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1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning
1.1 Brugsanvisning.
ADVARSEL:
Vær opmærksom på, at SOLUS drænspuler kun må anvendes til rensning eller spuling af
kloakker eller drænrør.
Vær opmærksom på, at personer skal opholde sig uden for områderne hvor slangerne
rulles ud/op, og at det er operatørens ansvar, at der ikke befinder sig personer i disse
områder. Det gælder både, når drænspuleren betjenes manuelt fra vognen og via evt.
fjernbetjening.
Vær opmærksom på, at støttebenet skal være sikkert
understøttet, før vognen frakobles.
Vær opmærksom på, at spulepumpen skal tømmes
for vand i frostperioder.
Evt. kan der påfyldes kølevæske i forholdet 50/50 i
tanken, hvorefter spulepumpen kører indtil der kommer
kølevæske ud. Det er operatørens ansvar at
spulepumpen er frostsikret.
Vær opmærksom på, at SOLUS vandstrålen fra dyserne kan være farlig.
Vær opmærksom på, at der ikke må foretages konstruktionsmæssige ændringer eller
ombygninger på drænspuleren.
Vær opmærksom på, at SOLUS drænspuler skal synes ved kørsel på offentlig vej.

1.1.1 Anvendelse
SOLUS drænspuler må kun anvendes til spuling af kloakker eller drænrør. Drænspuleren må
ikke anvendes til andre formål.

1.1.2 Igangsætning/tilkobling
Kobl drænspuleren til traktoren.
Sæt træknagle i med sikringssplit.

Før frakobling skal støttebenet monteres.
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Før kørsel skal støttebenet sættes i holder.

Tilkobl hydraulikslanger. (Max. 160 bar)

Hydraulikslangerne er mærket med
farvekoder.
Farvekoderne har følgende betydning:
Grøn: Tryk
Ingen mærkning: Fri retur trykløs

Tilkobl PTO (hastighed=1000 rpm).
Brug kun godkendt kraftoverføringsaksel.

Tilslut lysstik og evt. 12V stik for fjernbetjening.

12V stik
Lysstik
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1.1.3 Brugervejledning.
For klargøring til spuling skal tanken fyldes med vand.
Det sker gennem studsen i toppen af tanken.
Drænspuleren kan være forsynet med selvansugende hydraulisk drevet pumpe.

BEMÆRK: Pumpen skal have separat trykfri retur. Kan ikke tåle modtryk.

Betjening af slangetromler:
Drænspuleren kan være forsynet med to slangetromler.
Betjeningen foregår med hydrauliske ventiler, eller evt. fjernbetjening. (Ekstraudstyr)

Oprul af slange

Omskift af spulevand

Fjernbetjening
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Ved MANUEL system: (Uden fjernbetjening)
Ved opstart
skal trykregulator
være skruet i nul

Omskifter for spulevand
slangetromle

Udrul/oprul
slangetromle

Omskifter mellem
slangetromler
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Indstilling af spulepumpe:
Manometer

Sikkerhedsventil
(Uden plombe ingen garanti på
pumpe)

Side:

Indstilling af
tryk/trykregulering (Max. 110 bar)
Ved opstart skal den være skruet i nul.
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PAS PÅ
HØJTRYK

Spulepumpe
(se manual)
Tager tryk af slange

Omskiftning af
spulevand mellem
slangeruller

Aftapning af vand fra tank foregår under tanken:

Aftapning

Vær opmærksom på, at spulepumpen skal tømmes for vand i frostperioder.
Evt. kan der påfyldes kølevæske i forholdet 50/50 i tanken, hvorefter spulepumpen kører
indtil der kommer kølevæske ud. Det er operatørens ansvar at spulepumpen er frostsikret.
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1.2 Sikkerhedsregler for operatøren.
1.2.1 Personel
- Personer, som betjener SOLUS drænspuler skal have læst denne brugsanvisning.
- Vær især opmærksom på de ting af sikkerhedsmæssig betydning der er nævnt under afsnit
1.1 ADVARSEL.
- SOLUS drænspuler betjenes af en person + evt. traktorfører.

1.2.2 Nødstop
Alle hydraulikventiler er fjederbetjente, og olieflow stopper når håndtagene ikke belastes.
Derfor er drænspuleren ikke forsynet med nødstop.

1.3 Vedligeholdelsesvejledning
ADVARSEL:
Vær opmærksom på at hydraulikken skal være frakoblet ved alt vedligeholdelsesarbejde.
Strømkabel skal også være frakoblet.

VEDLIGEHOLDELSESFRI:
Drejeleddet ved slangetromlen er smørefrit:

Drejeled
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Hvor ofte?

Kontrol af olieniveau i gear ved slangetromle:

Olieniveau skal
Stå midt i glas

Daglig
Evt. efterfyldning med
80-90 gearolie

Olieniveau
Hydraulikslanger

Hydraulikslanger og fittings kontrolleres for tæthed
og standen på slangerne kontrolleres.
Desuden kontrolleres at slangerne er korrekt
fastholdt.

Daglig

Smøring

Alle smørenipler smøres med EP2 fedt for hver 40 timers drift

Smørenippel
Ved slangetromle

Ugentlig
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Hvor ofte?

Kraftoverføringsaksel smøres i smørenipler.
Justering af evt. bremser

Færdselslovens
bestemmelser

Kontrol af lys

Færdselslovens
bestemmelser

Efterspænding af
hjulmøtrikker
Moment = 400 Nm
Ugentligt

Kontrol af lufttryk.
Se anb. tryk på dæk

Hydraulikfilter
Hydrulikfilter skal
demonteres og
renses.
Årligt
Hydraulikfilter

Hydraulikfilteret er placeret bag vangen.
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Hvor ofte?

Filter før
spulepumpe
skal kontrolleres
/renses
Efter behov
Luk for vand
fra tank

Løsn spændebånd
Luk vand ud af filteret

Tag filter ud

Filter tages ud og kontrollers – renses – eller skiftes.
Monter filteret igen inden spulepumpen anvendes.

Efter behov
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Fejlfinding
Hvis fjerbetjeningen ikke virker kan det skyldes defekt sikring.
Boksen med sikring findes bag vangen.

Sikring
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Anhængertrækkets el-stik.
Hvis el-stikket er beskadiget, kan følgende diagram benyttes ved reparation:

Lygtefabrikant

Geka

Jokon/Radex

Aspöck

Ny Aspöck

Nr. 1

Blink-venstre

GUL

GUL

HVID

GUL

Nr. 2

Ledig

RØD

BLÅ

-

BLÅ

Nr. 3

Stel

BRUN

HVID

GUL/GRØN

HVID

Nr. 4

Blink-højre

GRØN

GRØN

SORT

GRØN

Nr. 5

Lys-højre

BLÅ

BRUN

BRUN

BRUN

Nr. 6

Stoplys

HVID

RØD

BLÅ

RØD

Nr. 7

Lys-venstre

SORT

SORT

GRÅ

SORT
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2. Reservedelsliste

Højtrykspumpe

Sikkerhedsventil
Hydraulikcylinder
ved fjernbetjent
model

Spuleslange

Div. hydraulikventiler

Filter v.
spulepumpe

Kraftoverføring
Hydraulikfilter

Se brugsanvisning Pratissoli højtrykspumpe for øvrige reservedele samt vedligehold af
pumpen
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Reklamationsretten omfatter:
•

Udskiftning eller- efter fabrikkens valg- reparation af konstruktions- eller materialefejl,
der er opstået under normal og forskriftsmæssig anvendelse af traileren.

•

Reparation udført indenfor reklamationsfristen forlænger ikke denne.

Reklamationsretten omfatter ikke:
•

Udgifter til løbende service og vedligeholdelse, eller udgifter der kan henføres til
normal slidtage eller som et resultat af, at traileren ikke har været benyttet i en
længere periode.

•

Fejl, som opstår i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug af trailere.

•

Fejl, som opstår i forbindelse med brug af uoriginale reservedele.

•

Udgifter til leje af erstatningskøretøj

BEMÆRK:
•

Ny-galvaniserede dele vil i starten være meget glatte og sølvblanke. Efter kort tid
bliver delene matte, og får en mere ’ru’ overflade. Dette er helt normalt, og skyldes, at
de galvaniserede dele ’iltes’. Dette gælder også for afklippede kanter. De ruster, når
traileren er ny, men rusten forsvinder med tiden.
Processen sikrer, at galvaniseringen vil kunne yde optimal beskyttelse mod korrosion.
Denne ’kosmetiske’ forandring vil derfor ikke blive anerkendt som en berettiget
reklamation.

•

Vær ligeledes opmærksom på, at galvaniserede dele ikke tåler syre og visse
kemikalier. Foretag derfor altid en omhyggelig afskylning med rent vand efter kørsel
på saltede veje samt efter transport af f.eks. gødning eller andet syreholdigt gods.

EF-overensstemmelseserklæring
Maskindirektivet 2006/42/EF, Bilag II, A, Maskine
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Stelnr.

_______________________________________________
Handelsbetegnelse
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1) Generelt :
Højtrykspumpe type MS er speciel udviklet til anvendelse i kommunale køretøjer og til stationære
rensningsanlæg.
Den er bedst egnet ved uregelmæssig anvendelse og til kontinuerlig drift.
Ved faglig korrekt montering, betjening og service vil den altid arbejde til Deres tilfredshed.
Ved overholdelse af efterfølgende betjenings- og serviceanvisninger yder vi garanti i overensstemmelse med
vores leveringsbetingelser.
Anvendes pumpen under andre betingelser, end dem der er nævnt i ordrebekræftelsen, eller beskadiges den
ved usagkyndig behandling bortfalder garantien.
2) Stempelpumpens egenskaber:
Ved anvendelse af stempelpumpe opnås højere tryk og mindre transportmængde.
Når sugeløftet starter, åbner indsugningsventilen sig, og vandet følger det tilbagevigende stempel.
I slutningen af hævningsforløbet lukker sugeventilen, enten ved hjælp af sin egenvægt eller ved hjælp af
fjederspænding, og trykløftet starter. Dette trykløft åbner trykventilen og transporterer vandet ind i
trykledningen. Når hævningen er slut, lukker trykventilen og et nyt sugeløft starter.
Trykhøjden kan teoretisk antage enhver vilkårlig værdi og er i praksis kun afhængig af pumpedelenes styrke.
En tilstrækkelig afsikring af tryksiden ved hjælp af trykreguleringssystem og sikkerhedsanordning er derfor
nødvendig.
Pumpens indløbsside (sugeside) skal til enhver tid garanteres særlig opmærksomhed, da indsugningsevnen
og dermed pumpens levetid er afhængig af ledningsføring, modtryk, væsketemperatur m.m.
3) Beskrivelse af stempelpumpe type MS:
MS pumpen er en vandret liggende trestempelpumpe med påmonteret pumpehoved og let udskiftelige
stempelvekselsæt.
Pumpens hoveddele:
(hus, krumtapaksel, plejl, ledekolbe)
- Pumpedrivværk
- Stempelvekselsæt
(Stempel, Stempelløbebøsning, hovedmanchet)
- Pumpehoved
Pumpedrivværket består af pumpedrivværkshus, krumtapaksel med påmonteret plejl, og ledekolben hvor
stemplet er påmonteret.
Dette stempel er anbragt i stempelløbebøsningen og er forbundet ved hjælp af hovedmanchetten. Ved at
anvende et system af forskellige stempelvekselsæt til udvidelse af indbyrdes diameter, kan trykket og
transportmængden, som et led i driftsydelsen, varieres i større omfang.
Maskineriet, der er påmonteret pumpedrivværkets driftsside, nedsætter driftsomdrejningstallet og sørger for,
at krumtapakselens omdrejningstal opnår en tilladelig værdi. Det vil sige, det er muligt at disponere over to
driftshastighedsnedsættelser:
i
= 2,417 for driftsomdrejningstal = 1800 U/min.
i
= 2,037 for driftsomdrejningstal = 1500 U/min.
Pumpehovedet er påmonteret pumpedrivværket som komplet reservedel og indeholder alle suge og
trykventiler såvel som suge og trykforbindelser.
Pumpens transportydelse, arbejdstryk og det maksimale driftsomdrejningstal står på typeskiltet.
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3.1) Dimensions oversigt:

Billede 1
3.2) Liste over ydeevne:
Ydelsestabel

1800 rpm (g = 1:2,417)
Konstruktions Transport
Størrelse
ydelse
1/min
MS 36
136
MS 40
168
MS 45
213
MS 50
263
MS 55
318

Tryk
bar
300
240
190
155
125

1500 rpm (g = 1:2,037)
Drifts
ydelse

KW
78,8
77,3
78,0
78,8
76,5

Konstruktions Transport
Størrelse
ydelse
1/min
MS 36
134
MS 40
166
MS 45
210
MS 50
260
MS 55
314

Tryk
bar
300
240
190
155
125

Drifts
ydelse
KW
77,3
76,5
76,5
77,3
75,8

Typebetegnelsen og stempeldiameteren viser konstruktionsstørrelsen.
Hertil er det, i pumpen på leveringstidspunktet indbyggede stempelvekselsæt, beregnet.
(z.B. MS 40 = Stempelmål 40mm)
4) Tilslutningsoversigt:
A- 2 vantilslutninger Ø 66 mm:
Når pumpen med modtryk tilsættes føde, er det tilladt kun at tilslutte en side.
Den ubenyttede tilslutning skal lukkes med et trykfast dæksel. (monteringskit nr. 1153 kan bestilles)
B- 2 trykvandstilslutninger G 1 ¼ ”:
Begge tryktilslutninger kan benyttes til vandtilførsel. Hvis kun den ene tilsluttes, skal den ubenyttede
tilslutning lukkes med et trykfast dæksel. (monteringskit nr. 1150 kan bestilles)
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C- Olieudløbsskrue med magnetstift:
Magnetstiften tiltrækker metalstumper fra gearkasseolien og skal rengøres ved hjælp af olieskift.
D- 2 Olieloddestokke:
Ved anvendelse af ovennævnte kan man undersøge oliestanden, og hvis det er nødvendigt korrigere
denne.
E- Oliepåfyldningsskrue:
Pumpedrivværkets udluftning sker i en af oliepåfyldnings integrerede ventiler.
Bemærk!!! Disse forbindelsers tillukning ved hjælp af almindelige propper er i givet fald det bedste
for drivværkshuse! Altså: Anvend kun originale reservedele.
F- 3 Smørenipler:
Højtrykspumpens pakningsområde er, i et fedtkammer, forsynet med silikonefedt. På grund af
smøreniplen er dette fedtkammer næsten altid fyldt.
G- 3 skruer til at demontere ventilkonstruktionen:
Efter fjernelse af skruen Pos.90 kan her hjælpeværktøjet til afmonteringe4n ventilens blive skruet
ind.
Efter fjernelse af skruen Pos.90 kan hjælpeværktøjet, til afmontering af ventilen, skrues ind.
H- Lækageafløbsåbning G ½”:
Her kan en slange, til direkte udførsel af lækagevand, anbringes.
Bemærk!!! Dette afløb må aldrig vær tillukket.
I- Flangedrevets drivaksel:
Størrelse er angivet i oversigten punkt 3.1.
L- 2 øjenbolte til transport.

Billede 2

5) Monteringsvejledning:
Højtrykspumpe MS skal fastgøres på et stabilt og absolut lige grundfundament.
Pumpens hældning må, i monteret tilstand, ikke overstige 5° i modsat fald, kan der ikke gives nogen
sikkerhed for, at smøring er tilstrækkelig.
Under driften må drivakslen ikke være aksial belastet.
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Ved direkte opstart ved hjælp af en motor anbefales altid indbygning af en elastisk kobling. Her skal
motorens drivaksel placeres, såvel lodret som vandret, i samme højde som pumpens drivaksel.
Opstart via en kardanaksel udføres med et skydestykke, eller på anden vis for at sikre, at aksialbelastning på
drivakslen udelukkes.
Ved kileremsdrift skal man være opmærksom på kileremskivens afstand og en korrekt remspænding.
Overspændte drivremme kan overføre utilladelige kræfter fra drivakslen.
For at opnå den bedste smøring af pumpedrivværket er det vigtigt at være opmærksom på pumpeakslens
omdrejningsretning, som er angivet på kabinettet.
2 flanger til montering af indsugningsledningen er anbragt på pumpehovedet. Den ubenyttede flange skal
lukkes så den er tæt og trykfast. Hvis pumpen får vandet fra en beholder, må den minimale vandstand i
beholderen mindst være på samme højde som indsugningsstudsen på pumpehovedet. En hældning fra
vandbeholder til indsugningsstuds er dog bedre.
For at lette monteringsarbejdet er det nødvendigt at være opmærksom på tilstrækkelig bevægelsesfrihed.

væg

Billede 3

For at undgå beskadigelse af pumpen anbefales det, ved frostfare, at tømme de vandførende dele. For at lette
tømningen af pumpehovedet skal der altid, i nederste del af systemet, monteres afløbshaner i suge og
trykledninger.
6) Sikkerhedsanvisning for service og montagearbejde:
Ejeren er forpligtet til kun at lade faglært og kvalificeret personale udføre alt service og montagearbejde.
For at få den nødvendige information om højtrykspumpen er det en forudsætning at brugsanvisningen
gennemlæses grundigt.
Kontakt fabrikanten af pumpen ved uafklarede spørgsmål.
Alt servicearbejde må kun udføres på en pumpe som ikke er i drift og samtidig sikret mod pludselig opstart,
desuden må der kun benyttes egnet værktøj.
7) Forbud mod selv at ombygge og ændre pumpen:
Det er af sikkerhedsmæssige grunde ikke tilladt selv at ombygge eller forandre pumpen.
Det er kun tilladt at benytte originale reservedele ved reparation. Ved overtrædelse bortfalder garantiaftalen.
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8) Montering:

90° bøjning
Overløbsventil
”T” Forbindelse

Tank

Fare for dannelse
af luftbobler

Reduktion af
tilløbsledning

Skvulpe
plade

Filter

Pumpehoved

Overløbsvand i tilløbsledningen
Sugefunktion

8.1 Suge eller tilløbsledningen:
Skal være dimensioneret tilstrækkelig stor og være så kort som mulig. Strømningshastighed > 0,8 m/sek. er
ikke tilladt. De skal være tætte og af en sådan beskaffenhed, at de ikke kan trække sig sammen under
indsugning.
Det er derfor vigtigt at indsugningsledningen monteres uden hældning (luftlommedannelse). Direkte
tilslutning til en 90° vinkel anbefales. Der skal være et lige tilløb på ca. 300 mm før den første vinkel.
8.2 Modtrykspumpe:
Hvis indsugningsledningen er meget lang, anbefales det at indsætte en modtrykspumpe til vandforsyningen.
Modtrykspumpens vandydelse skal svare til højtrykpumpens som er 2,5 gange så stor. Modtrykspumpens
driftstryk er beregnet til ca. 3 bar.
8.3 Filter:
Det anbefales at beskytte pumpen mod urenheder ved hjælp af et filter i indsugningsledningen. Dog skal der
tages hensyn til følgende betingelser:
Filtrets kapacitet (filtervolumen) skal mindst udgøre 3 gange højtrykspumpens vandydelse.
Filtrets konstruktion skal forhindre dannelse af luftblærer, derfor anbefales det at montere en ventilator
øverst.
Det skal sikres at der, også ved tilsmudset filter (meget lang indsugningsledning), kommer tilstrækkelig vand
ind i pumpen.
8.4 Modløbstank:
Modløbstanken skal have mindst 2 kamre, så indsugningen og tilbageførslen af overløbsvandet sker adskilt
fra hinanden.
For at undgå indsugning af bundslam skal indsugningsledningen i beholderen ende mindst 40 mm over
bunden. For at undgå en hvirveleffekt skal der anbringes en metalplade i en afstand af ca. 100 mm over
indsugningsledningen.
En kontrol af fyldningsstanden skal sikre, at pumpen ikke arbejder uden vand.
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8.5 Overløbsledning:
I overløbsvand findes luftblærer som er fremkaldt på grund af trykkets afspænding. En tilbageførsel i
tilløbsledningen er kun tilladt, når det sikres, at en udluftning kan foretages. Dette sker ved anvendelse af
modtryksbeholdere.
9) Ibrugtagning:
- Kontroller oliepåfyldning og oliestand.
- Tilslut pumpen vandforsyning, pumpen må ikke løbe tør.
- Indstil trykreguleringsventilen på trykløse omdrejninger.
- Tænd for driften. Kontroller omdrejningstal og omdrejningsretning.
- Lad pumpen arbejde i nogle minutter uden modtryk.
- Indstil trykreguleringsventil til det ønskede arbejdstryk.
Indstillingen og kontrollen af driftstrykket skal altid foretages ved åbent trykforbrug. I forbindelse hermed
skal forbruget af højtrykspumpens forhåndenværende transportmængde afstemmes.
Ved anvendelse af udstyr med lukkeventil (spulepistol o.l.) forekommer der trykstød, derfor skal
trykreguleringsventilen indstilles således, at det tilladte maksimum tryk, i henhold til typeskiltet, ikke
overskrides.
10) Eftersyn:
10.1) Olieskift:
Det første olieskift skal foretages efter 50 driftstimer.
Yderligere olieskift ved 500 driftstimer eller mindst en gang om året.
Olieskiftet skal udføres umiddelbart, efter pumpen har været i drift.
De af os angivne oliesorter med oliekvalitet 150 E / 500 C (220 ISO) sikrer en upåklagelig
drivværkssmøring ved omgivelsestemperaturer mellem 0°C og 40°C.
Hvis højtrykspumpen benyttes ved andre omgivelsestemperaturer, skal der forespørges om
oliekvaliteten.
Drivværkshusets oliemængde: 10 Liter.
10.2) Anbefalet gearkasseolie:
Anbefaling af fedtstof til ”PRATISSOLI” - højtrykstempelpumper
Gearkasseolie VG 220 symbol efter DIN 51502 CL DIN 51517 del 2
Producent
Betegnelse
Producent
Betegnelse
Agip
Accr 220
Fina
Solna 220
Aral
Motanol HP 220
Mobil
DTE BB
BP
Energol HL 220
Shell
Tellus C220
Castrol
Alpha ZN 220
Texaco
Regol Oil R+0 220
Elf
Polytelis 220
Total
Azolla (Cortis) 220
Esso
Nuto 220
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10.3 ) Eftersyn af fedtstofbeholder i pakningsområdet):
I ny tilstand er højtrykspumpen forsynet med silikonefedt i en fedtstofbeholder i
pakningsområdet. Fedtstofbeholderen fyldes op igen, via smøreniplen, efter ca. 100 timer ved
hjælp af en håndfedtpresse.
Vær opmærksom på at kun relativ små mængder er påkrævet. Når De mærker modstand fra
håndfedtpressen, er beholderen fyldt.
Brug kun kvalitets SILIKONEFEDT.
Vi kan ved bestilling levere Dem SILIKONEFEDT i tønder med 1 kg eller med ca. 5 kg. Disse beholdere
garanterer Dem en sikker og holdbar oplagring og muliggør en passende forbrugsorienteret påfyldning af
håndfedtpressen, som ligeledes kan fås med passende nipler.

10.4) Eftersyn af pumpedrivværker:
Kontroller dagligt oliestanden med oliepinden og suppler i givet fald. For lidt olie påvirker
korrekt smøring af drivværket og fører til en utilladelig temperaturforhøjelse, som kan føre til
total skade.
10.5) Eftersyn af pumpehovedet:
Pumpehovedets ventilsæde skal gennemgås ved olieskift og slidte ventiler udskiftes.
10.6) Eftersyn af vandtilløb:
Vandfilterindsatsen i sugeledningen skal dagligt kontrolleres for tilsmudsning og ved behov
rengøres eller fornyes.
10.7) Eftersyn ved frostfare (fra +4°°C og derunder):
Afbryd vandtilførslen, åben tømningsventilen og lad pumpen arbejde så længe (køres evt.
igennem ved hjælp af håndkraft) at der ikke befinder sig mere vand i pumpekroppen.
For at lette aftagningen af indsugningsventilen og den hermed forbundne tømning af
vandkammeret mellem ventilerne, findes der som tilbehør ”Dræningshjælp” til fast indbygning i
pumpehovedets indsugningsrum. (Del nr. 2080.0962.0)
Hvis pumpen er konstrueret til dræning og har installeret en pneumatisk restvandstømning, skal
det sikres at trykluften igen fjernes fra tilslutningen efter udblæsning.
Luft, der kommer igennem utætte ventiler i suge eller trykledningerne, fører til beskadigelse af
pumpen.
11) Henvisning til eftersynsarbejde:
11.1) Kontrol og udskiftning af ventilsæde:
• Skruerne nr. 72 løsnes og dem på ventildækslet fjernes.
• Drej de indvendige sekskantskruer nr. 71 (trykskrue) i ventildækslet ind mod pumpehovedet, for
derved at trykke disse langsomt ud af deres sæde.
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• Det løsnede ventildæksel kan kun trækkes ud af hovedet sammen med det komplette ventilsæde.
For at presse dem fra hinanden kan ventilsædets komponenter skilles fra hinanden. Ved enhver
kontrol af ventilsædet skal O-ringene nr. 775, 80 og 81 udskiftes.
• Hvis ventilsædet sidder fast, er det muligt at presse ventilen ovenud ved at fjerne bundproppen
nr. 90 (Se fig. 9 + 10). Hertil er demonteringsværktøj (Del nr. 2000.0005.0) anvendeligt.

Vigtigt!!
Før installeringen af ventilsæde i pumpehovedet skal de indvendige sekskantsskruer nr. 71 drejes tilbage til
deres tidligere position, således at ventildækslet ligger nøjagtigt på pumpehovedets flade.
• Rengør omhyggeligt pakfladen i pumpehovedet.
• Smør ventilsædets pakflade let, og indsmør samtidig pumpehovedet med en opløsningscreme.

BEMÆRK !
Før indbygning af ventilen, skal boringen
i pumpehovedet være absolut ren og tør.
(se fig. 8)

•

Ventildækslets skruer skal være ensartede og passe til et drejemoment på 125 Nm.

•

Drej skrue nr. 71 ud for at trykke ventildækslet af og beskyt, ved anvendelse af olie, pumpehovedets
skruer mod korrosion og tæring.
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11.2) Udskiftning af hovedmanchetten (HD stempeltætningen):
•
•
•
•

De 8 skruer nr. 88 løsnes og pumpehovedet trækkes af.
Skruerne nr. 69 løsnes og stemplet demonteres.
Skruerne nr. 26 løsnes og lygtedækslet nr. 48 tages af.
Pres stemplets løbebøsninger nr. 98 fremad og ud af lygterummet ved hjælp af trykklodsen
(montageværktøj del nr. 2000.3005.0).

• Rengør løbebøsningerne nr. 93, trykringene nr. 98 og støtteringene nr. 95.
• Udskift den defekte hovedmanchet og hvis nødvendigt også støtteringene.
• Udskift under alle omstændigheder O-ringene nr. 91,92,97 og 99.
11.2.1) Udskiftning af fedtafskraberen pos. 100:
• Ved udskiftning af fedtafskraberen skal man være opmærksom på tætningslæbens
indbygningsbeliggenhed (se fig. 12). Ved forkert montering opfylder tætningsringen ikke sin
funktion.
Tætningslæbe

Pumpehoved
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11.2.2) Sikkerhedskontrol af stempeloverfladen:
Ved sikkerhedskontrol af stempeloverfladen skal stemplet nr. 67 skrues fra lederkolben nr. 59
ved at løsne skruen nr. 69.
12) Montering efter servicearbejde:
•
•
•

•
•

Efter en sikkerhedskontrol af overfladen monteres stempel nr. 67 igen på lederkolbe nr. 59 ved hjælp af
skrue nr. 69.
Pakning nr. 68 skal altid fornyes.
Hovedmanchetten skal igen sættes sammen med stempelløbebøsningerne i nedenstående rækkefølge.
• Indsæt holdering nr. 95 igen.
• Smør stempelløbebøsningerne indvendigt der hvor hovedmanchetten er placeret.
• Indsmør hovedmanchettens (nr. 96) læber med silikonefedt og skub hovedmanchetten nr. 96
hen til enden af løbebøsningen nr. 98.
Rengør grundigt moftageren i pumpehuset, smør den og sæt igen stempelløbebøsningen på pumpehuset.
Sæt igen pumpehovedet nr. 89 på og fastgør det med skruerne nr. 88. De otte skruer skal strammes i en
fastlagt rækkefølge (se fig. 14) ved hjælp af 250Nm drejningsmomentnøgle.

12.1) Vigtige anvisninger for servicearbejde:
•

Før udtrækning og genindsætning af stempelløbebøsningerne tilrådes det at løsne de indvendige
sekskantskruer med samme omdrejning som ved fastspænding af stemplet. Efter montering af
stempelløbebøsningerne skrues de løsnede indvendige sekskantsskruer helt ud. Udskift kobberring
nr. 68 og skru igen de indvendige sekskantskruer på med et drejningsmoment på 90 Nm.
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12.2) Udskiftning af stempel:
•
•
•
•
•

Demonter pumpehovedet og stempelløbebøsningerne som tidligere beskrevet.
Skru de indvendige sekskantskruer nr. 69 ud og træk stempel nr. 67 af.
Rengør stemplets modtager grundigt og sæt det nye stempel på lederkolben nr. 59. Kobberringen nr. 68
skal under alle omstændigheder udskiftes.
Monter derefter igen stempelløbebøsningerne i pumpehuset.
Smør de indvendige sekskantskruers gevind og skru disse ensartet på. Fastspænd skruerne med et
drejningsmoment på 90 Nm og monter pumpehovedet nr. 89 som tidligere beskrevet.
Bemærk!! Ved ethvert stempelskift skal hovedmanchetten også udskiftes.

12.3) Drejningsmoment:
Nedenstående tabel viser drejningsmomentet for fastspændingsskruer ved anvendelse af
drejningsmomentnøgle.

•
•
•
•
13)

Nr. 76
Nr. 71
Nr. 42
Nr. 29

•
•
•
•

Ventildæksel
Pumpehoved
Stempel
Plejl

•
•
•
•

120Nm
250 Nm
90 Nm
70 Nm

Sikkerhedsforanstaltninger:
13.1) Personalekvalifikation:
Personale, der udfører betjening, service, eftersyn og montering, skal være i besiddelse af
passende kvalifikationer til dette arbejde. Ejeren skal holde opsyn med sit personale samt
have nøje styr på deres ansvarsområde og kompetence. Hvis personalet ikke har den nødvendige
viden, skal de undervises og uddannes. Undervisning kan, hvis det er påkrævet, foregå gennem
fabrikant/leverandør. Ejeren skal endvidere garantere, at hans personale forstår
betjeningsvejledningens indhold fuldstændigt.
13.2) Regler og forskrifter:
For højtrykspumpens egentlige drift gælder erhvervssammenslutningens forskrifter ”Arbejde
med vandstråler”. Den dertil hørende bekendtgørelse VGBD 15 bliver udgivet af
Berufsgenossenschaft Bau, Kronprinzenstraβe 89-93, 44789 Bochum.
Dokumentet kan fås hos Karl Heymann Verlag KG, Luxemburgerstraβe 449, 50939 Køln.
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13.3) Sikkerhedsanvisning:
Vær opmærksom på at pumpedrivmotorens opbrugte ydelse, ved fri forekommende vandstråle
hos aftager, bliver til effektiv energi. Dette betyder, at vandstrålen, som kommer ud med høj
hastighed, har næsten den samme arbejdsevne som motoren, der anvendes til pumpedriften.
Hvis det frembragte tryk i pumpen aktiveres utilsigtet ved usagkyndig brug, opstår der betydelig
fare for kvæstelser med døden til følge.
Under andre omstændigheder skal efterfølgende punkter overholdes nøjagtigt:
• Efter afbrydelse af drivmotoren står trykledningen stadig under fuldt driftstryk på grund af
lukket aftager. Efter afbrydelse af drivmotoren er det muligt at aflaste trykledningen ved at
åbne aftageren.
• Alle sammenskruninger på pumpe samt trykslanger må kun efterspændes, når motoren er
afbrudt (i trykløs tilstand).

14) Garantibetingelser:
Garanti ydes i henhold til gældende Dansk lov.

Garantien bortfalder dog:
•
•
•
•
•
•

Ved anvendelse til andet formål en tilladt af producent.
Ved drift med større motor end angivet på typeskiltet.
Ved beskadigelse af sikkerhedsorganets plumper.
Ved drift af maskinen med andre reserve- og tilbehørsdele end originale Pratissoli dele.
Ved pumpedrift med urene eller ikke tilladte transportmidler.
Ved skade på grund af:
- Usagkyndig behandling.
- Ikke overholdelse af betjeningsvejledningen.
- Anvendelse udenfor det bestemte arbejdsområde.
- Uegnet driftsmiddel.
- Mangelfuld pumpemontering.
- Uprofessionel flytning af slange- eller rørledninger.
- Selv at forandre eller ombygge vigtige pumpebestanddele.
- Kavitation (Kavitation = Luft- bzw. Gasbobledannelse).

13

15. Mulige fejlkilder:

Fejlårsag
1 Vandtilførslens hovedventil lukket
2 Sugeledning eller filter tilstoppet
3 Vandtank tom
4 Sugeledning utæt eller den suger luft med ind
5 Luft i pumpehoved
6 Pumpehoved revnet
7 Trykregulatorens aksel sidder fast ved overløbsventil
8 Trykregulatorens stempel sidder i klemme ved overløbsventil
9 Trykket i bypassets returledning for højt
10 Defekte ventiler i pumpehoved
11 Fremmedlegeme sidder fast i pumpeventil
12 Pakning tillukket
13 Stempel defekt
14 Dyse for stor
15 Dyse for lille
16 Stempelakseltætning tillukket
17 Plejlleje tillukket
18 Krydshovedskaft defekt
19 Vand i krumtaphus
20 Oliestand for høj
21 Forkert olievalg
22 Sikkerhedsventil er revnet

Pumpe opbygger ikke tryk med lukket trykledning
Pumpe opbygger ikke tryk med åben trykledning
Pumpe suger ikke
Pumpe larmer
Pumpe løber varm
Manometer viser unormale svingninger
Trykregulator vibrerer
Vandudslip ved stempel
Olieudslip ved krydshovedskaft

FEJLSYMTOM

FEJLTABEL

A B C D E F G H I
X
X
X
X
X
X

X X
X X X
X X X
X X X
X
X
X
X

X X X X
X
X

X
X
X
X
X X
X
X
X

X
X X
X
X X
X
X X
X
X X

X
X
X

X X
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16. Reservedelstegning:

15

17. Reservedelsliste:
17.1 Stykliste Pos. 1-65:

16

17.2 Stykliste Pos. 66-100:
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18. Reservedelspakke:
Reservedele - KIT til MS
Positioner
A 66-68-90-92-96-97-99-100
B 37-74-75-80-81

Versioner
MS 36 MS 40
MS 45
MS 50 MS 55
KIT 1134 KIT 1135 KIT 1136 KIT 1137 KIT 1138
KIT 1139

2-13-14-17-22-28-35-37-40-42-46-49-54-57-60
C 62-63-66-68-74-75-80-81-86-91-92-96-97-99-100 KIT 1140 KIT 1141 KIT 1142 KIT 1143 KIT 1144

19. Anbefalede påmonteringsdele:
KIT Nr.
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156

Anvendelse
Størrelse
Dæksel til trykside
G 1 1/4"
Tilslutningsstuds trykside aG 1 1/2"
Tilslutningsstuds trykside aG 1 1/4"
Dæksel til sugeside
Armatur sugeside 90
ø 76 mm
Tilslutningsstuds sugeside iG 2 1/2"
Armatur sugeside
ø 76 mm

Antal
1
1
1
1
1
1
1

19.1 Specielt ekstraudstyr:

Del nr.

Benævnelse

2080.0692.0 Ventilhævert sæt

Antal
1
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