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1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning
1.1 Brugsanvisning.
ADVARSEL:
Vær opmærksom på, at SOLUS slamsuger kun må
anvendes til rensning af kloakker og opsugning af slam.
Vær opmærksom på, at der kan afgives livsfarlig gas under
påfyldning.
Vær opmærksom på, at SOLUS slamsuger skal være
parkeret på stabilt vandret underlag når den tømmes, og at
slamsugeren skal være tilkoblet traktoren. Personer bag
vognen og på begge sider skal holde en fornuftig
sikkerhedsafstand til slamsugeren. Personen, som betjener
slamsugeren skal advare personer som ikke er langt nok
væk.
Vær opmærksom på, at man aldrig må kravle ind i tanken.
Ved evt. rengøring skal der spules ind i tanken udefra.
Ophold på tanken er forbudt under fyldning.
Vær opmærksom på, at det er LIVSFARLIGT at
opholde sig under vognen, når tanken er tippet.
Tanken skal være understøttet, som vist på side
10.
Vær opmærksom på, at slamsugeren ikke må
frakobles i tippet tilstand. Hydraulisk støtteben skal
anvendes ved frakobling.
Vær opmærksom på, at det er traktorførerens
ansvar at spejlet bag på slamsugeren er indstillet
korrekt.
Vær opmærksom på, at der ikke må foretages konstruktionsmæssige ændringer eller
ombygninger på slamsugeren.
Vær opmærksom på, at SOLUS slamsuger skal synes ved kørsel på offentlig vej.

1.1.1 Anvendelse
SOLUS slamsuger kun må anvendes til rensning af kloakker og opsugning af slam.
Slamsugeren må ikke anvendes til andre formål.
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1.1.2 Igangsætning/tilkobling
Kobl slamsugeren til traktoren. Prodsøjetryk ved fuldlast = 3,4 t
Isæt træknagle med sikringssplit. Før frakobling skal støttebenet sænkes.

Tilkobl hydraulikslanger. (Max. 160 bar)

Hydraulikslangerne er mærket med
farvekoder.
Farvekoderne har følgende betydning:

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

Tilslut lysstik og 12V stik for styring af kran.
12V stik
Lysstik
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1.1.3 Brugervejledning.
Ved igangsætning af slamsugeren skal alle spjæld være lukket for at der kan skabes
undertryk i tanken.
Der er tre spjæld på slamsugeren. To af spjældene sidder i baglågen.
Åben

Lukket

Det sidste spjæld sidder på den
teleskopiske sugebom, og lukkes med
fjernbetjeningen til denne.
(Se senere)

Derefter igangsættes pumpen. Traktorens PTO indstilles til 1000 rpm.
Pumpen indstilles til SU (Sug, for at skabe undertryk). Håndtaget sidder oven på pumpen.
Tryk (PU)

På billedet er pumpen indstillet til at suge
vakuum.

Vakuum (SU)
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Vakuum i tanken kontrolleres på manometeret
øverst på tanken.

Når der er opbygget stort nok undertryk i tanken, (0,7-0,8 bar) kan arbejdet begynde.
Der kan suges tre forskellige steder afhængig af hvilket spjæld der åbnes.
BEMÆRK: Håndhjulene (side 8) skal efterspændes under fuldt vakuum.
Husk at løfte støttebenet inden kørsel påbegyndes.
Hvis teleskop sugebommen (KRAN) skal anvendes betjenes denne med fjernbetjening.

KRAN
FREM/TILBAGE

KRAN
OP/NED
KRAN
ROTERE
LUKKE
SPJÆLD

Frem

Op

Venstre

Åbne

Tilbage

Ned

Højre

Lukke

NØDSTOP
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HUSK: Start med at løfte kranen OP, så den kommer fri af gaflen.
Vær opmærksom på, at fjernbetjeningen efter brug skal placeres i hylden på siden af tanken
og IKKE oven på vandtanken, da den så vil kunne komme i klemme efter tømning af tanken.

Fjernbetjening skal i stedet
placeres i denne hylde

Operatøren af teleskopbommen skal stå uden for det område, hvor kranen svinger hen. Han
skal også sikre sig at der ikke befinder sig andre personer i området.
Slamsugeren er forsynet med vandtank, så bundfaldet i kloakkerne kan gøres fugtigt om
sommeren ved at skylle med vand.
Vandtanken rummer ca. 1500 liter vand.

Påfyldning af vand
til vandtank

Åbning af vandtank

HUSK: Tømning eller frostsikring til vinter.

Slamsuger
Dato:

17/3-2010

Brugsanvisning

Side:

7 af 19

Ved kørsel til næste kloak, er det vigtigt at kranen er i en position, så den ikke støder på
noget. Det er operatørens ansvar at holde øje med dette.

Slamsugeren er forsynet med én ståplads bag
på vognen.
Operatøren må kun stå her, når slamsugeren
kører mellem kloakkerne, og der skal køres med
lav fart.
Der er et håndtag hvor operatøren skal holde
fast.

TØMNING:
Når slamsugeren er fyldt med slam/vand skal den tømmes.
Slamsugeren er forsynet med skueglas, så niveauet i tanken kan kontrolleres:
Tanken rummer ca. 4500 liter slam/vand.
Den må max. fyldes med 5t.

Skueglas
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Tømning kan foregå på flere måder.
Hvis det kun er vand som skal pumpes ud, kan det foregå ved, at pumpen indstilles til tryk
(PU).
Slange monteres på en af studsene på baglågen, og spjældet åbnes her. De to andre spjæld
lukkes. (Max. tryk 0,5 bar sikret med sikkerhedsventiler.)
Hvis slamsugeren skal tømmes helt for
slam/sand og vand, skal baglågen
åbnes.
Først skal håndhjulene løsnes og
drejes fri. Der er 6 stk i alt.
Derefter kan baglågen åbnes
hydraulisk.
Vær opmærksom på at der ingen
personer må være bag slamsugeren,
når baglågen åbnes.
Traktorføreren kan via et spejl
orientere sig bag slamsugeren.
Derefter er det muligt at åbne baglågen.
Når lågen er åbnet, kan der tippes.
Vær opmærksom på, at slamsugeren skal være placeret på vandret stabilt underlag, når der
tippes, og traktorføreren skal sikre sig, at der ikke er nogen personer i nærheden.

Klar til tipning.

BEMÆRK: Der må ikke køres med
baglågen åben.
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HUSK: Efter tipning er det vigtigt, at håndhjulene drejes væk fra lågen før den lukkes
hydraulisk.
BEMÆRK: Håndhjulene (side 8) skal efterspændes under fuldt vakuum.
BEMÆRK: Operatøren skal være meget opmærksom på, at der ikke befinder sig nogen
personer i farligt område bag vogn, når baglågen lukkes. Brug spejlet til orientering.

BEMÆRK:
Sikringssplit må ikke fjernes

Kravl ikke ind i tanken for rengøring.
Spul i stedet vand ind for at rense
sand og slam ud.
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1.2 Sikkerhedsregler for operatøren.
1.2.1 Personel
- Personer, som betjener SOLUS slamsuger skal have læst denne brugsanvisning.
- Vær især opmærksom på de ting af sikkerhedsmæssig betydning der er nævnt under
betjening.
- SOLUS slamsuger betjenes af en eller to personer + traktorfører.

1.2.2 Nødstop
Kranen er forsynet med nødstop. Hvis nødstoppet aktiveres stopper kranens bevægelse
straks.
Nødstoppet resettes ved at dreje nødstoppet mod uret.

1.3 Vedligeholdelsesvejledning
ADVARSEL:
Vær opmærksom på at hydraulikken og slamsuger skal være frakoblet ved alt
vedligeholdelsesarbejde. Eller tipladet skal være understøttet.
Strømkabel skal også være frakoblet.

Understøttet tank
Tanken understøttes ved at
rejse firkant-røret op under
vangen.
Firkant-røret skal placeres i
beslag. (i toppen)
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Hvad skal kontrolleres?

Sifon ventil

Kontroller, at der
ikke står væske i
bunden af
sugefilteret.

Hvis sugefilteret
er fyldt, og
lukker, skal
funktionen af
sifon ventilen i
toppen
kontrolleres.

Dette skal
kontrollers
løbende.

Hvis der har
samlet sig væske
i bunden af
sugefilteret,
skrues bunden
af, og væsken
tømmes ud.
Foretages efter
behov
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Hvor ofte?

Smøring af vakuumpumpe.
Der skal være oliedråber i
glas

Under dift

Kontrol af olie
Motorolie

Efter 8 timers drift

Udluftning
Må ikke blokeres

Aftapning fra
Olibadsfilter
Aftapning i spand

Aftappet olie skal bortskaffes efter miljøforskrifterne

Efter 8 timers drift
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Hvor ofte?

Kontrol af køleolie
Oliekøler og olietank findes under slamsugerens
tank.
Olieniveau

Efter 8 timers drift

Evt. påfyldning
Hydraulikolie

Udluftning af køleolie

Ved behov

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

Efter 8 timers drift
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Ingen fingre ved spjæld
Klippefare

Smøring i smørenippel

Smøring i smørenipler

Kraftoverføringsaksel smøres i smørenipler.
Justering af bremser

Færdselslovens
bestemmelser

Kontrol af lys

Færdselslovens
bestemmelser

Efterspænding af
hjulmøtrikker
Moment = 400 Nm
Efter 40 timers drift

Kontrol af lufttryk.
Se anb. tryk på dæk
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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
Teleskop sugebom

Vakuum
pumpe

Hydraulikcylinder
støtteben

Hydraulikcylinder
baglåge

Se brugsanvisninger-SLAMSUGER indkøbte dele for øvrige reservedele.
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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 erstatningstrailer.

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

Fabrikant:
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______________________
______________________
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Type
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_______________________________________________
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- Følgende standarder er anvendt:
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Firma:
Stilling:

_________________
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DS/EN ISO 12100-1
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Introduktion:
Følg venligst brugsanvisningen for korrekt installation,
brug og vedligeholdelse af vakuum pumpen.

Vigtige informationer:

Ugentlig vedligeholdelse:

Opstart:
Start pumpen langsomt. For hurtig start kan
forårsage skade på gearkassen.

Suge filter:
Pumpen skal stoppes imens sugefiltret rengøres.
Filtret rengøres ved brug af rengøringsmiddel,
dieselbrændstof og trykluft.

Stop:
Afbryd pumpen før motoren stoppes.
Stop ikke motoren mens pumpen arbejder.
Betjening:
For at undgå skade eller eksplosion må sikkerhedsventilerne ikke blokeres eller ændres.
Oversprøjt ikke pumpen med vand eller andre
væsker,mens den kører.
Hold omdrejningshastigheden inden for den opgivne
grænse.
Ved tilstopning langs sugeledningen skal pumpen stoppes
og årsagen fjernes.
Undlad at regulere pumpens ydelse ved hjælp af ventiler,
da disse ikke er egnede til formålet.
Ydelse og vakuum kan justeres ved at ændre pumpens
hastighed.

Sikkerhedsventil:
Både tryk og vakuum sikkerhedsventiler skal
rengøres og tjekkes periodisk.
Tilbageslagsventil:
Hvis der opstår vibrationer skal kontrolventilen udskiftes.
Vi henstiller, at sagkyndigt personale tjekker
pumpen en gang om året. Sliddele skal
udskiftes indenfor 3 år.

Pumpen skal installeres ifølge stedlige sikkerheds betingelser.
I fællesskabs landene i henhold til standard n °89/392 CEE.

Indholdsfortegnelse:
1

Dimensioner og udførelser

2

Installation:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Indledende kontrol
Beskyttelse af indløbsporten
Beskyttelse imod indsugning af væsker
Tilbageslags ventil
4 vejs ventil
Lyddæmper/olie udskiller
Pumpe afkøling
Overtryksventil
Vakuum sikkerhedsventil

3

Pumpe drift:

4
4.1

Vedligeholdelse af vakuumpumpen:
Smøring

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Kontrol af ydeevne
Kølevæskens temperatur
Indsugning af væsker
Kontrol af slitage på lameller
Udskiftning af lameller
Rengøring af filter
Forebyggende vedligeholdelse
Problemløsning

5
5.1
5.2
5.3
5.4

Reservedelsliste:
Reservedelsbestilling
Reservedelsliste PR150
Reservedelsliste PR200
Reservedelsliste PR250

3.1-3.6 Kontrol af start/stop og pumpens drift

1
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1 Dimensioner og ydeevne:
Vakuum pumpe/kompressor. Serie PR:
Oliesmurt lamelpumpe.
Anvendelse:
- Beregnet til slam og gylle sugning. Tørgods
med passende sugefilter.
- Vakuum anlæg.
- Pneumatiske transportinstallationer.
Drift:
- Ved hjælp af motor med mekanisk transmission.
- Ved hjælpe motor, elektrisk motor etc.
- Hydraulisk drift.

NB: Pumperne kan, efter ønske, leveres med højre
eller venstre omdrejning.
Køling og smøring:
Køling opnås ved hjælp af tvungen cirkulation fra
ekstern pumpe.
Automatisk oliesmøring af de bevægelige dele med en
stempel pumpe trukket af rotoren.
Stor olietank med niveau skueglas.

2
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Lydtryk niveau:

Frekvens

Frekvens

• Diagrammerne (fig. 1-2-3) viser lydmålinger
for PR vakuum pumper målt ved 456 mm Hg
(60% vakuum) på 7 m. afstand ved forskellig
omdrejningshastighed. Under disse
omstændigheder er reference værdien.

For at finde lydniveauet, ved
forskellige afstande og/eller
vakuum niveau, tillægges
korrektions faktoren fra fig. 4
til reference værdien.

Frekvens
Korrektions faktor:

Eksempel: PR150 a 1100 g/min.
30% vakuum og 4 m: 72+6=78m.

Vandcirkulationspumpe:

Tømningstid:
• Diagrammet beskriver
tømningstiden for en tank
med en given størrelse.
Den aktuelle tid er påvirket af
hele vakuum systemets
tæthed.

4
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2 Installation:
NB: Følgende indikationer gælder for mobil installation
på lastbiler og skal under alle omstændigheder også følges
ved stationære anvendelser.
2.1 Indledende kontrol:
Kontroller om pumpen er beskadiget ved modtagelsen.
Placering:
Pumpen skal placeres på køretøjet, så den er nem at
komme til at vedligeholde.
Drift og opstilling:
Pumpen kan styres enten mekanisk ved hjælp af kardan
aksel, drivrem og remskive. Eller ved hjælp af hydraulisk
motor. Kardan akslen skal være monteret således, at den
ikke skaber aksialt tryk, og der skal anvendes et fleksibelt
led. Akslens bøjning må ikke overskride 15°(se fig. 3).
Ved brug af drivrem og remskive kan remskiven monteres
direkte på rotorakslen ( se fig. 2).
Justeringen mellem pumpens remskive og drivremskiven
skal kontrolleres grundigt.
Kileremmens spændekraft skal være normal, hvilket betyder, at
remmene må bøje ca. 2 cm. ved tommelfingertryk (se fig. 3).
Ved hydraulisk transmission skal motoren monteres ved hjælp
af en støtte og en fleksibelt kobling. (se fig. 1)
Når pumpen monteres på et køretøj, skal den fastgøres til
chassiset ved hjælp af en passende holder.
Kontroller om omløbsretningen er den samme som vist på pumpen.
NB: Omdrejningshastigheden må ikke overstige den angivne
Værdi (se side 2-3).
Vakuum ledningens forbindelser skal være af materiale,
som er modstandsdygtig over for olie og tæring.
Vær sikker på at rørledningerne er rene indvendige, før de samles.
Aftapshaner skal placeres på den nederste del af sugeforbindelsen
for at tømme kondens.
Første gang pumpen kører, eller hvis den har stået stille i lang tid eller
efter at have arbejdet i et støvet miljø, skal pumpen afvaskes ved at
indføre 2 L. dieselbrændstof gennem indløbsporten.
NB: Denne proces må ikke tage mere end 30 sek., hvis det er
nødvendigt gentag da processen efter 10 min.
2.2 Beskyttelse af indløbsporten:
For at hindre faste dele i at komme ind i pumpen skal et filter, med
rustfrit stål net på 300 micron filtrerings kapacitet, monteres, så det
er let tilgængeligt, på sugeledningen lige foran indløbsporten.
(se fig. 1-2 Pos.5)
2.3 Beskyttelse imod indsugning af væske:
For at undgå indsugningen af væske, skal pumpen beskyttes af en
primær spærring monteret på tankens top og en sekundær spærring
monteret langs sugeledningen, begge med en overløbs anordning.
Åbningen skal mindst svare til den i sugeledningen.
(se fig. 1-2 Pos.5)

2.4 Tilbageslags kontrol ventil:
En tilbageslags kontrol ventil skal placeres på
sugeledningen imellem pumpen og 4 vejs ventilen.
Vær sikker på, at en sådan ventil åbner ifølge flyderetningen, og at åbningen svarer mindst til suge
ledningens. (se fig. 1-2 Pos. 3)
2.5 4 vejs ventil:
Hvis 4 vejs omskiftningsventilen styres af en
pneumatisk cylinder, skal slaglængden indstilles
nøjagtigt, så hanen er i den rigtige stilling ved
fuldt udslag. (se fig. 1-2 Pos. 3)
2.6 Lyddæmper/olie udskiller:
Støjen fra pumpen kan reduceres ved hjælp af en
lyddæmper, der placeres på afgangsledningen så tæt
som muligt ved afgangsstudsen. Den skal være
tilstrækkelig stor, så vakuumpumpen kan komme af
med luften. Olien, der bruges til smøring af vakuum
pumpen, skal udskilles ved hjælp af en egnet olie
udskiller (normalt indbygget i lyddæmperen). En olie
udskiller skal tømmes dagligt (se Pos. 7 Fig. 1-2).
2.7 Pumpe afkøling:
Køle systemet består af en centrifugal cirkulations
pumpe (se ydeevne på side 2-4) som leveres sammen
med vakuum pumpen, og af en køler komplet med
blæser egnet til at fjerne den varme systemet genererer
(se side 2) og af en ekspansions tank. Kølemidlets
temperatur må ikke overstige 60°C. Køleren skal
placeres, så luften kan strømme frit.
Det anbefales at bruge glykol kølevæske.
2.8 Tryk sikkerhedsventil:
En tryk sikkerhedsventil, som er i stand til at udlede
hele luftstrømmen fra pumpen, skal placeres
imellem tanken og vakuum pumpen.
Ventilen skal indstilles til et udledningstryk på højst
10% mere end vakuum pumpens driftstryk, og i
hvert fald ikke højere end tankens driftstryk.
2.9 Vakuum sikkerhedsventil:
Vakuum sikkerhedsventilens funktion er at holde
driftsvakuum under pumpens maximale vakuum.
(Installation af en sådan ventil er ikke absolut nødvendig, for at pumpen kan køre, men hvis vakuum
sikkerhedsventilen ikke er monteret, skal det sikres,
at kølesystemet er dimensioneret rigtigt).
Når et passende vakuum er nået, åbner ventilen, så
pumpen indtager atmosfærisk luft.
Ventilen skal placeres på sugeledningen.
NB: Hvis vakuum vedvarende ligger tæt på
maksimum grænsen, når pumpen arbejder,
kontakt da venligst Jurop`s tekniske afdeling.
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Skitse af hydraulisk drift
for model PR150-200-250
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Mekanisk transmission
fra model PR150-200-250
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3 Første gang pumpen startes:
Beskrivelse:
1
vandcirkulationspumpe
2
udluftningsskrue til pumpehus og endeflanger
3
kølevæske udløb
4
vandpåfyldning
5
åbning til kontrol af lameller
6
oliepåfyldning
7
olietank
8
olie skueglas
9
olie tankdræn
10 kølevæske indløb
11 pumpehus dræningsprop

Bemærk:
Sugeledningen og vakuumtanken
skal udstyres med sikkerhedsventiler.
Ændring på sådanne ventiler kan
forårsage alvorlig skade eller fare
for eksplosion.

3.1 Fyld olietanken op til omkring 3 cm. under
påfyldningsstudsen – pos. 6 – fig.4.
Ved valg af smøreolie – se side 4.

Vigtigt:
Udluft omhyggeligt både vakuumpumpen og hele
systemet.

3.2 Når udluftningsskruen er løsnet Pos.2 – Fig. 4
fyldes pumpehuset med kølemidlet gennem studsen
Pos.4 Fig. 4.
Fyld køleren op gennem studserne som vist ved punkt
A på installations skitsen på side 6-7 pos. A.
Ekspansionstanken fyldes halvt, tjek niveauet gennem
skueglasset.
Luk alle påfyldningsstudse og udluftningesventiler.
Hele kølesystemet har, som vist, en kapacitet på
ca. 30-50 L. med hensyn til PR 150-250.
Om vinteren tilsættes glykol kølevæske med
følgende procentsatser:
20% ned til minus 10°C
35% ned til minus 20°C
50% ned til minus 30°C

3.3 Åben alle vakuumsystemets ventiler.
3.4 Kontroller om omløbsretning og hastighed er
er korrekt og lad pumpen køre nogle få sekunder.
3.5 Kontroller følgende, mens pumpen kører:
a) Olien skal dryppe inde i smøreglasset.
(25-30 dråber i minuttet ved den anbefalede
pumpehastighed)
b) Vakuum og tryk.
3.6 Oliepumpen justeres under monteringen af
vakuumpumpen.
Vedr. forbrug: Se ydelsesdiagrammet side 2.
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4 Vedligeholdelse af vakuumpumpen:
4.1 Smøring:
Kontroller af og til gennem skueglasset om
oliedråberne falder regelmæssigt.
Stop pumpen øjeblikkelig, hvis dette ikke er
tilfældet, og kontroller oliestanden og oliepumpen.
Tap dagligt olien af olieudskilleren.
Genbrug ikke denne olie.
Hvis det sker, at vakuumpumpen kører uden
smøring, vil den blive for varm, og som følge
heraf kan den beskadiges.
Hvis olieforbruget skal justeres, se da følgende
anvisning. Eller kontakt Jurop`s tekniske afdeling.

4.2 Kontrol af ydelse:
Kontroller af og til pumpens vakuum ydelse.
Hvis den ikke ligger inden for normalværdien,
betyder det, at de indre dele kan være slidte.
Fortsæt straks med måling af lamellernes slitage
og med en grundig rengøring af den indvendige
side af vakuumpumpen.
(se punkt 4.4 og 4.5)
4.3 Kølevæskens temperatur:
Kølevæskens temperatur må aldrig overstige 60°C.,
hvis det sker, skal hele kølesystemet og pumpens
drift kontrolleres.
4.4 Indtagelse af væske:
I tilfælde af fejl, på den primære eller sekundære
spærring, kan væske flyde fra tanken ind i vakuum
pumpen. Hvis dette sker, skal pumpen
afvaskes ved at suge 2 L. dieselbrændstof igennem en
egnet hane placeret på sugeledningen. Lad pumpen
køre, luk for hanen og kontroller pumpens ydelser.
NB: Denne proces må ikke tage mere end 30 sek.,
hvis det er nødvendigt, gentag da processen efter 10
min. Tøm olieudskilleren for dieselbrændstoffet
efter rengøring.

a) Skru fylde og tømmestudserne af (Pos. 1-3 Fig. 4).
b) Skruerne, som fastgør tilgangsflangen til
olietanken, skrues af.
c) Tag beskyttelses dæksler ”H” af (Fig. 5).
d) Stram eller skru proppen ”K” af med en kort
skruetrækker og en skruenøgle (Fig. 5).
e) Monter alt igen og påfyld olie.
NB: Reducer aldrig oliestrømmen til mindre end
det angivne, se side 2.

4.5 Kontroller lamellernes slitage:
Kontrol af lamellernes slitage, kan foretages uden at
adskille pumpen.
Skru proppen af Pos. 5-Fig. 4, indfør en stang på 6 mm.
i diameter og drej rotoren med hånden. Marker med en
pen første gang kontrolstangen berører rotoren
udvendig. (Stangen leveres sammen med pumpen).
Fortsæt med at dreje rotoren indtil kontrolstangen falder
ind i en lamel rille og rammer.
Marker stangen en gang til. Hvis afstanden mellem de
to markeringer overstiger 10 m.m., skal lamellerne
udskiftes ( se fig. 6).
Monter proppen (Pos. 5) når kontrol proceduren er
afsluttet.
NB: ”min” og ”max” markeringer er allerede tegnet
på stangen, som leveres sammen med pumpen.
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4.6 Udskiftning af lamellerne:
Foretag følgende ved udskiftning af lamellerne (fig. 7):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Tøm pumpehuset for kølevæske (pos. 11 – fig. 4)
Fjern smøreledningen. (pos. 27)
Fjern kilen. (pos.96)
Skru alle møtrikkerne ud (pos. 78) og tag flangen af
(pos.8)
Træk lamellerne ud (pos. 4) og rengør rotorens riller.
Udskift lamellerne og smør dem grundigt.
Udskift pakningen (pos. 35).
Monter alle delene og sørg for, at smøre alle pakninger
(pos. 47-48) og lejer. Monter flangerne med de
tilhørende stifter (pos. 92) leveret sammen med pumpen.
Stram møtrikkerne (pos. 78) ved hjælp af en momentnøgle indstillet til 88 Nm og træk de 2 stifter
(Pos. 92) ud.
Fyld kølesystemet som vist på side 8 afsnit 3.2 og monter
rørledningen pos. 27.

4.7 Rengøring af sugefilter:
Ugentlig vedligeholdelse eller i tilfælde af
indsugning af væske følg da nedenstående anvisning
og se fig. 8.
a) Fjern filtreringselementet.
b) Rengør med rengøringsmiddel eller dieselbrændstof
og med trykluft.
c) Sørg for nøjagtig placering af O-rings pakningen ved
montering af dækslet.

4.8 Forebyggende vedligeholdelse:
Opgaver
Check oliestand
Check tryk og vakuum
Kontrol af
tryksikkerhedsventil
Kontrol af kølemiddel
temperatur
Rengøring af sugefilter

Daglig Ugentlig Kvartal
●
●
●
●

Slidte lameller

●(1)
●

(1) Og i tilfælde af overløb fra tanken

5
4.1

Reservedelsliste:
Reservedelsbestilling:

For at undgå fejl ved reservedelsbestilling er følgende
oplysninger vigtige:
a) Pumpe model.
b) Pumpens serie nummer.
c) Delens benævnelse.
d) Antallet.
e) Reservedelsnummer.

Eksempel:
a)
b)
c)
d)
e)

PR150
X70012
Lamel
6 stykker
1601605000
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4.9 Problem løsning:

PROBLEMER:
A. Pumpen overophedes
Årsag
• Fejlsmøring

Rettelse
• Kontroller smøringssystemet og oliepumpen

• Oliemangel
• Omdrejninger for høje

• Fyld tanken op
• Reducer omdrejninger

• For lang driftstid ved for højt vakuum
• Nedsat køling

• Kør med en lavere vakuum ydelse
• Kontroller vandpumpens ydeevne og om kølerens
konstruktion og effektivitet er i orden.
Kontroller og udluft hele kølesystemet grundigt.

B. Pumpen kører ikke
Årsag
• Knækkede lameller på grund af indsugning af
fremmedlegemer, forkert smøring eller for megen
slitage.
• Tilfrosset pumpe.
• Beskadiget drift system

C. Pumpen yder for lidt (vakuum/tryk/luftstrøm)
Årsag
• 4 vejs omskiftningsventil placeret neutralt.

Rettelse
• Adskil pumpen og udskift beskadigede dele.
Kontroller overløbsventiler og smør systemet.
• Optø vakuumpumpen.
• Kontroller og udskift beskadigede dele.

• Slidte lameller.

Rettelse
• Kontroller den indvendige skilleplades placering og
betjeningshåndtaget eller den pneumatiske actuator.
• Udskift lamellerne.

• Slap kontrolventil.

• Udskift ventilen.

• Slidte tætningsringe.

• Udskift ringene.

• Blokeret vakuumpumpe.
• Utæthed ved tankens ventiler.

• Se tidligere anvisning (punkt B).
• Stram ventilerne eller udskift dem.

• Utæthed ved tankens pakninger.
• Overløbsventil blokeret.
• Tilstoppet rørledning.

• Reparer eller udskift pakningerne.
• Demonter og rengør delene.
• Rengør stål rørledningerne eller udskift dem af
gummi.

• Sugefiltret er tilstoppet.
• Tilbehør og sugeledning underdimensioneret.

• Rengør elementet.
• Kontroller konstruktionen ifølge vakuum pumpens
maksimum ydeevne (se side 2).
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5.2 Reservedels skitse:

Mod. PR 150
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Reservedelsliste mod. PR 150:
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5.3 Reservedels skitse:

Mod. PR 200
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Reservedelsliste mod. PR 200:
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5.3 Reservedels skitse:

Mod. PR 250

16

_____________________________________________________________Jurop____________

Reservedelsliste mod. PR.250:
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