOW, bude jediným náprav-
ným prost edkem pro kupujícího oprava nebo vým na, avšak 
pouze v rozsahu dle záruky p vodního výrobce. Nebude-li 
dohodnuto písemn  jinak, neponese spole nost SPX FLOW 
odpov dnost z d vodu porušení záruky ani jinak za: (i) b žné 
opot ebení, (ii) korozi, ot r nebo erozi, (iii) výrobky i služby, 
u nichž po dodání nebo provedení ze strany spole nosti 
SPX FLOW došlo k nehod , které byly nesprávn  používány, 
nesprávn  opraveny, pozm n ny, nesprávn  instalovány nebo 
udržovány, byly podrobeny nedbalosti nebo nep im en  náro -
ným provozním podmínkám, (iv) vady zp soben specifikacemi 
nebo vzory kupujícího nebo jiných subjekt  než SPX FLOW, 
(v) vady vyplývající z výroby, distribuce, propagace nebo prodeje 
výrobk  kupujícího.

ZÁRUKY ZDE OBSAŽENÉ JSOU JEDINÉ A VÝHRADNÍ ZÁRU-
KY, KTERÉ SE KUPUJÍCÍMU POSKYTUJÍ. SPOLE NOST SPX 
FLOW TÍMTO ODMÍTÁ JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ 
JAKOŽ I P EDPOKLÁDANÉ, V ETN  MJ. P EDPOKLÁDA-
NÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉT-
NÍ Ú EL. VÝŠE UVEDENÉ OPRAVY, VÝM NY NEBO 
P EPRACOVANÉ PLN NÍ P EDSTAVUJE KOMPLETNÍ 
A VÝLU NOU ODPOV DNOST SPOLE NOSTI SPX FLOW 
A JEDINÝ NÁPRAVNÝ PROST EDEK KUPUJÍCÍHO V P ÍPA-
D  JAKÉHOKOLI NÁROKU SOUVISEJÍCÍHO S PRODEJEM A 
POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB, VÝROBK  NEBO DÍL , JEJICH 
KONSTRUKCÍ, VHODNOSTÍ PRO UR ITÉ POUŽITÍ, INSTALA-
CÍ NEBO OPERACEMI.

Poškození nebo ztráta 
p i p eprav

Je-li za ízení poškozeno nebo ztraceno p i p eprav , podejte 
reklamaci okamžit  u p epravce za ízení. P epravce podepsal 
nákladní list, na kterém potvrzuje, že zásilka byla p ijata od spo-
le nosti SPX FLOW v dobrém stavu. Spole nost SPX FLOW 
nenese odpov dnost za vymáhání svých pohledávek ani vým nu 
materiál  z d vodu ztráty nebo poškození b hem p epravy.

Záru ní reklamace Záru ní reklamace je možné vrátit pouze se souhlasem výrobce 
s vrácením materiálu (dokument RMA). Kontaktujte nás na ís-
le 800-252-5200 nebo 262-728-1900.

Reklamace nesprávného množství nebo jiné chyby musí být 
podány písemn  prodávajícími do deseti (10) dn  od dodání. 
Toto ustanovení se netýká nedostate ného množství nebo 
poškození vzniklých b hem p epravy. Pokud nebude tento 
požadavek dodržen, bude se mít za to, že bylo zboží p ijato a že 
se kupující z íká jakékoli takové reklamace.
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 Bezpe nost
P ED UVEDENÍM TOHOTO VÝROBKU DO PROVOZU NEBO P ED SERVISNÍM ZÁSAHEM 
DO N HO SI TUTO P ÍRU KU PROSTUDUJTE TAK, ABYSTE JÍ ROZUM LI.

Spole nost SPX FLOW doporu uje uživatel m našich za ízení a systém  dodržovat nejnov jší bezpe nostní 
pr myslové normy. Minimáln  by se m lo jednat o bezpe nostní pr myslové požadavky vyplývající z následu-
jících p edpis :

1. Ú ad pro bezpe nost a ochranu zdraví (OSHA)

2. Národní asociace požární ochrany (NFPA)    

3. Národní elektrotechnický kodex (NEC)

4. Americký národní normaliza ní ústav (ANSI)

VAROVÁNÍ
Elektrický proud m že zp sobit t žký úraz nebo smrt, m že dojít k popálení nebo neúmyslnému spušt ní za í-
zení. Doporu uje se pr myslové za ízení odpojit od zdroj  energie a p ipojení zablokovat zámkem a p ípad-
nou akumulovanou energii uvolnit. V norm  Národní asociace požární ochrany . NFPA70E, ást II, a (jak lze 
použít) v pravidlech OSHA pro kontrolu nebezpe ných zdroj  energie (Blokování zámkem / ozna ením visa -
kou) a v pracovních postupech OSHA týkajících se elektrotechnické bezpe nosti, v etn  procesních požadav-
k , vyhledejte následující informace:

• Blokování zámkem / ozna ením visa kou

• Kvalifikace personálu a požadavky na výcvik

• Když není proveditelné vypnout napájení a provést blokování zámkem / ozna ením visa kou elektrické 
obvody a za ízení p ed zahájením práce na exponovaných ástech obvod  nebo v jejich blízkosti

P ed uvedením za ízení SPX FLOW do provozu musí provozovatel provést analýzu aplikace ve vztahu ke 
všem p edvídatelným rizik m a pravd podobnosti, jakož i k potenciálním d sledkm zjišt ných rizik podle 
norem ISO 31000 a ISO/IEC 31010 v aktuální platné verzi.

Za ízení pro uzam ení a blokování: Je t eba kontrolovat ádný provozuschopný stav t chto za ízení, stejn  
jako jejich schopnosti plnit ur enou funkci. Vým ny provád jte pouze s použitím originálních náhradních díl  
nebo souprav od originálního výrobce. Se izování i opravy provád jte v souladu s pokyny výrobce.

Pravidelná kontrola: Za ízení je nutné pravideln  kontrolovat. Intervaly kontrol by m ly vycházet z podmínek 
prost edí a provozních podmínek a dále by m ly být upraveny na základ  zkušeností. Minimáln  se doporu u-
je, aby prob hla po áte ní inspekce 3 až 4 m síce po instalaci. Kontrola elektrických ídicích systém  by 
m la, pokud jde o obecné pokyny pro vytvo ení programu periodické údržby, vyhovovat doporu ením uvede-
ným v norm  Národní asociace elektrotechnických výrobc  (NEMA) . ICS 1.3, Preventivní údržba pr myslo-
vých ídicích systém  a za ízení.

Náhradní za ízení: V zájmu zachování integrity za ízení používejte pouze náhradní díly a za ízení dle doporu-
ení výrobce. Ujist te se, že sou ásti ádn  odpovídají sérii za ízení, modelu, výrobnímu íslu a úrovni revize 

za ízení.

V tomto návodu jsou uvedena r zná varování a upozorn ní. Jejich smyslem je pomoci p edejít vážným zran -
ním a/nebo možnému poškození za ízení:

���������
Bezprost ední nebezpe í, která BUDOU mít za následek vážné poran ní nebo smrt.

VAROVÁNÍ
Nebezpe í nebo nebezpe né postupy, které BY MOHLY vést k vážnému zran ní nebo smrti.

	�
�
�����
Nebezpe í nebo nebezpe né postupy, které BY MOHLY vést k lehkému zran ní osob nebo výrobku 
i k poškození majetku.
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Varování

1. P ed instalací a spušt ním erpadla si pro t te pokyny. V zájmu dosažení optimální provozní spolehlivosti 
vždy dodržujte pokyny pro montáž. 

2. Vždy kontrolujte správné specifikace motoru a ídicí jednotky motoru, zejména v provozních prost edích, 
kde existuje riziko výbuchu. 

3. erpadla by m li instalovat, rozebírat, opravovat a sestavovat pouze pracovníci vyškolení v provád ní ser-
visních zásah  na erpadlech.

4. Vždy zajist te, aby veškeré elektroinstala ní práce provád li kvalifikovaní pracovníci. 
5. Nikdy elektromotor ne ist te hadicí ani p ímo vodou i isticí kapalinou. Pokud má být motor používán 

v prost edí, kde st íkají kapaliny, musí se jednat o motor navržený pro takové prost edí.
6. Nikdy nedemontujte erpadlo p ed odpojením motoru od zdroje napájení. Vyjm te pojistky a odpojte kabel 

od svorkovnice motoru.
7. Nikdy nedemontujte erpadlo, dokud nejsou uzavírací ventily na p ívodní i výstupní stran  uzav eny 

a dokud nebyl vypušt n bezprost edn  sousedící potrubní systém. Pokud se erpadlo používá pro horké 
a/nebo nebezpe né kapaliny, je t eba p ijmout speciální opat ení. V takových p ípadech p i práci s t mito 
produkty dodržujte místní p edpisy týkající se bezpe nosti osob. 

8. Vždy se p ed spušt ním erpadla ujist te, že jsou všechny p ípoje potrubí ádn  nasazené a dotažené. 
Pokud se erpadlo používá pro horké a/nebo nebezpe né kapaliny, postupujte obzvláš  opatrn : dodržujte 
místní p edpisy upravující požadavky na osobní bezpe nost p i práci s t mito produkty. 

9. Vždy používejte osobní ochranné prost edky podle požadavk  stanovených v p edpisech OSHA, NFPA, 
NEC (viz strana 7).

10. Než spustíte erpadlo, vždy z n j odstra te všechny montážní a pomocné nástroje. 
11. Ujist te se, že se produktová potrubí a napájecí kabely nacházejí ve vhodných kanálech/kabelovodech 

apod.
12. Vždy se ujiš ujte, že se na erpadle nenachází žádný odpadní materiál. 
13. Vždy se ujiš ujte, že jsou h ídele erpadla a motoru ádn  vyrovnány. 
14. Vždy se p ed spušt ním erpadla ujiš ujte, že sací a vypoušt cí ventily uzavírající vedení kolem erpadla 

jsou otev ené. 
15. Nikdy nezavírejte ani nijak nebra te výstupu z erpadla, protože tlak v systému by se mohl zvýšit nad sta-

novený maximální tlak erpadla a zp sobit poškození erpadla. 
16. V erpadle se nacházejí otá ející se sou ásti. Nikdy nevkládejte ruce ani prsty do erpadla, které 

je v provozu.
17. Sou ásti erpadla a potrubí mohou mít ostré hrany. Se šrouby manipulujte opatrn , okraje mohou být ost-

ré. P i instalaci a údržb  erpadla noste rukavice, aby nedošlo ke zran ní.
18. B hem provozu se nikdy nedotýkejte p evodové sk ín . Teplota na povrchu m že p ekro it 110°F (43°C). 

Kryt a t leso erpadla mohou být studené nebo horké v závislosti na produktu (nap íklad p i išt ní CIP: 
190 °F (88 °C) nebo 300 °F (149 °C)).

19. Nikdy se b hem provozu nedotýkejte motoru ani ochranného plechu motoru (je-li sou ástí dodávky), tyto 
sou ásti mohou mít velmi vysokou teplotu.

20. P i p emís ování erpadla použijte vhodná zdvihací za ízení. P ipojujte zdvihací za ízení ke šroub m s 
okem na p evodové sk íni; v p evodové sk íni jsou otvory pro p ipojení šroub  s okem. P i zdvihání erpa-
dla je ábem nebo podobným za ízením vždy používejte bezpe n  uchycené popruhy. Viz „Zdvihání“ na 
stran  15.

21. Nikdy nenechte žádné sou ásti upadnout na podlahu. 
22. Nikdy nep ekra ujte maximální teplotu nebo provozní tlak, jak je stanoveno v ásti “Provozní parametry” 

na stran  12. 
23. Ochranné kryty je t eba používat všude, kde jsou požadovány. Viz strana 16, strana 24, a strana 97.
24. P edcházejte nebezpe í! Zajist te, aby v pracovní zón  nep ekážely žádné sou ásti stroj , nástroje, pro-

duktová potrubí, cizí materiály ani napájecí kabely.
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 Pé e o materiály sou ástí

POZNÁMKA: Spole nost SPX FLOW doporu uje používat na všech závitových spojeních prost edek proti 
„sr stání“ závit  schválený ú adem FDA.

VAROVÁNÍ
Nedodržení pokyn  pro pé i o materiály sou ástí m že vést k újm  na zdraví.

Koroze nerezové oceli

Odolnost proti korozi je nejv tší, když se povrchu nerezové oceli vytvo í tenká zoxidovaná vrstva. Je-li tato 
vrstva narušena nebo zni ena, nerezová ocel za ne být mnohem mén  odolná v i korozi a m že dojít k rezi-
v ní, vzniku nerovností na povrchu nebo trhlin.

Z d vodu kontaktu s chemikáliemi m že dojít ke vzniku nerovností na povrchu, k reziv ní a ke vzniku zát žo-
vých trhlin. Používejte pouze isticí chemikálie uvedené d v ryhodným výrobcem chemických látek pro použití 
s nerezovou ocelí ady 300. Nepoužívejte látky v p íliš vysoké koncentraci, p i p íliš vysoké teplot  ani je nene-
chávejte p íliš dlouho p sobit. Zabra te kontaktu s vysoce korozivními kyselinami, jako je kyselina fluorovodí-
ková, kyselina chlorovodíková nebo kyselina sírová. Také zabra te delšímu kontaktu s chemikáliemi 
obsahujícími chloridy, zejména za p ítomnosti kyseliny. Pokud používáte dezinfek ní prost edky na bázi 
chloru, nap íklad chlornan sodný (b licí prost edek), nep ekra ujte koncentraci 150 ppm chloru, nep ekra ujte 
kontaktní dobu 20 minut a nep ekra ujte teplotu 104 °F (40 °C).

Pod usazeným materiálem nebo pod t sn ním se m že projevit koroze, odbarvení, usazeniny nebo poškození 
povrchu. Udržujte povrchy v istot , v etn  t ch pod t sn ními nebo v drážkách i ostrých rozích. Po použití 
vše okamžit  o ist te. Nedovolte, aby za ízení z stalo v klidu vystaveno vzduchu, když jsou na povrchu 
nahromad ny cizí látky. D lková koroze se m že projevit, pokud se bludné elektrické proudy dostanou do kon-
taktu s vlhkou nerezovou ocelí. Zajist te, aby všechny elektrické spot ebi e p ipojené k za ízení byly správn  
uzemn ny.

Slitina 88

Slitina 88 spole nosti Waukesha p edstavuje standardní materiál pro výrobu rotor  rota ních objemových er-
padel ad Universal 1, Universal 2, Universal 3, Universal TS, Universal Lobe, Universal 420/520 a 5000. Tato 
slitina byla vyvinuta speciáln  kv li odolnosti v i korozi a požadavk m na malou provozní v li, jimiž se vyzna-
ují vysoce výkonná oto ná objemová erpadla. Základem slitiny 88 je nikl, materiál odolný v i korozi, který 

odolává odírání a nezp sobuje zad ení. ASTM ozna uje tento materiál jako A494 Grade CY5SnBiM 
(UNS N26055) a je uveden v sanitárních normách 3-A jako materiál p ijatelný pro povrchy v kontaktu s pro-
duktem.

Odolnost slitiny 88 v i korozi je p ibližn  rovna nerezové oceli ady AISI 300. Slitina 88 má však omezenou 
odolnost v i n kterým agresivním chemickým látkám, které se mohou b žn  používat v kontaktu s nerezovou 
ocelí ady AISI 300.

Nepoužívejte slitinu 88 v kontaktu s kyselinou dusi nou. Kyselina dusi ná se b žn  používá k pasivaci nových 
instalací za ízení z nerezové oceli. Nep ipus te kontakt pasiva ních chemických látek na bázi kyseliny dusi né 
s rotory ze slitiny 88. B hem pasivace rotory odstra te a k ob hu pasiva ních chemických látek použijte samo-
statné erpadlo. Pokud se používají v rámci procesu CIP chemické isticí látky na bázi kyseliny dusi né, p ed 
išt ním pomocí procesu CIP rotory vyjm te a vy ist te je samostatn  manuáln  pomocí neagresivního isti-

cího prost edku. Pokud máte jakékoli dotazy ohledn  jiných agresivních chemických látek, kontaktujte aplika -
ní inženýrské odd lení spole nosti SPX FLOW.

Vým na elastomerových t sn ní po pasivaci

Pasiva ní chemikálie mohou poškodit zóny kontaktu s produktem na tomto za ízení. Elastomery (pryžové díly) 
budou ovlivn ny s nejv tší pravd podobností. Po dokon ení pasivace vždy zkontrolujte všechna elastomerová 
t sn ní. Vym te t sn ní, která jeví známky chemického poškození. Indikace mohou zahrnovat zv tšení, 
praskliny, ztrátu pružnosti nebo jiné pozorovatelné zm ny ve srovnání s novými sou ástmi.
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Náhradní štítky

VAROVÁNÍ
Na vašem za ízení jsou nainstalovány následující štítky. Dojde-li k odstran ní t chto štítk  nebo jsou-li 
ne itelné, kontaktujte zákaznický servis SPX FLOW na ísle 1-800-252-5200 nebo 262-728-1900 a uve te 
katalogová ísla pro náhradn štítky, jak jsou uvedena níže. Viz také položky 65 a 66 v ásti se seznamem díl , 
která za íná na stran  98.

Pokyny k použití
Aplikujte na istý a suchý povrch. Odstra te fólii ze zadní strany ze štítku a umíst te štítek do správného mís-
ta, p elepte jej ochrannou fólií a uhla te. (Pro p ilepení štítku na místo lze také použít vále ek z m kké pryže.) 
Všechny štítky aplikujte tak, aby byly itelné z p ední strany erpadla.Níže uvedené štítky jsou p ipojeny k er-
padl m, jak ukazuje obrázek. 

KEEP FINGERS
WARNING
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label locations-UIII

Katalog. .: 33-63 (U130-U3 a menší erpadla) 
33-60 (180-U3 a v tší erpadla)

Katalog. .:  
121694+

Katalog. .: 33-95
U balí k  se základnou se 
tento štítek umís uje ze 
strany na p evodovou sk í .

Katalog. .: 112446+
Tento štítek se dodává se erpadly s dvojitou 
mechanickou ucpávkou a jednoduchou 
mechanickou ucpávkou. Je p ipojen ke šroubu 
s okem.
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Úvod

P íjem dodávky erpadla

���������
erpadlo obsahuje vnit ní pohyblivé sou-
ásti. Nikdy b hem provozu NEVKLÁ-

DEJTE ruce ani prsty do otvor  t lesa 
erpadla ani do oblasti pohonu. NEIN-

STALUJTE, NE IST TE, NEPROVÁ-
D JTE ÚDRŽBU ANI OPRAVY 
erpadel, pokud není vypnuto a zabloko-

váno napájení, v opa ném p ípad  hrozí 
vážné zran ní.

Všechny otvory jsou ve výrobním závod  p ekryty, aby se do nich 
b hem p epravy nemohlo nic dostat. Pokud jakékoli kryty chybí 
nebo jsou poškozené, sejm te kryt erpadla (je-li poškozen) a 
d kladn  p ezkoumejte kapalinovou hlavu. Než oto íte h ídelí, 
ujist te se, že je hlava erpadla istá a že v ní nejsou žádné cizí 
p edm ty.

Každé standardní erpadlo zna ky Waukesha Cherry-Burrell se 
expeduje kompletn  sestavené a namazané. P ed provozováním 
erpadla si projd te kapitolu “Provoz” na stran  24.

Ur ené použití Rota ní objemové erpadlo ady Universal 3 je ur eno výhradn  
k erpání kapalin, p edevším v potraviná ském a nápojovém pr -
myslu.

Nepoužívejte erpadlo zp sobem, který neodpovídá rozsahu 
a specifikacím uvedeným v tomto návodu.

Jakékoli p ekra ování i nedodržování stanovených limit  a spe-
cifikací se považuje za nevhodné.

Spole nost SPX FLOW nezodpovídá za žádné škody zp sobené 
takovou inností. Veškeré riziko nese uživatel.

VAROVÁNÍ
Nevhodné použití erpadla m že vést k: 
- poškození 
- únik m 
- zni ení 
- potenciálním chybám ve výrobním procesu

Sériové íslo vybavení Všechna erpadla zna ky Waukesha Cherry-Burrell jsou ozna e-
na sériovým íslem, které se nachází na typovém štítku p evodo-
vého pouzdra a je vyraženo i na t lese a krytu erpadla.

	�
�
�����
P evodová sk í , t leso a víko musí být uloženy spole n  jako 
jednotka kv li v lím mezi zadními ástmi, rotorem a víkem. 
Pokud tak neu iníte, dojde k poškození erpadla. 

Umíst ní h ídele erpadla Existují dv  polohy hnacího h ídele erpadla:

Obrázek 1 - Horní a dolní uložení h ídele Obrázek 2 - Bo ní uložení vlevo a vpravo
                 (p i pohledu od víka erpadla)
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Provozní parametry

LV = Rotory pro média s nízkou viskozitou; Std = Rotory se standardní v lí

K dispozici jsou další velikosti vstup  a výstup . Kontaktujte aplika ní inženýrské odd lení spole nosti 
SPX FLOW.

* V p ípad  aplikací vyžadujících vyšší tlak i vyšší teplotu se obra te na aplika ní inženýrské odd lení spole -
nosti SPX FLOW. Maximální teplota erpadla je 300°F (149°C).

���������
Provozování erpadla mimo uvedené provozní parametry m že zp sobit vážné zran ní nebo úmrtí.

Rotory „pro média s nízkou viskozitou“ je možno používat p i teplotách kapaliny až 180°F (82°C). Nicmén , 
od 160°F (71°C) do 200°F (93°C) zvažte i další aplika ní faktory, jako nap . rychlost provozu, diferen ní tlak, 
mazací vlastnosti erpané kapaliny a viskozita produktu. Pokud tyto faktory sm ují k obtížnému použití (vyso-
ká rychlost, vysoký tlak, nemazání), doporu ují se rotory se "standardní" v lí. 

Rotory se „standardní“ v lí se doporu uje používat p i teplotách kapaliny od -40°F (-40°C) do 300°F 
(149°C). Poskytují dodate nou v li v oblasti p ední plochy a v oblasti mezi rotorem a t lesem. Kv li této doda-
te né v li dochází u kapalin s nízkou viskozitou k v tšímu prokluzu (neú innosti), který musí erpadlo p ekonat 
pomocí vyšší provozní rychlosti (ot/min). VHP (viskózní ko ská síla) je mírn  nižší p i použití rotor  se stan-
dardní v lí. Rotory se standardní v lí se používají také tam, kde je viskozita produktu vyšší než 200 CPS. 

Rotory „316SS“ s v lí jsou vyrobeny z nerezové oceli 316 (namísto standardní bezot rové slitiny 88) a dopo-
ru ují se pro použití p i teplotách do 200°F (93°C). Tyto rotory poskytují dodate nou v li po obvodu (v tší než 
rotory se standardní v lí ze slitiny 88), a zajiš ují, že nedojde k provoznímu kontaktu mezi rotory 316 SS a 
ostatními sou ástmi erpadla 316 SS. Kv li této dodate né v li dochází u kapalin s nízkou viskozitou k v tší-
mu prokluzu (neú innosti), který musí erpadlo p ekonat pomocí vyšší provozní rychlosti (ot/min). VHP (vis-
kózní ko ská síla) je mírn  nižší p i použití rotor  „316SS“ s v lí.

POZNÁMKA: U aplikací kolem 300°F (149°C) nebo nad 200°F (93°C) s rotory 316SS se obra te na odd lení 
technických služeb spole nosti SPX FLOW. Údaje o v lích viz Tabulka 18, „V le rotoru“, na stran  87.

Model 
U3

Jmenovitý zdvih 
na otá ku

Maximální 
jmenovitý výkon

Vstup/
Výstup

Volitelný 
vstup/
výstup

Maximální 
rozsah tlaku

Max. 
ot./
min

Teplotní 
rozsah*

006 0,0082 gal (0,031 l) 8 gal/min (1,8 m3/h) 1" 1-1/2" 300 psi (20,7 bar) 1000

LV: 
-40°F (-40°C) až 

180°F (82°C); 

Std:
-40°F (-40°C) až 
300°F (149°C)

015 0,0142 gal (0,054 l) 11 gal/min (2,5 m3/h) 1-1/2" - 250 psi (17,2 bar) 800
018 0,029 gal (0,110 l) 20 gal/min (4,5 m3/h) 1-1/2" 2" 200 psi (13,8 bar) 700
030 0,060 gal (0,227 l) 36 gal/min (2,8 m3/h) 1-1/2" 2" 250 psi (17,2 bar) 600
040 0,076 gal (0,288 l) 46 gal/min (1,4 m3/h) 2" - 150 psi (10,3 bar) 600
045 0,098 gal (0,371 l) 58 gal/min (13,2 m3/h) 2" - 450 psi (31,0 bar) 600
060 0,153 gal (0,579 l) 90 gal/min (2,4 m3/h) 2-1/2" 3" 300 psi (20,7 bar) 600
130 0,253 gal (0,958 l) 150 gal/min (34,1 m3/h) 3" - 200 psi (13,8 bar) 600
180 0,380 gal (1,438 l) 230 gal/min (52,2 m3/h) 3" - 450 psi (31,0 bar) 600
210 0,502 gal (1,900 l) 300 gal/min (68,1 m3/h) 4" - 500 psi (34,5 bar) 600
220 0,521 gal (1,972 l) 310 gal/min (7,4 m3/h) 4" - 300 psi (20,7 bar) 600
320 0,752 gal (2,847 l) 450 gal/min (102 m3/h) 6" - 300 psi (20,7 bar) 600
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Certifikace EHEDG

Certifikaci EHEDG mají pouze erpadla obsahující elastomery 
a ucpávky uvedené na certifikátu EHEDG.

3-A

Aktuální certifikace naleznete na webových stránkách 3-A: 
www.3-a.org/3-A-Symbol/Search-Database-of-Current-Certificates.

Všechna odst edivá a rota ní erpadla SPX FLOW zahrnuje cer-
tifikát íslo 29. Vyhledávat m žete pomocí následujících parame-
tr : certifikát íslo 29, název spole nosti „SPX Flow US, LLC“ 
nebo podle ísla normy  
02-__. Norma 3-A pro armatury je 63-__.  
(„__“ ozna uje aktuální verzi.)

Certifikaci 3-A mají pouze konstrukce vyhovující normám 3-A.

Program Pumps For Life erpadla Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell nejsou 
navrženy tak, aby byly repasovány v továrn . Místo programu 
repasování se zákazníci mohou ú astnit programu vým ny er-
padel. Program vým ny erpadel Universal 3 nabízí zbrusu nové 
erpadlo p i tradi ní slev  na repasovaná erpadla, pokud konco-

vý uživatel provádí údržbu erpadla pomocí originálních díl  
SPX FLOW u všech snadno opot ebovatelných díl  (t sn ní, h í-
dele atd.) a vrátí p vodní erpadlo do SPX FLOW pro kontrolu 
a recyklaci.

Obra te se na zástupce zákaznického servisu spole nosti 
SPX FLOW na telefonním ísle 1-800-252-5200 nebo 262-728-1900
a uve te všechna t i sériová ísla (sériový štítek, t leso erpadla 
a víko) erpadla, které je ur eno pro program vým ny erpadel.

Informace ke kvalifikaci 
provozních pracovník

Definice
Obsluha 
Osoba, která dokáže zvládnout instalaci, vnit ek, provoz, výstra-
hy, išt ní, opravy i p epravu stroje.

Vyškolená osoba 
Osoba, která je vyškolená v provád ní zadaných úkol  a ohledn  
možných nebezpe ných situací, které mohou nastat. Tato osoba 
je také obeznámena s ochrannými instalacemi a opat eními.

Kvalifikovaný pracovník
Osoba, která je na základ  svého kvalifika ního profilu a s ohle-
dem na své znalosti schopna provád t zadávané úkoly a má p í-
slušné znalosti o daných opat eních.

Viz Tabulka 1, „Informace ke kvalifikaci provozních pracovník “, 
na stran  14.
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Tabulka 1: Informace ke kvalifikaci provozních pracovník

Fáze životnosti P íklad úkolu

Požadavky na obsluhující 
personál

Vyškolená
osoba

Kvalifikovaný
pracovník

P eprava

Zdvihání x

Nakládání x

Vykládání x

Montáž a instalace /  
uvedení do provozu

Montáž/upevn ní stroje x

P ipojení k elekt in x

Pln ní maziva pro motory pohonu x

Provoz

Spoušt ní x

Kontrola x

Dohled x

Vypínání x

išt ní, údržba

išt ní x

Dopl ování maziva x

Odpojení od zdroje energie x

Montáž/demontáž sou ástí x

ešení problém

Odpojení od zdroje energie x

ešení problém x

Montáž/demontáž sou ástí x

Oprava x

Demontáž / odpojení 
od systému

Odpojení p ívodu energie x

Demontáž x

Zdvihání x

Nakládání x

Vykládání x
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Instalace

D ležité bezpe nostní 
pokyny

���������
erpadlo obsahuje vnit ní pohyblivé sou ásti. Nikdy b hem pro-

vozu NEVKLÁDEJTE ruce ani prsty do otvor  t lesa erpadla ani 
do oblasti pohonu. NEINSTALUJTE, NE IST TE, NEPROVÁ-
D JTE ÚDRŽBU ANI OPRAVY erpadel, pokud není vypnuto a 
zablokováno napájení a erpadla jsou zbavena tlaku, v opa ném 
p ípad  hrozí vážné zran ní.

VAROVÁNÍ
Sou ásti erpadla a potrubí mohou mít ostré hrany. Se šrouby 
manipulujte opatrn , okraje mohou být ostré. P i instalaci a údrž-
b  erpadla noste rukavice, aby nedošlo ke zran ní.

	�
�
�����
Údržbu by m ly provád t pouze vyškolené osoby. Viz “Informace 
ke kvalifikaci provozních pracovník ” na stran  13. 

Zdvihání 	�
�
�����
P i p emís ování erpadla použijte vhodná zdvihací za ízení. P i 
zdvihání erpadla je ábem nebo podobným za ízením vždy 
používejte bezpe n  uchycené popruhy/ et zy.

���������
Nest jte pod erpadlem, když probíhá jeho zdvihání.

Jak je znázorn no na Obrázku 3, p ipojte zdvihací popruhy/ et -
zy ke dv ma šroub m s okem na horní ásti p evodové sk ín . 

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout kryt modelu 210 nebo 320-U3, našroubujte 
šroub s okem do otvoru se závitem na krytu a p ipevn te zdvihací 
popruhy i et zy ke šroubu s okem.  
Chcete-li zdvihnout t leso modelu 130, 180, 210, 220 nebo 
320-U3, použijte zdvihací popruh protažený otvory na obou stra-
nách t lesa. 
Je-li t eba zdvihat montážní sestavu p evodové sk ín  u model  
018-UTS, p ipevn te zdvihací popruhy/ et zy ke dv ma šroub m 
s okem na horní stran  p evodové sk ín .

V p ípad  objednávky kompletní jednotky ( erpadlo a motor 
namontované na spole né základní desce (není vyobrazeno)), 
použijte ke zdvihání jednotky popruhy, které uchy te na obou 
koncích k základnímu rámu. Nezdvihejte jednotku s využitím 
šroub  s oky na erpadle i motoru. Vzhledem k široké škále veli-
kosti erpadel a motor , SPX FLOW zde nem že poskytnout 
pokyny pro zvedání pro všechny konfigurace. V p ípad  dotaz  
kontaktujte spole nost SPX FLOW nebo autorizovaného odborní-
ka na zvedání.

Obrázek 3 - Zdvihací bod

Tabulka 2: Hmotnost erpadel (bez motoru a základny)

Model U3 Hmotnost, 
lb (kg) Model U3 Hmotnost, 

lb (kg)
006 60 (27) 060 290 (132)
015 62 (28) 130 310 (141)
018 65 (29) 180 498 (226)
030 114 (52) 210 510 (231)
040 117 (53) 220 748 (339)
045 284 (129) 320 817 (371)
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Instalace erpadla a hnací 
jednotky 	�
�
�����

erpadlo a potrubní systém nainstalujte v souladu s místními 
p edpisy a omezeními. Pro optimální výkony se doporu uje 
dodržovat postupy popsané v této p íru ce.

	�
�
�����
Motor musí vždy instalovat kvalifikovaný pracovník, nap íklad 
elektriká  s p íslušnou licencí.

Veškerá systémová za ízení, nap . motory, emenice, spojky 
pohonu, reduktory rychlosti apod. musí mít vhodný rozm r umož-

ující uspokojivý provoz erpadla zna ky Waukesha Cherry-Bur-
rell v rámci jeho limit . Motory, které si dodává sám zákazník, 
musí vyhovovat základním bezpe nostním požadavk m, aby 
nep edstavovaly riziko úrazu elektrickým proudem, a musí se 
s nimi nakládat v souladu s pokyny výrobce.

V obvyklé konfiguraci instalace se erpadlo a pohon montují na 
spole nou základovou desku. Jednotku je možné instalovat v kte-
rémkoli uspo ádání, jak je zachycuje Obrázek 4 až Obrázek 7. 

POZNÁMKA: U instalací dle sanitární normy 3-A je nutná 
mezera mezi t lesem erpadla a p evodovou sk íní.

POZNÁMKA: P i instalaci jednotky, jak ji zachycuje Obrázek 7, 
je nutné jednotku vyrovnat p ed instalací šroub .

Stínovaná oblast, kterou zachycuje Obrázek 4 až Obrázek 7, 
ozna uje umíst ní ochranného krytu. 

Viz „Ochranné kryty h ídele erpadla“ na stran  97.

VAROVÁNÍ
Je nezbytné nainstalovat kompletní ochranné kryty, aby byli pra-
covníci obsluhy, p ípadn  údržby chrán ni p ed otá ejícími 
se díly.

Ochranné kryty se dodávají jako sou ást kompletního balí ku 
erpadla a pohonu a vybírá je technické odd lení spole nosti 

SPX FLOW na základ  objednané kombinace erpadla, základny 
a motoru. Ochranné kryty poskytnuté spole ností SPX FLOW 
nijak neupravujte. Pokud dojde ke ztrát  ochranného krytu doda-
ného spole ností SPX FLOW, kontaktujte zákaznický servis a 
uve te íslo objednávky nebo íslo nákupní objednávky erpa-
dla. Následn  vám bude dodán náhradní ochranný kryt správné-
ho rozm ru.

Pokud nebylo erpadlo zakoupeno jako sou ást jednotky, nese 
odpov dnost za zajišt ní vhodného ochranného krytu zákazník. 
Pokyny uvádí místní p edpisy.

Obrázek 4 - P enosná základna

Obrázek 5 - Základna 
s nastavitelnými nožkami

Obrázek 6 - Podložky pro vyrovnání 
a/nebo izolaci vibrací

Obrázek 7 - Trvalá instalace 
na základu
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Instalace p ípojek 
a rozvod  potrubí 	�
�
�����

Koncep n  se jedná o objemová erpadla. Pokud by byla provo-
zována se zav enými ventily na výstupním nebo vstupním vede-
ní, došlo by k jejich vážnému poškození. Záruka na erpadlo se 
nevztahuje na škody zp sobené nadm rným hydraulickým 
zatížením zp sobeným provozem nebo spušt ním se zav eným 
ventilem v systému. 

Podp ry potrubí
V zájmu minimalizace sil p sobících na erpadlo je t eba pode-
p ít veškerá potrubí vedoucí k erpadlu nezávislými záv sy i 
podstavci. Takové síly by mohly zp sobit nesouosost sou ástí 
erpadla a mohly by vést k nadm rnému opot ebení rotor , loži-

sek a h ídelí.

Obrázek 8 ukazuje obvyklé metody podep ení využívané k nezá-
vislému podep ení každé trubky. Tento postup snižuje p sobení 
hmotnosti potrubí a kapaliny na erpadlo.

VAROVÁNÍ
Na vstupním a výstupním otvoru erpadla nep ekra ujte zatížení 
50 lb (22,7 kg). P ekro ením tohoto limitu m žete zp sobit 
poškození erpadla.

Dilata ní spoje
Teplotní expanze potrubí m že zp sobit obrovské síly. Minimali-
zujte p sobení t chto sil na erpadlo pomocí dilata ních spoj .

Pro omezení p enosu mechanických vibrací je též možné použít 
pružné spoje. Zajist te ukotvení všech volných konc  jakýchkoli 
pružných spojení v systému.

P ívodní potrubí
Nainstalujete-li erpadlo pod úrove  p ívodu kapaliny, snížíte 
množství vzduchu v systému, protože dojde k zaplavení sání, 
a sou asn  budete p edcházet vzniku vzduchových kapes (Obrá-
zek 10).

Pokud je erpadlo umíst no nad úrovní p ívodu kapaliny, musí 
trubka vedoucí k erpadlu na jeho vstupní stranu být instalována 
pod sklonem, aby v ní nevznikaly vzduchové kapsy (Obrázek 11).

Obrázek 8 - Podp ry potrubí

Obrázek 9 - Pružné spojky a podp ry

Obrázek 10 - erpadlo pod p ívodem

Doporu uje se

Obrázek 11 - Sklon potrubí

Nedoporu uje se

Doporu uje se
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Instalace zp tných ventil P ívodní strana p i erpání do výšky
Pomocí zp tných ventil  udržujte p ívodní potrubí plné, zejména 
v p ípad  kapalin o nízké viskozit  (Obrázek 12).

Vypoušt cí strana
U systém , kde je kapalina ve vakuu, nainstalujte zp tný ventil na 
vypoušt cí stran  erpadla. Zp tný ventil tak bude bránit zp tné-
mu toku (vzduchu nebo kapaliny), což bude užite né pro po á-
te ní spoušt ní, nebo  se tak minimalizuje rozdílový tlak 
vytvá ený erpadlem nutný k zahájení toku (Obrázek 13).

Instalace uzavíracích 
ventil

Uzavírací ventily umož ují provád t údržbu erpadla a bezpe -
nou demontáž erpadla bez nutnosti vypoušt ní systému (Obrá-
zek 14, položka A).

POZNÁMKA: Ujist te se, nic nebrání toku na p ívodu. 
Nespoušt jte erpadlo v situaci, kdy jím nem že procházet žádný 
pr tok.

Instalace manometr
Manometry a vakuometry poskytují cenné informace o provozu 
erpadla (Obrázek 15). Všude, kde je to možné, instalujte mano-

metry, které vám pomohou poskytovat následující informace:

• normální i abnormální tlak

• indikace pr toku

• zm ny stavu erpadla

• zm ny stavu systému

• zm ny viskozity kapaliny

Obrázek 12 - Zp tný ventil na p ívodu

A. Zp tný ventil 
na p ívodu
B. Patní zp tný ventil

A. Uzav ená nádrž – kapalina je ve vakuu 
(nízký absolutní tlak)

B. Zp tný ventil (výstup)
Obrázek 13 - Zp tný ventil 

na vypoušt cí stran

Obrázek 14 - Uzavírací ventily

Obrázek 15 - Manometry 
a vakuometry
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Instalace p etlakových 
ventil

Instalace p etlakových ventil  má za cíl chránit erpadlo a systém 
potrubí proti nadm rnému tlaku. SPX FLOW doporu uje instalo-
vat vn jší p etlakový ventil navržený tak, aby sm roval kapalinu 
z výstupu erpadla do vstupu systému (viz Obrázek 16, Obrázek 17
a Obrázek 18).

I

Obrázek 16 - P etlakový ventil 
s reverzním p sobením WR63

I N

OUT

Obrázek 17 - Ventil WR61C na 
principu stla ování vzduchu 
(Air-to-Raise) se spoušt ním 

pomocí se izovací pružiny

I N

OUT

I N

Obrázek 18 - Ventil WR61T 4RHAR

Relief Path

I N

OUT
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Síta a sifony na p ívodu
Síta a sifony na p ívodní stran  (Obrázek 19, položky A a B) je 
možné použít k zabrán ní vniknutí cizích t les, která by mohla 
erpadlo poškodit. 

P i výb ru dbejte na to, aby omezením p ívodu nedocházelo ke 
kavitaci. Používají-li se na p ívodu síta, je t eba je pravideln  
udržovat, aby nedošlo k jejich zacpání a zastavení pr toku.

Konstrukce pro išt ní CIP 
(Clean-In-Place)

Konstrukce erpadla Universal 3 umož uje kompletní p ístup roz-
tok  išt ní CIP ke všem povrch m, jež jsou v kontaktu s produk-
tem: 

• Plochý profil t lesa (minimální požadavek pro standardní 
instalaci CIP) umož uje úplné vypušt ní bo ního erpadla 
a poskytuje p ístup roztoku CIP k celé profilové drážce t sn -
ní krytu.

• Plochy na nábojích rotoru umož ují p ístup roztoku do pro-
storu ucpávky náboje/h ídele krytu pro náro né postupy p i 
išt ní.

Pokyny
V zájmu zajišt ní úsp šného išt ní využijte p i navrhování 
a instalaci systému išt ní CIP následující pokyny:

• Zajist te, aby byla rychlost roztok  CIP adekvátní tomu, že je 
t eba vy istit celý okruh. U v tšiny aplikací je rychlost 5 stop 
za sekundu dosta ující. Aby mohl roztok CIP dosáhnout 
správné rychlosti, musí mít pohon erpadla dostate ný roz-
sah rychlostí a výkonu. Také musí být dodržen požadovaný 
tlak na vstupu. Pokud erpadlo nezajiš uje dostate nou rych-
lost roztoku CIP, m že být použito samostatné podávací er-
padlo CIP s instalovaným obtokem. Chcete-li ur it vhodné 
uspo ádání obtoku, obra te se na SPX FLOW Application 
Engineering.

• Zajist te, aby p es erpadlo vznikal rozdílový tlak. Rozdílový 
tlak bude tla it roztoky CIP skrz úzké oblasti v erpadle, což 
bude mít za následek lepší výsledek išt ní. Vysoký tlak 
m že být bu  na p ívodní, nebo na vypoušt cí stran . 30 psi 
(2 bary) je minimální požadovaný rozdílový tlak pro v tšinu 
aplikací. U obtížných isticích aplikací m že být nutné využít 
vyšší tlak nebo delší isticí cykly. 

• erpadlo musí být v provozu b hem išt ní CIP, aby se zvý-
šila turbulence a ú innost išt ní v erpadle. 

• Je-li zapot ebí úplné vyprázdn ní, erpadlo musí být v bo ní 
poloze.

Nezapome te b hem vypoušt ní pomalu otá et rotory, abyste 
zajistili, že bude veškerá kapalina vypušt na z oblasti ucpávky.

A. Síto     B. Magnetický sifon
Obrázek 19 - Síta a sifony na p ívodu 

	�
�
�����
Abyste p edešli teplotnímu šoku po 
zavedení horké tekutiny CIP, zastavte 
erpadlo p ed tím, než naplníte hlavu 
erpadla horkou kapalinou CIP. Jakmile 

naplníte hlavu erpadla horkou kapali-
nou CIP, nechte komponenty erpadla, 
které jsou v kontaktu s kapalinou, až 
15 minut tepeln  roztahovat a poté 
znovu spus te erpadlo.
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P ípoje pro oplachování 
ucpávek

erpadla s dvojitými ucpávkami vyžadují oplachování.

Oplachovací média (voda nebo mazací kapalina kompatibilní s 
produktem) musí být p ipojena a musí protékat vždy, když je er-
padlo v provozu.

Dva p ípoje pro oplachovací médium s vnit ním závitem 1/8 palce 
(NPT) se nachází v t lesech ucpávek.

1. P ívod oplachovacího média p ipojte ke spodnímu otvoru, 
výstup k hornímu otvoru. Tím zajistíte dokonalé zaplavení 
oplachovací zóny. P ípadn  p ívod oplachovacího média p i-
pojte k hornímu otvoru a výstup ke spodnímu otvoru. Viz 
“Alternativní oplach” na Obrázku 20.

2. Výstup oplachovacího média sm rujte do odtoku, kde bude 
neomezený pr tok.

POZNÁMKA: Používá-li se jako oplachovací médium pára, 
p ipojte p ívod k hornímu otvoru a výstup ke spodnímu 
otvoru. Tím se zajistí odvod kondenzátu. 
Používá-li se jako oplachovací médium parní kondenzát, p i-
pojte p ívod ke spodnímu otvoru a výstup k hornímu otvoru.

3. V zájmu maximální životnosti sou ástí ucpávek používejte 
chladné filtrované oplachovací médium. Pokud je produkt, 
pro který se erpadlo používá, lepivý nebo pokud p i pokojo-
vé teplot  tuhne, používejte teplá nebo horká oplachovací 
média.

4. Nainstalujte na oplachovací p ívodní potrubí tlakový reduk ní 
ventil a ventil pro ízení pr toku (jehlový ventil). Nastavte p í-
vodní tlak maximáln  na 220 psi (15 bar ). Požadovaný pr -
tok je 0,5 - 0,8 gal/min (1,9 až 3,0 l/min).

POZNÁMKA: Rozdíl mezi tlakem na stran  výrobku a opla-
chovacím tlakem nesmí p esáhnout 102 psi (7 bar ).

5. Také na p ívod oplachovacího média nainstalujte elektro-
magnetický ventil a zapojte jej do série se spoušt em 
motoru, ímž si zajistíte automatické spoušt ní/vypínání toku 
oplachovacího média, než se rozto í motor a poté, co se 
motor zastaví.

Vysokotlaké 
oplachování

Nízkotlaké 
oplachování

Obrázek 20 - Uspo ádání 
oplachovacího potrubí

Vtok 

Výtok 

Alternativní oplach

Výtok oplachu

Vtok oplachu

oplacu

oplach

DOVNIT

VEN

Omezovací 
ventil Manometr

Elektro-
magnetický 

ventil

DOVNIT

VEN

Omezovací 
ventil

VAROVÁNÍ
Provozování erpadla bez oplachování zp sobí poškození 
ucpávky a sou ástí erpadla z d vodu nadm rného tepla vznika-
jícího chodem nasucho.

	�
�
�����
Pravideln  kontrolujte usazeniny nebo r zná omezení (smy ky) 
na vedení oplachovacího média a na armaturách. Spole nost 
SPX FLOW doporu uje používat pro oplachovací médium irá 
(pr hledná) potrubí, která usnad ují kontrolu.
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Kontrola souososti spojky erpadla a pohony objednané z výrobního závodu, které dodává-
me namontované na spole né základní desce, p ed expedicí 
se ídíme. Po provedení instalace kompletní jednotky a potrubí 
však musí být souosost znovu zkontrolována. B hem živostnosti 
erpadla se doporu uje pravidelná op tovná kontrola.

• Spole nost SPX FLOW doporu uje používat ke spojení 
pohonu a erpadla pružnou spojku. K dispozici je n kolik r z-
ných typ , v etn  spojek, které jsou zabezpe ené proti 
prokluzu nebo p etížení. SPX FLOW instaluje spojky Lovejoy 
(Obrázek 21) nebo T.B. Woods® (Obrázek 22), není-li p i 
objednání požadováno jinak. Flexibilní spojky je možné 
použít ke kompenzaci v le i drobných nep esností vyrov-
nání.

• erpadlo a hnací h ídel je t eba vyrovnat co nejp esn ji:

• erpadlo a pohon jsou z výrobního závodu se ízené.
• Znovu zkontrolujte souosost po instalaci a p ed spušt -

ním.
• Následn  v zájmu maximální životnosti za ízení kontro-

lujte souosost pravideln .

Kontrola úhlové souososti
1. Pomocí spárom ru nebo kuželového kalibru (Obrázek 23, 

položky A a B) zkontrolujte vyrovnání na ty ech bodech po 
90 stupních kolem spojky; se ízení prove te tak, aby byly ve 
všech bodech hodnoty shodné. 

2. Nastavte mezeru mezi polovinami spojky na vzdálenost 
doporu ovanou výrobcem. 

3. Není-li systém správn  vyrovnán, použijte vyrovnávací pod-
ložky.

Kontrola paralelního 
vyrovnání

1. Pomocí rovné hrany zkontrolujte vodorovné i svislé vyrovnání 
erpadla a pohonu. 

2. Použijte spárom r v míst  „A“ (Obrázek 24) ur ete sm r 
a množství pot ebného posunu (Obrázek 24, položka B). 

3. Je-li t eba, aplikujte vyrovnávací podložku v bodu „C“ a/nebo 
posu te pohon dle pot eby.

Obrázek 21 - Spojka Lovejoy

Obrázek 22 - Spojka T.B. Woods®

Obrázek 23  - Kontrola úhlové 
souososti

Obrázek 24 - Kontrola paralelního 
vyrovnání
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Kontrola vyrovnání 
emenového a et zového 

pohonu
Pomocí rovné hrany vizuáln  zkontrolujte vyrovnání emenu i 
et zu. Dbejte, aby byla vzdálenost h ídelí co nejmenší (Obrá-

zek 25, položka A).

Po kompletaci potrubí a p ed instalací emen  ru n  oto te h í-
delí erpadla a ujist te se, že se otá í voln .

Kontrola otá ení erpadla Zkontrolujte sm r otá ení pohonu a ur ete sm r otá ení erpadla 
(Obrázek 26). Po ov ení správného otá ení pohonu p ipojte 
spojku a namontujte erpadlo a kryty spojky.

POZNÁMKA: erpadlo je obousm rné.

	�
�
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Kryty erpadla na níže uvedených obrázcích byly demontovány 
pro zobrazení otá ení rotoru. Nikdy erpadlo neprovozujte 
s demontovanými kryty.

Obrázek 25  - Vyrovnání emenového 
a et zového pohonu

Obrázek 26 - Otá ení erpadla (zobrazen konec s kapalinou)

PD100-665

Tok pohonu 
horního h ídele, 

kanály vodorovné, 
svislé uložení

Tok pohonu 
spodního h ídele, 
kanály vodorovné, 

svislé uložení

Tok pohonu horního 
h ídele, kanály svislé, 

vodorovné uložení

Tok pohonu spodního 
h ídele, kanály svislé, 

vodorovné uložení
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Provoz

D ležité bezpe nostní 
pokyny

���������
erpadlo obsahuje vnit ní pohyblivé sou ásti. Nikdy b hem pro-

vozu NEVKLÁDEJTE ruce ani prsty do otvor  t lesa erpadla ani 
do oblasti pohonu. NEINSTALUJTE, NE IST TE, NEPROVÁ-
D JTE ÚDRŽBU ANI OPRAVY erpadel, pokud není vypnuto a 
zablokováno napájení a erpadla jsou zbavena tlaku, v opa ném 
p ípad  hrozí vážné zran ní.

VAROVÁNÍ
S díly erpadla manipulujte opatrn , okraje mohou být ostré. P i 
instalaci a údržb  erpadla noste rukavice, aby nedošlo ke zran ní.

	�
�
�����
Údržbu by m ly provád t pouze vyškolené osoby. Viz “Informace 
ke kvalifikaci provozních pracovník ” na stran  13. 

	�
�
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Koncep n  se jedná o objemová erpadla. Pokud by byla provo-
zována se zav enými ventily na výstupním nebo vstupním vede-
ní, došlo by k jejich vážnému poškození. Záruka na erpadlo se 
nevztahuje na škody zp sobené nadm rným hydraulickým 
zatížením zp sobeným provozem nebo spušt ním se zav eným 
ventilem v systému.

Kontrolní seznam 
p ed spušt ním

1. Ujist te se, že je erpadlo správn  nainstalováno, jak uvádí 
“Instalace” na stran  15. Projd te si ást “Instalace p etlako-
vých ventil ” na stran  19 a nainstalujte dle pot eby p etlako-
vé ventily.

2. Zkontrolujte souosost spojky. Viz „Kontrola souososti spojky“ 
na stran  22.

3. Ujist te se, že je erpadlo i potrubí isté a že v nich nejsou 
žádné cizí materiály, nap íklad zbytky po sva ování, ploché 
t sn ní apod.

4. Ujist te se, že jsou všechny p ípoje potrubí t sné a že nedo-
chází k únik m. Kde je to možné, zkontrolujte systém pomocí 
n jaké kapaliny, která není nebezpe ná.

5. Zkontrolujte namazání erpadla i pohonu. Viz “Mazání” 
na stran  27.

6. Ujist te se, že na vypoušt cí stran  jsou všechny ventily ote-
v ené a že je cesta na místo ur ení voln  pr chozí.

7. Ujist te se, že jsou instalovány a bezpe né všechny ochran-
né zábrany.

	�
�
�����
Je nezbytné nainstalovat kompletní ochranné kryty, aby byli pra-
covníci obsluhy, p ípadn  údržby chrán ni p ed otá ejícími se 
díly. Ochranné kryty jsou sou ástí celkové dodávky balí ku a er-
padla a pohonu. Viz strana 16 a strana 97.

8. Dvojité mechanické ucpávky vyžadují dostate ný p ítok 
a pr tok isté oplachovací kapaliny.

9. Ujist te se, že jsou všechny ventily na p ípojné stran  otev e-
né a že kapalina m že plnit erpadlo. Doporu uje se instalaci 
koncipovat se zaplaveným sáním.

10. Zkontrolujte sm r otá ení erpadla a pohonu a ujist te se, že 
se erpadlo otá í správným sm rem. Viz „Kontrola otá ení 
erpadla“ na stran  23.

	�
�
�����
Motor musí vždy instalovat kvalifikovaný 
pracovník, nap íklad elektriká  s p ísluš-
nou licencí.

	�
�
�����
Pokud jde o nastavení, provoz, demon-
táž a ešení potíží ve vztahu k motoru 
nebo VFD, pro t te si p íru ku k motoru 
i VFD, p ípadn  kontaktujte jejich 

výrobce.

	�
�
�����
Nepoužívejte toto erpadlo k proplacho-
vání nov  instalovaného systému. 
Pokud by se erpadlo použilo k propla-
chování systému, hrozilo by vážné 
poškození erpadla i systému. Demon-
tujte rotory b hem vyplachování  
systému, aby nedošlo k uchycení 
ne istot mezi rotory a t lesem  
erpadla. Tyto ne istoty mohou  
erpadlo po spušt ní poškodit.

VAROVÁNÍ
Nespoušt jte erpadlo s oplachem 
ucpávky, není-li oplach ucpávky  
nainstalován a spušt n.
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Spušt ní erpadla
VAROVÁNÍ

B hem spoušt ní si udržujte bezpe ný odstup (1,6 ft/ 0,5 m) od 
erpadla.

	�
�
�����
Motor musí vždy instalovat kvalifikovaný pracovník, nap íklad 
elektriká  s p íslušnou licencí.

VAROVÁNÍ
Abyste p edešli teplotnímu šoku po zavedení horkého nebo stu-
deného produktu, zastavte erpadlo p ed tím, než naplníte hlavu 
erpadla produktem. Jakmile naplníte hlavu erpadla produktem, 

nechte komponenty erpadla, které jsou v kontaktu s kapalinou, 
až 15 minut tepeln  p izp sobit a poté znovu spus te erpadlo.

1. Spus te pohon erpadla. Kde je to možné, spus te pohon 
v pomalé rychlosti nebo v krokovém režimu.

2. U sanitárních aplikací prove te p ed uvedením erpadla do 
provozu sanitizaci erpadla podle požadavk  zákazníka.

3. Ujist te se, že kapalina dosahuje do erpadla. Pokud neza-
ne erpání nebo nedojde k jeho stabilizaci, zkontrolujte 

“ ešení problém ” na stran  90.

Zastavení erpadla
VAROVÁNÍ

B hem vypínání si udržujte bezpe ný odstup (1,6 ft/ 0,5 m) od 
erpadla. 

	�
�
�����
Motor musí vždy instalovat kvalifikovaný pracovník, nap íklad 
elektriká  s p íslušnou licencí.

1. Vypn te napájení pohonu erpadla.

2. Zav ete p ívodní a vypoušt cí potrubí.
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Údržba

D ležité bezpe nostní 
pokyny

���������
erpadlo obsahuje vnit ní pohyblivé sou ásti. Nikdy b hem pro-

vozu NEVKLÁDEJTE ruce ani prsty do otvor  t lesa erpadla ani 
do oblasti pohonu. NEINSTALUJTE, NE IST TE, NEPROVÁ-
D JTE ÚDRŽBU ANI OPRAVY erpadel, pokud není vypnuto a 
zablokováno napájení a erpadla jsou zbavena tlaku, v opa ném 
p ípad  hrozí vážné zran ní. P ed odpojením potrubí erpadlo 
vypn te a vypus te z n j veškerý produkt.

VAROVÁNÍ
Sou ásti erpadla a potrubí mohou mít ostré hrany. Se šrouby 
manipulujte opatrn , okraje mohou být ostré. P i instalaci a údrž-
b  erpadla noste rukavice, aby nedošlo ke zran ní.

VAROVÁNÍ
B hem provozu se nikdy nedotýkejte p evodové sk ín . Teplota 
na povrchu m že p ekro it 110°F (43°C). Kryt a t leso erpadla 
mohou být studené nebo horké v závislosti na produktu (nap í-
klad p i išt ní CIP: 190 °F (88 °C) nebo 300 °F (149 °C)).

	�
�
�����
Údržbu by m ly provád t pouze vyškolené osoby. Viz “Informace 
ke kvalifikaci provozních pracovník ” na stran  13. 

	�
�
�����
P ed provád ním jakýchkoli úkon  údržby se ujist te, že je er-
padlo bezpe n  zajišt no šrouby nebo upnuto. Vlivem montáže 
i demontáže díl  se m ní t žišt  erpadla, což m že vést k p e-

vrácení erpadla, které by nebylo zajišt né.

	�
�
�����
P edcházejte nebezpe í! Zajist te, aby v pracovní zón  nep e-
kážely žádné sou ásti stroj , nástroje, produktová potrubí, cizí 
materiály ani napájecí kabely. 

	�
�
�����
Zajist te si vhodné osv tlení (nejmén  1000 lux ) nezávislé na 
denním sv tle a po así. 

	�
�
�����
P ed provád ním jakýchkoli úkon  údržby i oprav na studených 
sou ástech se ujist te, že jsou p íslušné strojní ásti dostate n  
zah áté. Kontaktní teplota p ístupných strojních díl  nesmí být 
nižší než teplota uvedená v technické norm  EN ISO 13732-1.

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout kryt modelu 210 nebo 320-U3, našroubujte 
šroub s okem do otvoru se závitem na krytu a p ipevn te zdvihací 
popruhy i et zy ke šroubu s okem.  
Chcete-li zdvihnout t leso modelu 130, 180, 210, 220 nebo 
320-U3, použijte zdvihací popruh protažený otvory na obou stra-
nách t lesa.  
Je-li t eba zdvihat montážní sestavu p evodové sk ín  u model  
018-UTS, p ipevn te zdvihací popruhy/ et zy ke dv ma šroub m 
s okem na horní stran  p evodové sk ín .
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P ed odpojením p ípoj  k erpadlu:

• Zav ete sací a vypoušt cí ventil.
• Vypus te erpadlo a v p ípad  pot eby je vy ist te nebo 

propláchn te.
• Odpojte nebo vypn te elektrické napájení a uzamkn te 

veškeré p ívody energie.

Mazání Mazání pohonu
Informace o správném mazání pohonu a jeho frekvenci naleznete 
v p íru ce výrobce dodávané s pohonem.

P evody
P evody jsou mazány ve výrobním závod  p evodovým olejem 
v množství, které uvádí Tabulka 3 na stran  27. Vym ujte olej 
každých 750 hodin. Agresivní omývání nebo extrémní provozní 
podmínky mohou vyžadovat kratší intervaly mazání.

Když není erpadlo v chodu, hladina p evodového oleje je správ-
ná, když je vid t pr hledem. Hladinu oleje pravideln  kontrolujte.

Když je erpadlo v chodu, m že být obtížné hladinu oleje vid t, 
protože m že vypadat zamlžen .

erpadla Universal 3 se expedují s hladinou oleje v pr hledu 
nebo mírn  nad ním. 

Ložiska
Ložiska jsou mazána ve výrobním závod  tuhým mazivem. 
Znovu je namažte množstvím, které je uvedeno v Tabulce 3 na 
stran  27. Ložiska mažte každých 750 hodin. Agresivní omývá-
ní nebo extrémní provozní podmínky mohou vyžadovat kratší 
intervaly mazání.

Nadbyte né mazivo se v p evodové sk íni akumuluje a musí být 
odstran no p es otvor pro išt ní zakrytý plastovou zátkou (Obrá-
zek 27, položka 48). Zkontrolujte isticí zátky, zda se na nich 
neusazuje p evodový olej.

Nejlepším zp sobem je istit tuto oblast p i každém mazání er-
padla. V p evodovce se m že kumulovat voda z kondenzace 
nebo agresivního omývání. Je-li v p evodovce nalezena voda, 
ist te tuto oblast ast ji.

 

Obrázek 27 - Mazací body

A. Hnací erpadlo s horním h ídelem 
(standardní)

B. Hnací erpadlo s dolním h ídelem 
(standardní)

24D. Vypoušt cí zátka oleje
24F. Plnicí zátka oleje
24L. Zátka pro kontrolu hladiny oleje, skle-

n ný pr hled
48. Zátka pro išt ní maziva
67. Maznice na tuk

Specifikace p evodového oleje
Standardní: ISO Grade 320, SAE 140 
nebo AGMA Number 6EP,  katalog. 
.118402+. Potraviná ská kvalita: kata-

log. . 000140003+. 

Mazivo pro mazání ložisek
Standardní: NLGI Grade No. 2, EP, 
Mazivo na bázi lithia, katalog. 
. 118401+. Potraviná ská kvalita: kata-

log. . 000140002+

Tabulka 3: Množství maziva

Model Universal 3
Objem oleje (p evody) Množství maziva (na ložisko)

Horní nebo dolní Bo ní uchycení P ední Zadní

006, 015, 018 1,3 unce (40 ml) 3,3 unce (100 ml) 0,37 unce (11 ml) 0,13 unce (4 ml)

030, 040 2,0 unce (60 ml) 4 unce (120 ml) 0,60 unce (18 ml) 0,21 unce (6 ml)

045, 060, 130 6,0 uncí (170 ml) 9,5 unce (280 ml) 0,84 unce (25 ml) 0,76 unce (22 ml)

180, 220 11 uncí (320 ml) 20 uncí (600 ml) 1,33 unce (39 ml) 1,03 unce (30 ml)

210, 320 17 uncí (500 ml) 44 uncí (1300 ml) 1,96 unce (58 ml) 1,16 unce (34 ml)
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Kontroly v rámci údržby
���������

erpadlo obsahuje vnit ní pohyblivé sou ásti. Nikdy b hem pro-
vozu NEVKLÁDEJTE ruce ani prsty do otvor  t lesa erpadla ani 
do oblasti pohonu. NEINSTALUJTE, NE IST TE, NEPROVÁ-
D JTE ÚDRŽBU ANI OPRAVY erpadel, pokud není vypnuto a 
zablokováno napájení a erpadla jsou zbavena tlaku, v opa ném 
p ípad  hrozí vážné zran ní. P ed odpojením potrubí erpadlo 
vypn te a vypus te z n j veškerý produkt.

Detekcí opot ebení již v rané fázi m že snížit náklady na opravy 
a zkrátit nutnou odstávku. B hem išt ní erpadla se doporu uje 
provád t jednoduchou kontrolu vzhledu erpadla, protože m že 
pomoci odhalit p íznaky problém  již v rané fázi.

Detailní kontrolu v rámci údržby je t eba plánovat na každý rok. 
Viz „Ro ní údržba“ na stran  29.

Možné p í iny a ešení b žných problém  zjišt ných b hem kon-
troly uvádí “Tabulka kontroly v rámci údržby” na stran  30.

Kontrola hrot  rotoru
Demontujte víko (viz “Demontáž krytu” na stran  32) a zkontro-
lujte, zda nedochází ke kontaktu kov na kov mezi k ídly rotoru. 
Pokud je kontakt zjišt n, opravte nebo vym te erpadlo.

Vizuáln  zkontrolujte rotory, zda nedochází ke kontaktu mezi 
hroty rotoru nebo ke kontaktu mezi hrotem rotoru a nábojem 
rotoru. Ru n  otá ejte hnacím h ídelem erpadla a ujist te se, že 
v le hrotu rotoru je na obou stranách stejná, jak je uvedeno na 
Obrázku 28.

 Kontrola h ídele a osazení h ídele
Vizuáln  zkontrolujte h ídel, zda není zkroucený nebo ohnutý; 
v p ípad  pot eby jej vym te. Vizuáln  zkontrolujte uložení h í-
dele (Obrázek 29, položka C), zda není nadm rn  opot ebené; 
v p ípad  pot eby je vym te. Pokud má uložení h ídele ostré 
hrany, odstra te hrany pilníkem, abyste nedošlo k p e íznutí 
O-kroužku h ídele p i instalaci.

Kontrola rotoru
Vizuáln  zkontrolujte rotory, zda na nich nejsou opot ebené 
drážky (Obrázku 29, položka A), a opot ebení náboje v bodech 
namáhání rotoru (viz šipky na obrázku 33 na stran  29). Pokaž-
dé, když jsou rotory demontovány, vym te t snicí O-kroužky 
na stran  produktu.

POZNÁMKA: Opot ebení náboje rotoru a uložení h ídele je zp -
sobeno dlouhodobým provozem s uvoln nou maticí (maticemi) 
rotoru.

Obrázek 28 - V le mezi 
hroty rotor

Obrázek 29 - Kontrola h ídele 
a rotoru

A

C
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Kontrola p evod  a ložisek
V le v p evodech

Po odstran ní hlavy a t sn ní vyzkoušejte v li v p evodech otá-
ením kteréhokoliv h ídele rukou. Druhý h ídel se musí být oka-

mžit  dostat do záb ru. Prove te tuto kontrolu t ikrát v 
intervalech po 60 stupních. Je-li nežádoucí v le (bo ní v le) z ej-
má, demontujte víko p evodové sk ín , zkontrolujte opot ebení 
zub  ozubeného kola a ujist te se, že ozubené kolo není na h í-
deli uvoln né. Pokud jsou zuby ozubení opot ebeny, vym te 
ozubená kola. Pokud je ozubené kolo na h ídeli uvoln né, zkont-
rolujte klín a klínovou drážku h ídele; v p ípad  pot eby vym te.

Kontrola stavu ložiska
Po odstran ní hlavy a t sn ní zkontrolujte stav ložiska tím, že 
zatla íte (rukou) nahoru nebo dol  silou p ibližn  14 kg. Pokud je 
zjišt n pohyb, ložisko m že selhat. Zkontrolujte také pohyb h íde-
le dop edu nebo dozadu. Pokud se ložisko porouchá, vym te 
ložisko a zkontrolujte kapitolu o mazání, která za íná na stránce 27.

Ro ní údržba
���������

erpadlo obsahuje vnit ní pohyblivé sou ásti. Nikdy b hem pro-
vozu NEVKLÁDEJTE ruce ani prsty do otvor  t lesa erpadla ani 
do oblasti pohonu. NEINSTALUJTE, NE IST TE, NEPROVÁ-
D JTE ÚDRŽBU ANI OPRAVY erpadel, pokud není vypnuto 
a zablokováno napájení a erpadla jsou zbavena tlaku, v opa -
ném p ípad  hrozí vážné zran ní. P ed odpojením potrubí vypn -
te a vypus te produkt z erpadla.

Krom  následujících úkon  preventivní údržby provád jte nejmé-
n  jednou ro n  postupy a nápravná opat ení popsaná v “Kont-
roly v rámci údržby” na stran  28:

• Zkontrolujte ložiska pomocí mikrometrického m idla pro 
radiální v li h ídele. Pokud je pr hyb roven nebo v tší než 
protilehlá v le mezi rotorem a t lesem (viz “Kontrola správné 
v le” na stran  86), vym te ložiska.

• Demontujte víko p evodové sk ín  a zkontrolujte, zda nejsou 
p evody opot ebené, uvoln né nebo zda nemají bo ní v li. 
Uvoln te a dotáhn te pojistné matice p evod  na správný 
moment. 

• D kladn  zkontrolujte rotory, zda na nich nejsou opot ebené 
drážky, opot ebené náboje a praskliny (viz šipky na 
Obrázku 32). Použijte metodu kontroly pomocí barviva k 
odhalení p ípadných únavových prasklin v bodech namáhání 
rotoru.

• Zkontrolujte zaznamenanou výkonnost erpadla. Zkontrolujte 
radiální a zadní v le, ímž ur íte míru opot ebení a ú inek na 
výkon. V n kterých aplikacích je možné opot ebení kompen-
zovat úpravou provozní rychlosti.

	�
�
�����
P i vým n  ložisek nebo h ídel  v terénu zajist te správné umís-
t ní h ídele podložkami, aby byla dodržena dostate ná provozní 
v le mezi elními plochami rotoru a t lesem erpadla (zadní plo-
cha a elní strana víka). Je d ležité udržet stejný rozm r zadních 
ástí obou rotor  v rozmezí 0.0005 "(0.0127 mm), aby nedošlo ke 

kolizi.

Obrázek 30 - Kontrola v le

Obrázek 31 - Kontrola vychýlení 
ložisek

PD100-639

PD100-640

Obrázek 32  - Body namáhání rotoru 
PD100-651
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Tabulka kontroly v rámci údržby
.

Problém Možné p í iny Možná ešení

Kontakt mezi hroty 
rotoru nebo nerov-
nom rná v le 
mezi hroty rotoru.

Rotorem byl zachycen n jaký 
pevný p edm t, který zp sobil 
zkroucení h ídele. 
Opot ebované zuby p evodu. 
Opot ebená klínová drážka 
p evod .

Vym te h ídele.  
V p ípad  nutnosti nainstalujte síta. 
Zkontrolujte v p ípad  nutnosti vym te 
p evody.

Kontakt mezi 
hrotem rotoru 
a nábojem rotoru.

Volná/volné matice rotoru/rotor . 
Zadní v le není nastavena rovno-
m rn . 
Ložiska je nutno vym nit.

Dotáhn te matice rotor  na správné momenty. 
Ov te, že jsou zadní v le rovnom rné. 
Zkontrolujte a vym te ložiska.

Kontakt mezi 
rotorem a t lem 
nebo mezi rotorem 
a víkem

Volná/volné matice rotoru/rotor  
Nadm rné hydraulické zatížení 
Nesprávná p ední/zadní v le 
Ložiska je nutno vym nit.

Dotáhn te matice rotor  na správné momenty. 
Zkontrolujte hodnotu tlaku na stran  12. 
Ov te, že p ední/zadní v le odpovídá 
hodnotám uvedeným na stran  87. 
Zkontrolujte a vym te ložiska.

Opot ebené 
podélné drážky 
na rotoru nebo 
h ídeli.

Volná/volné matice rotoru/rotor . Vym te rotory a h ídele. 
Dotáhn te matice rotor . Viz „Utahovací 
momenty“ na stran  89.

Opot ebený konec 
náboje rotoru 
nebo osazení 
h ídele.

Volná/volné matice rotoru/rotor . 
Rotory p i instalaci ude ily do osa-
zení.

Dotáhn te matice rotor . Viz „Utahovací 
momenty“ na stran  89. 
Vym te rotory a h ídele nebo vložkami vyrov-
nejte v li p edních ložisek tak, aby byly zajiš-
t ny správné v le.

Osazení h ídele 
s ostrými okraji.

Volná/volné matice rotoru/rotor . 
Rotory p i instalaci ude ily do osa-
zení. 
Zadní v le není nastavena rovno-
m rn .

Dotáhn te matice rotor . Viz „Utahovací 
momenty“ na stran  89. 
Odstra te ostrý okraj pilníkem, aby nedošlo 
k za íznutí do O-kroužku h ídele. 
Ov te, že jsou zadní v le rovnom rné.

V le v p evodech. Nedostate né namazání. 
Nadm rné hydraulické zatížení. 
Volné pojistné matice ozubeného 
kola. 
Opot ebované zuby p evodu.

Zkontrolujte množství maziva a frekvenci 
mazání. 
Snižte hydraulické zatížení. 
Utáhn te pojistné matice na p edepsaný uta-
hovací moment. Viz „Utahovací momenty“ na 
stran  89. 
Zkontrolujte v p ípad  nutnosti vym te  
p evody.

Opot ebované 
nebo rozbité zuby 
p evodu.

Nedostate né namazání. 
Nadm rné hydraulické zatížení. 
Volné pojistné matice ozubeného 
kola.

Zkontrolujte množství maziva a frekvenci 
mazání. 
Snižte hydraulické zatížení. 
Utáhn te pojistné matice na p edepsaný uta-
hovací moment. Viz „Utahovací momenty“ na 
stran  89. 
Zkontrolujte v p ípad  nutnosti vym te  
p evody.

Volné p evody. Pojistné matice p evodu nejsou 
ádn  utaženy. 

Pojistná sestava není ádn  
utažena. 
Opot ebený klín p evod .

Utáhn te matici p evodu na p edepsaný utaho-
vací moment. Viz „Utahovací momenty“ na 
stran  89. 
Zkontrolujte v p ípad  nutnosti vym te p e-
vody. 
Zkontrolujte klín p evodu, klínovou drážku na 
h ídeli a h ídel, v p ípad  pot eby prove te 
vým nu.

Uvoln ná ložiska, 
axiáln  nebo radi-
áln .

Nedostate né namazání. 
Nadm rné hydraulické zatížení. 
Kontaminace produktu nebo vody.

Zkontrolujte množství maziva a frekvenci 
mazání. 
Snižte hydraulické zatížení. 
Zajist te, aby nedošlo k usazování nadbyte -
ného tuku. 
V p ípad  pot eby vym te ložiska.
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išt ní Stanovte místní plán išt ní erpadla na základ  zpracovávané-
ho materiálu, stejn  jako plán údržby za ízení.

Postup demontáže kapalinové hlavy uvádí “Demontáž kapalinové 
hlavy - víko a rotory” na stran  32. Vyjm te a o ist te t snicí 
O-kroužek víka, ucpávky erpadla a sestavu matice rotoru. Zkon-
trolujte je a v p ípad  pot eby vym te.

POZNÁMKA: P i op tovném sestavování erpadla vždy vym -
ujte O-kroužky matice rotoru a O-kroužky ucpávky na stran  

produktu. Pokud dojde k zne išt ní oblasti za t mito t sn ními, 
obra te se na aplika ní inženýrské odd lení spole nosti SPX 
a vyžádejte si konkrétní postupy išt ní a dezinfekce, pro které 
je ov eno, že bakterie odstraní. Pokud se používá roztok chloru 
(200 ppm aktivního chloru), nem ly by v erpadle z stat žádné 
zbytkové usazeniny. 

	�
�
�����
isti e na bázi kyselin mají mnohem vyšší schopnost zp sobovat 

korozi kov  a sou ásti erpadla by nem ly z stávat v kyselých 
isticích roztocích déle, než je nutné. Jakékoli silné anorganické 

minerální kyseliny, které ohrožují vaše ruce, mohou ohrožovat 
i sou ásti erpadla. Viz „Koroze nerezové oceli“ na stran  9.

V aplikacích, kde m že materiál v erpadle b hem vypnutí erpa-
dla ztuhnout, se d razn  doporu uje provést išt ní CIP, pro-
pláchnutí nebo demontáž kapalinové hlavy a ru ní vy išt ní. Viz 
“Konstrukce pro išt ní CIP (Clean-In-Place)” na stran  20.

Poškozená p ední 
t sn ní tuku.

T sn ní m že být staré 
a opot ebené. 
B ity nejsou namazány tukem. 
H ídel je pod ucpávkami 
opot ebená. 
Opot ebená ložiska.

Vym te ucpávky. 
P i instalaci je t eba ádn  namazat tukem. 
Zkontrolujte povrch h ídele pod ucpávkami. 
Vym te ložiska.

Poškozené zadní 
olejové t sn ní.

T sn ní m že být staré 
a opot ebené. 
B ity nejsou namazány tukem. 
H ídel je pod ucpávkami 
opot ebená. 
Nedokonalé vycentrování s h ídelí 
p i montáži. 
Opot ebená ložiska.

Vym te ucpávky. 
P i instalaci je t eba ádn  namazat tukem. 
Zkontrolujte povrch h ídele pod ucpávkami. 
Vym te ložiska.
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Demontáž kapalinové 
hlavy - víko a rotory

POZNÁMKA: Spole nost SPX FLOW 
doporu uje vým nu elastomer  p i 
každém servisu erpadla. VAROVÁNÍ

Sou ásti erpadla a potrubí mohou mít ostré hrany. Se šrouby 
manipulujte opatrn , okraje mohou být ostré. P i instalaci a údrž-
b  erpadla noste rukavice, aby nedošlo ke zran ní.

	�
�
�����
P ed provád ním jakýchkoli úkon  údržby se ujist te, že je er-
padlo bezpe n  zajišt no šrouby nebo upnuto. Vlivem montáže 
i demontáže díl  se m ní t žišt  erpadla, což m že vést k p e-

vrácení erpadla, které by nebylo zajišt né.

Demontáž krytu

1. Vyjm te matice krytu z krytu. Uvoln te kryt z kolík  a ep  na 
t lese klepnutím gumovou palicí.

2. Položte kryt na chrán ný povrch, vnit ní stranou nahoru.

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout kryt modelu 210 nebo 320-U3, našroubujte 
šroub s okem do otvoru se závitem na krytu a p ipevn te zdvihací 
popruhy i et zy ke šroubu s okem. 

3. Sejm te a zkontrolujte ploché t sn ní krytu.

���������
erpadlo obsahuje vnit ní pohyblivé sou ásti. Nikdy b hem pro-

vozu NEVKLÁDEJTE ruce ani prsty do otvor  t lesa erpadla ani 
do oblasti pohonu. NEINSTALUJTE, NE IST TE, NEPROVÁ-
D JTE ÚDRŽBU ANI OPRAVY erpadel, pokud není vypnuto a 
zablokováno napájení a erpadla jsou zbavena tlaku, v opa ném 
p ípad  hrozí vážné zran ní. P ed odpojením potrubí erpadlo 
vypn te a vypus te z n j veškerý produkt.

Tabulka 4: Velikost klí e na matice 
krytu

Model U3 Velikost klí e

006, 015, 018, 030, 
040 5/8"

045, 060, 130, 180, 
220 7/8"

210, 320 1"

Obrázek 33 - Demontáž krytu

Obrázek 34 - Demontáž plochého 
t sn ní krytu
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Demontáž matic rotoru
1. P i demontáži matic rotoru použijte nástroj pro zablokování 

rotor  (katalog. . 139794+), aby se rotory neotá ely. 

POZNÁMKA: P i práci na rotoru vždy zablokujte rotor proti t le-
su, nikoliv proti druhému rotoru. Viz Obrázek 35.

POZNÁMKA: Spole nost SPX FLOW doporu uje používat 
nástr kový nástroj na ochranu matic rotoru. Viz Tabulka 5 
a strana 124.

2. Demontujte matice rotoru.

3. Demontujte O-kroužky matic rotoru z každé matice rotoru.

POZNÁMKA: O-kroužky z matice rotoru vyho te; jsou ur e-
ny pouze k jednorázovému použití.

Demontáž rotor

VAROVÁNÍ
Sou ásti erpadla a potrubí mohou mít ostré hrany. Se šrouby 
manipulujte opatrn , okraje mohou být ostré. P i instalaci a údrž-
b  erpadla noste rukavice, aby nedošlo ke zran ní.

Rotory vyjm te rukou. Umíst te rotory na chrán ný povrch, aby 
nedošlo k poškození díl  s úzkými tolerancemi.

POZNÁMKA: Mechanická ucpávka je vyobrazena na Obrázku 37.

U mechanických ucpávek pokra ujte.

Obrázek 35 - Demontáž matice rotoru

Tabulka 5: Velikost klí e na matice 
rotoru a nástr kový nástroj

Model U3 Velikost 
klí e

Nástr -
kový 

nástroj

006, 015, 018 15/16" 126533+

030, 040 1-1/4" 139795+

045, 060, 130 1-5/8" 139796+

180, 220 2-1/4" 139797+

210, 320 2-3/8" 126536+

Obrázek 36 - Demontáž O-kroužku

Obrázek 37 - Demontáž rotoru
U t snicích O-kroužk  p esko te na stran  64.
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Jednoduchá a dvojitá 
mechanická ucpávka

Demontáž rota ní a stacionární ucpávky na stran  
produktu
1. Demontujte rota ní ucpávku z rotoru.

2. Demontujte O-kroužek rota ní ucpávky z rotoru.

3. Demontujte stacionární ucpávku z t lesa erpadla.

4. Demontujte O-kroužek stacionární ucpávky ze stacionární 
ucpávky.

POZNÁMKA: O-kroužek obvykle vypadne s ucpávkou 
v kroku 3.

Obrázek 38 - Demontáž rota ní 
ucpávky

Obrázek 39 - Demontáž t snicího 
O-kroužku

Obrázek 40 - Demontáž stacionární 
ucpávky

Obrázek 41 - O-kroužek stacionární 
ucpávky

T sn ní a O-kroužky na stran  produktu v mechanické 
ucpávce U3 lze vym nit bez demontáže t lesa erpadla. 
Chcete-li tyto sou ásti pouze vym nit nebo opravit, p e-
sko te na “Montáž rota ní a stacionární ucpávky na stran  
produktu” na stran  61.
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Demontáž t lesa erpadla
1. Demontujte dva šrouby upev ující t leso

2. Demontujte t leso od p evodové sk ín . V p ípad  pot eby 
použijte plastovou pali ku a pomocí poklepávání vytáhn te 
t leso ze sk ín  p evodovky, dokud nebudou spojovací kolíky 
uvoln ny z pouzder.

3. Stáhn te t leso rovn  z ep , aby nedošlo k poškození sou-
ástí mechanické ucpávky.

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout t leso modelu 130, 180, 210, 220 nebo 
320-U3, použijte zdvihací popruh protažený otvory na obou stra-
nách t lesa. 

4. Položte t leso na chrán ný povrch s t sn ním sm ujícím 
nahoru, abyste chránili t sn ní.

POZNÁMKA: U jednoduché mechanické ucpávky pokra ujte. 
U dvojité mechanické ucpávky viz strana 43. 

Obrázek 42 - Demontáž šroub  
upev ujících t leso

Tabulka 6: Velikost klí e na šrouby upev ující t leso 

Model Velikost klí e

006, 015, 018, 030, 040 3/16"
045, 060, 130 1/4"

180, 220, 210, 320 5/16"

Obrázek 43 - Demontáž t lesa 
erpadla
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Jednoduchá mechanická 
ucpávka

Demontáž t snicích komponent
POZNÁMKA: U dvojité mechanické ucpávky viz strana 43.

1. Demontujte šrouby pouzdra ucpávky.

2. Demontujte pouzdro ucpávky. Obrázku 45 zobrazuje kon-
strukci pro 130-U3 a menší velikosti. Viz Obrázku 46 pro 
180-U3 a v tší velikosti.

3. Obrázku 46 zobrazuje konstrukci pro 180-U3 a v tší velikosti. 
Viz Obrázku 45 pro 130-U3 a menší velikosti.

Obrázek 44 - Demontáž šroub  
pouzdra ucpávky

Obrázek 45 - Demontáž pouzdra 
ucpávky

Obrázek 46 - Demontáž pouzdra 
ucpávky
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4. Demontujte vlnovou pružinu (na obrázku je 040-U3).

5. Demontujte hnací kroužek (na obrázku je 040-U3).

6. Pouze erpadla 130-U3 a menší:  
Demontujte kroužek h ídele.  
(180-U3 a v tší velikosti nemají h ídelový kroužek.)

POZNÁMKA: Chcete-li sestavit jednoduchou mechanickou 
ucpávku u erpadel 130-U3 a menších, pokra ujte. U erpadel 
180-U3 a v tších viz strana 41.

Obrázek 47 - Demontáž vlnové 
pružiny

Obrázek 48 - Demontáž hnacího 
kroužku

Obrázek 49 - Demontáž kroužku 
h ídele
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130-U3 a menší erpadla: Montáž komponent  
ucpávky (jednoduchá mechanická ucpávka)

POZNÁMKA: Spole nost SPX FLOW 
doporu uje vým nu elastomer  p i 
každém servisu erpadla.

POZNÁMKA: U jednoduché mechanické ucpávky u erpadel 
180-U3 a v tších viz strana 41. U dvojité mechanické ucpávky viz 
strana 43.

1. Pro každou ucpávku si rozložte požadované sou ásti 
(na obrázku je 040-U3).

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout t leso modelu 130, 180, 210, 220 nebo 
320-U3, použijte zdvihací popruh protažený otvory na obou stra-
nách t lesa. 

2. Namontujte h ídelový kroužek tak, aby otvory v drážce sm -
ovaly sm rem k vám, viz Obrázku 51.

POZNÁMKA: Dejte pozor, aby otvory v drážce v kroužku h í-
dele byly kolmé k port m a aby byly v linii s vývrty. Viz Obrá-
zek 57 na stran  40.

3. Obrázku 52 ukazuje namontovaný h ídelový kroužek.

Obrázek 50 - Jednoduchá mechanická 
ucpávka (na obrázku je 040-U3)

Obrázek 51 - Montáž kroužku h ídele

Obrázek 52 - Namontovaný kroužek
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4. Namontujte kroužek pohonu tak, aby výstupky sm ovaly 
k t lesu erpadla.

POZNÁMKA: Bo ní strana vý n lku hnacího kroužku, která 
vy nívá, je oto ená sm rem k t lesu; plochá strana vý n lku 
je oto ená nahoru. (Plochá strana vý n lku je obrácená 
k fotoaparátu na Obrázku 53 a Obrázek 54.)

5. Obrázek 54 zobrazuje namontovaný kroužek pohonu. 

6. Namontujte vlnovou pružinu a vyst e te ji na kroužku 
pohonu.

7. Obrázku 56 zobrazuje namontovanou vlnovou pružinu.

Obrázek 53 - Montáž kroužku pohonu

Obrázek 54 - namontovaný kroužek 
pohonu (130-U3 a menší

Obrázek 55 - Montáž vlnové pružiny

Obrázek 56 - Namontovaná vlnová 
pružina
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8. Namontujte pouzdro ucpávky, viz Obrázku 57.

POZNÁMKA: Dbejte na zarovnání vý n lk  kroužku pohonu 
a kroužku h ídele.

9. Namažte závity šroub  pouzdra ucpávky prost edkem proti 
zad ení potraviná ské kvality. Zatla te na pouzdro ucpávky, 
aby se stla ila t snicí pružina, a namontujte 4 šrouby pouz-
dra ucpávky.

10. Utáhn te šrouby na p edepsaný utahovací moment:

11. Obrázku 59 zobrazuje namontované pouzdro ucpávky.

12. Zopakujte tyto kroky u druhé ucpávky.

Obrázek 57 - Montáž pouzdra ucpávky

Obrázek 58 - Montáž šroub  
pouzdra ucpávky

Tabulka 7: Utahovací moment šroub  pouzdra ucpávky

Model U3 Utahovací moment 
šroub  pouzdra ucpávky

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 N·m

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14,8 ft-lb / 20 N·m 

Obrázek 59 - Namontované 
pouzdro ucpávky

P ejd te na “Montáž t lesa erpadla” na stran  60.
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180-U3 a v tší erpadla: Montáž komponent  
ucpávky (jednoduchá mechanická ucpávka)

POZNÁMKA: Spole nost SPX FLOW 
doporu uje vým nu elastomer  p i 
každém servisu erpadla.

POZNÁMKA: U jednoduché mechanické ucpávky u erpadel 
130-U3 a menších, viz strana 38. U dvojité mechanické ucpávky 
viz strana 54.

1. Pro každou ucpávku si rozložte požadované sou ásti.

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout t leso modelu 130, 180, 210, 220 nebo 
320-U3, použijte zdvihací popruh protažený otvory na obou stra-
nách t lesa. 

2. Namontujte kroužek pohonu podle Obrázku 60. Bo ní strana 
vý n lku hnacího kroužku, která vy nívá, je oto ená sm rem 
k t lesu; plochá strana vý n lku je oto ená nahoru. (Plochá 
strana vý n lku je obrácená k fotoaparátu na Obrázku 60
a Obrázku 61.)

POZNÁMKA: Viz též výkres s pohledem na rozložené ásti 
ucpávky na stran  118

3. Obrázku 61 zobrazuje namontovaný kroužek pohonu. 

4. Namontujte vlnovou pružinu a vyst e te ji na kroužku 
pohonu. Obrázku 62 zobrazuje namontovanou vlnovou 
pružinu.

Obrázek 60 - Montáž kroužku pohonu

Obrázek 61 - Namontovaný 
kroužek pohonu

Obrázek 62 - Namontovaná 
vlnová pružina
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5. Namontujte pouzdro ucpávky, viz Obrázku 63. Zarovnejte 
zá ezy v pouzdru ucpávky s vý n lky na kroužku pohonu 
(namontovaný v kroku 3 na stran  41). Dbejte na to, aby plo-
chá strana pouzdra ucpávky byla umíst na mezi otvory (zná-
zorn no namontované na Obrázku 65).

6. Namažte závity šroub  pouzdra ucpávky prost edkem proti 
zad ení potraviná ské kvality. Zatla te na pouzdro ucpávky, 
aby se stla ila t snicí pružina, a namontujte 4 šrouby pouz-
dra ucpávky.

7. Utáhn te šrouby na p edepsaný utahovací moment:

8. Obrázku 65 zobrazuje namontované pouzdro ucpávky.

9. Zopakujte tyto kroky u druhé ucpávky.

Obrázek 63 - Montáž pouzdra ucpávky

Obrázek 64 - Montáž šroub  
pouzdra ucpávky

Tabulka 8: Utahovací moment šroub  pouzdra ucpávky

Model U3 Utahovací moment 
šroub  pouzdra ucpávky

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 N·m

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14,8 ft-lb / 20 N·m 

Obrázek 65 - Namontované 
pouzdro ucpávky

P ejd te na “Montáž t lesa erpadla” na stran  60.
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Dvojitá mechanická 
ucpávka

Demontáž sou ástí ucpávky na stran  oplachu
POZNÁMKA: U jednoduché mechanické ucpávky, viz strana 36. 
U t snicích O-kroužk  viz strana 66. 

1. Demontujte rota ní ucpávku na stran  oplachu z každé h í-
dele. Dejte pozor, abyste ucpávky p i demontáži nepoškodili.

2. Demontujte O-kroužek rota ní ucpávky na stran  oplachu 
z každého h ídele.

3. Z každého h ídele erpadla demontujte stav cí kroužek.

4. Demontujte O-kroužek stav cího kroužku z drážky h ídele na 
každém h ídeli.

POZNÁMKA: P ed instalací nových O-kroužk  zkontrolujte, 
zda drážky O-kroužk  na h ídelích nejsou poškozeny, a v p í-
pad  pot eby h ídele opravte nebo vym te.

POZNÁMKA: Zkontrolujte plochá místa na uložení h ídele 
a v p ípad  pot eby h ídele opravte nebo vym te.

Obrázek 66 - Demontáž rota ní 
ucpávky na stran  oplachu

Obrázek 67 - Demontáž O-kroužku

Obrázek 68 - Demontáž stav cího 
kroužku

Obrázek 69 - O-kroužek stav cího 
kroužku
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5. Demontujte 3 upev ovací šrouby stacionární ucpávky z 
každého pouzdra ucpávky (na obrázku je 040-U3).

POZNÁMKA: Ucpávku lze odstranit uvoln ním 2 šroub  
a odstran ním t etího šroubu.

6. Demontujte stacionární ucpávku na stran  oplachu 
(na obrázku je 040-U3).

7. Zkontrolujte, zda nejsou epy pouzdra ucpávky poškozeny, a 
p ípadn  je opravte nebo vym te. Jsou-li epy uvoln né, 
vym te je za nové.

8. Demontujte vlnovou pružinu (na obrázku je 040-U3).

9. Demontujte O-kroužek stacionární ucpávky (na obrázku je 
040-U3).

Obrázek 70 - Demontáž upev ovacích 
šroub  ucpávky

Obrázek 71 - Demontáž stacionární 
ucpávky

Obrázek 72 - Demontáž vlnové 
pružiny

Obrázek 73 - Umíst ní t snicího 
O-kroužku
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10. Demontujte 4 šrouby pouzdra ucpávky (na obrázku 
je 040-U3).

11. Demontujte pouzdro ucpávky (na obrázku je 040-U3). Šipka 
na Obrázku 75 ukazuje na umíst ní O-kroužku pouzdra 
ucpávky u erpadel 130-U3 a menších.

12. ( erpadla 130-U3 a menší) Demontujte O-kroužek pouzdra 
ucpávky z kroužku h ídele. Umíst ní O-kroužku pouzdra 
ucpávky viz Obrázku 75.

13. ( erpadla 180-U3 a v tší) Demontujte O-kroužek pouzdra 
ucpávky z pouzdra ucpávky.

POZNÁMKA: U erpadla 180-U3 a v tších je O-kroužek 
pouzdra ucpávky namontován na pouzdru ucpávky.

Obrázek 74 - Šrouby pouzdra ucpávky

Obrázek 75 - Demontáž pouzdra 
ucpávky

Obrázek 76 - Demontáž O-kroužku 
pouzdra ucpávky

Obrázek 77 - Demontáž O-kroužku 
pouzdra ucpávky
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14. Demontujte kroužek pohonu. (na obrázku je 040-U3)

Demontujte kroužek h ídele. (Platí pouze pro erpadla 130-U3 
a menší. erpadla 180-U3 a v tší nemají h ídelový kroužek.) 

1. Zopakujte tyto kroky u druhé ucpávky.

POZNÁMKA: Chcete-li sestavit dvojitou mechanickou ucpávku 
u erpadel 130-U3 a menších, pokra ujte. U erpadel 180-U3 
a v tších viz strana 54.

Obrázek 78 - Demontáž hnacího 
kroužku

Obrázek 79 - Demontáž kroužku 
h ídele
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130-U3 a menší erpadla: Montáž komponent  
ucpávky (dvojitá mechanická ucpávka)
POZNÁMKA: U dvojité mechanické ucpávky u erpadel 180-U3 
a v tších viz strana 54. U jednoduché mechanické ucpávky, viz 
strana 38.

1. Pro každou ucpávku si rozložte požadované sou ásti (na 
obrázku Obrázku 80 jsou díly pro jednu ucpávku na erpadlo 
velikosti 040-U3).

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout t leso modelu 130, 180, 210, 220 nebo 
320-U3, použijte zdvihací popruh protažený otvory na obou stra-
nách t lesa. 

2. Namontujte h ídelový kroužek tak, aby otvory v drážce sm -
ovaly sm rem k vám, viz Obrázku 81.

POZNÁMKA: Dejte pozor, aby otvory v drážce v kroužku h í-
dele byly kolmé k port m a aby byly v linii s vývrty. Viz Obrá-
zek 87 na stran  49.

3. Obrázku 82 ukazuje namontovaný h ídelový kroužek.

Obrázek 80 - Dvojitá mechanická 
ucpávka (na obrázku je 040-U3)

Obrázek 81 - Montáž kroužku h ídele

Obrázek 82 - Namontovaný h ídelový 
kroužek
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4. Namontujte kroužek pohonu podle Obrázku 83. Bo ní strana 
vý n lku hnacího kroužku, která vy nívá, je oto ená sm rem 
k t lesu; plochá strana vý n lku je oto ená nahoru. (Plochá 
strana vý n lku je obrácená k fotoaparátu na Obrázku 83 a 
Obrázku 84.)

5. Dejte pozor na orientaci vý n lk ; u erpadel 130-U3 a men-
ších jsou vý n lky hnacího kroužku kolmé na bo ní otvory 
t lesa. Orientace p i montáži viz Obrázek 87 na stran  49.

6. Obrázku 84 zobrazuje namontovaný kroužek pohonu. 

7. Namontujte O-kroužek pouzdra ucpávky. O-kroužek je 
uložen v t lese, kolem kroužku h ídele. Viz Obrázku 86.

8. Obrázku 86 zobrazuje namontovaný O-kroužek pouzdra 
ucpávky.

Obrázek 83 - Montáž kroužku pohonu

Obrázek 84 - Namontovaný kroužek 
pohonu 

Obrázek 85 - Montáž O-kroužku 
pouzdra ucpávky

Obrázek 86 - Namontovaný O-kroužek 
pouzdra ucpávky
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9. Namontujte pouzdro ucpávky. 

10. Namontujte 4 šrouby pouzdra ucpávky. Utáhn te šrouby na 
p edepsaný utahovací moment:

11. Obrázku 89 zobrazuje namontované pouzdro ucpávky. Pozor 
na orientaci oplachovacích port  (šipky).

12. Namontujte namazaný O-kroužek stacionární ucpávky, jak je 
znázorn no na Obrázku 90. 

Obrázek 87 - Montáž pouzdra ucpávky

Obrázek 88 - Šrouby pouzdra ucpávky

Tabulka 9: Utahovací moment šroub  pouzdra ucpávky

Model U3 Utahovací moment 
šroub  pouzdra ucpávky

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 N·m

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14,8 ft-lb / 20 N·m 

Obrázek 89 - Namontované pouzdro 
ucpávky

Obrázek 90 - Montáž t snicího 
O-kroužku
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13. O-kroužek stacionární ucpávky se nachází mezi pouzdrem 
ucpávky a kroužkem pohonu.

14. Namontujte vlnovou pružinu.

15. Obrázku 93 zobrazuje namontovanou vlnovou pružinu.

16. Namontujte stacionární ucpávku na stran  oplachu a ujist te 
se, že jsou zá ezy na t sn ní vyrovnány s epy pouzdra 
ucpávky.

Obrázek 91 - Umíst ní t snicího 
O-kroužku

Obrázek 92 - Montáž vlnové pružiny

Obrázek 93 - Namontovaná vlnová 
pružina

Obrázek 94 - Montáž stacionární 
ucpávky na stran  oplachu
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17. Obrázku 95 vyobrazuje namontovanou stacionární ucpávku 
na stran  oplachu. Dejte pozor, aby zá ezy (bílá šipka) byly 
vyrovnány s epy pouzdra ucpávky ( erná šipka).

18. Namontujte 3 upev ovací šrouby ucpávky. Šrouby utáhn te 
rukou až nadoraz.

19. Zopakujte tyto kroky p i montáži druhé ucpávky.

20. Obrázku 97 zobrazuje namontované ob  ucpávky.

21. Ujist te se, že se každé t sn ní snadno pohybuje dovnit  a 
ven tím, že zatla íte prstem na t sn ní. Pokud se t sn ní 
nepohybuje, sestavte t sn ní znovu a znovu to vyzkoušejte.

Obrázek 95 - Namontovaná 
stacionární ucpávka na stran  oplachu

Obrázek 96 - Montáž upev ovacích 
šroub  ucpávky

Obrázek 97 - Namontované ucpávky

Obrázek 98 - Zatla it prsty
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22. Namontujte namazaný O-kroužek stav cího kroužku do 
drážky h ídele. 

23. Obrázku 100 zobrazuje O-kroužek namontovaný v drážce 
h ídele.

24. Na každý h ídel erpadla namontujte stav cí kroužek. Neza-
pome te vyrovnat plošky na stav cím kroužku s ploškami na 
hnacím h ídeli.

25. Obrázku 102 zobrazuje namontovaný stav cí kroužek.

Obrázek 99 - Montáž O-kroužku

Obrázek 100 - Namontovaný O-kroužek

Obrázek 101 - Montáž stav cího 
kroužku

Obrázek 102 - Namontovaný stav cí 
kroužek
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26. Namontujte O-kroužek rota ní ucpávky na každý h ídel. 

27. Obrázku 104 ukazuje O-kroužek rota ní ucpávky namonto-
vaný na h ídel.

28. Namontujte rota ní ucpávku na stran  oplachu na h ídel 
a zarovnejte vý n lek s vý ezem na t sn ní.

29. Obrázku 106 zobrazuje namontovanou ucpávku.

Obrázek 103 - Montáž O-kroužku

Obrázek 104 - Namontovaný O-kroužek

Obrázek 105 - Montáž rota ní ucpávky 
na stran  oplachu

Obrázek 106 - Namontovaná rota ní 
ucpávka

P ejd te na “Montáž t lesa erpadla” na stran  60.
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180-U3 a v tší erpadla: Montáž komponent  
ucpávky (dvojitá mechanická ucpávka)
POZNÁMKA: U erpadel 130-U3 a menších, viz strana 47. 
U jednoduché mechanické ucpávky, viz strana 41.

1. Pro každou ucpávku si rozložte požadované sou ásti.

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout t leso modelu 130, 180, 210, 220 nebo 
320-U3, použijte zdvihací popruh protažený otvory na obou stra-
nách t lesa. 

2. Namontujte kroužek pohonu podle Obrázku 107. Bo ní 
strana vý n lku hnacího kroužku, která vy nívá, je oto ená 
sm rem k t lesu; plochá strana vý n lku je oto ená nahoru. 
(Plochá strana vý n lku je obrácená k fotoaparátu na 
Obrázku 107 a Obrázku 108.)

3. Dejte pozor na orientaci vý n lk ; u erpadel 180-U3 a v t-
ších jsou vý n lky hnacího kroužku rovnob žné s bo ními 
otvory t lesa, viz Obrázku 107 a Obrázku 108.

4. Obrázku 108 zobrazuje namontovaný kroužek pohonu.

5. Namontujte O-kroužek pouzdra ucpávky na pouzdro 
ucpávky. 

Obrázek 107 - Montáž kroužku 
pohonu

Obrázek 108 - Namontovaný kroužek 
pohonu

Obrázek 109 - Montáž O-kroužku 
pouzdra ucpávky
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6. Namontujte pouzdro ucpávky. Zarovnejte zá ezy v pouzdru 
ucpávky s vý n lky na kroužku pohonu.

7. Obrázku 111 zobrazuje pouzdro ucpávky 180-U3 na míst . 
Dejte pozor na orientaci plošky (šipka), aby sm ovala ke 
st edu t lesa erpadla.

8. Namontujte 4 šrouby pouzdra ucpávky. Utáhn te šrouby na 
p edepsaný utahovací moment:

Obrázek 110 - Namontovaný 
O-kroužek pouzdra ucpávky

Obrázek 111 - Pouzdro ucpávky 
na míst

Obrázek 112 - Šrouby pouzdra 
ucpávky

Tabulka 10: Utahovací moment šroub  pouzdra ucpávky

Model U3 Utahovací moment 
šroub  pouzdra ucpávky

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 N·m

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14,8 ft-lb / 20 N·m 
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9. Namontujte namazaný O-kroužek stacionární ucpávky, jak je 
znázorn no na Obrázku 113. 

10. O-kroužek stacionární ucpávky se nachází mezi pouzdrem 
ucpávky a kroužkem pohonu.

11. Namontujte vlnovou pružinu.

12. Namontujte stacionární ucpávku na stran  oplachu a ujist te 
se, že jsou zá ezy na ucpávce (bílá šipka) vyrovnány s epy 
pouzdra ucpávky ( erná šipka).

Obrázek 113 - Montáž t snicího 
O-kroužku

Obrázek 114 - Umíst ní t snicího 
O-kroužku

Obrázek 115 - Namontovaná vlnová 
pružina

Obrázek 116 - Montáž stacionární 
ucpávky na stran  oplachu
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13. Namontujte 3 upev ovací šrouby ucpávky. Šrouby utáhn te 
rukou až nadoraz.

14. Ujist te se, že se t sn ní snadno pohybuje dovnit  a ven tím, 
že zatla íte prstem na t sn ní. Pokud se t sn ní nepohy-
buje, sestavte t sn ní znovu a znovu to vyzkoušejte.

15. Zopakujte tyto kroky p i montáži druhé ucpávky.

16. Namontujte namazaný O-kroužek stav cího kroužku do 
drážky h ídele. 

17. Obrázku 120 zobrazuje O-kroužek namontovaný v drážce 
h ídele.

Obrázek 117 - Montáž upev ovacích 
šroub  ucpávky

Obrázek 118 - Zatla it prsty

Obrázek 119 - Montáž O-kroužku

Obrázek 120 - Namontovaný O-kroužek
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18. Na každý h ídel erpadla namontujte stav cí kroužek. Neza-
pome te vyrovnat plošky na stav cím kroužku s ploškami na 
hnacím h ídeli.

19. Obrázku 122 zobrazuje namontovaný stav cí kroužek.

20. Namontujte O-kroužek rota ní ucpávky na každý h ídel. 

21. Obrázku 124 ukazuje O-kroužek rota ní ucpávky namonto-
vaný na h ídel.

Obrázek 121 - Montáž stav cího 
kroužku

Obrázek 122 - Namontovaný stav cí 
kroužek

Obrázek 123 - Montáž O-kroužku

Obrázek 124 - Namontovaný 
O-kroužek
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22. Namontujte rota ní ucpávku na stran  oplachu na h ídel 
a zarovnejte vý n lek s vý ezem na t sn ní.

23. Obrázku 126 zobrazuje namontovanou ucpávku.

Obrázek 125 - Montáž rota ní ucpávky 
na stran  oplachu

Obrázek 126 - Namontovaná rota ní 
ucpávka
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Jednoduchá a dvojitá 
mechanická ucpávka

Montáž t lesa erpadla

1. Namontujte t leso erpadla na p evodovou sk í . Ujist te se, 
že vodicí epy t lesa erpadla jsou vyrovnány s objímkou 
správného rozm ru na p evodové sk íni. 

POZNÁMKA: Na obrázku je dvojitá mechanická ucpávka.

2. Obrázku 128 zobrazuje t leso erpadla namontované na p e-
vodové sk íni.

3. Namontujte šrouby upev ující t leso. Namažte závity pro-
st edkem proti zad ení potraviná ské kvality. Lehce rukou 
utáhn te šrouby tak, aby t leso erpadla pevn  sed lo na 
p evodové sk íni.

Obrázek 127 - Montáž t lesa erpadla

	�
�
�����
P ed provád ním jakýchkoli úkon  údržby se ujist te, že je er-
padlo bezpe n  zajišt no šrouby nebo upnuto. Vlivem montáže 
i demontáže díl  se m ní t žišt  erpadla, což m že vést k p e-

vrácení erpadla, které by nebylo zajišt né.

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout t leso modelu 130, 180, 210, 220 nebo 
320-U3, použijte zdvihací popruh protažený otvory na obou stra-
nách t lesa.

Obrázek 128 - Nainstalované t leso 
erpadla

Obrázek 129 - Montáž šroub  
upev ujících t leso
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Montáž rota ní a stacionární ucpávky na stran  
produktu
POZNÁMKA: Platí pro jednoduchou i dvojitou mechanickou 
ucpávku.

1. Namontujte namazaný O-kroužek stacionární ucpávky na 
stacionární ucpávku.

2. Obrázku 131 zobrazuje O-kroužek namontovaný na stacio-
nární ucpávku.

3. Namontujte stacionární ucpávku do t lesa erpadla. Zarov-
nejte zá ezy v t sn ní s vý n lky na kroužku pohonu (viz šip-
ka na Obrázku 132). Zatla te t sn ní do erpadla tak, aby se 
O-kroužek mohl usadit do otvoru a držet t sn ní na míst . 

4. Po namontování stacionární ucpávky na ni zatla te a m la by 
se voln  vrátit zp t. Pokud se nevrátí zp t, zkontrolujte 
namontování ucpávky.

Obrázek 130 - Montáž t snicího 
O-kroužku

Obrázek 131 - Namontovaný 
O-kroužek t sn ní

Obrázek 132 - Montáž stacionární 
ucpávky

Obrázek 133 - Zatla ená stacionární 
ucpávka
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5. Obrázku 134 vyobrazuje namontovanou stacionární 
ucpávku.

6. Namontujte namazaný O-kroužek rota ní ucpávky na rotor. 

7. Obrázku 136 zobrazuje namontovaný O-kroužek.

Obrázek 134 - Namontovaná 
stacionární ucpávka

Obrázek 135 - Montáž t snicího 
O-kroužku

Obrázek 136 - Namontovaný 
O-kroužek t sn ní
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8. Namontujte rota ní ucpávku na rotor. Zarovnejte zá ezy na 
t sn ní s epy na rotoru.

9. Po namontování se musí rota ní ucpávka pevn  usadit na 
rotor, viz Obrázku 138.

10. Ujist te se, že O-kroužek t sn ní není sk ípnutý.

11. Pokud je O-kroužek sk ípnutý, jak je zobrazeno na 
Obrázku 139, zatla te O-kroužek nástrojem pro demontáž 
O-kroužk  b hem zasouvání ucpávky. 
(pro katalogové íslo, viz „Nástroj pro demontáž O-kroužk “ 
na stran  124.)

Obrázek 137 - Montáž rota ní ucpávky

Obrázek 138 - Namontovaná rota ní 
ucpávka

Obrázek 139 - Sk ípnutý O-kroužek 
t sn ní

Obrázek 140 - Zatla ený O-kroužek

P ejd te na “Montáž rotor ” na stran  73.
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T snicí O-kroužek Demontáž sou ástí ucpávky na stran  produktu
POZNÁMKA: P i demontáži rotoru obvykle nedojde k odstran ní 
objímky; objímka musí být odstran na samostatn . Obrázku 141 
zobrazuje objímku z stávající po demontáži rotoru.

1. Uchopte objímku prsty a vytáhn te ji z pouzdra ucpávky.

2. Demontujte p ední O-kroužek objímky (ozna ený šipkou na 
Obrázku 142) z objímky a vyho te ho.

Demontáž jediného O-kroužku nebo p edního O-kroužku 
u dvojitého O-kroužku

1. Demontujte p ední O-kroužek bu  pomocí standardního 
nástroje pro demontáž O-kroužku (katalog. . AD0096001, 
viz obrázek), nebo pomocí nástroje pro demontáž dvojitého 
O-kroužku U3 (katalog. . 140062+, viz Obrázku 144).

2. Vyho te použitý O-kroužek.

Demontáž zadního O-kroužku u dvojitého O-kroužku

1. Použijte nástroj pro demontáž dvojitého O-kroužku U3, kata-
log. . 140062+.

Obrázek 141 - Objímka zbývající 
po vyjmutí rotoru

Obrázek 142 - Demontáž objímky, 
O-kroužku

Obrázek 143 - Demontáž O-kroužku

Obrázek 144 - Demontáž O-kroužku
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2. O-kroužek dosedne do drážky na pouzdru ucpávky. Zasu te 
nástroj s há kem na nástroji sm ujícím dol  (sm rem 
k drážce) mezi O-kroužek a drážku a uvoln te O-kroužek. 

3. Potom oto te nástroj tak, aby há ek sm oval opa ným sm -
rem (k h ídeli) a vytáhn te O-kroužek z pouzdra ucpávky.

4. Vyho te použitý O-kroužek.

Demontáž t lesa erpadla
1. Demontujte dva šrouby upev ující t leso

2. Demontujte t leso od p evodové sk ín . V p ípad  pot eby 
použijte plastovou pali ku a pomocí poklepávání vytáhn te 
t leso ze sk ín  p evodovky, dokud nebudou spojovací kolíky 
uvoln ny z pouzder.

3. Stáhn te t leso rovn  z ep , aby nedošlo k poškození sou-
ástí mechanické ucpávky.

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout t leso modelu 130, 180, 210, 220 nebo 
320-U3, použijte zdvihací popruh protažený otvory na obou stra-
nách t lesa. 

4. Položte t leso na chrán ný povrch s t sn ním sm ujícím 
nahoru, abyste chránili t sn ní.

Obrázek 145 - Demontáž O-kroužku

Obrázek 146 - Demontáž O-kroužku

Objímka ucpávky a O-kroužky v ucpávce U3 lze vym nit 
bez demontáže t lesa erpadla. 
Chcete-li tyto sou ásti pouze vym nit nebo opravit, p e-
sko te na “Montáž t snicího O-kroužku” na stran  71.

Obrázek 147 - Demontáž šroub  
upev ujících t leso

Tabulka 11: Velikost klí e na šrouby upev ující t leso 

Model Velikost klí e

006, 015, 018, 030, 040 3/16"
045, 060, 130 1/4"

180, 220, 210, 320 5/16"

Obrázek 148 - Demontáž t lesa 
erpadla
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Demontáž sou ástí ucpávky na stran  oplachu
1. Pomocí imbusového klí e demontujte šrouby.

2. Demontujte pouzdro ucpávky.

3. Demontujte O-kroužek pouzdra ucpávky a vyho te jej.

4. Demontujte vlnovou pružinu z h ídele.

Obrázek 149 - Demontáž šroub

Obrázek 150 - Demontáž 
pouzdra ucpávky

Obrázek 151 - Demontáž O-kroužku

Obrázek 152 - Demontáž 
vlnové pružiny
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5. Demontujte sedlo ucpávky z h ídele.

6. Demontujte zadní O-kroužek objímky z drážky na h ídeli 
a vyho te jej.

Montáž komponent  t sn ní t lesa
1. Umíst te t leso na chrán ný povrch. Namažte a namontujte 

O-kroužek pouzdra ucpávky. Obrázku 155 zobrazuje namon-
tovaný O-kroužek pouzdra ucpávky.

Obrázek 153 - Demontáž sedla 
ucpávky

Obrázek 154 - Demontáž O-kroužku

Obrázek 155 - Namontovaný 
O-kroužek pouzdra ucpávky
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2. Vyrovnejte otvory pro šrouby v pouzd e ucpávky s otvory na 
t lese.

3. U dvojitého t snicího O-kroužku umíst te pouzdro tak, aby 
se oplachovací otvory nacházely blíže k vn jší ásti t lesa 
(nikoli blíže ke st edu).

4. Namažte závity šroub  pouzdra ucpávky prost edkem proti 
zad ení potraviná ské kvality. Pomocí inbusového klí e 
namontujte 4 šrouby pouzdra ucpávky.

5. Utáhn te šrouby na p edepsaný utahovací moment:

6. Zopakujte tyto kroky u druhého pouzdra ucpávky. 
Obrázku 159 zobrazuje namontované pouzdro ucpávky.

Obrázek 156 - Vyrovnání otvor  
pro šrouby

Obrázek 157 - Umíst ní 
otvoru oplachu

Obrázek 158 - Montáž šroub

Tabulka 12: Utahovací moment šroub  pouzdra ucpávky

Model U3 Utahovací moment 
šroub  pouzdra ucpávky

006, 015, 018 7,4 ft-lb / 10 N·m

030, 040, 045, 060, 
130, 180, 220, 210, 320 14,8 ft-lb / 20 N·m 

Obrázek 159 - Namontovaná 
pouzdra ucpávky
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Namontujte t snicí O-kroužek
1. Namažte zadní O-kroužek objímky a nainstalujte jej do 

drážky na h ídeli.

2. Obrázku 161 ukazuje O-kroužek namontovaný na h ídeli.

3. Dejte pozor, aby plošky na sedlu ucpávky byly vyrovnány 
s ploškami h ídeli a nasa te sedlo ucpávky na h ídel.

4. Obrázku 163 zobrazuje sedlo ucpávky namontované na 
h ídel.

Obrázek 160 - Namazání a montáž 
O-kroužku

Obrázek 161 - Namontovaný 
O-kroužek

Obrázek 162 - Montáž sedla ucpávky

Obrázek 163 - Namontované sedlo 
ucpávky
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5. Namontujte vlnovou pružinu na h ídel.

Montáž t lesa erpadla

1. Namontujte t leso erpadla na p evodovou sk í . Ujist te se, 
že vodicí epy t lesa erpadla jsou vyrovnány s objímkou 
správného rozm ru na p evodové sk íni. 

POZNÁMKA: Na obrázku je dvojitá mechanická ucpávka.

2. Obrázku 166 zobrazuje t leso erpadla namontované na p e-
vodové sk íni.

Obrázek 164 - Montáž vlnové pružiny

Obrázek 165 - Montáž t lesa erpadla

	�
�
�����
P ed provád ním jakýchkoli úkon  údržby se ujist te, že je er-
padlo bezpe n  zajišt no šrouby nebo upnuto. Vlivem montáže 
i demontáže díl  se m ní t žišt  erpadla, což m že vést k p e-

vrácení erpadla, které by nebylo zajišt né.

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout t leso modelu 130, 180, 210, 220 nebo 
320-U3, použijte zdvihací popruh protažený otvory na obou stra-
nách t lesa.

Obrázek 166 - Nainstalované t leso 
erpadla
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3. Namontujte šrouby upev ující t leso. Namažte závity pro-
st edkem proti zad ení potraviná ské kvality. Lehce rukou 
utáhn te šrouby tak, aby t leso erpadla pevn  sed lo na 
p evodové sk íni.

Montáž t snicího O-kroužku
POZNÁMKA: Nemažte O-kroužek ucpávky.

1. U O-kroužku jednoduché ucpávky namontujte O-kroužek 
ucpávky do p ední drážky v pouzdru ucpávky.

2. U O-kroužku dvojité ucpávky namontujte nejd íve zadní 
O-kroužek, potom namontujte p ední O-kroužek. O-kroužky 
zapadají do drážek v pouzdru ucpávky.

Montáž komponent  rota ní ucpávky
1. Namažte a namontujte p ední O-kroužek objímky na rotor.

2. Obrázku 170 zobrazuje namontovaný p ední O-kroužek 
objímky.

Obrázek 167 - Montáž šroub  
upev ujících t leso

Obrázek 168 - Montáž t snicího 
O-kroužku

Obrázek 169 - Montáž p edního 
O-kroužku objímky

Obrázek 170 - Namontovaný p ední 
O-kroužek objímky
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3. Vyrovnejte zá ez (bílá šipka) v objímce O-kroužku s kolíkem 
( erná šipka) na rotoru. 

4. Natla te objímku na místo na rotoru.

5. Obrázku 173 zobrazuje objímku ucpávky namontovanou na 
rotor.

6. Namažte vn jší povrch objímky ucpávky.

7. Pokra ujte instalací rotor .

POZNÁMKA: Mechanické ucpávky jsou zobrazeny v sekci 
“Montáž rotor ”, ale pokyny platí také pro ucpávku 
z O-kroužku.

Obrázek 171 - Vyrovnání zá ezu 
a kolíku

Obrázek 172 - Natla ení objímky 
na místo

Obrázek 173 - Namontovaná objímka 
ucpávky

Obrázek 174 - Mazání objímky 
ucpávky
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Montáž kapalinové hlavy - 
víko a rotory

Montáž rotor
POZNÁMKA: Mechanické ucpávky jsou zobrazeny v sekci, ale 
pokyny platí také pro ucpávku z O-kroužku.

1. Vyrovnejte asovací drážku rotoru a h ídel erpadla.

POZNÁMKA: Na obrázku je mechanická ucpávka.

2. Obrázku 176 zobrazuje asovací drážku h ídele.

POZNÁMKA: Na obrázku je mechanická ucpávka.

3. Zatla te rotor na h ídel. 

POZNÁMKA: Když zatla íte na rotor, m li byste cítit tlak z 
pružiny ucpávky. (U ucpávky s O-kroužkem byste m li cítit 
malý tlak od pružiny, ale ne tak jako z mechanické ucpávky.)

POZNÁMKA: Na obrázku je mechanická ucpávka.

Obrázek 175 - asovací drážka rotoru

Obrázek 176 - asovací drážka 
h ídele

Obrázek 177 - Zatla te rotor na h ídel
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4. Obrázku 178 zobrazuje namontovaný rotor. Zopakujte tyto 
kroky p i montáži druhého rotoru.

Montáž matic rotoru
1. Nasa te namazaný O-kroužek matice rotoru na matici rotoru.

2. Obrázku 180 zobrazuje namontovaný O-kroužek matice 
rotoru.

Obrázek 178 - Namontovaný rotor

Obrázek 179 - Montáž O-kroužku

Obrázek 180 - Namontovaný 
O-kroužek
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3. Na závity h ídele naneste malé množství prost edku proti 
„sr stání“ závitu, pak namontujte matici rotoru. 

4. Zopakujte tyto kroky u druhého rotoru.

5. P i montáži matic rotoru zasu te nástroj pro zablokování 
rotor  (katalog. . 139794+), aby se rotory neotá ely.

POZNÁMKA: P i práci na rotoru vždy zablokujte rotor proti 
t lesu, nikoliv proti druhému rotoru. Viz Obrázek 182.

POZNÁMKA: Spole nost SPX FLOW doporu uje používat 
nástr kový nástroj (viz níže) na ochranu matic rotoru p i uta-
hování.

6. Dotáhn te matice rotoru na p edepsaný moment (viz 
tabulka 14). Po zašroubování odstra te nástroj pro zabloko-
vání rotoru.

	�
�
�����
K utažení matic rotoru správným utahovacím momentem použijte 
momentový klí . Nedostate né dotažení matic by mohlo vést 
k uvoln ní matic b hem provozu, což by poškodilo erpadlo.

Obrázek 181 - Namontujte matici 
rotoru

Obrázek 182 - Dotažení matice rotoru

Tabulka 13: Velikost klí e na matice rotoru 
a nástr kový nástroj

Model U3 Velikost klí e Nástr kový 
nástroj

006, 015, 018 15/16" 126533+

030, 040 1-1/4" 139795+

045, 060, 130 1-5/8" 139796+

180, 220 2-1/4" 139797+

210, 320 2-3/8" 126536+

Tabulka 14: Utahovací moment 
matice rotoru

Model U3 Utahovací moment 
matice rotoru

006, 015, 018 50 ft-lb (68 N·m)

030, 040 120 ft-lb (163 N·m)

045, 060, 130 250 ft-lb (339 N·m)

180, 220 325 ft-lb (441 N·m)

210, 320 375 ft-lb (508 N·m)
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7. Obrázek 184 zobrazuje namontované rotory.

8. Pouze u dvojité mechanické ucpávky: Zapn te proplach a 
ujist te se, že zde nejsou žádné net snosti. Pokud se objeví 
n jaká net snost, zkontrolujte, zda nejsou O-kroužky sk íp-
nuté nebo t sn ní prasklé.

Montáž krytu
1. Namontujte ploché t sn ní krytu do drážky na t lese er-

padla.

2. Obrázek 185 zobrazuje namontované ploché t sn ní krytu. 
Naneste na závity ep  t lesa prost edek proti „sr stání“ 
závitu kompatibilní s produktem. 

Obrázek 183 - Namontované rotory

Obrázek 184 - Montáž plochého 
t sn ní krytu

Obrázek 185 - Namontované ploché 
t sn ní krytu
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3. Vyrovnejte kolíky t lesa erpadla s otvory krytu a namontujte 
kryt na t leso erpadla. 

	�
�
�����
Chcete-li zdvihnout kryt modelu 210 nebo 320-U3, našroubujte 
šroub s okem do otvoru se závitem na krytu a p ipevn te zdvihací 
popruhy i et zy ke šroubu s okem. 

4. Rukou nainstalujte matice krytu a dotáhn te je správným uta-
hovacím momentem.

	�
�
�����
Nedostate né utažení matic krytu správným utahovacím momen-
tem m že zp sobit p ed asné selhání kolík  t lesa p i vysokém 
tlaku. 

5.  Obrázek 188 zobrazuje namontovaný kryt.

	�
�
�����
Pokud je použito uspo ádání s dvojitou ucpávkou, ucpávky musí 
být opat eny istou, kompatibilní bariérovou kapalinou. Ujist te 
se, že oplachovací otvory v t lese erpadla jsou isté a volné.

VAROVÁNÍ
Nespoušt jte erpadlo s oplachem ucpávky, není-li oplach 
ucpávky nainstalován a spušt n.

Obrázek 186 - Montáž krytu

Obrázek 187 - Montáž matic krytu

Tabulka 15: Utahovací moment matice krytu

Model U3 Utahovací moment 
matice krytu

006, 015, 018 7 ft-lb / 10 N·m

030, 040 11 ft-lb / 15 N·m 

045, 060 56 ft-lb / 76 N·m

130 25 ft-lb / 34 N·m

180, 220 110 ft-lb / 149 N·m

210, 320 158 ft-lb / 214 N·m

Obrázek 188 - Namontovaný kryt
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P evodová sk í
���������

erpadlo obsahuje vnit ní pohyblivé sou ásti. Nikdy b hem pro-
vozu NEVKLÁDEJTE ruce ani prsty do otvor  t lesa erpadla ani 
do oblasti pohonu. NEINSTALUJTE, NE IST TE, NEPROVÁ-
D JTE ÚDRŽBU ANI OPRAVY erpadel, pokud není vypnuto a 
zablokováno napájení a erpadla jsou zbavena tlaku, v opa ném 
p ípad  hrozí vážné zran ní. 

���������
Chcete-li se vyhnout vážnému zran ní, p ed odpojením potrubí 
erpadlo vypn te a vypus te z n j produkt.

	�
�
�����
Je-li t eba zdvihat montážní sestavu p evodové sk ín  u model  
018-UTS, p ipevn te zdvihací popruhy/ et zy ke dv ma šroub m 
s okem na horní stran  p evodové sk ín .

	�
�
�����
P ed provád ním jakýchkoli úkon  údržby se ujist te, že je er-
padlo bezpe n  zajišt no šrouby nebo upnuto. Vlivem montáže 
i demontáže díl  se m ní t žišt  erpadla, což m že vést k p e-

vrácení erpadla, které by nebylo zajišt né.

Demontáž krytu p evodové sk ín
1. Vyšroubujte zátku pro vypoušt ní oleje (Obrázek 189, 

položka 24D); vypus te olej.

2. Demontujte šrouby s hlavovou epi kou z p evodové sk ín  
(Obrázek 189, položka 33A).

3. Stáhn te víko (položka 4) z konce h ídele. Pokud kryt drží, 
uvoln te ho pomocí m kkého kladiva.

4. Odstra te silikonový t snicí prost edek (pol. 25) z p evodové 
sk ín  a krytu.

5. Pomocí montážního lisu vyjm te z krytu olejové t sn ní 
(položka 12). Vyho te použité olejové t sn ní.

Demontáž h ídele
1. Narovnejte jazý ek na pojistných podložkách (Obrázek 190, 

položka 39).

Obrázek 189 - Demontáž krytu 
p evodové sk ín

3. P evodová sk í
4. Kryt p evodové sk ín
12. Olejové t sn ní
24D. Vypoušt cí zátka oleje
24F. Plnicí zátka oleje
24L. Zátka pro kontrolu hladiny oleje, 

sklen ný pr hled
25. Silikonový t snicí tmel
33A. Šroub s hlavovou epi kou

PD100-056

12

33A 4

3

24D

24F

24L25

Obrázek 190 - Narovnejte pojistný 
jazý ek na pojistných podložkách
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2. Zabra te otá ení h ídel  umíst ním klínu nebo m kké 
hmoždinky mezi ozubená kola (Obrázek 191, položka A). Pro 
demontáž pojistné matice ozubeného kola použijte nástroj na 
dotahování matic ozubených kol (viz níže). Ozubená kola 
budou demontována pozd ji.

3. Demontujte šrouby p edních p ídržných desek ložisek (Obrá-
zek 192, položka 33B) a stáhn te p ídržné desky ložisek 
(položka 32). (Pokud je p ídržná deska p ilepená, ponechte 
ji na svém míst , po vyjmutí h ídele ji vytla íte.) 

4. Odstra te silikonový t snicí prost edek (Obrázek 193, 
položka A) z p ídržné desky a p evodové sk ín .

POZNÁMKA: Chra te konce h ídel  v kapalin  jejich obale-
ním páskou.

Obrázek 191 - Zablokování 
otá ení h ídele

Tabulka 16: Nástroj na dotahování 
matic ozubených kol

erpadla modelu 
U3

Katalogové 
íslo

006, 015, 018 109281+
030, 040 109282+

045, 060,130 109283+
180, 220 110304+
210, 320 114702+

Obrázek 192 - Demontáž p ídržných 
desek ložisek

32

33B

33B

Obrázek 193  - Odstra te t snicí 
prost edek z p ídržné desky

PD100-662A
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	�
�
�����
Je-li t eba zdvihat montážní sestavu p evodové sk ín  u model  
018-UTS, p ipevn te zdvihací popruhy/ et zy ke dv ma šroub m 
s okem na horní stran  p evodové sk ín .

5. Vložte p evodovou sk í  do montážního lisu kapalinovým 
koncem sm rem dol . Chra te konce h ídel  d ev ným nebo 
plastovým špalíkem (Obrázek 194, položka C) a vytla te h í-
dele z p evodové sk ín .

6. Demontujte z h ídel  distan ní podložky a pera ozubených 
kol.

7. Demontujte ozubená kola z p evodové sk ín .

8. Vytla te p ední t sn ní ložisek z p edních p ídržných desek 
ložisek a vyho te je. Vy ist te a op tovn  použijte mezikusy 
ložisek, pokud jsou instalovány.

9. Demontujte podložky. Pokud budou h ídele a ložiska znovu 
použity, ozna te, které podložky a ložiska pat í ke kterému 
h ídeli.

10. Vytla te ob  zadní olejová t sn ními v p evodové sk íni 
a vyho te je (Obrázek 195, položka 13). 

. 11. Použijte hydraulický lis a hranolové op rky (Obrázek 196, 
položka B) pro demontáž ložisek (položky 15 a 16) a rozp r-
ky (položka  30)

POZNÁMKA: P i demontáží h ídele se ujist te, že jsou oba 
konce h ídele chrán ny.

Obrázek 194 - Vytla ení h ídel  
z p evodové sk ín

C

PD100-641

Obrázek 195 - Demontáž zadních 
olejových t sn ní

Obrázek 196 - Demontáž ložisek 
z h ídele

15
30

PD100-642

B16
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Montáž p edních ložisek
P esná erpadla SPX FLOW PD vyžadují sestavy ložisek s velmi 
t snými vnit ními tolerancemi. Ve skute nosti mohou být vnit ní 
tolerance ložisek b žn  dodávaných ze skladu mnohonásobn  
v tší než je požadováno. A koli jsou v odv tví ložisek považová-
na za p esná, v erpadle SPX FLOW PD mohou zp sobit vnit ní 
poškození.

Proces „SLÍCOVÁNÍ“ ložisek spole nosti SPX FLOW za íná 
výb rem vysoce kvalitních sestav ložisek, které se pak t ídí, m í, 
párují, brousí a dopl ují rozp rkami, aby bylo zajišt no, že slíco-
vané sestavy ložisek spl ují požadované t sné vnit ní tolerance. 

Na ložiska SPX FLOW se mohou vzájemn  odvolávat konku-
ren ní ložiska, která vypadají, že jsou stejná, ale u t chto ložisek 
je vynechán proces slícování, který je nezbytn  nutný pro 
dosažení požadovaných vnit ních tolerancí. Jakmile je sada loži-
sek slícována, musí z stat pohromad  jako sada po celou život-
nost erpadla, aby byly dodrženy t sné vnit ní tolerance. 

POZNÁMKA: Následující pokyny se týkají sestavení šestidílné 
sestavy p edního ložiska. U ty dílné sestavy se použije pouze 
jedna rozp rka a kroužek.

1. Namažte na h ídeli oblast p edního ložiska (Obrázek 197, 
položka 7, 8) prost edkem proti zad ení. Umíst te jej svisle 
do hydraulického lisu kapalinovým koncem dol .

2. Rozd lejte sestavu p edního ložiska. 

POZNÁMKA: NEVYM UJTE díly jedné ložiskové sestavy 
za díly z jiné sestavy. Díly jsou p i výrob  p esn  slícovány 
a musí být namontovány jako slícovaná sestava. Viz Obrá-
zek 198.

3. Zvedn te dolní sestavu kuželík  a vále k  (Obrázek 199, 
položka A) ze sady ložiska a nasa te ji na h ídel zaoblením 
sm rem dol . Zatla te ji na h ídel, dokud se neusadí na 
uložení h ídele. Tla te pouze na vnit ní kužel. 

4. Nasa te vnit ní rozp rku (Obrázek 200, položka B) p es h í-
del na dolní sestavu kuželík  a vále k .

5. Nasa te spodní kroužek (položka C) p es dolní sestavu 
kuželík  a vále k , a držte p i tom otvor kroužku sm rem 
k sestav .

6. Nasa te vn jší rozp rku (položka D) p es h ídel a na spodní 
kroužek. 

Obrázek 197 - Mazání h ídele

7, 8

Obrázek 198  - Montáž ložisek
A. Spodní sestava kuželík /vále k
B. Vnit ní rozp rka
C. Spodní kroužek
D. Vn jší rozp rka
E. Horní kroužek
F. Horní sestava kuželík /vále k

Obrázek 199 - Natla te spodní kužel 
na h ídel

PD100-645

A

Obrázek 200 - Montáž vnit ní a vn jší 
rozp rky a spodního kroužku

PD100-646

C

BD
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7. Nasa te horní kroužek (Obrázek 201, položka E) na horní 
stranu vn jší rozp rky.

8. Namažte na h ídeli oblast p edního ložiska prost edkem proti 
zad ení a nasu te ložisko na h ídel tak, aby zaoblení vále ku 
sm ovalo nahoru (Obrázek 201, položka F). Natla te jej na 
h ídel a do horního kroužku (Obrázek 201, položka E).

POZNÁMKA: P ed tla ením zkontrolujte, zda jsou všechny 
sou ásti vyst ed ny. Tla te pouze na vnit ní kužel.

9. Namontujte rozp rku ložiska (Obrázek 202, položka 30).

 Sestava zadního ložiska 
Modely 006, 015, 018, 030 a 040 používají pro zadní ložisko 
sestavu s jedním kuli kovým ložiskem. Všechny ostatní modely 
používají sestavu s kuželíkovým ložiskem, podobn  jako u p ed-
ních ložisek.

1. Rozd lejte sestavu zadního ložiska. 

POZNÁMKA: NEVYM UJTE díly jedné ložiskové sestavy za 
díly z jiné sestavy. Tyto díly jsou p i výrob  p esn  slícovány 
a musí být namontovány jako slícovaná sestava.

• Pro modely se sestavami s kuli kovými ložisky: 
Namažte na h ídeli oblast ložiska prost edkem proti zad ení a 
poté zatla te ložisko na své místo. Krytá strana ložiska je 
namontována proti rozp rce ložiska. Tla te pouze na vnit ní 
ob žnou drážku.

• Pro modely se sestavami s kuželíkovými ložisky: 
Namažte na h ídeli oblast ložiska prost edkem proti zad ení. 
Postupujte podle pokyn  “Montáž p edních ložisek”, které 
za ínají na stránce 81.

POZNÁMKA: Oh ívat ložiska se NEDOPORU UJE.  
Pokud ložiska zah íváte, nep ekra ujte teplotu 300°F (149°C).

���������
erpadlo obsahuje vnit ní pohyblivé sou ásti. Nikdy b hem pro-

vozu NEVKLÁDEJTE ruce ani prsty do otvor  t lesa erpadla ani 
do oblasti pohonu. NEINSTALUJTE, NE IST TE, NEPROVÁ-
D JTE ÚDRŽBU ANI OPRAVY erpadel, pokud není vypnuto a 
zablokováno napájení a erpadla jsou zbavena tlaku, v opa ném 
p ípad  hrozí vážné zran ní. P ed odpojením potrubí erpadlo 
vypn te a vypus te z n j veškerý produkt.

Obrázek 201 - Montáž horního 
kroužku a horního kuželu

PD100-647

E

F

Obrázek 202 - Montáž 
rozp rky ložiska

30

PD100-648

Obrázek 203 - Sestava zadního 
kuželíkového ložiska

PD100-644
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Vyrovnání v le podložkami
1. P i instalaci h ídel  do p evodové sk ín  je nutno dát za p ed-

ní ložisko vyrovnávací podložku tak, aby se dosáhlo správné 
v le mezi zadní ástí rotor  a t lesem. (Viz Obrázek 204.) 
Zadní v le musí být pro oba rotory stejná, aby nedocházelo k 
tomu, že do sebe budou rotory b hem provozu vzájemn  
narážet.

POZNÁMKA: Neinstalujte t snicí hmotu p ídržných desek ložis-
ka, ozubená kola nebo pojistné matice ozubených kol, dokud 
nebude ov eno, že vyrovnávání pomocí podložek je správné.

2. Pokud   není t eba h ídele nebo ložiska vym nit a   vyrovná-
vací podložky jsou ozna eny ozna ením h ídele a ložiska, ke 
kterému pat í, vyrovnávání pomocí podložek pravd podobn  
nebude nutné. Znovu použijte stávající ozna ené vyrovnáva-
cí podložky, h ídele a ložiska ve stejných otvorech v p evodo-
vé sk íni.

3. Pokud se stávající podložky ztratí nebo je použit stan-
dardní h ídel, ur ete požadované podložky z tabulky.

4. Pokud je nutné vypo ítat požadované podložky pro 
náhradní h ídele, ložiska nebo obojí, podívejte se na 
Obrázku 204 a Obrázku 205; m ení a výpo ty provád jte na 
t i desetinná místa (nap . 0,059).

5. Ur ete požadovanou tlouš ku podložky pro p ední ložisko:
• Zm te „B“ v p evodové sk íni a „C“ na h ídeli (Obrá-

zek 204).
POZNÁMKA: Siln jší podložky dejte 
na vn jší stranu balí ku podložek.

• Zm te „D“ a „E“ na t lese (Obrázek 205).
• Ur ete správnou zadní v li. Viz Tabulka 18, „V le rotoru“, 

na stran  87.
• Požadované podložky = zadní v le - C + B + D - E.

6. Umíst te podložky do p evodové sk ín  tak, aby se opíraly 
o uložení v otvoru p edního ložiska. (Viz Obrázek 204.)

Obrázek 204 - Rozm r B a C

Obrázek 205 - Rozm r D a E
B. Od elní plochy p evodové sk ín  

po zadní stranu ložiskového otvoru
C. Od uložení h ídele po zadní ást 

ob žné drážky ložiska
D. Tlouš ka t lesa
E. Hloubka dutiny rotoru

B

C

PD100-655

elní plocha 
p evodové 
sk ín

Umíst ní 
podložky

D
E

T leso

	�
�
�����
P ed provád ním jakýchkoli úkon  údržby se ujist te, že je er-
padlo bezpe n  zajišt no šrouby nebo upnuto. Vlivem montáže 
i demontáže díl  se m ní t žišt  erpadla, což m že vést k p e-

vrácení erpadla, které by nebylo zajišt né.

Navrhované podložky

Model U3 Standardní h ídel Náhradní h ídel Sada 
podložek

006, 015, 018 0,113" (2,87 mm) 0,110" (2,79 mm) 117889+

030, 040 0,105" (2,27 mm) 0,102" (2,59 mm) 117890+

045, 060, 130 0,093" (2,36 mm) 0,088" (2,24 mm) 117891+

180, 220 0,115" (2,92 mm) 0,110" (2,79 mm) 117892+

210, 320 0,125" (3,18 mm) 0,120" (3,05 mm) 117893+
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Montáž h ídele
1. Když jsou podložky na míst , namontujte sestavu h ídele do 

otvoru p edního ložiska tak, aby kapalinový konec sm oval 
nahoru. Ujist te se, že je h ídel namontován na p vodním 
míst .

POZNÁMKA: H ídele m že být nutné demontovat pro kone né 
vyrovnání pomocí podložek.

2. Namažte vn jší pr m r ložiska.

3. Zatla ujte h ídel na místo, dokud nebude usazen v balí ku 
podložek. Tla te pouze na vn jší ob žnou drážku ložiska. 

POZNÁMKA: K zatla ení h ídele na místo je možné použít také 
trubku o stejném pr m ru jako má vn jší ob žná drážka ložiska.

4. Do asn  zajist te h ídel/ložisko na míst  pomocí p ídržných 
desek ložisek, abyste pomohli p i kontrole v lí. V tuto chvíli 
NENANÁŠEJTE silikonový tmel.

5. P ídržná deska ložiska se musí pevn  opírat o ložisko. Mezi 
zadní ástí p ídržné desky ložiska a p ední ástí p evodové 
sk ín  ponechte v li 0,010 až 0,050 palce (0,25 až 1,25 mm) 
(Obrázek 206). Pokud není tato v le dodržena, mezi ložisko 
a p ídržnou desku dejte podložky. 

6. Do asn  namontujte t leso na p evodovou sk í .

7. T leso p ipevn te na p evodovou sk í  pomocí upev ova-
cích šroub .

8. Namontujte rotory a matice rotor . O-kroužky matic rotor  
a O-kroužky p ídržných desek nejsou v tuto chvíli pot eba.

9. Zm te zadní v li rotoru (Obrázek 207, položka A) p es otvor 
nebo zep edu. Zadní v le musí být u obou rotor  stejná, aby 
nedocházelo ke kontaktu p i k ížení rotor , a tato v le musí 
být v rozmezí ±0,0005" od hodnoty  nalezené v Tabulce 18, 
„V le rotoru“, na stran  87.

10. Zkontrolujte v li p edního ela rotoru. (Obrázek 207, položka C).

11. Zkontrolujte v li mezi rotorem a t lesem (Obrázku 207 a 
Obrázku 208, pol. B).

12. Zkontrolujte v le podle Tabulka 18, „V le rotoru“, na 
stran  87. U jiných nestandardních rotor  se obra te na 
zákaznický servis.

POZNÁMKA: Pokud jsou použity rotory se zvláštními v lemi, 
obra te se na zákaznický servis a podle výrobního ísla er-
padla zjist te hodnoty tolerance v le.

POZNÁMKA: Rozm r „B“ je pod elem plášt . 

13. Pokud není dodržena zadní v le, demontujte erpadlo a pro-
ve te vyrovnání pomocí podložek tak, abyste dosáhli správ-
né zadní v le.

14. Pokud není v le mezi rotorem a t lesem dodržena nebo je 
nerovnom rná, obra te se na SPX FLOW Application Engi-
neering pro správný postup nastavení.

15. Po dosažení správné v le odstra te matice rotoru, rotory, 
t leso a p ídržné desky ložisek.

Obrázek 206 - V le p ídržné 
desky ložiska 

Obrázek 207 - M ení v le

A C

B

Obrázek 208 - M ení v le

B

B
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16. Pomocí maznice mažte p ední a zadní ložisko, dokud 
nebude mazivo vid t kolem sestav ložisek. Požadované 
množství maziva je uvedeno v “Množství maziva (na ložisko)” 
na stran  27. P i mazání h ídelemi otá ejte, aby se mazivo 
rozprost elo.

17. Namažte b ity t sn ní a namontujte tuková t sn ní do p ídrž-
ných desek ložisek (uvnit  je tla ná pružina).

18. Na p íruby p ídržných desek naneste silikonový t snící tmel 
(Obrázek 209, položka A). (U bezsilikonových model  je 
možno použít t snicí pásku Gore-Tex®.) Tukové t sn ní 
(položka 14) bude v jedné rovin  s p ední ástí p ídržné 
desky ložiska. U model  030 bude tukové t sn ní op eno o 
sch dek na vnit ním pr m ru p ídržné desky.

19. Namontujte p ídržné desky ložisek (Obrázek 209, položka 32).

Montáž sestavy zadní ucpávky
POZNÁMKA: Na konec h ídele umíst te pásku nebo jiný materi-
ál, abyste zabránili roz íznutí t sn ní b hem instalace.

1. Namontujte distan ní podložky ozubených kol (Obrázek 210, 
položka 29).

2. Namažte vnit ní a vn jší pr m r olejových t sn ní olejem 
nebo tukem.

3. Namontujte olejové t sn ní s pružinou sm rem ven (Obrázek 
210, položka 13).

Montáž rozvodových kol
1. Vložte klíny ozubených kol do klínových drážek na h ídeli. 

Klíny nato te pro snadn jší instalaci ozubených kol.

POZNÁMKA: Jako pom cka p i nastavování asování, p ed 
montáží ozubených kol otá ejte rotory, dokud nebudou v i 
sob  v pravém úhlu.

2. Nasu te hnací kolo s elním ozubením na hnací h ídel. Na 
hnacím kole s elním ozubením je vyražena jedna zna ka.

3. Nasu te ozubené kolo krátkého h ídele na krátký h ídel. Na 
ozubeném kole krátkého h ídele jsou vyraženy dv  zna ky. 
Jednu vyraženou zna ku na hnacím kole s elním ozubením 
vyrovnejte mezi dv  zna ky vyražené na ozubeném kole na 
krátkém h ídeli (Obrázek 211).

4. Pomocí d ev ného nebo nylonového špalíku (Obrázek 212, 
položka A) zablokujte otá ení h ídelí. Pokud není k dispozici 
špalík, použijte pro zablokování ozubených kol hadry, nebo v 
p ípad  jednoho rotoru na h ídeli, zablokujte rotor nylonovým 
kolíkem.

5. Nasu te na h ídel pojistné podložky. Namažte závitovou 
oblast na h ídelích a elní stranu pojistných matic olejem 
nebo tukem.

Obrázek 209 - Montáž p ídržné 
desky ložiska

P evodová 
sk í

Obrázek 210 - Montáž 
zadní ucpávky

Obrázek 211 - Zna ky 
na rozvodových kolech

Obrázek 212 - Zablokování 
otá ení h ídele
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6. Dotáhn te pojistné matice ozubených kol na p edepsaný 
moment pomocí nástroje na utahování matic ozubených kol.

7. Ohn te pojistný jazý ek na pojistných podložkách do drážek 
v pojistných maticích a zajist te pojistnou matici ozubeného 
kola na míst  (Obrázek 214).

Kontrola správné v le
erpadla zna ky Waukesha Cherry-Burrell jsou konstruována s 

malými provozními v lemi. Zadní v le jsou nastavovány p i mon-
táži pomocí podložek.

H ídele jsou polohovány pomocí podložek za p edním ložiskem a 
zajišt ny v p evodové sk íni pomocí p ídržných desek ložisek. 
Rotory jsou zajišt ny v uložení h ídele. V le mezi zadní ástí 
t lesa a zadní ástí k ídla rotoru se nazývá zadní v le.

1. Chcete-li zkontrolovat zadní v li, nejprve namontujte t leso 
(bez t sn ní) na sk í . Sestavte rotory a zajist te je pojistný-
mi maticemi rotoru.

2. Pomocí lístkových spárom r  zm te zadní v li rotoru (Obrá-
zek 215, položka A) p es otvor nebo zep edu.

3. Zm te v li p edního ela rotoru (Obrázek 215, položka C).

4. Zm te v li mezi rotorem a t lesem (Obrázek 215, položka B).

5. Zkontrolujte nam ené v le podle Tabulce 18, „V le rotoru“, 
na stran  87.

6. Prove te opravy podle pot eby a postupujte podle p íklad  v 
Tabulce 19, „Opravy zadní v le“, na stran  87, abyste zjistili 
p esné nastavení a vyvarovali se zbyte né montáže 
a demontáže.

7. Chcete-li provést nastavení pomocí podložky, nejprve 
demontujte rotory, t leso a h ídele. Prove te požadované 
nastavení pomocí podložek a znovu vše smontujte. (Obrá-
zek 215, položka D je zadní podložka p edního ložiska.)

8. Znovu zkontrolujte zadní v le. Ujist te se, že oba rotory mají 
stejnou v li, aby nedocházelo ke kontaktu p i k ížení s nábo-
jem p ilehlého rotoru.

Obrázek 213 - Montáž pojistných 
matic ozubených kol

Tabulka 17: Hodnoty utahovacích moment  a nástroj 
na utahování matic ozubených kol

erpadla 
modelu U3

Moment pro 
utahování matic 
ozubených kol

Katalogové . 
nástroje

006, 015, 018
120 ft-lb(163 N·m)

109281+
030, 040 109282+

045, 060,130 140 ft-lb (190 N·m) 109283+
180, 220 230 ft-lb (312 N·m) 110304+
210, 320 320 ft-lb (434 N·m) 114702+

Obrázek 214 - Ohýbání pojistného 
jazý ku

POZNÁMKA: Obecn  je nejlepší udržo-
vat zadní v li na minimální hodnot .

	�
�
�����
Zadní v le musí být u obou rotor  stejná, 
aby nedocházelo ke kontaktu p i k ížení 
s nábojem p ilehlého rotoru.

Obrázek 215 - M ení v le

A C

B

D

PD100-650
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Rotory pro nízkou viskozitu: -40°F (-40°C) až 180°F (82°C); Rotory se standardní v lí: -40°F (-40°C) až 300°F (149°C). 
Pokud jsou pot eba alternativní rotory, obra te se na SPX FLOW Application Engineering.
POZNÁMKA: Montážní v le uvedené v Tabulce 18 jsou pouze orienta ní. Skute né v le v erpadle se mohou lišit podle 
test  výkonu erpadla.

.

POZNÁMKA: Pokud byly provedeny korekce v le v Tabulce 19 a nebyl dosažen požadovaný výkon, kontak-
tujte technické služby SPX FLOW.

Tabulka 18: V le rotoru

Model 
Universal 3

A - Zadní strana
" (mm)

B - Od rotoru po t leso
" (mm)

C - elní plocha
" (mm)

Typ rotoru Nízká viskozita Standardní Nízká viskozita Standardní Nízká viskozita Standardní

006
0,0025 - 0,004 0,0035 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0045 - 0,0055

(0,06 - 0,10) (0,09 - 0,13) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,11 - 0,14)

015, 018
0,0025 - 0,0045 0,003 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0055 - 0,0065

(0,06 - 0,11) (0,08 - 0,013) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,14 - 0,17)

030, 040
0,002 - 0,004 0,0035 - 0,0055 0,001 - 0,005 0,0025 - 0,006 0,0045 - 0,0055 0,006 - 0,007

(0,05 - 0,10) (0,09 - 0,14) (0,03 - 0,13) (0,06 - 0,15) (0,11 - 0,14) (0,15 - 0,18)

045, 060
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,003 - 0,0075 0,005 - 0,010 0,0055 - 0,0075 0,0085 - 0,0105

(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,08 - 0,19) (0,13 - 0,25) (0,14 - 0,19) (0,22 - 0,27)

130
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,0035 - 0,0075 0,0055 - 0,0095 0,006 - 0,007 0,009 - 0,0115

(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,09 - 0,19) (0,14 - 0,24) (0,15 - 0,18) (0,23 - 0,29)

180, 220
0,004 - 0,008 0,005 - 0,009 0,0055 - 0,0095 0,009 - 0,013 0,006 - 0,008 0,010 - 0,012

(0,10 - 0,20) (0,13 - 0,23) (0,14 - 0,24) (0,23 - 0,33) (0,15 - 0,20) (0,25 - 0,30)

210, 320
0,005 - 0,009 0,007 - 0,011 0,008 - 0,012 0,010 - 0,014 0,008 - 0,010 0,012 - 0,014

(0,13 - 0,23) (0,18 - 0,28) (0,20 - 0,30) (0,25 - 0,36) (0,20 - 0,25) (0,30 - 0,36)

Tabulka 19: Opravy zadní v le

Problém Stav Korekce

P íliš velká zadní 
v le (A)

Rozm r A je v tší než hodnota 
v Tabulce 18.

A (nam eno) mínus sloupec A (Tabulka 18) = 
podložky pro vyjmutí ze zadní vn jší drážky 
p edního ložiska

elo k ídla rotoru vy nívá p es 
p ední ást t lesa

C (m eno hloubkom rem s mikrometrickým 
šroubem) plus C (Tabulka 18) = podložky pro 
vyjmutí ze zadní ásti p edního ložiska

Nedostate ná zadní 
v le (A)

Rozm r A je menší než hod-
nota v Tabulce 18. 

Sloupec A (Tabulka 18) mínus A (nam eno) = 
podložky pro p idání do zadní vn jší drážky 
p edního ložiska
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Montáž krytu p evodové sk ín
1. Namažte vnit ní pr m r nového olejového t sn ní. 

2. Natla te nové olejové t sn ní (Obrázek 216, položka 12) na 
kryt p evodové sk ín  (položka 4), musí být v rovin  s jeho 
vn jším povrchem, pružina sm uje dovnit .

3. Naneste silikonový tmel na zadní stranu p evodové sk ín . 
(U bezsilikonových model  je možno použít t snicí pásku 
Gore-Tex®) Umíst te pásku na vnit ní stranu otvor  pro šrou-
by. (Obrázek 217, položka A).

4. Konec h ídele zalepte páskou, aby nedošlo k roz íznutí t s-
n ní na drážce. Namontujte sestavu krytu na p evodovou 
sk í . Zajist te ji pomocí šroub  a podložek.

5. Odstra te pásku z konce h ídele.

POZNÁMKA: P ed upevn ním šroub  víka ucpávky se ujis-
t te, že je h ídel vycentrován v b itovém t sn ní.

6. Namontujte zátku pro vypoušt ní oleje.

7. Napl te p evodovou sk í  p evodovým olejem na správnou 
úrove . Viz “Mazání” na stran  27.

Obrázek 216 - Orientace olejového 
t sn ní 

Obrázek 217  Umíst ní tmelu

Tabulka 20: Výb r standardních O-kroužk , popisy a barevné kódy pro erpadla U3

Ethylenpropyléndienová 
pryž (EPDM)
Barva látky: erná 
nebo fialová
Barevné kódování: 
zelená barva
Vyhovuje p edpis m FDA 
podle 21CFR177.2600

Perfluoroelastomer (FFKM)
Barva látky: erná
Barevné kódování: 
žádná barva
Individuáln  baleno, s vyzna-
ením rozm ru a materiálu.

Fluorokarbonová pryž (FKM)
Barva látky: rezavá, hn dá 
nebo erná
Barevné kódování: bílá barva
Vyhovuje p edpis m FDA 
podle 21CFR177.2600
3A Sanitary
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Referen ní tabulky

Tabulka 21: Velikost klí e Universal 3 Nástroj na 
dotahování 

matic 
ozubených kol

Model Matice rotoru
Šroub upev ující t leso

Šroub s hlavovou 
epi kou

Matice krytu

006, 015, 018 15/16"
3/16" 5/8"

109281+

030, 040 1-1/4" 109282+

045, 060, 130 1-5/8" 1/4"
7/8"

109283+

180, 220 2-1/4"
5/16"

110304+

210, 320 2-3/8" 1" 114702+

Tabulka 22: Utahovací momenty

Model Matice 
ozubeného kola Matice rotoru Matice krytu Šroub pouzdra 

ucpávky 

006, 015, 018
120 ft-lb
163 N·m 

50 ft-lb
68 N·m

7 ft-lb
10 N·m

7,4 ft-lb
10 N·m

030, 040 120 ft-lb
163 N·m 

11 ft-lb 
15 N·m 

14,8 ft-lb 
20 N·m 

045, 060
140 ft-lb 
190 N·m

250 ft-lb
339 N·m

56 ft-lb 
76 N·m

130 25 ft-lb 
34 N·m

180, 220 230 ft-lb
312 N·m

325 ft-lb
441 N·m

110 ft-lb
149 N·m

210, 320 320 ft-lb 
434 N·m

375 ft-lb 
508 N·m

158 ft-lb 
214 N·m

Tabulka 23: Tonáž montážního nebo hydraulického lisu (p ibližná)

Model
H ídel P ední ložisko Zadní ložisko

DOVNIT VEN ZAP VYP ZAP VYP

006, 015, 018 0,25 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00

030, 040 0,25 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00

045, 060, 130 0,50 1,00 2,00 5,00 3,00 5,00

180, 220 0,50 1,00 5,00 15,00 5,00 15,00

210, 320 0,50 1,00 5,00 2,00 5,00 2,00
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ešení problém

PROBLÉM MOŽNÁ P Í INA NAVRHOVANÉ EŠENÍ

Žádný pr tok, rotory erpadla 
se neotá ejí

Motor pohonu není v chodu. Zkontrolujte resety,  
pojistky, jisti e. 

Došlo k poškození klínu  
nebo klín chybí. 

Vym te.

Hnací emeny, sou ásti p evodu 
výkonu prokluzují i jsou rozbité.

Vym te nebo se i te. 

Poškození h ídele erpadla nebo 
ozubených kol.

Zkontrolujte a vym te díly, 
jak to bude t eba. 

Žádný pr tok, rotory erpadla 
se neotá ejí

Rotory se otá ejí špatným 
sm rem.

Zkontrolujte p ipojení motoru 
a obra te sm r jeho otá ení.

P etlakový ventil není ádn  se í-
zený nebo ho n jaké cizí t leso 
drží v otev ené poloze. 

Se i te nebo vy ist te ventil. 

Sací otvor je zablokovaný, neu-
mož uje p ítok do erpadla.

Zkontrolujte všechny p ívodní 
ventily, síta a výstupní otvory 
z nádrže.

Žádný pr tok, erpadlo 
nenasává

Na p ívodním potrubí je zav ený 
ventil.

Otev ete ventil.

P ívodní potrubí je zablokované 
nebo má omezený pr tok. 

Vy ist te potrubí, filtry apod.

Kv li špatným plochým t sn ním 
i p ípoj m erpadla uniká 

vzduch. 

Vym te plochá t sn ní, zkontro-
lujte, zda nedochází k únik m 
z potrubí (lze provést tlakovým 
vzduchem nebo napln ním kapa-
linou a natlakováním vzduchem).

Rychlost erpadla je p íliš nízká. Zvyšte otá ky erpadla. 

Rychlost erpadla je p íliš vysoká 
pro vysoce viskózní kapalinu.

Snižte rychlost erpadla.

Kapalina b hem doby, kdy je er-
padlo vypnuté, vytéká nebo stéká 
ze systému.

Použijte patní ventil nebo zp tné 
ventily.
Napln ní p ívodního potrubí 
materiálem p ed spušt ním er-
padla m že vy ešit problémy 
s nasáváním erpadla p i spušt -
ní zp sobované tím, že v systému 
není materiál. 

Blokace „vzduchem“ u kapalin, 
které se m ní v plyn nebo se 
odpa ují, p ípadn  které umož u-
jí vznik plynu b hem doby, kdy 
je erpadlo vypnuté.

Nainstalujte a používejte ru ní 
nebo automatické odvzdušn ní 
erpadla nebo potrubí v blízkosti 
erpadla.

Nadbyte ná v le u rotor , opot e-
bované erpadlo.

Zvyšte rychlost erpadla, použí-
vejte pro lepší nasávání patní 
ventil.
Vym te opot ebované rotory.
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Dostupný istý tlak na p ívodu 
je p íliš nízký. 

Zkontrolujte dostupný istý tlak na 
p ívodu a pot ebný istý tlak na 
p ívodu. Zm te p ívodní systém, 
jak bude t eba. 

V p ípad  „vakuového“ p ívodní-
ho systému:  
P i po áte ním spoušt ní brání 
atmosférický zp tný efekt er-
padlu vyvinout dostate ný rozdí-
lový tlak, aby mohl být zajišt n 
pr tok.

Nainstalujte na vypoušt cí potrubí 
zp tný ventil.

Nedostate ný pr tok Rychlost je pro dosažení požado-
vaného pr toku p íliš nízká nebo 
p íliš vysoká.

Upravte k ivku pr toku/rychlosti 
(viz webové stránky SPX FLOW), 
dle pot eby upravte. 

Vlivem špatných t sn ní, p ípoj  
potrubí i jiných vad dochází 
k úniku vzduchu.

Vym te t sn ní, zkontrolujte 
p ívodní armatury.

Nedostate ný pr tok – v sys-
tému dochází k obtékání n kam 
jinam

Pr tok je sm rován do pobo ního 
potrubí, otev eného ventilu apod. 

Zkontrolujte systém a ovládací 
prvky.

P etlakový ventil není se ízen 
nebo je zablokován.

Vy ist te nebo se i te ventil. 

Nedostate ný pr tok – vysoký 
prokluz

Rotory se standardní v lí na „stu-
dené“ kapalin  a/nebo kapalin  
s nízkou viskozitou.

Vym te za rotory pro nízkou 
viskozitu.

Opot ebované erpadlo.  Zvyšte rychlost erpadla (v rámci 
mezí). Vym te rotory.

Vysoký tlak. Snižte tlak úpravou systémového 
nastavení nebo hardwaru.

Odpa ování kapaliny  
(„vyhladov lý“ p ívod 
do erpadla)

Ucpání sítek, patních ventil , 
vstupních armatur nebo potrubí.

Vy ist te potrubí. Pokud problém 
p etrvává, m že být nutné p ívod-
ní systém vym nit.

P íliš malý rozm r p ívodního 
potrubí, p ívodní vedení je p íliš 
dlouhé. P íliš velké množství 
armatur nebo ventil . Nedosta-
te ný rozm r patního ventilu 
nebo sítka. 

Zvyšte pr m r p ívodního potrubí. 
Zkra te délku, minimalizujte 
zm ny sm ru a pr m ru, snižte 
po et armatur.

Dostupný istý tlak na p ívodu 
erpadla je p íliš nízký.

Zvyšte hladinu kapaliny ve zdro-
jové nádrži, tím se dostupný istý 
tlak na p ívodu zvýší.

Zvyšte dostupný istý tlak na p í-
vodu do erpadla zvýšením nebo 
natlakováním zdrojové nádrže.

Vyberte v tší rozm r erpadla 
s nižším požadavkem istého 
tlak na p ívodu. 

PROBLÉM MOŽNÁ P Í INA NAVRHOVANÉ EŠENÍ
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Viskozita kapaliny je vyšší, než 
se o ekávalo.

Snižte rychlost erpadla a akcep-
tujte nižší pr tok, p ípadn  
zm te systém, aby se snížily 
ztráty v potrubí.

Zm te teplotu produktu tak, aby 
se snížila viskozita.

Teplota kapaliny je vyšší než o e-
kávaná (vyšší tlak výpar ).

Snižte teplotu, rychlost a akcep-
tujte nižší pr tok, p ípadn  
zm te systém, aby se zvýšil 
dostupný istý tlak na p ívodu. 

Hlu ný provoz Kavitace.

Vysoká viskozita kapaliny. 
Kapalina s vysokým tlakem 
výpar . 
Vysoká teplota.

Zpomalte erpadlo, snižte teplotu, 
zm te nastavení systému. 

Dostupný istý tlak na p í-
vodu je nižší než požadovaný 
istý tlak na p ívodu.

Zvyšte dostupný istý tlak na p í-
vodu nebo snižte požadovaný 
istý tlak na p ívodu. V p ípad  

pot eby kontaktujte spole nost 
SPX FLOW.

Vzduch nebo plyn v kapalin .

Net snosti erpadla nebo 
potrubí.

Opravte net snosti.

Rozpušt ný plyn nebo p iro-
zen  provzdušn né produkty.

Minimalizujte výstupní tlak (viz též 
výše „Kavitace“).

Hlu ný provoz zp sobovaný 
mechanickými problémy

Kontakt mezi rotorem a t lesem.

Nesprávné smontování er-
padla.

Zkontrolujte v le a upravte vyrov-
nání pomocí podložek. 

Zk ivení erpadla zp sobené 
nesprávnou instalací potrubí.

Zm te instalaci erpadla, aby se 
eliminovalo zatížení potrubí 
a zk ivení t lesa. 

Požadované tlaky jsou vyšší, 
než na jaké je erpadlo 
dimenzováno.

Snižte požadovaný výstupní tlak.

Opot ebená ložiska. Repasujte erpadlo pomocí 
nových ložisek a pravideln  
je mažte.

Kontakt mezi rotory.  

Volné nebo nesprávn  na a-
sované p evody. 

Tato situace zp sobuje vážná 
poškození sou ástí – repasovat 
s využitím nových díl .

Opot ebené drážky ozube-
ného kola.

Tato situace zp sobuje vážná 
poškození sou ástí – repasovat 
s využitím nových díl . 

PROBLÉM MOŽNÁ P Í INA NAVRHOVANÉ EŠENÍ
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Hlu nost pohonu zp sobovaná 
ozubenými koly, et zy, spojkami, 
ložisky.

Opravte nebo vym te sou ásti 
pohonu. Zkontrolujte ložiska, zda 
nejsou poškozená, v p ípad  
pot eby je vym te. 

erpadlo má p íliš vysoký p í-
kon (p eh ívá se, zastavuje se, 
má vysoký odb r proudu, 
vypíná jisti )

Vyšší než o ekávané ztráty 
viskozity. 

Pokud je parametr v mezích para-
metr  erpadla, zvyšte výkon 
pohonu. 

Vyšší než o ekávané tlaky. Snižte otá ky erpadla. 
Zvyšte pr m r potrubí. 

Kapalina je chladn jší a má vyšší 
viskozitu, než se o ekávalo. 

Zah ejte kapalinu, zajist te izolací 
potrubí nebo zah ívejte potrubí 
po trase. 

Zvyšte pr m r potrubí. 

erpadlo má p íliš vysoký p í-
kon (p eh ívá se, zastavuje se, 
má vysoký odb r proudu, 
vypíná jisti )

Kapalina v potrubí a erpadle 
b hem vypnutí erpadla tuhne. 

Zajist te izolací potrubí nebo 
zah ívejte potrubí po trase. 

Nainstalujte pohon umož ující 
„m kký start“. 

Nainstalujte recirkula ní systé-
mový obchvat. 

Proplachujte systém kapalinou, 
která netuhne.

Kapalina se na površích 
v erpadle usazuje. 

Vym te erpadlo za jiné, které 
má v tší pr ezy pr toku. 

erpadlo má krátkou životnost erpání abrazivních látek. V tší erpadla p i nižších 
rychlostech. 

Rychlosti a tlaky jsou vyšší 
než p ípustné hodnoty. 

Snižte rychlosti a tlaky pomocí 
zm n v systému.

Vym te erpadlo za v tší model 
s v tším p ípustným tlakem. 

Opot ebená ložiska a ozubená 
kola v d sledku nedostate ného 
mazání.

Zkontrolujte ložiska a ozubená 
kola a v p ípad  pot eby prove te 
vým nu. Upravte harmonogram 
mazání, aby se zkrátila doba mezi 
mazáním. 

Upravte zp sob externího opla-
chování, aby se snížilo množství 
vody vstupující do p evodové 
sk ín .

Nesprávné se ízení souososti 
pohonu a potrubí. (P íliš vysoké 
zatížení ze zav šeného potrubí, 
p ípadn  nesouosé spojky.) 

Zkontrolujte souosost potrubí 
a pohonu. Dle pot eby upravte. 

PROBLÉM MOŽNÁ P Í INA NAVRHOVANÉ EŠENÍ
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Rozm ry erpadla

Rozm ry erpadla Universal 3 PD

Model U3 A AA AO B CP D E F G G1 H H1

006
palce 4,71 2,41 8,3 3,66 12,42 5,50 1,97 2,31 0,50 5/16-18x0,62 2,50 2,50
mm 120 61 211 93 315 140 50 59 13 -- 64 64

015
palce 4,71 2,41 8,3 3,66 12,69 5,50 1,97 2,31 0,50 5/16-18x0,62 2,50 2,50
mm 120 61 211 93 322 140 50 59 13 -- 64 64

018
palce 4,71 2,65 8,3 3,66 13,35 5,50 1,97 2,31 0,50 5/16-18x0,62 2,50 2,50
mm 120 67 211 93 339 140 50 59 13 -- 64 64

030
palce 6,19 3,22 10,29 4,15 15,16 6,86 2,42 2,56 0,41, otvor 3/8-16x0,62 1,81 2,75
mm 157 82 261 105 385 174 61 65 10, otvor -- 46 70

040
palce 6,19 3,39 10,29 4,15 15,54 6,86 2,42 2,56 0,41, otvor 3/8-16x0,62 1,81 2,75
mm 157 86 261 105 395 174 61 65 10, otvor -- 46 70

045
palce 8,25 3,85 15,31 5,88 19,11 9,56 3,5 4,12 0,53 1/2-13x0.88 3,00 4,13
mm 210 98 389 149 485 243 89 105 13 -- 76 105

060
palce 8,25 4,13 15,31 5,88 19,66 9,56 3,5 4,12 0,53 1/2-13x0.88 3,00 4,13
mm 210 105 389 149 499 243 89 105 13 -- 76 105

130
palce 8,25 4,77 15,31 5,88 20,68 9,56 3,5 4,12 0,53 1/2-13x0.88 3,00 4,13
mm 210 121 389 149 525 243 89 105 13 -- 76 105

180
palce 8,5 3,46 19,13 9,00 23,48 12,38 3,75 7,25 0,53, otvor 1/2-13x0.88 5,38 5,38
mm 216 88 486 229 596 314 95 184 13, otvor -- 137 137

210
palce 12 4,14 23,84 11,63 27,07 13,87 5,25 8,00 0,66, otvor 1/2-13x0.88 5,38 5,38
mm 305 105 606 295 688 352 133 203 17, otvor -- 137 137

220
palce 8,5 3,70 19,13 9,00 24,22 12,38 3,75 7,25 0,53, otvor 1/2-13x0.88 5,38 5,38
mm 216 94 486 229 615 314 95 184 13, otvor -- 137 137

270
palce 8,5 4,33 19,13 9,00 24,85 12,38 3,75 7,25 0,53, otvor 1/2-13x0.88 5,38 5,38
mm 216 110 486 229 631 314 95 184 13, otvor -- 137 137

320
palce 12 4,52 23,84 11,63 27,66 13,87 5,25 8,00 0,66, otvor 1/2-13x0.88 5,38 5,38
mm 305 115 606 295 703 352 133 203 17, otvor -- 137 137
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Rozm ry erpadla Universal 3 PD

Poznámka: Rozm ry "X" a "2X" platí pro kuželové sedlo, svorku "S", svorku "Q", armatury 15I a 14I 
(krom  320-U3).

Model U3 I J K L M N O Velikost otvoru R S S1 SS1 T T1 U X 2X

006
7,61 2,93 0,19 10,04 2,43 1,92 4,21 1" 3,23 1,00 1,00 1,00 2,95 2,95 0,88 3,49 6,97
193 74 5 255 62 49 107 -- 82 25 25 25 75 75 22 89 177

015
7,61 2,93 0,19 10,04 2,43 1,92 4,21 1-1/2" 3,23 1,00 1,00 1,00 2,95 2,95 0,88 3,49 6,97
193 74 5 255 62 49 107 -- 82 25 25 25 75 75 22 89 177

018
7,61 2,93 0,19 10,28 2,43 1,92 4,21 1/1/2" 3,47 1,00 1,00 1,00 3,18 3,18 0,88 3,55 7,09
193 74 5 261 62 49 107 -- 88 25 25 25 81 81 22 90 180

030
8,80 3,56 0,25 12,05 2,62 2,26 5,21 1-1/2" 4,26 1,12 1,12 1,12 4,42 4,01 1,25 4,25 8,50
224 90 6 306 67 57 132 -- 108 28 28 28 112 102 32 108 216

040
8,80 3,56 0,25 12,21 2,62 2,26 5,21 2" 4,43 1,12 1,12 1,12 4,59 4,18 1,25 4,32 8,64
224 90 6 310 67 57 132 -- 113 28 28 28 117 106 32 110 219

045
11,00 5,06 0,38 14,84 3,50 2,18 7,31 2" 4,72 1,75 2,00 1,75 5,32 4,72 1,63 5,38 10,75
279 129 10 377 89 55 186 -- 120 44 51 44 135 120 41 137 273

060
11,00 5,06 0,38 15,13 3,50 2,18 7,31 2-1/2" 5,01 1,75 2,00 1,75 5,61 5,01 1,63 5,38 10,75
279 129 10 384 89 55 186 -- 127 44 51 44 142 127 41 137 273

130
11,00 5,06 0,38 15,76 3,50 2,18 7,31 3" 5,64 1,75 2,00 1,75 6,24 5,64 4,63 5,38 10,75
279 129 10 400 89 55 186 -- 143 44 51 44 158 143 118 137 273

180
14,80 6,38 0,50 19,03 4,50 2,67 9,38 3" 4,21 2,69 2,69 2,69 5,77 5,77 2,00 6,53 13,06
376 162 13 483 114 68 238 -- 107 68 68 68 147 147 51 166 332

210
17,72 6,87 0,63 21,85 5,06 4,02 10,38 4" 5,64 2,69 2,69 2,69 8,39 8,39 2,38 7,37 14,73
450 174 16 555 129 102 264 -- 143 68 68 68 213 213 60 187 374

220
14,80 6,38 0,50 18,49 4,50 2,67 9,38 4" 4,45 2,69 2,69 2,69 6,01 6,01 2,00 6,63 13,25
376 162 13 470 114 68 238 -- 113 68 68 68 153 153 51 168 337

270
14,80 6,38 0,50 19,13 4,50 2,67 9,38 4" 5,08 2,69 2,69 2,69 6,65 6,65 2,00 6,63 13,25
376 162 13 486 114 68 238 -- 129 68 68 68 169 169 51 168 337

320
17,72 6,87 0,63 22,34 5,06 4,02 10,38 6" 150# FLG 6,02 2,69 2,69 2,69 8,77 8,77 2,38 8,00 16,00
450 174 16 567 129 102 264 153 68 68 68 223 223 60 203 406
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Sou ásti erpadla Tru-Fit ™ Universal 3 PD

Tabulka rozm r

1 Rozm ry ovlivn né velikostí rámu motoru
2 Rozm ry ovlivn né typem p ipojení

Model 
U3 A B C D2 E F G H J K L M1 N1 P1 S T T1

Veli-
kost 

otvoru
U V

006
Palce 12,00 10,00 9,15 6,97 7,87 13,25 2,45 18,00 1,89 10,52 12,90 28,02 15,56 10,92 5,44 2,12 2,95 1" 5/16-16 x 62 2,00
mm 305 254 232 177 200 337 62 457 48 267 328 712 395 227 138 54 75 -- -- 51

015
Palce 12,00 10,00 9,15 6,97 7,87 13,25 2,45 18,00 1,90 10,52 13,17 28,29 15,56 10,92 5,44 2,12 2,95 1-1/2" 5/16-16 x0,62 2,00
mm 304 254 232 177 200 337 62 457 48 267 335 719 395 227 138 54 75 -- -- 51

018
Palce 12,00 10,00 9,15 7,10 7,87 13,25 2,72 18,00 1,95 10,78 13,83 28,29 15,56 10,92 5,44 2,12 2,98 1/1/2" 5/16-16 x0,62 2,00
mm 304 254 232 180 200 337 69 457 50 274 351 719 395 227 138 54 76 -- -- 51

030
Palce 14,00 12,00 10,00 8,51 8,37 15,11 3,01 20,00 1,99 12,89 16,01 34,24 18,65 13,74 5,81 2,62 4,01 1-1/2" 3/8-16 x 0,62 2,25
mm 356 304 255 216 213 384 76,454 508 51 327 407 870 474 349 148 67 102 -- -- 57

040
Palce 14,00 12,00 10,00 8,62 8,37 15,11 3,18 20,00 2,20 13,05 16,38 34,61 18,65 13,74 5,81 2,62 4,18 2" 3/8-16 x 0,62 2,25
mm 356 305 255 219 213 384 80,772 508 56 331 416 879 474 349 148 67 106 -- -- 57

045
Palce 18,00 16,00 12,00 10,74 9,75 20,00 2,71 28,00 3,27 17,09 21,63 44,24 22,02 17,16 8,13 3,50 4,99 2" 1/2-13 x 0,88 3,50
mm 457 406 305 273 248 508 69 711 83 434 549 1124 559 436 207 89 127 -- -- 89

060
Palce 18,00 16,00 12,00 10,74 9,75 20,00 3,00 28,00 2,91 17,38 21,91 44,52 22,02 17,16 8,13 3,50 5,00 2-1/2" 1/2-13 x 0,88 3,50
mm 457 406 305 273 248 508 76 711 74 441 557 1131 559 436 208 89 127 -- -- 89

130
Palce 18,00 16,00 12,00 10,74 9,75 20,00 3,63 28,00 3,29 18,01 22,93 45,54 22,02 17,16 8,13 3,50 5,65 3" 1/2-13 x 0,88 3,50
mm 457 406 305 273 218 508 92 711 84 457 582 1157 559 436 207 89 144 -- -- 89

180
Palce 20,00 18,00 14,50 13,06 11,50 23,25 3,28 36,00 4,16 19,53 24,73 50,24 25,91 18,82 10,00 4,50 6,01 3" 1/2-13 x 1,0 5,38
mm 508 457 368 332 292 591 83,312 914 106 496 628 1276 658 478 254 114 153 -- -- 137

220
Palce 20,00 18,00 14,50 13,25 11,50 23,25 3,52 36,00 4,10 19,77 25,47 50,98 25,91 18,82 10,00 4,50 6,01 4" 1/2-13 x 1,0 5,38
mm 508 457 368 337 292 591 89,408 914 104 502 647 1295 658 478 254 114 153 -- -- 137

L P
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V/2

NPort Size

PD100-658



erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell  Rozm ry erpadla

12/2017 95-03103 Strana 97

Ochranné kryty h ídele erpadla

VAROVÁNÍ
Je nezbytné nainstalovat kompletní ochranné kryty, aby byli pracovníci obsluhy, p ípadn  údržby chrán ni 
p ed otá ejícími se díly. 

Ochranné kryty se dodávají jako sou ást kompletního balí ku erpadla a pohonu a vybírá je technické odd le-
ní spole nosti SPX FLOW na základ  objednané kombinace erpadla, základny a motoru. Ochranné kryty 
poskytnuté spole ností SPX FLOW nijak neupravujte. Pokud dojde ke ztrát  ochranného krytu dodaného spo-
le ností SPX FLOW, kontaktujte zákaznický servis a uve te íslo objednávky nebo íslo nákupní objednávky 
erpadla. Následn  vám bude dodán náhradní ochranný kryt správného rozm ru.

Pokud nebylo erpadlo zakoupeno jako sou ást jednotky, nese odpov dnost za zajišt ní vhodného ochranné-
ho krytu zákazník. Pokyny uvádí místní p edpisy.

Ochranný kryt (pohled z boku), 
jak se dodává v základním balí ku 

spole nosti SPX FLOW

Pohled shora

Pohled zep edu

POZNÁMKA: Rozm ry A, B, C a D závisí 
na konkrétní konfiguraci jednotky erpadla.
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Seznam sou ástí

Sou ásti 006, 015, 018-U3
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Sou ásti 006, 015, 018-U3

Poznámky:
* Doporu ené náhradní díly
1. Pot ebujete-li katalogové íslo, kontaktujte zákaznický servis s výrobním íslem erpadla.
2. Standardní v le a povrchové úpravy pro uvedená ísla sou ástí rotoru. Pot ebujete-li alternativní v le a povrchové 

úpravy, kontaktujte zákaznický servis. Všechny rotory obsahují nainstalované hnací epy rotoru. Pro náhradní kolík 
viz pol. 9A (není zobrazena).

4. Pro olejovou zátka je pot eba O-kroužek N70114.
43. Hnací h ídel Tru-Fit je delší než standardní hnací h ídele zde uvedené. Viz strana 123. 
Pro t sn ní viz strana 118 a 120.

�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

1 �������	�
����� 1 �������������� 1
�
���	�
����������� 1 ���!��"
�
���	�
�������#��� 1 ���!$!"
�
���	�
����������� 1 ���!�$"

3 �%�'��'����%*+.�::.�;�������.���#.���� 1 ������"
4 �
����%�'��'<���%*��.�:: 1 ��!!��"
5 =�>?��<�����.�@��Q*�@%*��.����
>@� 1 ��Z[[Z"
6 =�>?��<�����.��
�����@%*��.����
>@� 1 ��Z[[Z"
7 \��Q*�@%*���������#������� 1 ���!$�" $�
8 �
���]�@%*���������#������� 1 ���!�[" $�

^���
�������.�'�_��<��%*��.����������� ! ���!#�" !
^���
�������.�'�_��<��%*��.����:: ! ���!#Z" !
^���
���#���.�'�_��<��%*��.����������� ! ���!��" !
^���
���#���.�'�_��<��%*��.����:: ! ���!�Z" !
^���
�������.�'�_��<��%*��.����������� ! ���!Z�" !
^���
�������.�'�_��<��%*��.����:: ! ���!ZZ" !

�� \��Q*����*��
���
>�`���*���?
����d ! ����$�" !
f��������� � ���![�"
f�����#��� � ���![�"
f��������� � ���![!"

11 g����@
���������Q� � �����["
12 =��_�'<�������*.��
����%�'��'<���%*�� 1 ���������"
13 =��_�'<�������*.����*��%�'��'<���%*�� ! ��������Z"
14 �>��'<�������*.��%*
h����������h���� ! �!��Z["
15 j�h����.����* ! ��#��#���"
16 j�h����.��%��* ! ���Z�$"
17 ��*�.���>?��<����� ! ��#��Z���"
20 \��h*�.�@�
�*���
�����
��> 1 ��Z���"
21 \��h*�.�@�
�*���
�����%�'��'<���%*�� 1 �!$#��"
22 \��h*�.����*���
�����
��> 1 ��Z��!"
23 \��h*�.����*���
�����%�'��'<���%*�� 1 �!$#�!"

=��_�'�������.�;!��k��m#p # ��Z��["

������ �!���"#�$%����& '�(���)*+��, # qZ���$
u������
�@���������_�.�;!��k��.#p 1 ��Z$�#"

25 :�������']������Q*����� 1 ����$!���"
26 ;���Q��
���
> ! ���!$�"


������ �!�-#+./ ���+���!����� ! vZ��!�

������ �!�-#+./ ���+���!�9�� ! �Z��!�

������ �!�-#+./ ���+���!�99�� ! �Z��!�

�j#����w\�#!

$24

:;�

2

9

10
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Sou ásti 006, 015, 018-U3
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Sou ásti 006, 015, 018-U3

Poznámky:
* Doporu ené náhradní díly
Pro t sn ní viz strana 118 a 120. 
3. Další podrobnosti viz “Náhradní štítky” na stran  10.

�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

27 :�������h�� 2 117889+

29 ����h��.��������>?��]��������
�����*����h����� 2 015055000+

30 ����h�����h���� 2 101814+
32 �%*
h����������h����.��%��* 2 120332+

==�!�==� �y$�!��k��y$p�\\w:.�:: 8 30-58
33C ���Q@������h����y$p 8 43-27
34 ���h���@��h*�>.�@�
�* 1 AD0116000
35 ���h���@��h*�>.����* 1 AD0116100

�>?">"@���B+��DD;�DEF�DEG�	=!�9�� 1 137422+
* �>?">"@���B+��DD;�DEF�DEG�	=!�99�� 1 137423+

�>?">"@���B+��DD;�DEF�DEG�	=!����� 1 137424+
39 ��_����������h��.���>?��<����� 2 STD136005
JE ��_����������Q�.���>?��<����� 2 STD236005
42 ;����h�*�������������#��������:: 1 102284+
43 {�������������']��>��'�
�� 6 000121003+
44 #y������k��p�:\w:.�:: 4 30-525

�������g
�>?�>��'+>_*Q*������� 2 30-211
��#����g
�>?�>��'+>_*Q*������� 2 30-543
�������g
�>?�>��'+>_*Q*������� 2 30-613

J; g
�>?�������.�#y������k��y!p�:: 2 30-719
��*�.����_������y���k��y���k����y�p 1 000037001+
��*�.����_������
>�|�� 1 119714+

JG f����Q*������.�:: 2 102298+
F; ������#���������
���������* 2 138896+
;E ����']�}�*���.�:�����
� 1 135623+
;: ~!�k��.��Zp�^\�: 4 30-355
;F �]��
�h�]�}�*��� 2 121694+
;; �]��
�h���������� 2 33-63
;K ;����Q�.��y�p 4 LL118404
;G ������']�>��'�
.������Q� 4 BD0093000

PL5060-CH153

=;

45

47
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Sou ásti 030, 040-U3
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Sou ásti 030, 040-U3

Poznámky:
* Doporu ené náhradní díly
1. Pot ebujete-li katalogové íslo, kontaktujte zákaznický servis s výrobním íslem erpadla.
2. Standardní v le a povrchové úpravy pro uvedená ísla sou ástí rotoru. Pot ebujete-li alternativní v le a povrchové 

úpravy, kontaktujte zákaznický servis. Všechny rotory obsahují nainstalované hnací epy rotoru. Pro náhradní kolík 
viz pol. 9A (není zobrazena).

4. Pro olejovou zátka je pot eba O-kroužek N70114.
43. Hnací h ídel Tru-Fit je delší než standardní hnací h ídele zde uvedené. Viz strana 123. 
Pro t sn ní viz strana 118 a 120. 

�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

1 �������	�
���� 1 �������������� 1
�
���	�
����������� 1 ���$!$"
�
���	�
������$���� 1 ��Z[$�"

3 �%�'��'����%*+.�::.�;�������.��$� 1 ����!!"
4 �
����%�'��'<���%*��.�:: 1 ��!!��"
5 =�>?��<�����.�@��Q*�@%*��.����
>@� 1 ��Z[[["
6 =�>?��<�����.��
�����@%*��.����
>@� 1 ��Z[[["
7 \��Q*�@%*��������$���� 1 ���$�[" $�
8 �
���]�@%*��������$���� 1 ���$!�" $�

^���
�������.�'�_��<��%*��.����������� ! ���$!�" !
^���
�������.�'�_��<��%*��.����:: ! ��Z[��" !
^���
��$����.�'�_��<��%*��.����������� ! ��Z[��" !
^���
��$����.�'�_��<��%*��.����:: ! ��Z[Z!" !

�� \��Q*����*��
���
>�`���*���?
����d ! ��Z[�#" !
f��������� � ��[��#"
f����$���� � �����$"

11 g����@
���������Q� � ����Z�"
12 =��_�'<�������*.��
����%�'��'<���%*�� 1 ���������"
13 =��_�'<�������*.����*��%�'��'<���%*�� ! ��������$"
14 �>��'<�������*.��%*
h����������h���� ! �!����"
15 j�h����.����* ! �����#���"
16 j�h����.��%��* ! ���Z�#"
17 ��*�.���>?��<����� ! �����Z���
20 \��h*�.�@�
�*���
�����
��> 1 ��Z���"
21 \��h*�.�@�
�*���
�����%�'��'<���%*�� 1 �!$#�!"
22 \��h*�.����*���
�����
��> 1 ��Z��!"
23 \��h*�.����*���
�����%�'��'<���%*�� 1 �!$#��"

=��_�'�������.�;!��k��m#p # ��Z��["
* 
������ �!���"#�$%����& '�(���)*+��, # qZ���$

u������
�@���������_�.�;!��k��.#p 1 ��Z$�#"
25 :�������']������Q*����� 1 ����$!���"
26 ;���Q��
���
> ! ��Z[$Z"


������ �!�-#+./ ���+���!����� ! vZ��!�
* 
������ �!�-#+./ ���+���!�9�� ! �Z��!�


������ �!�-#+./ ���+���!�99�� ! �Z��!�
�j#����w\�#$

:;�

$

2

9

10

24
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Sou ásti 030, 040-U3
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Sou ásti 030, 040-U3

Poznámky:
* Doporu ené náhradní díly
Pro t sn ní viz strana 118 a 120. 
3. Další podrobnosti viz “Náhradní štítky” na stran  10.

�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

27 :�������h�� 2 117890+

29 ����h��.��������>?��]��������
�����*����h����� 2 030055000+

30 ����h�����h���� 2 101815+
32 �%*
h����������h����.��%��* 2 120333+

==� #y���������y$p�\\w:.�:: 8 30-623
33B #y���������y$p�:\w:.�:: 8 30-296
33C ���Q@������h���#y��p 8 43-246
34 ���h���@��h*�>.�@�
�* 1 BD0116000
35 ���h���@��h*�>.����* 1 BD0116100

�>?">"@���B+��D=D�DJD�	=!�9�� 1 130296+
* �>?">"@���B+��D=D�DJD�	=!�99�� 1 137240+

�>?">"@���B+��D=D�DJD�	=!����� 1 137245+
39 ��_����������h��.���>?��<����� 2 CD0036W00
41 ��_����������Q�.���>?��<����� 2 CD0036N00
42 ;����h�*������������$�����:: 1 102285+
43 {�������������']��>��'�
�� 6 000121002+
44 3/8-16 x 1" SHCS 4 30-189

�������g
�>?�>��'+>_*Q*������� 2 30-613
�$�����g
�>?�>��'+>_*Q*������� 2 30-740

46 g
�>?�������.��y�����k�[y��p�:: 2 30-720
��*�.����_������y$�k��y$�k����y$p 1 000037002+
��*�.����_������
>�|�� 1 119715+

48 f����Q*������.�:: 2 102297+
56 �����$������
���������* 2 138897+
61 ����']�}�*���.�:�����
� 1 135624+
62 ~!�k��.��Zp�^\�: 4 30-355
65 �]��
�h�]�}�*��� 2 121694+
66 �]��
�h���������� 2 33-63
67 ;����Q�.��y�p 4 LL118404
68 ������']�>��'�
.������Q� 4 BD0093000

PL5060-CH155

47

36

45



Seznam sou ástí erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell

Strana 106 95-03103 12/2017

Sou ásti 045, 060, 130-U3
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Sou ásti 045, 060, 130-U3

Poznámky:
* Doporu ené náhradní díly
1. Pot ebujete-li katalogové íslo, kontaktujte zákaznický servis s výrobním íslem erpadla.
2. Standardní v le a povrchové úpravy pro uvedená ísla sou ástí rotoru. Pot ebujete-li alternativní v le a povrchové 

úpravy, kontaktujte zákaznický servis. Všechny rotory obsahují nainstalované hnací epy rotoru. Pro náhradní kolík 
viz pol. 9A (není zobrazena).

4. Pro olejovou zátka je pot eba O-kroužek N70114.
43. Hnací h ídel Tru-Fit je delší než standardní hnací h ídele zde uvedené. Viz strana 123. 
Pro t sn ní viz strana 118 a 120. 

�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

1 �������	�
���� 1 �������������� 1
�
���	�
������$#��� 1 ����$�"
�
���	�
����������� 1 ����$["
�
���	�
����������� 1 ������"

3 �%�'��'����%*+.�::.�;�����$#.����.���� 1 ������"
4 �
����%�'��'<���%*��.�:: 1 ��!!�!"
5 =�>?��<�����.�@��Q*�@%*��.����
>@� 1 ��Z$�$"
6 =�>?��<�����.��
�����@%*��.����
>@� 1 ��Z$�$"
7 \��Q*�@%*����$#����������� 1 ����$!" $�
8 �
���]�@%*����$#����������� 1 ����$�" $�

^���
��$#���.�'�_��<��%*��.����������� ! �����#" !
^���
��$#���.�'�_��<��%*��.����:: ! ����##" !
^���
�������.�'�_��<��%*��.����������� ! ������" !
^���
�������.�'�_��<��%*��.����:: ! ������" !
^���
�������.�'�_��<��%*��.����������� ! �����Z" !
^���
�������.�'�_��<��%*��.����:: ! ����Z�" !

�� \��Q*����*��
���
>�`���*���?
����d ! ��Z[�#" !
f����$#��� � ������"
f��������� � ����$�"
f��������� � �����!"

11 g����@
���������Q� � ����Z�"
12 =��_�'<�������*.��
����%�'��'<���%*�� 1 ��������!"
13 =��_�'<�������*.����*��%�'��'<���%*�� ! ���������"
14 �>��'<�������*.��%*
h����������h���� ! ����!["
15 j�h����.����* ! ��Z���"
16 j�h����.��%��* ! ���������"
17 ��*�.���>?��<����� ! �����Z���"
20 \��h*�.�@�
�*���
�����
��> 1 �!$#��"
21 \��h*�.�@�
�*���
�����%�'��'<���%*�� 1 �!$#�$"
22 \��h*�.����*���
�����
��> 1 ��Z���"
23 \��h*�.����*���
�����%�'��'<���%*�� 1 ��Z��!"

=��_�'�������.�;!��k��m#p # ��Z��["
* 
������ �!���"#�$%����& '�(���)*+��, # qZ���$

u������
�@���������_�.�;!��k��.#p 1 ��Z$�#"
25 :�������']������Q*����� 1 ����$!���"
26 ;���Q��
���
> ! ����$$"


������ �!�-#+./ ���+���!����� ! vZ�!!$
* 
������ �!�-#+./ ���+���!�9�� ! �Z�!!$


������ �!�-#+./ ���+���!�99�� ! �Z�!!$
�j#����w\�#�

$24

:;�
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Seznam sou ástí erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell
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Sou ásti 045, 060, 130-U3
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erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell  Seznam sou ástí

12/2017 95-03103 Strana 109

Sou ásti 045, 060, 130-U3

Poznámky:
* Doporu ené náhradní díly
Pro t sn ní viz strana 118 a 120. 
3. Další podrobnosti viz “Náhradní štítky” na stran  10.

�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

27 :�������h�� 2 117891+

29 ����h��.��������>?��]��������
�����*����h����� 2 107187+

30 ����h�����h���� 2 060055003+
31 �%*
h�������.�����Q*��>� 2 STD091000
32 �%*
h����������h����.��%��* 2 121828+

==� �
����%�'��'<���%*����y�����k��y$p�\\w: 8 ���#�

33B �%*
h����������h�����::.�
�y�����k����y$p�\\w: 8 �����

33C ���Q@������h����y�p.��
����%�'��'<�
��%*�� 8 $����

34 ���h���@��h*�>.�@�
�* 1 w��������
35 ���h���@��h*�>.����* 1 w��������

������*��
��>��$#�����������.�|�; 1 133633+
* ������*��
��>��$#�����������.�||�; 1 ��Z!$�"

������*��
��>��$#�����������.�v��; 1 ��Z!$�"
39 ��_����������h��.���>?��<����� 2 STD136009
41 ��_����������Q�.���>?��<����� 2 STD236009
42 ;����h�*��������$#������������:: 1 102286+
43 {�������������']��>��'�
�� 6 000121001+
44 �y!����k����y$p�::�:\w: $ ���#��

�$#����g
�>?�>��'+>_*Q*������� 2 �����[
�������g
�>?�>��'+>_*Q*������� 2 ���Z��
�������g
�>?�>��'+>_*Q*������� 2 ���Z��

46 g
�>?�������.��y!����k��y$p 2 ���Z!�
��*�.����_������y��k��y��k���#y�p 1 000037003+
��*�.����_������
>�|�� 1 119716+

48 f����Q*������.�:: 2 102297+
56 �$#�������������
���������* 2 138898+
61 ����']�}�*���.�:�����
� 1 ��#�!$"
62 ~!�k��.��Zp�^\�: $ ����##
65 �]��
�h�]�}�*��� 2 �!��[$"
66 �]��
�h���������� 2 �����
67 ;����Q�.��y�p $ jj���$�$
68 ������']�>��'�
.������Q� $ BD0093000

�j#����w\�#Z

47

36

45



Seznam sou ástí erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell

Strana 110 95-03103 12/2017

Sou ásti 180, 220-U3
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erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell  Seznam sou ástí

12/2017 95-03103 Strana 111

Sou ásti 180, 220-U3

Poznámky:
* Doporu ené náhradní díly
1. Pot ebujete-li katalogové íslo, kontaktujte zákaznický servis s výrobním íslem erpadla.
2. Standardní v le a povrchové úpravy pro uvedená ísla sou ástí rotoru. Pot ebujete-li alternativní v le a povrchové 

úpravy, kontaktujte zákaznický servis. Všechny rotory obsahují nainstalované hnací epy rotoru. Pro náhradní kolík 
viz pol. 9A (není zobrazena).

4. Pro olejovou zátka je pot eba O-kroužek N70114.
43. Hnací h ídel Tru-Fit je delší než standardní hnací h ídele zde uvedené. Viz strana 123. 
Pro t sn ní viz strana 118 a 120. 

�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

1 �������	�
���� 1 �������������� 1
�
���	�
����������� 1 �����["
�
���	�
�����!!���� 1 ����[�"

3 �%�'��'����%*+.�::.�;�������.�!!� 1 ����$�"
4 �
����%�'��'<���%*��.�:: 1 ��!!��"
5 =�>?��<�����.�@��Q*�@%*��.����
>@� 1 ���[�!"
6 =�>?��<�����.��
�����@%*��.����
>@� 1 ���[�!"
7 \��Q*�@%*�������!!��� 1 �����Z" $�
8 �
���]�@%*�������!!��� 1 ������" $�

^���
�������.�'�_��<��%*��.����������� ! ����#[" !
^���
�������.�'�_��<��%*��.����:: ! ������" !
^���
�!!����.�'�_��<��%*��.����������� ! ����Z�" !
^���
�!!����.�'�_��<��%*��.����:: ! ����Z$" !

�� \��Q*����*��
���
>�`���*���?
����d ! ;#!#:��Z�� !
f��������� � ����$�"
f���!!���� � ����!�"

11 g����@
���������Q� � ����Z!"
12 =��_�'<�������*.��
����%�'��'<���%*�� 1 :��������
13 =��_�'<�������*.����*��%�'��'<���%*�� ! :����[��!
14 �>��'<�������*.��%*
h����������h���� ! �!����"
15 j�h����.����* ! �����#���"
16 j�h����.��%��* ! !��������"
17 ��*�.���>?��<����� ! !����Z���"
20 \��h*�.�@�
�*���
�����
��> 1 �!$#��"
21 \��h*�.�@�
�*���
�����%�'��'<���%*�� 1 �!$#�$"
22 \��h*�.����*���
�����
��> 1 ��Z��#"
23 \��h*�.����*���
�����%�'��'<���%*�� 1 ��Z��$"

=��_�'�������.�;!��k��.#p # ��Z��["
* 
������ �!���"#�$%����& '�(���)*+��, # qZ���$

u������
�@���������_�.�;!��k��.#p 1 ��Z$�#"
25 :�������']������Q*����� 1 ����$!���"
26 ;���Q��
���
> ! �����!"


������ �!�-#+./ ���+���!����� ! vZ�!!�
* 
������ �!�-#+./ ���+���!�9�� ! �Z�!!�


������ �!�-#+./ ���+���!�99�� ! �Z�!!�
�j#����w\�#�

:;�

$

2

9

10
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Seznam sou ástí erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell
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Sou ásti 180, 220-U3
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erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell  Seznam sou ástí

12/2017 95-03103 Strana 113

Sou ásti 180, 220-U3

Poznámky:
* Doporu ené náhradní díly
Pro t sn ní viz strana 118 a 120. 
3. Další podrobnosti viz “Náhradní štítky” na stran  10.

�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

27 :�������h�� 2 117892+

29 ����h��.��������>?��]��������
�����*����h����� 2 40878+

30 ����h�����h���� 2 40752+
32 �%*
h����������h����.��%��* 2 121829+

==� �
����%�'��'<���%*���::.�
3/8-16 x 3/4" HHCS 8 30-50

33B �%*
h����������h�����::.�
3/8-16 x 1-1/4" HHCS 8 30-60

33C ���Q@������h����y�p.��
����%�'��'<�
��%*�� 8 43-30

34 ���h���@��h*�>.�@�
�* 1 CD0116000
35 ���h���@��h*�>.����* 1 CD0116100

�>?">"@���B+��EGD�::D�	=!�9�� 1 137431+
* �>?">"@���B+��EGD�::D�	=!�99�� 1 137432+

�>?">"@���B+��EGD�::D�	=!����� 1 137433+
39 ��_����������h��.���>?��<����� 2 STD136011
JE ��_����������Q�.���>?��<����� 2 STD236011
42 ;����h�*�����������!!�����:: 1 102287+
43 {�������������']��>��'�
�� 6 000121001+
44 1/2-13 x 1-1/4" SS SHCS 4 30-503

�������g
�>?�>��'+>_*Q*������� 2 30-766
!!�����g
�>?�>��'+>_*Q*������� 2 30-717

46 g
�>?�������.��y!����k��y$p 2 30-721
��*�.����_������y!�k��y!�k���Zy�p 1 000037004+
��*�.����_������
>�|�� 1 119717+

JG f����Q*������.�:: 2 102297+
56 ����!!������
���������* 2 138899+
;E ����']�}�*���.�:�����
� 1 135624+
62 ~!�k��.��Zp�^\�: 4 30-355
65 �]��
�h�]�}�*��� 2 121694+
66 �]��
�h���������� 2 33-60
67 ;����Q�.��y�p 4 LL118404
;G ������']�>��'�
.������Q� 4 BD0093000

PL5060-CH159

47

36

45



Seznam sou ástí erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell

Strana 114 95-03103 12/2017

Sou ásti 210, 320-U3

Viz poznámky na stran  115.
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�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

1 �������	�
���� 1 �������������� 1
3 �%�'��'����%*+.�::.�;����!����!� 1 ����$["

�
���	�
�����!����� 1 ���!��"
�
���	�
������!���� 1 ���!�#"

4 �
����%�'��'<���%*��.�:: 1 ��#�#�"
5 =�>?��<�����.�@��Q*�@%*��.����
>@� 1 ��!$Z�"
6 =�>?��<�����.��
���]�@%*��.����
>@� 1 ��!$Z�"
7 \��Q*�@%*���!����!���� 1 ���!��" $�
8 �
���]�@%*���!����!���� 1 ���!�!" $�

^���
�!�����.�'�_��<��%*��.����������� ! �����!" !
^���
�!�����.�'�_��<��%*��.����:: ! ������" !
^���
��!����.�'�_��<��%*��.����������� ! ������" !
^���
��!����.�'�_��<��%*��.����:: ! �����$" !

�� \��Q*����*��
���
>�`���*���?
����d ! ;#!#:��Z�� !
f���!�����.���>@] $ ����$�"
f����!����.���>@] $ ����$�"

ED� f���!����!�.��
���] $ ���![!"
11 g����@
���������Q� � ����Z�"
12 =��_�'<�������*.��
����%�'��'<���%*�� 1 :�������$
13 =��_�'<�������*.����*��%�'��'<���%*�� ! ��!$Z#"

�j#����w\���

9

2

10



erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell  Seznam sou ástí

12/2017 95-03103 Strana 115

Sou ásti 210, 320-U3

Poznámky: 
* Doporu ené náhradní díly
1. Pot ebujete-li katalogové íslo, kontaktujte zákaznický servis s výrobním íslem erpadla.
2. Standardní v le a povrchové úpravy pro uvedená ísla sou ástí rotoru. Pot ebujete-li alternativní v le a povrchové 

úpravy, kontaktujte zákaznický servis. Všechny rotory obsahují nainstalované hnací epy rotoru. Pro náhradní kolík 
viz pol. 9A (není zobrazena).

4. Pro olejovou zátka je pot eba O-kroužek N70114.
43. Hnací h ídel Tru-Fit je delší než standardní hnací h ídele zde uvedené. Viz strana 123. 
Pro t sn ní viz strana 118 a 120. 

�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

14 �>��'<�������*.��%*
h����������h���� 2 121681+
15 j�h����.����* 2 0H1036000
16 j�h����.��%��* 2 0H1036003
17 ��*�.���>?��<����� 2 0H1037000
20 \��h*��.���
�����
��> 2 0H1040000
21 \��h*��.���
�����%�'��'<���%*�� 2 105871+

=��_�'�������.�;!��k��.#p 5 137169+
* 
������ �!���"#�$%����& '�(���)*+��, 5 N70114

u������
�@���������_�.�;!��k��.#p 1 137435+
25 :�������']������Q*����� 1 000142301+
26 ;���Q��
���
> 2 138288+


������ �!�-#+./ ���+���!����� 2 E70231
* 
������ �!�-#+./ ���+���!�9�� 2 V70231


������ �!�-#+./ ���+���!�99�� 2 K70231
27 :�������h�� 2 117893+
28 ����h�� 2 134506+

����h��.�������.��.��! AR 134507+
����h��.�������.��.��� AR 134508+
����h��.�������.��.��# AR 134509+
����h��.�������.��.��� AR 134510+
����h��.�������.��.�!� AR 134511+

:G� #y������k��p�|\:w: 4 30-612

29 ����h��.��������>?��]��������
�����*����h����� 2 102474+

30 ����h�����h���� 2 102472+
=D� ������*�����h�� 2 102473+
31 �%*
h�������.�����Q*��>� 2 STD091000
32 �%*
h����������h����.��%��* 2 123533+

==� �y�����k��.Z#p�\\w: 6 30-50
==� #y������k��.�!#p��:\w: 8 30-742
33C ���Q@������h����y�p 6 43-30
34 ���h���@��h*�� 2 0H1116000

�>?">"@���B+��:ED�	=!�9�� 1 139750+
�>?">"@���B+��:ED�	=!�99�� 1 139751+
�>?">"@���B+��:ED�	=!����� 1 139752+
�>?">"@���B+��=:D�	=!�9�� 1 133636+
�>?">"@���B+��=:D�	=!�99�� 1 137243+
�>?">"@���B+��=:D�	=!����� 1 137248+

41 ��_����������Q�.���>?��<����� 2 105697+
�j#����w\����

4

* 36

24

:;�
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Seznam sou ástí erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell

Strana 116 95-03103 12/2017

Sou ásti 210, 320-U3
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erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell  Seznam sou ástí

12/2017 95-03103 Strana 117

Sou ásti 210, 320-U3

Poznámky:
* Doporu ené náhradní díly
Pro t sn ní viz strana 118 a 120. 
3. Další podrobnosti viz “Náhradní štítky” na stran  10.

�

������ POPIS ��
������
������
 ����
����� �
������

42 ;����h�*�������!����!�����:: � ���Z$�"
43 {�������������']��>��'�
�� � ����!����"
44 �y!����k����y$p�\\w: $ ����!Z�

JJ� ��_����������h��.��y!p $ $����
!������g
�>?�>��'+>_*Q*������� ! ���Z��
�!�����g
�>?�>��'+>_*Q*������� ! ���Z��

46 g
�>?������� � ���Z!�
��*�.����_�����#y��k�#y��k�!��y$p � �����Z��#"
��*�.����_������
>�|�� � ��[Z��"

48 f����Q*������.�:: ! ��!![Z"
56 !����!������
���������* ! ���#�$"

F;� #y������k��.Z#p�\\w: $ ����!�

;D� {�����������Q�<@�����_�'�Q*@��
���
>?*��y��!Z �� :���!�#��

61 ����']�}�*���.�:�����
� � ��#�!$"
62 ~!�k��.��Zp�^\�: $ ����##
65 �]��
�h�]�}�*��� ! �!��[$"
66 �]��
�h���������� ! �����
67 ;����Q�.��y�p $ jj���$�$
68 ������']�>��'�
.������Q� $ ����[����

�j#����w\���

45
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Seznam sou ástí erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell

Strana 118 95-03103 12/2017

Standardní t sn ní Universal 3

^ Sada obsahuje 1 vlnovou pružinu a 1 kroužek pohonu.

Dvojitá (horní) a jednoduchá (spodní) mechanická ucpávka, erpadla 130-U3 a menší

Dvojitá (horní) a jednoduchá (spodní) mechanická ucpávka, erpadla 180-U3 a v tší

PD100-659

151
152 153 154

155
156

157 158A^
159

160 161
158B^ 162 163

164 165 166

167 168 169A^
170

163 171
165 166

160A

169B^

{D100-660

151
152

153

154
155

156
157

158A^ 159 160
158B^ 162

163
164

165
166

167
168 169A^

169B^

163
171 165

166

160A



erpadlo Universal 3 zna ky Waukesha Cherry-Burrell  Seznam sou ástí

12/2017 95-03103 Strana 119

Standardní t sn ní Universal 3

Poznámky:
* Doporu ený náhradní díl
1. Neplatí pro erpadla 180-U3 a v tší
2. Servisní sada t sn ní (ozna ená ^ na stran  118) obsahuje 1 vlnovou pružinu a 1 kroužek pohonu.
3. Pouzdro ucpávky - DM obsahuje nainstalovaný dorazový kolík. Pro náhradní kolík viz pol. 160A.
Legenda k t sn ní:
DM Dvojitá mechanická ucpávka
SM Jednoduchá mechanická ucpávka
SC Karborundum
C Karbon
TC Karbid wolframu
NF Jemné
Pro speciální t sn ní viz strana 121.

006, 015, 
018-U3

030, 
040-U3

045, 060, 
130-U3

180, 
220-U3

210, 
320-U3

EPDM 2 E70024
FKM 2 V70024

152 :��'�Q*��
�>h�� 2 138246+
EPDM 2 E70130
FKM 2 V70130

154 ^���	�*�>Q��'���
�����
��������Q@> SC 2 138371+

155 g
�>?�>��'+>_*Q*�>Q��'�> 6 30-546

156 :��Q����
�*�>Q��'������
��
��������Q@> C 2 139787+

EPDM 2 E70134
FKM 2 V70134

158A

158B

159 g
�>?���>�
��>Q��'�� 8 30-765 30-725 30-742

160 2 138245+ 137979+ 138074+ 138192+ 138289+ 3

160A ��
���']����*�.�������* 4 137124+ 3
161 \%*���']��
�>h������; 2 LA1215200 N/A N/A 1

EPDM 2 E70036
FKM 2 V70036
EPDM 2 E70135
FKM 2 V70135
FFKM 2 K70135
SC 2 138368+
C 2 138385+
TC 2 138400+
:w�q| 2 139592+
�w�q| 2 139593+
SC 2 138362+ 138364+ 138364+
TC 2 138394+ 138396+ 138396+
EPDM 2 E70135 E70248 E70248
FKM 2 V70135 V70248 V70248
FFKM 2 K70135 K70248 K70248

167 g
�>?���>�
��>Q��'�� 8 30-546 30-745 30-745
168 ��>�
��������*���:; 2 138244+ 137946+ 138076+ 138195+ 138343+

169A

169B

170 \%*���']��
�>h�����:; 2 N/A N/A 1
SC 2 138365+ 138367+ 138367+
C 2 138382+ 138384+ 138384+
TC 2 138397+ 138399+ 138399+
:w�q| 2 139590+ N/A N/A
�w�q| 2 139591+ N/A N/A

PL5060-CH162

:��Q����
�*�>Q��'��

POPIS


������ �!�?+#(>/@�
����� �


������ �!���+#\"@�
�/%*(�#��%&#/]��

:��Q����
�*�>Q��'���
�����
�����
�>��>

^���	�*�>Q��'��������
����
�
�>��>

��>�
��>Q��'������;��?��@>_��
�
���']����*�

171

151

153

157

162

163

164

165

166

����
�����

*

*

E70031
V70031
137980+
E70145
V70145

�

����
��

��
������
������


LA1215400

*

*

*

*


������ �!�?+#/.�"*�"@�
�/%*(�#��%&#/]�


������ �!�%��)^���
�/%*(�B

������ �!�?+#/.�"*�"@�
�/%*(�#�%��^��+�


������ �!���+#\"@�
�/%*(�#�%��^��+�

2 139890+

138387+
138402+

30-742

138451+

139894+

E70248
V70248

E70150
V70150
138212+
E70245
V70245

138373+

30-741

139789+

30-546

E70147
V70147

137985+

139788+

139892+

138393+
139594+
139595+

138363+
138395+
E70147
V70147
K70147

LA2363201

30-741

POZNÁMKY

L25071004
L25071002

138366+
138383+

138369+
138386+
138401+
139596+
139597+

E70041
V70041
E70147
V70147
K70147

138372+

2

����'���
>h����`�
��'�����_����
��>�
�'�����#��d
�
�>h�����@��>�`�
��'�����_����
��>�
�'�����#��d

2 139891+ 139893+ 139895+ 2

����'���
>h����`�
��'�����_����
��>�
�'������[�d
�
�>h�����@��>�`�
��'�����_����
��>�
�'������[�d

N/A
N/A

E70248
V70248
K70248
138370+
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Speciální t sn ní Universal 3

Jednoduchá (horní) a dvojitá (spodní) ucpávka s O-kroužkem

180

181
182

183 184
185

186
187

188

180
181 182

183
189

185

186
187

188

184 
(220-320-U3)

189 
(220-320-U3)

PD100-666
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Speciální t sn ní Universal 3

Poznámky:
* Doporu ený náhradní díl
1. Množství 2 pro jednoduchou ucpávku s O-kroužkem; Množství 4 pro t sn ní s dvojitou  ucpávkou s O-kroužkem
2. Platí pouze pro konstrukci jednoduché ucpávky s O-kroužkem; neplatí pro konstrukci dvojité ucpávky s O-kroužkem
3. Platí pouze pro konstrukci dvojité ucpávky s O-kroužkem; neplatí pro konstrukci jednoduché ucpávky s O-kroužkem

006, 015, 
018-U3

030, 
040-U3

045, 060, 
130-U3

180, 
220-U3

210, 
320-U3

�>?"./@�
������ �
EPDM E70024
FKM V70024
FFKM K70024

181 2 138467+
182 2 139799+

183 8 30-546

184 2 138470+ 138424+ 138425+ 139098+ 139099+ 2

EPDM E70036
FKM V70036
FFKM K70036


������ �!�
�/%*(�# EPDM E70326


������ �!�
�/%*(�# FKM V70326


������ �!�
�/%*(�# FFKM K70326

187 2 138465+
EPDM E70135
FKM V70135
FFKM K70135

189 2 138466+ 138426+ 138427+ 139095+ 139097+ 3

PL5060-CH168

2 V70248

E70150
V70150
K70150
139115+
101688+

30-741

K70248

E70343

K70343

V70343

139116+
E70248

*

30-742

E70041
V70041

�

����
��

��
������
������


180

185

186

188

����
�����

E70031
V70031
K70031


������ �!�
%��)^���)#^"@

Pouzdro, jednoduchá 
>Q��'��.�=��
�>h��

=?_*���.�=��
�>h��


������ �!�
%��)^����/%*(�B

L25071004

�
������

N/A

K70331

K70041

�
�ab

L25071002

12/4

2

2

Pouzdro, dvojitá ucpávka, 
=��
�>h��


������ �!�
�c'@-�#�%d ^"@

*

138428+

K70146

*

*

101685+

E70331

V70331

E70146
V70146

138442+:�����
>h���.�=��
�>h��
����'���
>h���
�����Q*�}
�>?���@��'�>�
��'���%�*��}����@
�����
(BSHCS)
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Sestavy h ídelí a ložisek U3

Poznámka: 
Sestava zahrnuje položky 7 nebo 8 (pohon nebo krátký h ídel), 15 (zadní ložisko), 16 (p ední ložisko), 17 (klín ozube-
ného kola) a 29 (rozp rka mezi ozubeným kolem a zadním ložiskem). Nákres viz stránka se seznamem díl  pro kon-
krétní model.

POPIS ��
������
������


����
�����
��

:����'��@��Q*@��@%*��������h�����������#������� � ��[��["
:����'��@��Q*@��@%*��������h�����������#������� � ��[���"
:����'��@��Q*@��@%*��������h����������$���� � ��[���"
:����'��@��Q*@��@%*��������h����������$���� � ��[��!"
:����'��@��Q*@��@%*��������h������$#����������� � ��[���"
:����'��@��Q*@��@%*��������h������$#����������� � ��[��$"
:����'��@��Q*@��@%*��������h���������!!���� � ��[��#"
:����'��@��Q*@��@%*��������h���������!!���� � ��[���"
:����'��@��Q*@��@%*��������h�����!����!���� � ��[��Z"
:����'��@��Q*@��@%*��������h�����!����!���� � ��[���"

�j#����w\��#
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Sou ásti erpadla Tru-Fit™ Universal 3 PD

Poznámka:
1. Závisí na motoru Nord, materiálu, barv . Pot ebujete-li katalogové íslo, kontaktujte zákaznický servis s výrobním ís-

lem erpadla.
2. Položka 12, olejové t sn ní, kryt p evodové sk ín , je stejné t sn ní jako se používá u erpadel jiných než Tru-Fit. 

Není sou ástí položky 4A.

3

7

4A

33D
44A

33E

PD100-664

12

006, 015, 
018 030, 040 045, 060, 

130 180, 220 210, 320

3 �%�'��'����%*+.�:: 125414+ 121201+ 125355+ 124663+ 134290+

4A �
����%�'��'<���%*��.�
����<
.�:: 136577+ 1

7 \��Q*�@%*�� 139062+ 139063+ 139064+ 139065+ 139066+

12 =��_�'<�������*.��
���
�%�'��'<���%*�� 000030016+ 000030013+ 000030012+ :�������� :�������$ 2

�y$�!��k��p�\\w: 30-93 — —
#y������k����y�p�\\w: — 30-237 —
�y������k���y!p�\\w: — — —
�y!����k����y!p�\\w: — — 30-103
#y��p�k��y$p���m�:\:� 30-690 — —
�y�p�k��y$p���m�:\:� — 30-691 —
�y!p�k��p���m�:\:� — — —
#y�p�k��p���m�:\:� — — 30-693
���Q@������h��.�#y��p 43-246 —
���Q@������h��.��y�p — 43-30
���Q@������h��.��y!p — —

�j#����w\���

Poznámky

33E

—
—

30-692
—

44A
—
—

43-31

��)->��\ �%#^&#�	=

��h��'��<�']
�?�*�	m

33D

—
—

30-50
—

��&���#
\� ��%.?
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Speciální nástroje pro erpadla U3

Šetrný nástr ný nástroj  
pro utahování matic rotor

Nástroj pro demontáž O-kroužk

Nástroj pro zablokování rotoru

Utahovák matic ozubeného kola, Nástroj na ezání 
závitu na konci h ídele ozubeného kola

Model U3 �#+#&�g�(h�\@?&�
006, 015, 018 140074+

030, 040 139795+
045, 060, 130 139796+

180, 220 139767+
210, 320 126536+

PL5060-CH149

Popis �#+#&�g�(h�\@?&�
q���
�_��
��������h������
�*@��=��
�>h�> AD0096001
q���
�_��
��������h�'�_��<@��=��
�>h�>��� 140062+

�j#����w\�Z�

Popis �#+#&�g�(h�\@?&�
Nástroj pro zablokování rotoru 139794+

PL5060-CH164

Popis � �%#^&#�-�^ &��	= �#+#&�g�(h�\@?&�
006, 015, 018 109281+

030, 040 109282+
045, 060,130 109283+

180,  220 110304+
210, 320 114702+

006, 015, 018 109287+
030, 040 109288+

045, 060, 130 109289+
180, 220 110305+
210, 320 POA

PL5060-CH150

Nástroj na 
dotahování 
matic 
ozubených kol

Nástroj na 
%����*���'��>����
���Q��@%*����
ozubeného kola
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Dlouhodobé skladování Dlouhodobé skladování (delší než šest m síc ) erpadel zna ky 
Waukesha Cherry-Burrell:

P ed uskladn ním 1. Namažte všechna ložiska a ucpávky, v etn  následujících:

• Pryžové O-kroužky a t snicí plochy mechanických ucpá-
vek (ložiska nových erpadel instalovaná ve výrobním 
závod  jsou již namazána).

• Motory a pohony (viz pokyny výrobce)
2. Dbejte na to, aby v erpadle nebyla žádná voda. Demontujte 

smá enou ást a dle pot eby ji vysušte.

3. Na jakékoli exponované kovové povrchy použijte inhibitor 
koroze:

• Jakékoli nelakované povrchy 
• H ídele, matice/šrouby

4. Vstupní/výstupní p ipojení erpadel zakryjte, aby do nich 
nemohly vniknout cizí materiály.

5. Všechny p íslušné p íru ky s pokyny vložte do samostatné 
vodot sné obálky nebo nádoby a uložte je spolu se za íze-
ním.

6. Úpln  za ízení uzav ete, aby nedošlo ke kontaminaci vlhkos-
tí, prachem a jinými možnými kontaminanty. N které typy 
plastových obalových materiál , pokud se použijí správn , 
zajistí vynikající uzav ení pro ú ely skladování.

7. Každé 3 m síce oto te erpadlem a hnací h ídelí o n kolik 
otá ek. 

Skladování 1. Skladujte na suchém míst . Je vhodn jší skladovat za ízení 
v interiéru. P i skladování venku musí být za ízení umíst no 
ve schrán  odolné v i pov trnostním vliv m a musí být 
chrán no p ed p ímým slune ním svitem.

2. Udržujte rovnom rnou teplotu, aby nedocházelo ke konden-
zaci.

Po skladování 1. Vyjm te za ízení ze schrány a p ed jeho použitím opravte 
nebo vym te poškozené sou ásti. 

POZNÁMKA: Pokud existuje jakákoli 
indikace kontaminace vody, nespoušt j-
te motor. P ed spušt ním nechte kvalifi-
kovaného elektriká e, aby motor 
zkontroloval.

2. Zkontrolujte elektromotor (lze-li použít) podle pokyn  
výrobce. 

3. erpadla: 

• Podle návodu k obsluze úpln  rozeberte ást, jež 
je v kontaktu s kapalným produktem.

• Vy ist te a zkontrolujte všechny sou ásti, v etn  ucpá-
vek a O-kroužk . 

• Vym te pryžové ásti vykazující jakékoli známky stár-
nutí nebo poškození, nap . praskliny, tvarové p izp so-
bení nebo ztrátu pružnosti.

4. Namažte t sn ní a O-kroužky a znovu podle návodu 
k obsluze ást, jež je v kontaktu s kapalinou, sestavte.

5. Podle pokyn  výrobce namažte motor/pohon (lze-li použít).

6. Pokud bylo erpadlo uskladn no déle než 1 rok, vym te olej 
v erpadle a pohonu.
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Referen ní list shrnující údržbu erpadla Universal 3

Rotory pro nízkou viskozitu: -40°F (-40°C) až 180°F (82°C); Rotory se standardní v lí: -40°F (-40°C) až 300°F 
(149°C). Pokud jsou pot eba alternativní rotory, obra te se na SPX FLOW Application Engineering.
POZNÁMKA: Montážní v le uvedené výše  jsou pouze orienta ní. Skute né v le v erpadle se mohou lišit podle test  
výkonu erpadla.

Model Universal 3

Vym ujte olej každých 750 hodin*
ISO Grade 320, SAE 140 nebo 

AGMA Number 6EP

Ložiska mažte každých 750 hodin*
NLGI Grade No. 2, EP, Mazivo na bázi lithia.

* Agresivní omývání nebo extrémní provozní podmínky mohou vyžadovat kratší 
intervaly mazání.

Objem oleje (p evody) Množství maziva (na ložisko)

Horní nebo dolní Bo ní uchycení P ední Zadní

006, 015, 018 1,3 unce (40 ml) 3,3 unce (100 ml) 0,37 unce (11 ml) 0,13 unce (4 ml)

030, 040 2,0 unce (60 ml) 4 unce (120 ml) 0,60 unce (18 ml) 0,21 unce (6 ml)

045, 060, 130 6,0 unce (170 ml) 9,5 unce (280 ml) 0,84 unce (25 ml) 0,76 unce (22 ml)

180, 220 11 unce (320 ml) 20 unce (600 ml) 1,33 unce (39 ml) 1,03 unce (30 ml)

210, 320 17 unce (500 ml) 44 unce (1300 ml) 1,96 unce (58 ml) 1,16 unce (34 ml)

Model 
Universal 3

Utahovací momenty - pojistné matice Velikost klí e Universal 3

Rotor Kryt Matice 
rotoru

Šroub 
upev ující 

t leso

Matice 
krytu

006, 015, 018 50 ft-lb (68 N·m) 7 ft-lb (10 N·m) 15/16"
3/16" 5/8"

030, 040 120 ft-lb (163 N·m) 11 ft-lb (15 N·m) 1-1/4"
045, 060

250 ft-lb (339 N·m)
56 ft-lb (76 N·m)

1-5/8" 1/4"
7/8"130 25 ft-lb (34 N·m)

180, 220 325 ft-lb (441 N·m) 110 ft-lb (149 N·m) 2-1/4"
5/16"

210, 320 375 ft-lb (508 N·m) 158 ft-lb (214 N·m) 2-3/8" 1"

Model 
Universal 3

A - Zadní strana
" (mm)

B - Od rotoru po t leso
" (mm)

C - elní plocha
" (mm)

Typ rotoru Nízká viskozita Standardní Nízká viskozita Standardní Nízká viskozita Standardní

006
0,0025 - 0,004 0,0035 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0045 - 0,0055
(0,06 - 0,10) (0,09 - 0,13) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,11 - 0,14)

015, 018
0,0025 - 0,0045 0,003 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0055 - 0,0065

(0,06 - 0,11) (0,08 - 0,013) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,14 - 0,17)

030, 040
0,002 - 0,004 0,0035 - 0,0055 0,001 - 0,005 0,0025 - 0,006 0,0045 - 0,0055 0,006 - 0,007
(0,05 - 0,10) (0,09 - 0,14) (0,03 - 0,13) (0,06 - 0,15) (0,11 - 0,14) (0,15 - 0,18)

045, 060
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,003 - 0,0075 0,005 - 0,010 0,0055 - 0,0075 0,0085 - 0,0105
(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,08 - 0,19) (0,13 - 0,25) (0,14 - 0,19) (0,22 - 0,27)

130
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,0035 - 0,0075 0,0055 - 0,0095 0,006 - 0,007 0,009 - 0,0115
(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,09 - 0,19) (0,14 - 0,24) (0,15 - 0,18) (0,23 - 0,29)

180, 220
0,004 - 0,008 0,005 - 0,009 0,0055 - 0,0095 0,009 - 0,013 0,006 - 0,008 0,010 - 0,012
(0,10 - 0,20) (0,13 - 0,23) (0,14 - 0,24) (0,23 - 0,33) (0,15 - 0,20) (0,25 - 0,30)

210, 320
0,005 - 0,009 0,007 - 0,011 0,008 - 0,012 0,010 - 0,014 0,008 - 0,010 0,012 - 0,014
(0,13 - 0,23) (0,18 - 0,28) (0,20 - 0,30) (0,25 - 0,36) (0,20 - 0,25) (0,30 - 0,36)
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�
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Referen ní list shrnující údržbu erpadla Universal 3 -  
Kopie pro volitelné odstran ní

Rotory pro nízkou viskozitu: -40°F (-40°C) až 180°F (82°C); Rotory se standardní v lí: -40°F (-40°C) až 300°F 
(149°C). Pokud jsou pot eba alternativní rotory, obra te se na SPX FLOW Application Engineering.
POZNÁMKA: Montážní v le uvedené výše  jsou pouze orienta ní. Skute né v le v erpadle se mohou lišit podle test  
výkonu erpadla.

Model Universal 3

Vym ujte olej každých 750 hodin*
ISO Grade 320, SAE 140 nebo 

AGMA Number 6EP

Ložiska mažte každých 750 hodin*
NLGI Grade No. 2, EP, Mazivo na bázi lithia.

* Agresivní omývání nebo extrémní provozní podmínky mohou vyžadovat kratší 
intervaly mazání.

Objem oleje (p evody) Množství maziva (na ložisko)

Horní nebo dolní Bo ní uchycení P ední Zadní

006, 015, 018 1,3 unce (40 ml) 3,3 unce (100 ml) 0,37 unce (11 ml) 0,13 unce (4 ml)

030, 040 2,0 unce (60 ml) 4 unce (120 ml) 0,60 unce (18 ml) 0,21 unce (6 ml)

045, 060, 130 6,0 unce (170 ml) 9,5 unce (280 ml) 0,84 unce (25 ml) 0,76 unce (22 ml)

180, 220 11 unce (320 ml) 20 unce (600 ml) 1,33 unce (39 ml) 1,03 unce (30 ml)

210, 320 17 unce (500 ml) 44 unce (1300 ml) 1,96 unce (58 ml) 1,16 unce (34 ml)

Model 
Universal 3

Utahovací momenty - pojistné matice Velikost klí e Universal 3

Rotor Kryt Matice 
rotoru

Šroub 
upev ující 

t leso

Matice 
krytu

006, 015, 018 50 ft-lb (68 N·m) 7 ft-lb (10 N·m) 15/16"
3/16" 5/8"

030, 040 120 ft-lb (163 N·m) 11 ft-lb (15 N·m) 1-1/4"
045, 060

250 ft-lb (339 N·m)
56 ft-lb (76 N·m)

1-5/8" 1/4"
7/8"130 25 ft-lb (34 N·m)

180, 220 325 ft-lb (441 N·m) 110 ft-lb (149 N·m) 2-1/4"
5/16"

210, 320 375 ft-lb (508 N·m) 158 ft-lb (214 N·m) 2-3/8" 1"

Model 
Universal 3

A - Zadní strana
" (mm)

B - Od rotoru po t leso
" (mm)

C - elní plocha
" (mm)

Typ rotoru Nízká viskozita Standardní Nízká viskozita Standardní Nízká viskozita Standardní

006
0,0025 - 0,004 0,0035 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0045 - 0,0055
(0,06 - 0,10) (0,09 - 0,13) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,11 - 0,14)

015, 018
0,0025 - 0,0045 0,003 - 0,005 0,001 - 0,004 0,0025 - 0,0055 0,004 - 0,005 0,0055 - 0,0065

(0,06 - 0,11) (0,08 - 0,013) (0,03 - 0,10) (0,06 - 0,14) (0,10 - 0,13) (0,14 - 0,17)

030, 040
0,002 - 0,004 0,0035 - 0,0055 0,001 - 0,005 0,0025 - 0,006 0,0045 - 0,0055 0,006 - 0,007
(0,05 - 0,10) (0,09 - 0,14) (0,03 - 0,13) (0,06 - 0,15) (0,11 - 0,14) (0,15 - 0,18)

045, 060
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,003 - 0,0075 0,005 - 0,010 0,0055 - 0,0075 0,0085 - 0,0105
(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,08 - 0,19) (0,13 - 0,25) (0,14 - 0,19) (0,22 - 0,27)

130
0,003 - 0,007 0,004 - 0,008 0,0035 - 0,0075 0,0055 - 0,0095 0,006 - 0,007 0,009 - 0,0115
(0,08 - 0,18) (0,10 - 0,20) (0,09 - 0,19) (0,14 - 0,24) (0,15 - 0,18) (0,23 - 0,29)

180, 220
0,004 - 0,008 0,005 - 0,009 0,0055 - 0,0095 0,009 - 0,013 0,006 - 0,008 0,010 - 0,012
(0,10 - 0,20) (0,13 - 0,23) (0,14 - 0,24) (0,23 - 0,33) (0,15 - 0,20) (0,25 - 0,30)

210, 320
0,005 - 0,009 0,007 - 0,011 0,008 - 0,012 0,010 - 0,014 0,008 - 0,010 0,012 - 0,014
(0,13 - 0,23) (0,18 - 0,28) (0,20 - 0,30) (0,25 - 0,36) (0,20 - 0,25) (0,30 - 0,36)
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SPX FLOW, Inc.
611 Sugar Creek Road

Delavan, WI 53115 

T: (262) 728-1900 nebo (800) 252-5200

F: (262) 728-4904 nebo (800) 252-5012

E: wcb@spxflow.com

SPX FLOW, Inc. si vyhrazuje právo použít nejnov jší konstrukce a úpravy materiá-

lu, aniž by m la povinnost tuto skute nost oznámit.

Parametry návrhu, konstruk ní materiály a rozm rové údaje uvedené v této publi-

kaci jsou ur eny pouze pro vaši informaci a nelze je považovat za závazné bez 

písemného potvrzení. 

O dostupnosti výrobk  ve vašem regionu se informujte u místního prodejce. Další 

informace získáte na www.spxflow.com.

Zelený znak „>“ je ochranná známka spole nosti SPX FLOW, Inc.

VYDÁNO: 12/2017 -P eklad p vodní p íru ky
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