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Εισαγωγή
Επισκόπηση
Το συγκρότημα υποβρύχιας στροβιλαντλίας (STP) Red Jacket για διεθνείς αγορές κατασκευάζεται για
προηγμένη ασφάλεια, περιβαλλοντική προστασία, ευχρηστία και ροή. Η υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket
διαθέτει κατακόρυφες σωληνώσεις με σπείρωμα NPT 4 ιντσών και λεπτό τοίχωμα και διατίθεται σε διάφορα
ολικά μανομετρικά και μήκη.
Αυτές οι πληροφορίες προκύπτουν από τη διεξαγωγή της αξιολόγησης κινδύνου ανάφλεξης.

Νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας της υποβρύχιας στροβιλαντλίας Red Jacket
Η συμμόρφωση με τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (EN 15268) βάσει της οδηγίας ATEX
γίνεται απλή χάρη στις κορυφαίες σχεδιαστικές βελτιώσεις του υποβρύχιου κινητήρα Red Jacket και της
υποβρύχιας στροβιλαντλίας Red Jacket. Ο κινητήρας διαθέτει περίβλημα και αυξημένα προστατευτικά
ασφαλείας, με αυξημένη μόνωση και διάκενα ανάμεσα στα ηλεκτρικά και κινητά εξαρτήματα, ώστε να
μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας σπινθήρων, σε συνδυασμό με την προστασία και την ανθεκτικότητα
στη φλόγα με τη δομική αντοχή και στεγανότητα να αντέχει και να περιορίζει μια έκρηξη.
Οι μοναδικές σχεδιαστικές βελτιώσεις δημιούργησαν πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας που δίνουν τη
δυνατότητα στην υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket να λάβει πιστοποίηση αναφορικά με την ασφάλεια
και την αξιοπιστία της λειτουργίας της ακόμη και στις πιο επικίνδυνες και αντίξοες συνθήκες – όταν μια
αποθηκευτική δεξαμενή καυσίμου με αέριο της ομάδας ΙΙΑ κοντεύει να αδειάσει και περιέχει πιθανώς
εκρηκτικούς ατμούς. Οι βαθμίδες της αντλίας σχεδιάστηκαν με ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά για να αποφεύγεται
η δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.
Το αποσπώμενο τμήμα του συστήματος απομόνωσης διαθέτει αλεξίφλεγα προστατευτικά αυξημένης
ασφαλείας, με χρήση μιας βελτιωμένης ηλεκτρικής σύνδεσης με ράγα που παρέχει ένα δευτερεύον
φράγμα ατμών, ώστε οι ατμοί καυσίμου να μην εισέρχονται από τη δεξαμενή στο τμήμα ηλεκτρικών
συνδέσεων του συλλέκτη. Σε περίπτωση ανορθόδοξης διακοπής της ηλεκτρικής παροχής κατά την εξαγωγή
του συγκροτήματος της αντλίας, αποτρέπει επίσης τους ηλεκτρικούς σπινθήρες να έρθουν σε επαφή με
ατμούς ή καύσιμο που ενδέχεται να βρίσκονται στον θάλαμο της δεξαμενής ή στην ανθρωποθυρίδα. Ο
διαχωρισμός της Ζώνης 0 (εντός της αποθηκευτικής δεξαμενής) και της Ζώνης 1 (θάλαμος δεξαμενής ή
ανθρωποθυρίδα) διενεργείται από το διαχωριστικό τοίχωμα αρσενικού συνδέσμου μεταξύ συστήματος
απομόνωσης και σύνδεσης του συλλέκτη. Η σύνδεση των καλωδιώσεων της υποβρύχιας μονάδας άντλησης
γίνεται στα όρια της Ζώνης 0 (κατηγορία 1) και κατά τη διάρκεια της επιτόπιας σύνδεσης των καλωδίων
θα πρέπει να λαμβάνονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο εσωτερικό του αλεξίφλεγου περιβλήματος.
Ο συλλέκτης είναι πιστοποιημένος ως εξοπλισμός κατηγορίας 2 για περιοχές Ζώνης 1.
Στο πλάι του συλλέκτη υπάρχει ένας εξωτερικός ακροδέκτης για αγωγό ισοδυναμικής σύνδεσης.

Εξάλειψη χυμένων ποσοτήτων κατά τη λειτουργία
Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να ανασηκώνεται, προκειμένου η διαδρομή για την αποσυμπίεση του
αγωγού και την επιστροφή του καυσίμου στη δεξαμενή να είναι μεγαλύτερη.

Εφαρμογές παρακολούθησης κενού
Το σιφώνιο αισθητήρα κενού είναι ένα σύστημα σιφωνίου με προδιαγραφές παρακολούθησης. Έχει
σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε εφαρμογές παρακολούθησης κενού και για την ενσωμάτωσή του σε
αισθητήρες κενού. Το δίθυρο σύστημα σιφωνίου αισθητήρα κενού διαθέτει ένα συγκρότημα ρυθμιστικής
βαλβίδας με εσωτερικό φίλτρο σήτας που περιορίζει τις αποφράξεις και τις δυσλειτουργίες οι οποίες
μπορούν να προκαλέσουν ψευδείς συναγερμούς και χαμένο χρόνο εκτός λειτουργίες σε εφαρμογές
παρακολούθησης κενού.
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Επισκόπηση

Κουμπωτή ηλεκτρική σύνδεση ράγας
Κατά την επισκευή άλλων υποβρύχιων στροβιλαντλιών, συνήθης πρακτική στο πλαίσιο της ασφάλειας είναι
να κλείνουμε τον αυτόματο διακόπτη του κυκλώματος, να λασκάρουμε τις βίδες έως και μία ίντσα και, έπειτα,
να αποσυνδέουμε χειροκίνητα την ηλεκτρική σύνδεση ράγας. Με την υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket,
απενεργοποιείτε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος και, έπειτα, λασκάρετε απλώς τα δύο παξιμάδια που
συγκρατούν την αποσπώμενη μονάδα στη θέση της και η ηλεκτρική σύνδεση ράγας αποσυνδέεται καθώς
βγάζετε την αποσπώμενη μονάδα. Μετά την ολοκλήρωση του σέρβις, το ηλεκτρικό κύκλωμα επανασυνδέεται
μόλις ξανασφίξετε τα δύο παξιμάδια. Ασφαλές, απλό και εύκολο.

Εύκολο σέρβις αποσπώμενης μονάδας
Η υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket διαθέτει βιομηχανικά χυτευτά ελατήρια που ελευθερώνουν τους
στεγανοποιητικούς δακτυλίους o-ring, μόλις βγουν τα παξιμάδια που συγκρατούν την αποσπώμενη μονάδα
στη θέση της. ∆εν απαιτείται καμία σωματική δύναμη ή ειδικός εξοπλισμός για να ελευθερώσετε το
παρέμβυσμα. Επιπλέον, όλα τα συνδεδεμένα βοηθητικά εξαρτήματα προσαρτώνται στο συλλέκτη. ∆εν
χρειάζεται να βγάλετε βοηθητικά εξαρτήματα, ανιχνευτές διαρροών ή σιφώνια, όταν πρέπει να βγάλετε την
αποσπώμενη μονάδα για σέρβις ή αναβαθμίσεις.
Χρησιμοποιήστε τον κρίκο ανύψωσης για να ανασηκώσετε την αποσπώμενη μονάδα. Η αφαίρεση του
αποσπώμενου τμήματος της αντλίας πρέπει να διενεργείται με προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι το αποσπώμενο
τμήμα παραμένει κεντραρισμένο στην κατακόρυφη σωλήνωση και ότι κανένα μέρος του αποσπώμενου
τμήματος δεν παρεμποδίζεται κατά τη διαδικασία αφαίρεσης. Αν υπάρξει κάποιο εμπόδιο, σταματήστε,
εντοπίστε την αιτία και αποκαταστήστε το πρόβλημα, προτού συνεχίσετε την αφαίρεση.

Ο συλλέκτης επιτρέπει κατακόρυφη ή οριζόντια κατάθλιψη
Η υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket έχει σχεδιαστεί για κατακόρυφη εκροή του προϊόντος μέσω
σπειροτομημένης θύρας NPT 2 ιντσών, αλλά με κατάλληλη ακτίνα περιστροφής ώστε να επιτρέπεται η
προθήκη γωνίας για την εγκατάσταση πλευρικής κατάθλιψης. Πράγματι, η κατάθλιψη βρίσκεται στο
συλλέκτη έτσι ώστε μια πλευρική κατάθλιψη να είναι στο ίδιο επίπεδο, όπως σε προηγούμενα μοντέλα
με πλευρική θύρα κατάθλιψης. Παρέχεται προσαρμογέας με σπειρώματα BSP 2 ιντσών.

Ενσωματωμένος ηλεκτρικός πίνακας
Στο συλλέκτη των υποβρύχιων στροβιλαντλιών Red Jacket ενσωματώνεται ένα περίβλημα ηλεκτρικών
συνδέσεων (ηλεκτρικός πίνακας), το οποίο είναι απολύτως απομονωμένο από τη διαδρομή του καυσίμου.
Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, δεν απαιτείται καμία προσαρμογή για την τοποθέτηση της σύνδεσης ράγας,
με αποτέλεσμα η εγκατάσταση της αντλίας να είναι εύκολη.

Σύστημα ανίχνευσης διαρροών αγωγού
Μια θύρα σύνδεσης για το κορυφαίο σύστημα ανίχνευσης διαρροών αγωγού υπό πίεση (PLLD) Veeder-Root/
Red Jacket παρέχει περιβαλλοντική συμμόρφωση χωρίς τους περιορισμούς αναφορικά με τη ροή καυσίμου
των μηχανικών (MLLD) ή ηλεκτρονικών (ELLD) συστημάτων. Η θύρα παρέχει επίσης την απαιτούμενη
συνδεσιμότητα για ανιχνευτές MLLD και ELLD.
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Προφυλάξεις ασφαλείας

Προφυλάξεις ασφαλείας
Τα ακόλουθα σύμβολα ασφαλείας χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο, για να εντείνουν την προσοχή
σας σε σημαντικούς κινδύνους και προφυλάξεις σε σχέση με την ασφάλεια.
ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ
Τα καύσιμα και οι ατμοί τους είναι εξαιρετικά
εκρηκτικοί σε περίπτωση ανάφλεξης.

ΕΥΦΛΕΚΤΟ
Τα καύσιμα και οι ατμοί τους είναι εξαιρετικά
εύφλεκτα.

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Η συσκευή διαθέτει και τροφοδοτείται με υψηλή
τάση. Υπάρχει πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Υποδεικνύει μια
επικίνδυνη κατάσταση η όποια, αν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Η ενεργή τροφοδοσία μιας συσκευής με
ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί πιθανό κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. ∆ιακόψτε την ηλεκτρική παροχή
στη συσκευή και στα σχετικά εξαρτήματα όταν
επισκευάζετε τη μονάδα.

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
κατάσταση η όποια, αν δεν αποφευχθεί,

ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριας
σοβαρότητας τραυματισμό.

ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
Φοράτε προστατευτικά μέσα για τα μάτια όταν
εργάζεστε σε αγωγούς καυσίμου υπό πίεση, για να
αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς στα μάτια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείται για αναφορά
σε πρακτικές που δεν σχετίζονται με σωματικό
τραυματισμό.

ΧΡΗΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ
Φοράτε γάντια για να προστατέψετε τα χέρια σας
από ερεθισμούς ή τραυματισμούς.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Σπινθήρες από ηλεκτρικά εργαλεία
(όπως τρυπάνια) ενδέχεται να προκαλέσουν
ανάφλεξη καυσίμων ή των ατμών τους.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Σπινθήρες και στάχτη από αναμμένα τσιγάρα
ή πίπες ενδέχεται να προκαλέσουν ανάφλεξη
καυσίμων ή των ατμών τους.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΥΜΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ
Οι γυμνές φλόγες από σπίρτα, αναπτήρες,
οξυγονοκολλήσεις κλπ. ενδέχεται να
προκαλέσουν ανάφλεξη καυσίμων ή των
ατμών τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε όλες τις σχετικές
διαδικασίες πριν από την έναρξη της εργασίας.
∆ιαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλα τα
εγχειρίδια. Αν δεν καταλαβαίνετε μια διαδικασία,
ρωτήστε κάποιον που ξέρει.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ/ΒΟΜΒΗΤΩΝ
Σπινθήρες από ηλεκτρονικές συσκευές σε
κοντινή απόσταση των αποθηκευτικών
δεξαμενών βενζίνης ενδέχεται να προκαλέσουν
έκρηξη ή πυρκαγιά καταλήγοντας σε σωματικό
τραυματισμό ή θάνατο.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αυτό το προϊόν λειτουργεί στην εξαιρετικά εύφλεκτη ατμόσφαιρα μιας αποθηκευτικής
δεξαμενής βενζίνης.
ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ.
1. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να συμμορφώνονται με την τελευταία έκδοση
του Εθνικού Ηλεκτρολογικού Κώδικα (NFPA 70), τον Κώδικα για εγκαταστάσεις
διανομής καυσίμων κίνησης και συνεργείων επισκευών (NFPA 30A), καθώς και με
οποιεσδήποτε ισχύουσες απαιτήσεις με βάση τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς,
περιφερειακούς και τοπικούς κανονισμούς.
2. Απενεργοποιήστε, επισημάνετε με ετικέτα και κλειδώστε το σύστημα τροφοδοσίας
της υποβρύχιας στροβιλαντλίας πριν από τη σύνδεσή της ή την εκτέλεση σέρβις
σε αυτήν.
3. Πριν από την εγκατάσταση βιδωτών σωληνώσεων, εφαρμόστε κατάλληλη ποσότητα
φρέσκου μαλακού στεγανοποιητικού σπειρωμάτων, με ταξινόμηση UL για πετρέλαιο.
4. Όταν εκτελείτε σέρβις στη μονάδα, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε
τη δημιουργία σπινθήρων.
5. Για να προστατέψετε τον εαυτό σας και άλλα άτομα από σοβαρούς τραυματισμούς,
το θάνατο ή σημαντικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, διαβάστε προσεκτικά και
ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες του εγχειριδίου.

Εκτός από τις καθορισμένες τιμές ροπής που αναφέρονται στο εγχειρίδιο, με ορθή σύσφιγξη, σε όλες τις
φλαντζωτές συνδέσεις θα πρέπει να υπάρχει επαφή μετάλλου με μέταλλο.
Το επίπεδο της Α-σταθμισμένης ηχητικής πίεσης για την υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket σε σταθμούς
εργασίας (μέσα στη λεκάνη συλλογής ή στο προαύλιο του πρατηρίου κατά το γέμισμα) δεν υπερβαίνει τα 70dB.

Προειδοποιήσεις και οδηγίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι κίνδυνοι και οι προφυλάξεις ασφαλείας

που σχετίζονται με την εγκατάσταση, την επιθεώρηση, τη συντήρηση ή το σέρβις
του προϊόντος. Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν, διαβάστε
αυτές τις πληροφορίες ασφαλείας και τις αντίστοιχες ενότητες του εγχειριδίου, όπου
αναφέρονται οι πρόσθετοι κίνδυνοι και οι προφυλάξεις ασφαλείας που αφορούν
στην εργασία σας. Ενδέχεται να σημειωθεί πυρκαγιά, έκρηξη, ηλεκτροπληξία ή
διαρροή πίεσης και να προκληθούν ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, ή στο περιβάλλον,
καταλήγοντας σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, αν δεν τηρηθούν οι συγκεκριμένες
διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εργάζεστε σε ένα πιθανώς επικίνδυνο περιβάλλον με εύφλεκτα καύσιμα, ατμούς και

υψηλές τάσεις ή πιέσεις. Μόνο εκπαιδευμένα ή εξουσιοδοτημένα άτομα που γνωρίζουν
τις σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να προβαίνουν σε εγκατάσταση, επιθεώρηση,
συντήρηση ή σέρβις του εξοπλισμού.

Διαβάστε το εγχειρίδιο
∆ιαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε αυτό το εγχειρίδιο και οποιεσδήποτε άλλες ετικέτες ή σχετικό υλικό
που παρέχονται με τον εξοπλισμό. Αν δεν καταβαίνετε μια διαδικασία, καλέστε στο 1-800-323-1719 για να
βρείτε έναν καταρτισμένο τεχνικό. Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων, είναι άκρως
σημαντικό να κατανοήσετε τις διαδικασίες προτού ξεκινήσετε την εργασία σας. Βεβαιωθείτε ότι οι
εργαζόμενοί σας και τυχόν συμβεβλημένοι συνεργάτες σας έχουν διαβάσει και τηρούν τις οδηγίες.
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Τηρείτε τους κανονισμούς
Τα στοιχεία που ισχύουν είναι διαθέσιμα στα εξής: Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας (NFPA) 30A· Κώδικας
για εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων κίνησης και συνεργείων επισκευών, NFPA 70· Εθνικός Ηλεκτρολογικός
Κώδικας (NEC), κανονισμοί του Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (OSHA) και
ομοσπονδιακοί, περιφερειακοί και τοπικοί κανονισμοί. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι εν λόγω κανονισμοί.
Αν η εγκατάσταση, επιθεώρηση, συντήρηση ή το σέρβις του εξοπλισμού δεν γίνουν σύμφωνα με τους
συγκεκριμένους κώδικες, κανονισμούς και πρότυπα, ενδέχεται να επιβληθούν τα νόμιμα πρόστιμα ή να
επηρεαστεί η ασφαλής χρήση και λειτουργία του εξοπλισμού.
Αποτροπή εκρήξεων και πυρκαγιών
Σε περίπτωση ανάφλεξης, θα προκληθεί έκρηξη ή καύση των καυσίμων και των ατμών τους. Οι χυμένες
ποσότητες ή οι διαρροές καυσίμων δημιουργούν ατμούς. Ακόμη και η πλήρωση των ρεζερβουάρ των
πελατών θα προκαλέσει επικίνδυνους ατμούς κοντά στο διανομέα ή τη νησίδα.
Όταν εργάζεστε μόνοι
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, συνιστάται αυστηρά να παρευρίσκεται κάποιο άτομο το οποίο είναι ικανό
να παράσχει πρώτες βοήθειες. Εξοικειωθείτε με τεχνικές καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ), εφόσον
εργάζεστε με ή κοντά σε υψηλές τάσεις. Αυτά τα στοιχεία διατίθενται από τον αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό.
Ενημερώνετε πάντοτε το προσωπικό του πρατηρίου για το σημείο όπου θα εργάζεστε και επιστήστε του
την προσοχή να μην ενεργοποιήσει την ηλεκτρική παροχή όσο εργάζεστε στον εξοπλισμό. Εφαρμόστε τις
διαδικασίες ασφάλισης/ τοποθέτησης πινακίδων του OSHA. Αν δεν είστε ενήμεροι για τη συγκεκριμένη
απαίτηση, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης του OSHA.
Εργασία με ηλεκτρική ασφάλεια
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλείς και καθιερωμένες πρακτικές όταν εργάζεστε με ηλεκτρικές συσκευές.
Η κακή καλωδίωση των συσκευών ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε
ότι οι γειώσεις έχουν γίνει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν πιέζετε τα καλώδια όταν αντικαθιστάτε τα καπάκια.
Τηρείτε τις απαιτήσεις περί ασφάλισης/ τοποθέτησης πινακίδων του OSHA. Οι εργαζόμενοι του πρατηρίου και
οι συμβεβλημένοι συνεργάτες πρέπει να κατανοούν και να συμμορφώνονται απολύτως με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια όταν ο εξοπλισμός είναι εκτός λειτουργίας. Προτού
ξεκινήσετε την εργασία σας, να γνωρίζετε τη θέση του διακόπτη απομόνωσης παροχής έκτακτης ανάγκης
(E-STOP). Αυτός ο διακόπτης διακόπτει την ηλεκτρική παροχή σε όλον τον εξοπλισμό τροφοδοσίας καυσίμου
και τις υποβρύχιες στροβιλαντλίες και πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα κουμπιά
στην κονσόλα του ταμείου ∆ΕΝ διακόπτουν την ηλεκτρική παροχή της αντλίας/ του διανομέα. Αυτό σημαίνει
ότι ακόμη κι αν πατήσετε ένα κουμπί στην κονσόλα με την ένδειξη ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ,
∆ΙΑΚΟΠΗ ΟΛΩΝ, ∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ή άλλη παρεμφερή ένδειξη, η ανεξέλεγκτη ροή καυσίμου ενδέχεται
να συνεχιστεί.
Επικίνδυνα υλικά
Ορισμένα υλικά ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για την υγεία σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού.
Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό του εξοπλισμού. Μην τοποθετείτε μέρη του
εξοπλισμού στο στόμα σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,
ΣΟΒΑΡΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ Ή Ο ΘΑΝΑΤΟΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία (κλάση I κατηγορία I και κλάση I
κατηγορία II) κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του εξοπλισμού. Η δημιουργία σπινθήρων μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη καυσίμου ή ατμών και επακόλουθη πυρκαγιά.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ! Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την
εγκατάσταση ή συντήρηση του εξοπλισμού. Αποφεύγετε την έκθεση σε καύσιμα και ατμούς. Η παρατεταμένη
έκθεση στο καύσιμο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς δερματικούς ερεθισμούς και πιθανά εγκαύματα.
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Προειδοποιήσεις και οδηγίες

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Το Red Jacket STP έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων κίνησης.
• Η χρήση της αντλίας Red Jacket STP πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κώδικα NFPA 30A, τους
κανονισμούς του OSHA και τους ομοσπονδιακούς, περιφερειακούς και τοπικούς κώδικες, καθώς και
άλλους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
• Η επιλογή οποιουδήποτε προϊόντος της Veeder-Root πρέπει να βασίζεται στις φυσικές προδιαγραφές
και τους περιορισμούς, καθώς και τη συμβατότητα του προϊόντος με τα υλικά που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν. Η Veeder-Root δεν εγγυάται την καταλληλότητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό.
• Όλα τα προϊόντα της Veeder-Root θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα
ομοσπονδιακή, περιφερειακή και τοπική νομοθεσία, τα διατάγματα και τους κανονισμούς.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ. Σβήστε κάθε πηγή γυμνής φλόγας και τις φλόγες εναύσματος, όπως
σε συσκευές αυτοκινούμενων τροχόσπιτων.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ τα κινητά τηλέφωνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές για την αποφυγή πρόκλησης
σπινθήρων που ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
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Προειδοποιήσεις και οδηγίες

Οδηγίες 4”
ασφαλείας
στροβιλαντλίας
Red Jacket 4”
The Redυποβρύχιας
Jacket STP
Safety Instructions
– SPECIAL
CONDITIONS
FOR SAFE
USE(συμμόρφωση
(EN 15268 Compliant)
– ΕΙΔΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ
ΧΡΗΣΗ
με EN 15268)

• Τα εγκεκριμένα συγκροτήματα υποβρύχιων στροβιλαντλιών Red Jacket βάσει της οδηγίας ATEX 2014/34/ΕΕ θα
επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες:
Κατασκευαστής:
Veeder-Root Company
2709 Route 764
Duncansville, PA 16635 Η.Π.Α.
Σήμανση:
Σειρά τύπου
Σειριακός αριθμός
Έτος κατασκευής
c1180 eII 1/2 G
EN15268 II A T3
DEMKO 12 ATEX 1247797 X
ΠΡΟΣΟΧΗ-ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΦΙΚΤΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣΗ
Οδηγίες:
• Όλες οι υποβρύχιες μονάδες άντλησης (UMP), οι συλλέκτες και ο σχετικός εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίστανται
σύμφωνα με τα παρεχόμενα εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή.
• Όλες οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να παρέχουν μια αξιόπιστη ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ υποβρύχιας στροβιλαντλίας,
πλαισίου, σωλήνωσης, συλλέκτη ή κουτιού διακλάδωσης και της δεξαμενής για την
ηλεκτρική προστασία και την ισοδυναμική σύνδεση.
• Η σύνδεση της καλωδίωσης του κινητήρα στο εσωτερικό του συστήματος απομόνωσης πρέπει να διεξάγεταιμε τους
παρεχόμενους πιεστικούς συνδέσμους συρμάτων T & B με μόνωση (butt splice) και να στεγανοποιείται μέσα στο
σακουλάκι εποξικού στεγανοποιητικού Scotchcast 3M.
• Οι σφιγκτήρες που ασφαλίζουν την κεφαλή κατάθλιψης πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από τους σφιγκτήρες που
παρέχονται στο κιτ 144-327-4 και στο κιτ 410818-001 για τα μοντέλα με το πρόθεμα AG.
• Το παξιμάδι που ασφαλίζει το συγκρότημα συστήματος απομόνωσης και συλλέκτη είναι από χάλυβα με ελάχιστη αντοχή
διαρροής 450 N/mm2.
• Ο αρσενικός σύνδεσμος είναι το διαχωριστικό τοίχωμα μεταξύ EPL Ga και Gb. Αποτελείται από μία τάπα κατασκευασμένη
από φαινολικό υλικό, με κωδικό 23570, που κατασκευάζεται από την Durez, με κατηγορία ευφλεκτότητας V-0. Είναι επίσης
γεμισμένος με εποξική ρητίνη δύο συστατικών, με κωδικό 7136A/B, που παρασκευάζεται από την Epic Resins.
• Οι διαστάσεις των αλεξίφλογων τσιμουχών περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο υπ' αριθ. 410626-001.
• Όταν η υποβρύχια μονάδα άντλησης (UMP) εγκαθίσταται σε περιοχές όπου απαιτείται εξοπλισμός κατηγορίας 1, χρειάζεται
ένας αυτόματος διακόπτης προστασίας κινητήρα (χειροκίνητος διακόπτης προστασίας κινητήρα) με προστασία από απώλεια
μιας φάσης, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις
της κατηγορίας 1.
• Η συμμόρφωση με τις Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας διασφαλίζεται μέσω της τήρησης των ακόλουθων
προτύπων: EN 13463-1:2009, EN 13463-3:2005, EN 13463-5:2011, EN 13463-6:2005, EN 15268:2008, EN 60079-0:2012,
EN 60079-1:2014, EN 60079-7:2015, EN 60079-18:2015, EN 60079-26:2015

Τελωνειακή Ένωση
Πιστοποιητικό πιστότητας
#CU RU C-US.AA87.B.01125
Σειρά RU # 0743759
Σήμανση προστασίας από έκρηξη: II Ga/Gb b c d IIA T3 X
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το σύμβολο «X» μετά από τη σήμανση προστασίας από έκρηξη σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες
«ιδιαίτερες» συνθήκες κατά τη λειτουργία των ηλεκτρικών αντλιών:
1.

Όλα τα μοντέλα αντλιών, το σύστημα απομόνωσης/ ο συλλέκτης και ο σχετικός εξοπλισμός θα εγκαθίστανται σύμφωνα
με τα εγχειρίδια εγκατάστασης.
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2.
3.
4.

Προειδοποιήσεις και οδηγίες

Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της αντλίας, όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ ηλεκτρικής
αντλίας, πλαισίου, σωλήνωσης, συλλέκτη και δεξαμενής θα διεξάγονται με ασφάλεια, προκειμένου να παρέχεται
ηλεκτρική προστασία και κόλληση.
Για την εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρικών αντλιών θα χρησιμοποιούνται μονωμένα εργαλεία με προστασία
από σπινθήρες.
Δεν επιτρέπεται η επισκευή και ρύθμιση του ηλεκτρικού κινητήρα. Επιτρέπεται μόνο η πλήρης αντικατάστασή του και
η τοποθέτηση κατάλληλου κινητήρα από τον κατασκευαστή.
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Συμβατά καύσιμα

Συμβατά καύσιμα
Οι αντλίες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε ατμόσφαιρα κατηγορίας 1, ομάδα ∆, και σύμφωνα με το
πρότυπο CENELEC EN 15268 και την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/34/ΕΕ για τις «συσκευές που προορίζονται
για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες» (Ex II 1/2 G IIA T3). Βλ. Πίνακα 1 για μοντέλα UMP και παραμέτρους
εργασίας.
Όλα τα μοντέλα του οίκου Red Jacket έχουν καταχώρηση UL για τη συμβατότητά τους με
τα ακόλουθα καύσιμα
Βενζίνη και έως
Πετρέλαιο
κίνησης

Βενζίνη

10%
Αιθανόλη

15%
Μεθανόλη

20%
MTBE

20%
ETBE

20%
TAME

Αναφορικά με τα εσωτερικά εξαρτήματα περιορισμού ρευστού, αντικαθιστάτε μόνο με πανομοιότυπα ανταλλακτικά.
Όλα τα μοντέλα Red Jacket που περιλαμβάνουν το πρόθεμα AG και την κατάληξη RJ έχουν καταχώρηση UL για τη
συμβατότητά τους με τα ακόλουθα καύσιμα

Μαζούτ

100%
Πετρέλαιο
κίνησης

Βενζίνη και έως
Ντίζελ και έως
20% βιοντίζελ

100%
Βιοντίζελ

100%
Βενζίνη

85%
Αιθανόλη

15%
Μεθανόλη

20%
MTBE

20%
ETBE

20%
TAME

Αναφορικά με τα εσωτερικά εξαρτήματα περιορισμού ρευστού, αντικαθιστάτε μόνο με πανομοιότυπα ανταλλακτικά.

Οι αντλίες Red Jacket έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατές με 100% βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης και
80% βενζίνη με 20% μεθανόλη, αιθανόλη, TAME, ETBE ή MTBE. Όλες οι υποβρύχιες στροβιλαντλίες με
αριθμό μοντέλου που περιλαμβάνει το πρόθεμα AG έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατές με 100%
βενζίνη, μεθανόλη και 90% αιθανόλη με 10% βενζίνη και 80% βενζίνη με 20% TAME, ETBE ή MTBE και
100% ντίζελ, ντίζελ και έως 100% βιοντίζελ, κηροζίνη, μαζούτ, αεροπορική βενζίνη (avgas) και καύσιμα
πολιτικής αεροπορίας (jet fuel).
Πίνακα 1. Μέγιστη σχετική πυκνότητα και μέγιστο ιξώδες
Μοντέλο UMP

Μέγιστη σχετική
πυκνότητα

Μέγιστο ιξώδες

AGUMP75S17-3, UMP75U17-3

0,95

70SSU στους 15°C (60°F)

AGUMP150S17-3, UMP150U17-3

0,95

70SSU στους 15°C (60°F)

X4AGUMP150S17, X4UMP150U17

0,86

70SSU στους 15°C (60°F)

AGP200S17-4, P200U17-4

0,87

70SSU στους 15°C (60°F)

Μορφή κωδικού ημερομηνίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
4 02 15
Έτος κατασκευής
Μήνας κατασκευής
Εβδομάδα κατασκευής
αρχίζοντας από την
πρώτη Δευτέρα του μήνα
που είναι η πρώτη
εβδομάδα.
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Εγκατάσταση και διαστάσεις συλλέκτη

Εγκατάσταση και διαστάσεις συλλέκτη
Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται διάφορες όψεις και διαστάσεις του συστήματος απομόνωσης/ συλλέκτη Red Jacket.

Εκτόνωση πίεσης
βαλβίδας
Θύρα δοκιµής αγωγού
Ηλεκτρικός πίνακας µε
αντεπιστροφής
σπειροτοµηµένη είσοδο
Θύρα ανίχνευσης
διαρροών αγωγού

Αποσπώμενη
μονάδα

Ακτίνα εγκατάστασης
196 mm (7,7'')
(διάμετρος 392 mm [15,4''])

Βίδα εξαέρωσης
Δευτερεύουσα θύρα κενού
Ισοδυναμική
σύνδεση

Ανθρωποθυρίδα
Υποβρύχια
στροβιλαντλία
Red Jacket

Θύρα σιφωνίου κενού

10,9 "
(277 mm)

Κλίση οδού πρόσβασης

8,97"
(228 mm)

Κατάθλιψη 2''
προς διανομείς

11,7''
(297 mm)

Κατακόρυφος
σωλήνας 4''
Δεξαμενή

Θύρα δεξαμενής
για μηχανικό LLD

Εικόνα 1. Εξαρτήματα και διαστάσεις συστήματος απομόνωσης/ συλλέκτη Red Jacket

10

Εισαγωγή

Συνιστώμενη εγκατάσταση πλωτής αναρρόφησης

Συνιστώμενη εγκατάσταση πλωτής αναρρόφησης
Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται μια ενδεικτική εγκατάσταση πλωτής αναρρόφησης. Ο βραχίονας πλωτής
αναρρόφησης μπορεί να προσαρτηθεί στην αντλία πριν από την εγκατάστασή της στη δεξαμενή.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Veeder-Root παρέχει μόνο τον προσαρμογέα, όχι τη συσκευή.

Ανθρωποθυρίδα: θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από τη συγκολλημένη ανθρωποθυρίδα
στη δεξαμενή, διατηρείτε την περιοχή
ανοιχτή μέχρι τη δεξαμενή.

Άνοιγμα για μετρήσεις και
ρύθμιση καλωδίου

14''
(356 mm)
4''
(102 mm)

Ελάχιστο 3'' (914 mm)

rjpumps/fig2.eps

Εικόνα 2. Εγκατάσταση πλωτής αναρρόφησης

Η εικόνα 3 είναι μεγέθυνση του σημείου που περικλείει ο κύκλος στην Εικόνα 2.

Θηλυκό
σπείρωµα NPT 2''

14''
(356 mm)

Πυθµένας δεξαµενής

rjpumps/fig3.eps

Εικόνα 3. Προσαρμογέας πλωτής αναρρόφησης

Υπάρχει εύκολη πρόσβαση για σέρβις, αφαιρώντας τους κοχλίες από το καπάκι της ανθρωποθυρίδας μέσω
της οποίας εγκαθίσταται η αντλία και αφαιρώντας ολόκληρο το συγκρότημα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο
στεγανοποιητικό σπειρωμάτων και βάλτε ένα παρέμβυσμα ανάμεσα στις φλάντζες του συστήματος πλωτής
αναρρόφησης και της αντλίας. Έτσι, δεν παρεμποδίζεται η απόδοση της αντλίας όταν η στάθμη του προϊόντος
βρίσκεται κάτω από αυτό το σημείο.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αντλία Red Jacket είναι φυγοκεντρική αντλία και δεν σχεδιάστηκε για την άντληση
ρευστών όταν η στάθμη βρίσκεται κάτω από το κάτω άκρο της υποβρύχιας μονάδας
άντλησης.
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Διαστάσεις για επιλογή αντλίας

Διαστάσεις για επιλογή αντλίας
Οι αντλίες Red Jacket διαθέτουν προσαρμόσιμη σωλήνωση στήλης και ηλεκτρολογικό σωλήνα που
επιτρέπουν την προσαρμογή του συνολικού μήκους σε ένα μεγάλο εύρος συνολικού μήκους αντλίας.
Χαλαρώνοντας ένα κολάρο στη σωλήνωση στήλης, το μήκος της αντλίας μπορεί να αλλάζει προεκτείνοντας
ή συμπτύσσοντας το σωλήνα στήλης. ∆ιατίθενται τρία μεγέθη προσαρμοζόμενης σωλήνωσης στήλης, ώστε
να καλύπτονται οι περισσότερες απαιτήσεις αναφορικά με το μήκος της αντλίας (RJ1, RJ2 και RJ3). Στην
εικόνα 4 φαίνονται οι απαιτούμενες διαστάσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται το σωστό μέγεθος της αντλίας.
4" (102 mm)
τουλάχιστον

(297 mm
(1,7")
Βάθος τοποθέτησης
στο έδαφος
Μήκος κατακόρυφου
σωλήνα

Προσαρμόστε
την αντλία
Red Jacket
σε αυτήν τη
διάσταση

L
Διάμετρος
δεξαμενής

Στάνταρ είσοδος 5" (127 mm) και παγίδα
Για προσαρμογέα πλωτής αναρρόφησης 14" (356 mm)
Εικόνα 4. Μέτρηση δεξαμενής (βλ. πίνακα 2 για το εύρος προσαρμογής).

12

rjpumps/fig4.eps

Εισαγωγή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προδιαγραφές

Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στην κεντρική γραμμή της υποβρύχιας μονάδας
άντλησης και την κεντρική γραμμή του σωλήνα πλήρωσης πυθμένα θα πρέπει να είναι
914 mm (3 πόδια). Σε μικρότερες αποστάσεις ενδέχεται να σημειωθεί εγκλωβισμός αέρα
στην αντλία μετά την παράδοση του προϊόντος.

Προδιαγραφές
Στον Πίνακα 2 φαίνονται τα προσαρμοζόμενα μήκη αντλίας ανά μοντέλο
Πίνακα 2. Αποστάσεις από το πάνω μέρος της βίδας ανύψωσης μέχρι την είσοδο
Σε σύμπτυξη
Αρ. μοντέλου

Σε επέκταση

in.

mm

in.

mm

AGP75S17-3RJ1, P75U17-3RJ1

73,0

1853

103,5

2624

AGP75S17-3RJ2, P75U17-3RJ2

103,0

2615

163,5

4148

AGP75S17-3RJ3, P75U17-3RJ3

163,0

4139

223,5

5672

AGP150S17-3RJ1, P150U17-3RJ1

75,0

1903

105,5

2674

AGP150S17-3RJ2, P150U17-3RJ2

105,0

2665

165,5

4198

AGP150S17-3RJ3, P150U17-3RJ3

165,0

4189

225,5

5722

X4AGP150S17RJ1, X4AGP150U17RJ1

75,5

1917

106,0

2688

X4AGP150S17RJ2, X4AGP150U17RJ2

105,5

2679

166,0

4212

X4AGP150S17RJ3, X4AGP150U17RJ3

165,5

4203

226,0

5736

AGP200S17-4RJ1, P200U17-4RJ1

77,5

1975

108,0

2745

AGP200S17-4RJ2, P200U17-4RJ2

107,5

2735

168,0

4270

AGP200S17-4RJ3, P200U17-4RJ3

167,5

4260

228,0

5790

Στον Πίνακα 3 φαίνονται οι απαιτήσεις ηλεκτρικής λειτουργίας της αντλίας.
Πίνακα 3. Πληροφορίες για την ηλεκτρική λειτουργία
Απαιτούμενη ηλεκτρική τροφοδοσία για τριφασικές αντλίες, απαιτούμενη ονομαστική τιμή: 380 - 415 Vac.
Εύρος
διακύμανσης
τάσης

Amp
ακινητοπ
οιημένου
ρότορα

Μαύροπορτοκαλί

Κόκκινοπορτοκαλί

Μαύροκόκκινο

Ρύθμιση στην
προστατευτική
διάταξη κινητήρα

Αντίσταση περιέλιξης (Ohm)

HP

Hz

PH

Ελάχ.

Μέγ.

Amp για
μέγιστο
φορτίο

AGUMP75S17-3,
UMP75U17-3

3/4

50

3

342

457

2,2

8,1

24,4 - 29,6

24,4 - 29,6

24,4 - 29,6

1,8

AGUMP150S17-3,
UMP150U17-3

1-1/2

50

3

342

457

3,8

14,1

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

3,8

X4AGUMP150S17,
X4UMP150U17

1-1/2

50

3

342

457

3,8

14,1

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

12,1 - 14,7

3,8

AGUMP200S17-4,
UMP200U17-4

2

50

3

342

457

5,0

17,7

9,9 - 12,0

9,9 - 12,0

9,9 - 12,0

4,5

Αρ. μοντέλου UMP

Στον Πίνακα 4 παρατίθενται τα βάρη και μήκη για UMP και στον Πίνακα 5 οι πιέσεις διακοπής λειτουργίας της
αντλίας.

13

Εισαγωγή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προδιαγραφές

Τα βάρη και μήκη που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν τιμές κατά προσέγγιση και
διαφέρουν λόγω των κατασκευαστικών ανοχών.

Η προαιρετική σήτα εισαγωγής στο σύστημα παγίδευσης διατίθεται ως εξάρτημα επιτόπιας τοποθέτησης.
Τα διαθέσιμα συστήματα παγίδευσης θα αυξήσουν το μήκος της υποβρύχιας μονάδας άντλησης κατά 83 mm
(3,3 ίντσες). Για τις οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης Red Jacket αριθ. 051-256-1.
Για μοντέλα με προσαρμογέα πλωτής αναρρόφησης, προσθέστε 59 mm (2-3/8 ίντσες) και 1,8 kg (4 λίβρες).
Πίνακα 4. Διαστάσεις μοντέλου UMP
Μήκη
Μοντέλο UMP

Βάρος

HP

in.

mm

lb.

kg

3/4

19

483

28

12,7

UMP150U17-3, AGUMP150S17-3

1-1/2

21-1/4

540

31

14,1

X4UMP150U17, X4AGUMP150S17

1-1/2

21-3/4

552

32

14,5

2

23-3/4

603

36

16,3

UMP75U17-3, AGUMP75U17-3

UMP200U17-4, AGUMP200S17-4

Πίνακα 5. Κατά προσέγγιση πιέσεις διακοπής λειτουργίας αντλίας
Μοντέλο UMP

Κατά προσέγγιση πίεση διακοπής λειτουργίας

AGUMP75S17-3, UMP75U17-3

29 psi (200 kPa) 0,74 SG στους 15°C (60°F)

AGUMP150S17-3, UMP150U17-3

32 psi (220 kPa) 0,74 SG στους 15°C (60°F)

X4AGUMP150S17, X4UMP150U17

39 psi (267 kPa) 0,74 SG στους 15°C (60°F)

AGUMP200U17-4, UMP200U17-4

43 psi (297 kPa) 0,74 SG στους 15°C (60°F)
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Εγκατάσταση
Προσάρτηση υποβρύχιας μονάδας άντλησης
Στον Πίνακα 6 παρατίθενται οι κατάλληλες UMP για κάθε σύστημα απομόνωσης/ συλλέκτη.
Πίνακα 6. Συνδυασμοί UMP και συστήματος απομόνωσης/ συλλέκτη
Σύστημα απομόνωσης/ συλλέκτης

Μονάδα UMP

AGP200S17-4RJ1, RJ2, RJ3

AGUMP200S17-4

AGP75S17-3RJ1, RJ2, RJ3

AGUMP75S17-3

P75U17-3RJ1, RJ2, RJ3

UMP75U17-3

AGP150S17-3RJ1, RJ2, RJ3

AGUMP150S17-3

P150U17-3RJ1, RJ2, RJ3

UMP150U17-3

X4AGP150S17RJ1, RJ2, RJ3

X4AGUMP150S17

X4P150U17RJ1, RJ2, RJ3

X4UMP150U17

P200U17-4RJ1, RJ2, RJ3

UMP200U17-4

Η υποβρύχια μονάδα άντλησης ταυτοποιείται από τον αριθμό μοντέλου που επισημαίνεται στο κέλυφος.
Το σύστημα απομόνωσης/ ο συλλέκτης με τη σωλήνωση ταυτοποιούνται από τον αριθμό καταλόγου στην
πινακίδα του συστήματος απομόνωσης. Το κιτ υλικού εξοπλισμού αποτελείται από τέσσερις βίδες άλλεν
5/16-18 x 1”, τέσσερις ροδέλες ασφαλείας 5/16 και ένα παρέμβυσμα κεφαλής κατάθλιψης που ταυτοποιείται
από τον αριθμό κιτ 144-327-4 (αριθ. εξαρτήματος 410818-001 για την έκδοση AG) που επισημαίνεται στη
σακούλα (βλ. Εικόνα 5).
Η υποβρύχια μονάδα άντλησης προσαρτάται στην κεφαλή κατάθλιψης της σωλήνωσης στήλης του
συστήματος απομόνωσης/ συλλέκτη χρησιμοποιώντας το κιτ υλικού εξοπλισμού με αριθμό 144-327-4
(αριθ. εξαρτήματος 410818-001 για την έκδοση AG).
Όταν κάνετε σέρβις στη μονάδα, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν σπινθήρες.

Κιτ

Σύστημα απομόνωσης/
συλλέκτης με σωλήνωση

Κεφαλή κατάθλιψης

Μονάδα UMP

Πείρος ευθυγράμμισης

rjpumps/fig5.eps

Εικόνα 5. Σύστημα απομόνωσης/ συλλέκτης με σωλήνωση που συνδέεται στην υποβρύχια μονάδα άντλησης

1. Επιθεωρήστε με οπτικό έλεγχο το σύνδεσμο πλεξούδας καλωδίων στο άκρο της κεφαλής κατάθλιψης.
Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος πλεξούδας καλωδίων εφαρμόζει στη βάση του και ότι η ενδεικτική προεξοχή
βρίσκεται στην εγκοπή της βάσης (βλ. Εικόνα 6).
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Εγκατάσταση

Προσάρτηση υποβρύχιας μονάδας άντλησης

Ο θηλυκός σύνδεσμος της πλεξούδας/ η
ενδεικτική προεξοχή βρίσκονται έξω από τη
βάση τους - αυτή είναι η λάθος θέση για τη
σύνδεση της υποβρύχιας μονάδας άντλησης.

Ο θηλυκός σύνδεσμος της πλεξούδας/
η ενδεικτική προεξοχή εφαρμόζουν
στην εγκοπή της βάσης τους - αυτή
είναι η σωστή θέση για τη σύνδεση της
υποβρύχιας μονάδας άντλησης.

O-ring συνδέσµου (-015 [εσωτ. διάµετρος
0,551'' x 0,070'' πλάτος])

Εισαγάγετε τον πείρο τοποθέτησης
στη μονάδα UMP σε αυτήν την οπή
rjpumps\fig36.eps

Εικόνα 6. Επαληθεύστε ότι ο θηλυκός σύνδεσμος της πλεξούδας καλωδίων εφαρμόζει σωστά

2. Τοποθετήστε το καινούργιο παρέμβυσμα στην καινούργια μονάδα UMP έτσι ώστε όλες οι τρύπες να
ευθυγραμμιστούν (βλ. Εικόνα 7).
ΠΡΟΣΟΧΗ Τα παρεμβύσματα άλλων κατασκευαστών μονάδων UMP δεν παρέχουν καλή
στεγανότητα και η απόδοση θα μειωθεί.

3. Ευθυγραμμίστε τον πείρο τοποθέτησης UMP στη σωστή τρύπα της κεφαλής κατάθλιψης (βλ. Εικόνα 6) και
ωθήστε τη μονάδα UMP στη θέση της ασκώντας δύναμη μόνο με τα χέρια. Η μονάδα UMP θα πρέπει να
ακουμπάει εφαρμοστά στην κεφαλή κατάθλιψης πριν από την εγκατάσταση των κοχλιών συγκράτησης UMP.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ασκήστε δύναμη με τα χέρια για να σπρώξετε τη μονάδα UMP στην κεφαλή
κατάθλιψης. Αν η μονάδα UMP δεν εφαρμόζει ακριβώς στην κεφαλή κατάθλιψης,
αφαιρέστε την και διορθώστε το πρόβλημα.

Κεφαλή κατάθλιψης
Παρέμβυσμα
Μονάδα UMP

Πείρος
τοποθέτησης
rjpumps/fig6.eps

Εικόνα 7. Ευθυγράμμιση παρεμβύσματος UMP

4. Τοποθετήστε τους κοχλίες συγκράτησης UMP και τις ροδέλες ασφαλείας (βλ. Εικόνα 7). Σφίξτε και
εφαρμόστε ροπή σύσφιξης σταυρωτά. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης 11 N•m (7 ft-lbs).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε τους κοχλίες για να τραβήξετε τη μονάδα UMP στη θέση της.
Σφίξτε και εφαρμόστε ροπή σύσφιξης σταυρωτά στους κοχλίες. Μην σφίγγετε τους
κοχλίες υπερβολικά. Η παράβλεψη των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε αστοχία
εξαρτημάτων.
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Εγκατάσταση

Εγκατάσταση της αντλίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα συνδετικά στοιχεία δεν βασίζονται στο μετρικό σύστημα - χρησιμοποιήστε τα
συνδετικά στοιχεία που παρέχονται με τον εξοπλισμό.

Εγκατάσταση της αντλίας
• Η υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ατμόσφαιρα κατηγορίας 1,
ομάδα ∆, και σύμφωνα με το πρότυπο CENELEC EN 15268 και την ευρωπαϊκή οδηγία 94/9/ΕΚ για τις
«συσκευές που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες» (Ex II 1/2 G IIA T3).
• Ο κατασκευαστής ενδέχεται να συστήσει νέες προδιαγραφές και οδηγίες εγκατάστασης.
• Η θερμοκρασία του προϊόντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 41°C (105°F), διότι τα προστατευτικά
στοιχεία θερμικής υπερφόρτωσης στον υποβρύχιο κινητήρα ενδέχεται να ενεργοποιηθούν.
1. Πριν από την εγκατάσταση βιδωτών σωληνώσεων, εφαρμόστε κατάλληλη ποσότητα φρέσκου μαλακού
στεγανοποιητικού σπειρωμάτων, με ταξινόμηση UL για πετρέλαιο. Σφίξτε την κατακόρυφη σωλήνωση στη
δεξαμενή ωσότου καταστεί υδατοστεγανή.
2. Μετρήστε την απόσταση από τον πυθμένα της δεξαμενής ως το πάνω μέρος της κατακόρυφης
σωλήνωσης 4 ιντσών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8.
Σημείωση: Για αντλίες σταθερού μήκους, στοιχεία αναφοράς στην Εικόνα 10, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση
ανάμεσα στο κάτω μέρος του συλλέκτη και το κάτω μέρος της υποβρύχιας μονάδας άντλησης είναι
125mm (5 ίντσες) (381mm [15 ίντσες] για πλωτή αναρρόφηση) είναι μικρότερη από την απόσταση που
μετρήσατε στο βήμα 2. Ξετυλίξτε την πλεξούδα καλωδίων στο πάνω μέρος του συστήματος απομόνωσης.
Έπειτα, μεταβείτε στο βήμα 7.

Πάνω μέρος κατακόρυφου σωλήνα 4''

rjpumps/fig7.eps

Εικόνα 8. Μέτρηση δεξαμενής

3. Ξετυλίξτε την πλεξούδα καλωδίων στο πάνω μέρος του συστήματος απομόνωσης και ακουμπήστε την
οριζοντίως έτσι ώστε να χωράει στο σύστημα απομόνωσης χωρίς να κάνει κόμπους ή να συστρέφεται.
4. Χαλαρώστε το συνδετικό συγκρότημα στο σωλήνα στήλης ξεβιδώνοντας τη ρυθμιστική βίδα στο πλάι του
παξιμαδιού ασφαλείας και, έπειτα, στρέφοντας το παξιμάδι ανάποδα (βλ. Εικόνα 9).
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Εγκατάσταση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκατάσταση της αντλίας

Με μια απαλή περιστροφή της υποβρύχιας μονάδας άντλησης θα χαλαρώσετε τις
τσιμούχες και θα μπορέσετε να τη ρυθμίσετε εύκολα στο σωστό μήκος. Μην
περιστρέφετε τη σωλήνωση περισσότερο από 1/4 της στροφής.

1/4 της στροφής το πολύ στη σωλήνωση

rjpumps/fig8.eps

Εικόνα 9. Λύσιμο παξιμαδιού ασφαλείας

5. Με βάση τα στοιχεία αναφοράς στην Εικόνα 10, τραβήξτε το άκρο της υποβρύχιας μονάδας άντλησης
ωσότου η απόσταση ανάμεσα στο κάτω μέρος του συλλέκτη και το κάτω μέρος της υποβρύχιας μονάδας
άντλησης να είναι 125 mm (5 ίντσες) (381 mm [15 ίντσες] για πλωτή αναρρόφηση) μικρότερη από την
απόσταση που μετρήσατε στο βήμα 2.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η υποβρύχια μονάδα άντλησης είναι εξοπλισμένη με προσαρμογέα πλωτής
αναρρόφησης, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο “Συνιστώμενη εγκατάσταση πλωτής
αναρρόφησης” στη σελίδα 11.

5'' (125 mm) λιγότερο από τη μέτρηση στο βήμα 2

830/fig9.eps

Εικόνα 10. Προσαρμογή μήκους αντλίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιές στην πλεξούδα καλωδίων. Αν θέλετε να μειώσετε
το μήκος της αντλίας, τεντώστε την πλεξούδα καλωδίων για να μην συστρέφεται.

6. Σφίξτε το παξιμάδι ασφαλείας του σωλήνα στήλης και εφαρμόστε ροπή σύσφιξης 200 N•m (150 ft-lbs)
τουλάχιστον, έπειτα σφίξτε τη ρυθμιστική βίδα στο παξιμάδι ασφαλείας με 3,5 - 4 N•m (30 - 35 in. lb.).
7. Προσαρτήστε τη σωλήνωση του αγωγού επιστροφής σιφωνίου στο σύνδεσμο φις στη βάση του
συστήματος απομόνωσης και ασφαλίστε με έναν σφιγκτήρα (βλ. Εικόνα 11).
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο αγωγός επιστροφής πρέπει να εγκαθίσταται σε κάθε εφαρμογή, για να περιορίζονται οι
ενοχλητικές ενεργοποιήσεις του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης δεξαμενής.
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Εγκατάσταση της αντλίας

Σύνδεσμος φις αγωγού
επιστροφής σιφωνίου

Θύρα κατάθλιψης 2"

Μονάδα UMP
Κολάρο συμπίεσης
καλωδίωσης τροφοδοσίας
3/4"- 14 NPT
rjpumps/fig33.eps

Εικόνα 11. Θέση συνδέσμου αγωγού επιστροφής στο σύστημα απομόνωσης

8. Τοποθετήστε τη σωλήνωση του αγωγού επιστροφής σιφωνίου πίσω από το σωλήνα στήλης.
Σταματήστε 25 - 76 mm (1 - 3 ίντσες) πάνω από την κεφαλή κατάθλιψης.
9. Ασφαλίστε τη σωλήνωση του αγωγού επιστροφής σιφωνίου στο σωλήνα στήλης με δεματικά.
Τοποθετήστε τα δεματικά περίπου152 mm (6 ίντσες) από το συλλέκτη, 152 mm από την κεφαλή
κατάθλιψης και στο μέσο της σωλήνωσης (βλ. Εικόνα 12).
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά τα δεματικά, διότι ένας τρυπημένος ή πατημένος αγωγός
επιστροφής θα περιορίσει τη ροή και θα επηρεάσει αρνητικά τη σωστή λειτουργία
του συστήματος σιφωνίου.

6" (151 mm)

6" (151 mm)
1/2 απόσταση

1/2 απόσταση
1 - 3" (25 - 76 mm)

Μην τσαλακώνετε τη
σωλήνωση με τους σφιγκτήρες
rjpumps/fig30.eps

Εικόνα 12. Προσάρτηση σωλήνωσης αγωγού επιστροφής στην αντλία

10. Τραβήξτε προσεκτικά την πλεξούδα καλωδίων στο σημείο που βγαίνει από το τμήμα καλωδιώσεων του
συστήματος απομόνωσης. Κόψτε τα καλώδια της πλεξούδας περίπου 200 mm (8 ίντσες) από το πάνω
μέρος του συστήματος απομόνωσης. Επιθεωρήστε με οπτικό έλεγχο τη μόνωση των καλωδίων για να
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.
11. Υπάρχουν τρία καλώδια προς τον αρσενικό σύνδεσμο που βρίσκεται στο περίβλημα του συστήματος
απομόνωσης και τρία από την τρισύρματη πλεξούδα από την υποβρύχια μονάδα άντλησης.
12. Γυμνώστε και τα έξι καλώδια κατά 8 mm (5/16 ίντσες).
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Εγκατάσταση της αντλίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο διαχωρισμός της Ζώνης 0 και της Ζώνης 1 διενεργείται από το διαχωριστικό
τοίχωμα αρσενικού συνδέσμου μεταξύ συστήματος απομόνωσης και σύνδεσης
του συλλέκτη. Η σύνδεση των καλωδιώσεων UMP γίνεται στα όρια της Ζώνης 0 και
κατά τη διάρκεια της επιτόπιας σύνδεσης των καλωδίων θα πρέπει να λαμβάνονται
αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο εσωτερικό του αλεξίφλεγου περιβλήματος.

13. Συνδέστε τα καλώδια ομοίου χρώματος από την υποβρύχια μονάδα άντλησης με τα αντίστοιχα καλώδια
του αρσενικού συνδέσμου με τους παρεχόμενους πιεστικούς συνδέσμους Thomas & Betts αριθ. T&B
RBB217 χρησιμοποιώντας κατάλληλη πένσα.
14. Τραβήξτε κάθε καλώδιο για να βεβαιωθείτε ότι η ένωση είναι αξιόπιστη.
15. Απομονώστε τις τρεις συνδέσεις βάζοντας ξεχωριστά καθεμία από αυτές σε σακουλάκι εποξικού
στεγανοποιητικού, ακολουθώντας τα βήματα Α, Β και Γ παρακάτω.

A

B

C

Από την
πλεξούδα
καλωδίων

Μόνο μία σύνδεση
ανά σακουλάκι.

Πιεστικός
σύνδεσμος
Οδηγίες:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 50°F
(10°C), φυλάξτε τη ρητίνη σε ζεστό μέρος πριν την
ανάμιξη (π.χ. σε εσωτερική τσέπη κοντά στο σώμα).
1. Ανοίξτε τη συσκευασία εποξικού στεγανοποιητικού
και αφαιρέστε το φακελάκι της ρητίνης.
2. Κρατήστε το φακελάκι της ρητίνης όπως φαίνεται στο
Α και διπλώστε το κατά μήκος.
3. Όπως φαίνεται στο Β, πιέστε σταθερά την ΚΟΚΚΙΝΗ
ΠΛΕΥΡΑ της ρητίνης, ώστε να περάσει από το κεντρικό
σφράγισμα στη ΜΑΥΡΗ ΠΛΕΥΡΑ.

Προς τον
αρσενικό
σύνδεσμο
Δεματικό

Η μόνωση του
καλωδίου βρίσκεται
πλήρως μέσα στο
εποξικό υλικό

4. Αναμείξτε προσεκτικά, ώστε να έχετε ομοιόμορφη
απόχρωση, πιέζοντας το περιεχόμενο μπρος-πίσω
25-30 φορές.
5. Πιέστε την αναμεμειγμένη, ζεστή ρητίνη στο ένα άκρο
από το φακελάκι και κόψτε το άλλο.
6. Εισαγάγετε αργά τη συνδεδεμένη καλωδίωση στο
στεγανοποιητικό σακουλάκι, μέχρι να ακουμπήσει στο
αντίθετο άκρο, όπως φαίνεται στο C.
7. Περιστρέψτε το ανοιχτό άκρο από το σακουλάκι,
χρησιμοποιήστε ένα δεματικό για να το σφραγίσετε
και τοποθετήστε το κλειστό άκρο προς τα πάνω μέχρι
η ρητίνη να πήξει.

16. Αφού στεγανοποιήσετε τα καλώδια, τακτοποιήστε τα καλώδια στο εσωτερικό του τμήματος καλωδίωσης
του συστήματος απομόνωσης όσο πιο προσεκτικά μπορείτε (βλ. Εικόνα 13). Για λόγους σαφήνειας, τα
σακουλάκια εποξικού υλικού είναι διαφανή.
17. Λιπάνετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring στο κάλυμμα του τμήματος καλωδιώσεων του συστήματος
απομόνωσης (με κοχλία ανάρτησης με κρίκο) με βαζελίνη. Βιδώστε το καπάκι του τμήματος καλωδιώσεων
του συστήματος απομόνωσης (δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στεγανοποιητικό σπειρωμάτων).
Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης 50 N•m (35 ft-lbs).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επιβεβαιώστε ότι ο κοχλίας ανάρτησης με κρίκο έχει σφιχτεί σωστά με ροπή 13,6 N•m
(10 ft-lbs) με τουλάχιστον έξι πλήρεις βόλτες. Ορισμένες φορές, οι κοχλίες με κρίκο
αφαιρούνται μετά την εγκατάσταση της αντλίας, με αποτέλεσμα να προκύψει
ενδεχομένως σκουριά στα σπειρώματα από το καπάκι του τμήματος καλωδιώσεων
(τάπα κοχλία με κρίκο) και τον κοχλία με κρίκο. Αν παρουσιαστεί σκουριά, το καπάκι
και ο κοχλίας με κρίκο θα πρέπει να αντικατασταθούν.

18. Χρησιμοποιήστε τον κοχλία ανύψωσης με κρίκο για να αναρτήσετε την αντλία σε κατακόρυφη θέση
και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την αντλία πάνω στον κατακόρυφο σωλήνα χρησιμοποιώντας
φρέσκο μαλακό στεγανοποιητικό σπειρωμάτων, με ταξινόμηση UL για πετρέλαιο, έως ότου καταστεί
υδατοστεγανή, και ευθυγραμμίστε κατάλληλα για τη σύνδεση με τη σωλήνωση γραμμής προϊόντος.
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Καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας από τον πίνακα στην υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε
τη δημιουργία σπινθήρων.

Αφαιρέστε το καπάκι
για να έχετε πρόσβαση
στο τμήμα καλωδιώσεων
του συστήματος απομόνωσης

Αρσενικός σύνδεσμος στο
περίβλημα του συστήματος
απομόνωσης

Θηλυκός σύνδεσμος
στο περίβλημα του
συλλέκτη

Καλώδια πλεξούδας μονάδας UMP
Εικόνα 13. Σύνδεση UMP στην καλωδίωση του συστήματος απομόνωσης

Καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας από τον πίνακα στην υποβρύχια
στροβιλαντλία Red Jacket
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε την πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

1. Συνδέστε εγκεκριμένα εξαρτήματα για ηλεκτρολογικούς σωλήνες στην είσοδο της καλωδίωσης παροχής
στη βάση του ηλεκτρικού πίνακα του συλλέκτη 3/4”-14 NPT (ελάχιστη σύζευξη 5 βόλτες) (βλ. ενδεικτική
τομή στην Εικόνα 14 για τριφασική ηλεκτρική καλωδίωση).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για εγκαταστάσεις που απαιτούν πιστοποίηση ATEX, ο τελικός χρήστης πρέπει να
χρησιμοποιήσει στυπιοθλίπτη καλωδίου ή αντιαναφλεκτικό κυτίο με πιστοποίηση
ATEX Ex d IIA.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο στυπιοθλίπτη ή αντιαναφλεκτική διάταξη εισόδου με
πιστοποίηση AUS EX, ANZEx ή IECEx, όταν ο εξοπλισμός εγκαθίσταται σύμφωνα με
την πιστοποίηση ANZEx για σύνδεση των εξωτερικών αγωγών κυκλώματος στους
αγωγούς του κινητήρα που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο της σύνδεσης
ηλεκτρολογικού σωλήνα 3/4" -14 NPT.
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Καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας από τον πίνακα στην υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket

2. Λασκάρετε τις δύο βίδες στο κολάρο συμπίεσης όσο χρειάζεται για να αφαιρέσετε το κολάρο από τη βάση του
στο κάτω μέρος του ηλεκτρικού πίνακα του συλλέκτη (βλ. Εικόνα 14). Συνεχίστε να ανασηκώνετε το κολάρο
μέχρι να έχετε πρόσβαση. Σημειώστε ότι ο πάνω δίσκος του συγκροτήματος του κολάρου (που βλέπει προς
το συλλέκτη) έχει μεγαλύτερη διάμετρο από τον κάτω δίσκο και ότι υπάρχουν δύο ανοιχτές τρύπες και τρεις
τρύπες με μακρόστενα πλαστικά βύσματα. Τα πλαστικά βύσματα στεγανοποιούν το κολάρο και πρέπει να
παραμένουν στις τρύπες που δεν χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, αν έρχονται τρία καλώδια από τον
ηλεκτρικό πίνακα, χρησιμοποιήστε τις δύο κενές τρύπες και αφαιρέστε και πετάξτε ένα από τα δύο πλαστικά
βύσματα μικρότερης διαμέτρου για το τρίτο καλώδιο. Σπρώξτε καθένα από τα εισερχόμενα ηλεκτρικά καλώδια
μέσα από τις κενές τρύπες στο κολάρο. Σύρετε το ολόκληρο το κολάρο προς τα κάτω πάνω στα ηλεκτρικά
καλώδια, μέχρι να εφαρμόσει στην υποδοχή του στη βάση του ηλεκτρικού πίνακα του συλλέκτη, έτσι ώστε
το μήκος των καλωδίων που μένει να είναι αρκετό για να συνδεθούν με τα καλώδια της αντλίας, και έπειτα
σφίξτε με ασφάλεια τις δύο βίδες στο συγκρότημα του κολάρου, ώστε να συμπιεστεί το κολάρο και να
σφραγίσει την είσοδο των καλωδίων.
3. Θα υπάρχουν τρία καλώδια για τον θηλυκό σύνδεσμο που είναι τοποθετημένος στο περίβλημα του
συλλέκτη, ένα για τη βίδα γείωσης και τέσσερα από τον ηλεκτρικό σωλήνα.
4. Γυμνώστε και τα οκτώ καλώδια κατά 8 mm (5/16 ίντσες).
5. Συνδέστε το πορτοκαλί καλώδιο από τον θηλυκό σύνδεσμο του συλλέκτη στο T1 από την έξοδο του
πίνακα ελέγχου.
6. Συνδέστε το μαύρο καλώδιο από τον θηλυκό σύνδεσμο του συλλέκτη στο T2 από την έξοδο του
πίνακα ελέγχου.
7. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο από τον θηλυκό σύνδεσμο του συλλέκτη στο T3 από την έξοδο του
πίνακα ελέγχου.
8. Συνδέστε το καλώδιο γείωσης που είναι προσαρτημένο στο συλλέκτη στο καλώδιο γείωσης από τον
ηλεκτρικό πίνακα.
9. Λιπάνετε τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους o-ring στα καπάκια πρόσβασης με βαζελίνη.
Ξανατοποθετήστε τα καπάκια πρόσβασης. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης 50 N•m (35 ft-lbs).
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε στεγανοποιητικό σπειρωμάτων.
Ανατρέξτε στην Εικόνα 15 για ενδεικτικά διαγράμματα συνδεσμολογίας για τριφασική αντλία.
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Καλωδίωση ηλεκτρικής τροφοδοσίας από τον πίνακα στην υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket

Πρόσβαση στον
ηλεκτρικό πίνακα

Πρόσβαση
στον πυκνωτή
Θηλυκός
σύνδεσμος

Το μακρόστενο
πλαστικό βύσμα
πρέπει να
παραμείνει στην
τρύπα που δεν
χρησιμοποιείται

Κόκκινο
καλώδιο
από θηλυκό
σύνδεσμο

Καλώδιο γείωσης
(στο συλλέκτη)

Κολάρο
ηλεκτρικού σωλήνα

Σφίξτε τις 2 βίδες στον πάνω
δίσκο του συγκροτήματος
για να συμπιέσετε το κολάρο
Εισερχόμενη καλωδίωση από
τον πίνακα ηλεκτρικής παροχής

Μαύρο καλώδιο
από θηλυκό
σύνδεσμο
Συνδέστε τον ηλεκτρικό
σωλήνα εδώ, 3/4”-14 NPT

Εικόνα 14. Η ηλεκτρική καλωδίωση περνά μέσα από το κολάρο συμπίεσης
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Πορτοκαλί καλώδιο
από θηλυκό
σύνδεσμο

Εγκατάσταση

Σύνδεση με τον εξωτερικό ακροδέκτη ισοδυναμικής σύνδεσης

Ο ακροδέκτης ATG θα έχει
την ίδια τάση και φάση με
την τροφοδοσία του
ακροδέκτη L1.

Πηνίο 240 V

Πηνίο 240 V

TB1

Isotrol
240 V

B

A

Προς παροχή 380-415V

Προς παροχή 380-415V

ATG

N

L1

L2

N

L3

L1

L2

L3

Διανομέας
L1

L2

L1

L3

L3

L2

Χειροκίνητος διακόπτης
προστασίας κινητήρα,
βλ. παράρτημα Γ

L1

L2

Επαφέας για
τηλεχειρισμό

3

Επαφέας για
τηλεχειρισμό

ΠΗΝΙΟ

ΠΗΝΙΟ

2

Πορτοκαλί

Μαύρο

Κόκκινο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο επαφέας
είναι συνδεδεμένος για
380-415V στον κινητήρα
της αντλίας, 240V από το
Isotrol ή το διακόπτη του
διανομέα.

2

Πορτοκαλί

Μαύρο

Κουτί
διακλάδωσης
στο συλλέκτη
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Ηλεκτρικό
κλείδωμα
ασφαλείας

R

Προσθήκη
Προσθήκη
καλωδίου από καλωδίου από
εγκαταστάτη κατασκευαστή

Κόκκινο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο
επαφέας είναι
συνδεδεμένος για
380-415V στον
κινητήρα της αντλίας,
240V στον διακόπτη
του διανομέα.

Προς υποβρύχια στροβιλαντλία

Προς υποβρύχια στροβιλαντλία

Διμεταλλικός Κλειστή επαφή
Ανοιχτή επαφή
Βιδωτός
διακόπτης υπό φυσιολογικές υπό φυσιολογικές ακροδέκτης
συνθήκες
συνθήκες

L3

L2

L1

L3

3

Χειροκίνητος διακόπτης
προστασίας κινητήρα,
βλ. παράρτημα Γ

Συνδέστε τη γείωση
σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς.

G

Αποσπώμενη
μονάδα συστήματος
απομόνωσης

O

Θερμικά
υπερφόρτωσης
Υποβρύχια
στροβιλαντλία

Κινητήρας

Εικόνα 15. Ενδεικτικά διαγράμματα συνδεσμολογίας για τριφασική αντλία

Σύνδεση με τον εξωτερικό ακροδέκτη ισοδυναμικής σύνδεσης
Ένα σετ συνδετήρων με σπείρωμα M6 παρέχεται στο πλάι του συλλέκτη, κάτω από τη θύρα διπλού σιφωνίου
(βλ. Εικόνα 16). Η σύνδεση πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης που ισχύουν
σε κάθε χώρα, χρησιμοποιώντας αγωγό με ελάχιστη διατομή 4mm2 (10 AWG).
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Εγκατάσταση δύο αντλιών για παράλληλη λειτουργία

Εξωτερικός
ακροδέκτης
ισοδυναμικής
σύνδεσης

Εικόνα 16. Ακροδέκτης ισοδυναμικής σύνδεσης

Εγκατάσταση δύο αντλιών για παράλληλη λειτουργία
Όταν απαιτούνται μεγαλύτεροι ρυθμοί ροής, δύο αντλίες μπορούν να εγκαθίστανται στο ίδιο σύστημα
σωληνώσεων χρησιμοποιώντας έναν συλλέκτη. Στην περίπτωση εγκατάστασης σύμφωνα με την
Εικόνα 17, τα δίδυμα συστήματα προσφέρουν εφεδρική υποστήριξη, έτσι ώστε οι δραστηριότητες να
μπορούν να συνεχιστούν αν μία αντλία σταματήσει να λειτουργεί.

Ένσφαιρες βαλβίδες

Εικόνα 17. Δίδυμες αντλίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Απαιτείται εγκατάσταση κατάλληλων βαλβίδων αντεπιστροφής με σύστημα
εκτόνωσης πίεσης στον αγωγό κατάθλιψης κάθε αντλίας, ώστε να αποφεύγεται η
άντληση του προϊόντος μέσω του συστήματος εκτόνωσης πίεσης της παρακείμενης
αντλίας όταν βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ένσφαιρες βάνες θα πρέπει να εγκαθίστανται στην πλευρά της αντλίας του αγωγού
κατάθλιψης για εύκολη συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων (βλ. Εικόνα 17).
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Συνδεσμολογία δίδυμων τριφασικών αντλιών

Συνδεσμολογία δίδυμων τριφασικών αντλιών
Στην Εικόνα 18 φαίνεται η συνδεσμολογία που επιτρέπει και στις δύο τριφασικές υποβρύχιες στροβιλαντλίες
να λειτουργούν ταυτόχρονα με οποιονδήποτε συνδυασμό ενεργοποιημένων διανομέων.

Πηνίο 240 V

Πηνίο 240 V

Προς παροχή 380-415V
N

L1

L1

L1

L2

Προς παροχή 380-415V

L3

N

L2

L3

L2

L3

L1

Χειροκίνητος
διακόπτης
προστασίας
κινητήρα,
βλ. παράρτημα Γ

L1
Επαφέας για
τηλεχειρισμό

3

L1

L2

L3

L2

L3

L2

L3

Χειροκίνητος
διακόπτης
προστασίας
κινητήρα,
βλ. παράρτημα Γ

Επαφέας για
τηλεχειρισμό

3

ΠΗΝΙΟ

ΠΗΝΙΟ

2

2

Πορτοκαλί

Μαύρο

Πορτοκαλί

Κόκκινο

Προς υποβρύχια στροβιλαντλία

Μαύρο

Κόκκινο

Προς υποβρύχια στροβιλαντλία

L1 (380-415 V)
Ουδέτερος ηλεκτρικής παροχής
TB1

Διπολικό ρελέ
(πηνίο 240V)

Isotrol
240 V

Ο ακροδέκτης ATG θα έχει την ίδια τάση και φάση με
την τροφοδοσία του ακροδέκτη L1.

ATG

Κουτί
διακλάδωσης
στο συλλέκτη

Ηλεκτρικό
κλείδωμα
ασφαλείας
R

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Συνδέστε τη γείωση
σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς.
Βιδωτός
Προσθήκη
Προσθήκη
Ανοιχτή επαφή
Διμεταλλικός Κλειστή επαφή
διακόπτης υπό φυσιολογικές υπό φυσιολογικές ακροδέκτης καλωδίου από καλωδίου από
συνθήκες
εγκαταστάτη κατασκευαστή
συνθήκες

G

O

Θερμικά
υπερφόρτωσης
Υποβρύχια
στροβιλαντλία

Εικόνα 18. Προτεινόμενη συνδεσμολογία για δίδυμες τριφασικές αντλίες
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Κινητήρας

Αποσπώμενη
μονάδα
συστήματος
απομόνωσης

Εγκατάσταση

Θύρες σιφωνίου

Θύρες σιφωνίου
Η θύρα σιφωνίου για την υποβρύχια στροβιλαντλία Red Jacket βρίσκεται σε ένα συγκρότημα σιφωνίου
που προσαρμόζεται μέσα σε μία από τις δύο θύρες κενού (βλ. Εικόνα 19). Το άκρο της θύρας μπορεί να
περιστραφεί, αφού ξεβιδωθεί η επάνω εξαγωνική βίδα, για να δεχθεί τον εισερχόμενο σωλήνα σιφωνίου.
Σφίξτε το συγκρότημα σιφωνίου με ροπή 20-41 N•m (15-30 ft-lbs) αφού το τοποθετήσετε.
Βίδα σέρβις - προσβάσιμη μετά από αφαίρεση
της προστατευτικής τάπας

Βίδα εξαέρωσης
Εφεδρική θύρα κενού
Θύρα σιφωνίου συνδέστε τη σωλήνωση
σιφωνίου εδώ
Φυσίγγιο σιφωνίου

rjpumps/fig20.eps

Εικόνα 19. Σύνδεση σιφωνίου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το βύσμα NPT 1/4" πρέπει να αφαιρεθεί από το συγκρότημα σιφωνίου και ο αγωγός
σιφωνίου να συνδεθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την εγκατάσταση βιδωτών σωληνώσεων, εφαρμόστε κατάλληλη ποσότητα
φρέσκου μαλακού στεγανοποιητικού σπειρωμάτων, με ταξινόμηση UL για πετρέλαιο.
Εφαρμόστε το στεγανοποιητικό έτσι ώστε να μην εισχωρήσει και ρυπάνει τις
υδραυλικές κοιλότητες.

Εγκατάσταση συγκροτήματος σιφωνίου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε την πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε
τη δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενα κιτ:
• Κιτ φυσιγγίου σιφωνίου
(αριθ. εξαρτήματος 410151-001)

• Κιτ φυσιγγίου σιφωνίου AG
(αριθ. εξαρτήματος 410151-002)

Διαδικασία:
1. Αν υπάρχει τοποθετημένη ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία, κλείστε την.
2. Αφαιρέστε και φυλάξτε την προστατευτική τάπα πάνω από τη βίδα σέρβις και περιστρέψτε τη βίδα
δεξιόστροφα (βλ. Εικόνα 20). Καθώς η βίδα φτάνει στην κατώτερη θέση, θα ακούσετε το σύστημα να
αποσυμπιέζεται. Συνεχίστε να περιστρέφετε τη βίδα μέχρι να τερματίσει. Μόλις η βίδα φτάσει μέχρι
κάτω, γυρίστε αντίστροφα 4 βόλτες για να σηκώσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής και αφήστε το καύσιμο
να εκρεύσει από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη.
3. Αφαιρέστε μία από τις δύο τάπες θύρας σιφωνίου από το συλλέκτη (βλ. Εικόνα 20).
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Εγκατάσταση

Εγκατάσταση συγκροτήματος σιφωνίου

4. Πάρτε το φυσίγγιο σιφωνίου από το κιτ και επαλείψτε τους τρεις στεγανοποιητικούς δακτυλίους o-ring με
μία στρώση βαζελίνης στο εξωτερικό του φυσιγγίου σιφωνίου.
5. Εισαγάγετε το φυσίγγιο σιφωνίου στη θύρα σιφωνίου (βλ. Εικόνα 21). Περιστρέψτε τη θύρα εξόδου του
σιφωνίου στην επιθυμητή κατεύθυνση και, έπειτα, σφίξτε χειροκίνητα το εξαγωνικό σώμα συγκράτησης
του σιφωνίου. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης στο σώμα 34 - 41 N•m (25 - 30 ft-lbs).

Βίδα σέρβις - προσβάσιμη μετά από αφαίρεση
της προστατευτικής τάπας

Βίδα εξαέρωσης
Εφεδρική θύρα κενού
Θύρα σιφωνίου συνδέστε τη σωλήνωση
σιφωνίου εδώ
Φυσίγγιο σιφωνίου

rjpumps/fig20.eps

Εικόνα 20. Θύρες σιφωνίου

6. Αφαιρέστε την τάπα NPT 1/4’’ από τη θύρα εξόδου σιφωνίου και συνδέστε τη σωλήνωση
συστήματος σιφωνίου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν από την εγκατάσταση βιδωτών σωληνώσεων, εφαρμόστε κατάλληλη ποσότητα
φρέσκου μαλακού στεγανοποιητικού σπειρωμάτων, με ταξινόμηση UL για πετρέλαιο.
Εφαρμόστε το στεγανοποιητικό έτσι ώστε να μην εισχωρήσει και ρυπάνει τις
υδραυλικές κοιλότητες.

7. Περιστρέψτε τη βίδα σέρβις αριστερόστροφα μέχρι πάνω. Όταν η βίδα φτάνει στην ανώτερη θέση,
η βαλβίδα αντεπιστροφής θα κατεβεί στη θέση της.
8. Ξανατοποθετήστε την προστατευτική τάπα πάνω στη βίδα σέρβις και βιδώστε την τελείως στη θέση της
για να διασφαλίσετε καλή στεγανοποίηση.
9. Περιστρέψτε τη βίδα εξαέρωσης 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα (βλ. Εικόνα 20).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

10. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
11. Εφόσον υπάρχει, ανοίξτε την ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία.

28

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση συγκροτήματος σιφωνίου

Πάνω o-ring τάπας θύρας σιφωνίου
(-121 [εσωτ. διάμετρος 1,049'' x
0,103'' πλάτος])
Κάτω o-ring τάπας θύρας σιφωνίου
(-117 [εσωτ. διάμετρος 0,799'' x
0,103'' πλάτος])
Πάνω o-ring συγκροτήματος
σιφωνίου (-121 [εσωτ.
διάμετρος 1,049'' x
0,103'' πλάτος])

Κάτω o-ring συγκροτήματος
σιφωνίου (-117 [εσωτ. διάμετρος
0,799'' x 0,103'' πλάτος])
Ακροδέκτης ισοδυναμικής σύνδεσης

Εικόνα 21. Εισαγωγή συγκροτήματος σιφωνίου στο συλλέκτη
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Εγκατάσταση ηλεκτρονικού μετατροπέα σήματος ανιχνευτή διαρροών αγωγού ή μηχανικού συστήματος ανίχνευσης διαρροών (LLD)

Εγκατάσταση ηλεκτρονικού μετατροπέα σήματος ανιχνευτή διαρροών αγωγού ή
μηχανικού συστήματος ανίχνευσης διαρροών (LLD)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε τη
δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενα εξαρτήματα:
• Ηλεκτρονικός ή μηχανικός ανιχνευτής διαρροών αγωγού

Διαδικασία:
1. Αν υπάρχει τοποθετημένη ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία, κλείστε την.
2. Αφαιρέστε και φυλάξτε την προστατευτική τάπα πάνω από τη βίδα σέρβις και περιστρέψτε τη βίδα
δεξιόστροφα (βλ. Εικόνα 22). Καθώς η βίδα φτάνει στην κατώτερη θέση, θα ακούσετε το σύστημα να
αποσυμπιέζεται. Συνεχίστε να περιστρέφετε τη βίδα μέχρι να τερματίσει. Μόλις η βίδα φτάσει μέχρι κάτω,
γυρίστε αντίστροφα 4 βόλτες για να σηκώσετε την βαλβίδα αντεπιστροφής και αφήστε το καύσιμο να
εκρεύσει από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη.
3. Αφαιρέστε την τάπα NPT 2’’ από τη θύρα του ανιχνευτή διαρροών αγωγού.

Βίδα σέρβις (κάτω από την
προστατευτική τάπα)

Θύρα ανιχνευτή
διαρροών αγωγού

Βίδα εξαέρωσης

rjpumps/fig47.eps

Εικόνα 22. Θέση τάπας θύρας για μετατροπέα σήματος διαρροών αγωγού

4. Εγκαταστήστε τον ανιχνευτή διαρροών στη θύρα NPT 2’’ σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν
τη συσκευή.
5. Περιστρέψτε τη βίδα σέρβις αριστερόστροφα μέχρι πάνω. Όταν η βίδα προσεγγίζει την πάνω θέση της, θα
ακούσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής να κατεβαίνει στη θέση της. Ξανατοποθετήστε την προστατευτική τάπα
πάνω στη βίδα σέρβις και βιδώστε την τελείως στη θέση της για να διασφαλίσετε καλή στεγανοποίηση.
6. Ανοίξτε τη βίδα εξαέρωσης με 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα (βλ. Εικόνα 22).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

7. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
8. Εφόσον υπάρχει, ανοίξτε την ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία.
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Αρχική εκκίνηση αντλίας

Αρχική εκκίνηση αντλίας
1. Αν υπάρχει τοποθετημένη ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία, κλείστε την.
2. Ανοίξτε τη βίδα εξαέρωσης με 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα (βλ. Εικόνα 19).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

3. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
4. Εφόσον υπάρχει, ανοίξτε την ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία.
5. Ενεργοποιήστε την αντλία και εξαερώστε το σύστημα εκτελώντας άντληση τουλάχιστον 57 λίτρων
(15 γαλονιών) μέσω κάθε διανομέα. Ξεκινήστε με το διανομέα που βρίσκεται πιο μακριά από την
αντλία και συνεχίστε την εργασία επιστρέφοντας προς την αντλία.
6. Η εκκίνηση της αντλίας έχει τώρα ολοκληρωθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο για τριφασικές αντλίες!
Όταν δεν είναι εύκολο να προκαθοριστεί η περιστροφή ανάλογα με τη φάση της ηλεκτρικής παροχής, η σωστή
περιστροφή μπορεί να καθοριστεί από την απόδοση της αντλίας. Το ύψος πίεσης και η ογκομετρική παροχή της
αντλίας θα μειωθούν σημαντικά σε σχέση με τις ονομαστικές τιμές σε περίπτωση αντίστροφης περιστροφής.
Συνδέστε τα καλώδια της αντλίας στους ακροδέκτες T1, T2 και T3 του επαφέα, λαμβάνοντας υπόψη τον
χρωματικό κώδικα που φαίνεται στην Εικόνα 15 A και B. Με αρκετή ποσότητα ρευστού στη δεξαμενή και αφού
έχει γίνει εξαέρωση του συστήματος, θέστε την αντλία σε λειτουργία και διαβάστε την ένδειξη πίεσης
του συστήματος στο μανόμετρο με κλειστή την ένσφαιρη βάνα ή ανοίξτε τη βάνα και υπολογίστε το
ρυθμό άντλησης.
Έπειτα, διακόψτε την ηλεκτρική παροχή και αντιστρέψτε τα καλώδια τροφοδοσίας στα T1 και T2. Επαναλάβετε
τις δοκιμές πίεσης ή ογκομετρικής παροχής, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν τα αποτελέσματα είναι
υψηλότερα σε σύγκριση με την πρώτη δοκιμή, η περιστροφή της δεύτερης δοκιμής είναι σωστή. Αν από
τη δεύτερη δοκιμή προκύψει χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με την πρώτη, ξανασυνδέστε τα καλώδια
τροφοδοσίας στα Τ1 και Τ2 (όπως στη δοκιμή 1) για σωστή περιστροφή.
Όταν το τροφοδοτικό φέρει κατάλληλη σήμανση L1, L2 και L3 σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα διαδοχής
φάσεων, είναι δυνατό να προκαθορίσετε τη σωστή περιστροφή για τις συγκεκριμένες μονάδες. Τα καλώδια
τροφοδοσίας της αντλίας επισημαίνονται με χρωματικό κώδικα πορτοκαλί, μαύρο και κόκκινο και αν
συνδεθούν μέσω του μαγνητικού εκκινητή στα L1, L2 και L3 αντίστοιχα, η μονάδα UMP θα περιστρέφεται με
σωστή φορά. Ωστόσο, συνιστάται να διεξάγετε πάντοτε δοκιμές απόδοσης, ανεξάρτητα από το αν η
τροφοδοσία έχει ρυθμιστεί σωστά ή όχι.
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Δοκιμές αντλίας

Δοκιμές αντλίας
Επαλήθευση πίεσης εκτόνωσης
Η εργοστασιακή ρύθμιση για την πίεση
εκτόνωσης είναι 19 ως 25 psi (131 - 172 kPa).
Υπάρχουν δύο τρόποι για να επαληθεύσετε
τη ρύθμιση για την πίεση εκτόνωσης.
• Μπορείτε να πάρετε την τιμή της πίεσης
από τη μονάδα ελέγχου ενός ηλεκτρονικού
συστήματος ανίχνευσης διαρροών αγωγού
που βρίσκεται σε λειτουργία. Παρατηρήστε
την πίεση που υφίσταται μετά την
απενεργοποίηση της αντλίας - αυτή είναι
η πίεση εκτόνωσης.

Βίδα σέρβις (κάτω από
την προστατευτική τάπα)

Θύρα δοκιμής αγωγού
NPT 1/4''

Βίδα εξαέρωσης

• Μπορείτε να παρατηρήσετε την πίεση
με ένα μανόμετρο συνδεδεμένο στη
βάνα ασφαλείας έκτακτης ανάγκης ή
στη θύρα δοκιμής αγωγού της αντλίας
(βλ.Εικόνα 23).

rjpumps/fig48.eps

Εικόνα 23. Θέση θύρας δοκιμής αγωγού αντλίας
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Έλεγχος πίεσης εκτόνωσης στην αντλία

Έλεγχος πίεσης εκτόνωσης στην αντλία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε τη
δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενος εξοπλισμός:
• Μανόμετρο με κατάλληλους συνδέσμους για σύνδεση στη θύρα δοκιμής αγωγού NPT 1/4’’

Διαδικασία:
1. Αν υπάρχει τοποθετημένη ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία, κλείστε την.
2. Αφαιρέστε και φυλάξτε την προστατευτική τάπα πάνω από τη βίδα σέρβις και περιστρέψτε τη βίδα
δεξιόστροφα (βλ. Εικόνα 23). Καθώς η βίδα φτάνει στην κατώτερη θέση, θα ακούσετε το σύστημα να
αποσυμπιέζεται. Συνεχίστε να περιστρέφετε τη βίδα μέχρι να τερματίσει. Μόλις η βίδα φτάσει μέχρι
κάτω, γυρίστε αντίστροφα 4 βόλτες για να σηκώσετε την βαλβίδα αντεπιστροφής και αφήστε το
καύσιμο να εκρεύσει από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Συνεχίστε να περιστρέφετε τη βίδα
αριστερόστροφα μέχρι να τερματίσει. Όταν η βίδα φτάσει σχεδόν στην ανώτερη θέση, η βαλβίδα
αντεπιστροφής θα κατεβεί στη θέση της.
3. Βγάλτε την τάπα από τη θύρα δοκιμής αγωγού (βλ. Εικόνα 23) και συνδέστε το δοκιμαστικό μανόμετρο.
4. Ανοίξτε τη βίδα εξαέρωσης με 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα (βλ. Εικόνα 23).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

5. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
6. Σβήστε την αντλία και μετρήστε την πίεση εκτόνωσης.
7. Περιστρέψτε τη βίδα σέρβις δεξιόστροφα. Καθώς η βίδα φτάνει στην κατώτερη θέση, θα ακούσετε το
σύστημα να αποσυμπιέζεται. Συνεχίστε να περιστρέφετε τη βίδα μέχρι να τερματίσει. Μόλις η βίδα φτάσει
μέχρι κάτω, γυρίστε αντίστροφα 4 βόλτες για να σηκώσετε την βαλβίδα αντεπιστροφής και αφήστε το
καύσιμο να εκρεύσει από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη.
8. Περιστρέψτε τη βίδα σέρβις αριστερόστροφα μέχρι πάνω. Όταν η βίδα προσεγγίζει την πάνω θέση της, θα
ακούσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής να κατεβαίνει στη θέση της. Ξανατοποθετήστε την προστατευτική τάπα
πάνω στη βίδα σέρβις και βιδώστε την τελείως στη θέση της για να διασφαλίσετε καλή στεγανοποίηση.
9. Αφαιρέστε το δοκιμαστικό μανόμετρο. Επαλείψτε την τάπα NPT 1/4’’ με επαρκή ποσότητα φρέσκου
μαλακού στεγανοποιητικού σπειρωμάτων, με ταξινόμηση UL για πετρέλαιο, και ξανατοποθετήστε την
στη θύρα δοκιμής αγωγού. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης στην τάπα 19,4 - 29 N•m (14 - 21 ft-lbs).
10. Περιστρέψτε τη βίδα εξαέρωσης 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

11. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
12. Η αντλία είναι τώρα έτοιμη για κανονική λειτουργία.
13. Εφόσον υπάρχει, ανοίξτε την ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία.
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Δοκιμή γραμμής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε τη
δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενος εξοπλισμός:
• Εξοπλισμός δημιουργίας πίεσης με κατάλληλους συνδέσμους για σύνδεση στη θύρα δοκιμής αγωγού
NPT 1/4’’

Διαδικασία
1. Μπλοκάρετε τους αγωγούς σε κάθε διανομέα.
2. Αφαιρέστε και κρατήστε την προστατευτική τάπα πάνω από τη βίδα σέρβις και περιστρέψτε τη βίδα
δεξιόστροφα (βλ. Εικόνα 23). Καθώς η βίδα φτάνει στην κατώτερη θέση, θα ακούσετε το σύστημα να
αποσυμπιέζεται. Συνεχίστε να περιστρέφετε τη βίδα μέχρι να τερματίσει.
3. Βγάλτε την τάπα από τη θύρα δοκιμής αγωγού (βλ. Εικόνα 24). Εφαρμόστε πίεση δοκιμής αγωγού στη
θύρα δοκιμής αγωγού (50 psi [345 kPa] το πολύ).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η υπερβολική πίεση (πάνω από τη φυσιολογική πίεση δοκιμής των 50 - 55 psi
[345 - 380 kPa]) ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην έδρα της βαλβίδας
αντεπιστροφής και σε άλλα εξαρτήματα του συστήματος.
Θύρα δοκιμής αγωγού

Ξεβιδώστε την προστατευτική
τάπα για πρόσβαση
στη βίδα σέρβις

Βίδα εξαέρωσης

rjpumps/fig21.eps

Εικόνα 24. Θέσεις βίδας σέρβις, θύρας δοκιμής αγωγού και βίδας εξαέρωσης

4. Αποσυμπιέστε τον αγωγό (σύμφωνα με το βήμα 2 παραπάνω) και βγάλτε τη διάταξη δοκιμής. Επαλείψτε
την τάπα NPT 1/4’’ με επαρκή ποσότητα φρέσκου μαλακού στεγανοποιητικού σπειρωμάτων, με
ταξινόμηση UL για πετρέλαιο, και ξανατοποθετήστε την στη θύρα δοκιμής αγωγού. Εφαρμόστε ροπή
σύσφιξης στην τάπα 19,4 - 29 N•m (14 - 21 ft-lbs).
5. Περιστρέψτε τη βίδα σέρβις αριστερόστροφα μέχρι πάνω. Όταν η βίδα προσεγγίζει την πάνω θέση της,
θα ακούσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής να κατεβαίνει στη θέση της. Ξανατοποθετήστε την προστατευτική
τάπα πάνω στη βίδα σέρβις και βιδώστε την τελείως στη θέση της για να διασφαλίσετε καλή
στεγανοποίηση.
6. Περιστρέψτε τη βίδα εξαέρωσης 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα (βλ. Εικόνα 24).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.
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7. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
8. Η αντλία είναι τώρα έτοιμη για κανονική λειτουργία.
9. Εφόσον χρειάζεται, ξεμπλοκάρετε τους αγωγούς σε κάθε διανομέα.

Έλεγχος δεξαμενής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε τη
δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενος εξοπλισμός:
• Εξοπλισμός δημιουργίας πίεσης με κατάλληλους συνδέσμους για σύνδεση στη θύρα δοκιμής δεξαμενής
NPT 1/4’’

Διαδικασία:
1. Αφαιρέστε και κρατήστε την προστατευτική τάπα πάνω από τη βίδα σέρβις και περιστρέψτε τη βίδα
δεξιόστροφα (βλ. Εικόνα 24). Καθώς η βίδα φτάνει στην κατώτερη θέση, θα ακούσετε το σύστημα να
αποσυμπιέζεται. Συνεχίστε να περιστρέφετε τη βίδα μέχρι να τερματίσει.
2. Αφαιρέστε και φυλάξτε την τάπα NPT 1/4 ‘’ από τη θύρα δοκιμής δεξαμενής και συνδέστε τον εξοπλισμό
δοκιμής δεξαμενής (βλ. Εικόνα 25).

Θύρα δοκιμής
δεξαμενής
NPT 1/4''

rjpumps/fig23.eps

Εικόνα 25. Θύρα δοκιμής δεξαμενής στο συλλέκτη

3. Αποσυμπιέστε τη δεξαμενή και αφαιρέστε τον δοκιμαστικό εξοπλισμό. Επαλείψτε την τάπα NPT 1/4’’ με
επαρκή ποσότητα φρέσκου μαλακού στεγανοποιητικού σπειρωμάτων, με ταξινόμηση UL για πετρέλαιο,
και ξανατοποθετήστε την στη θύρα δοκιμής δεξαμενής. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης στην τάπα 19,4 - 29
N•m (14 - 21 ft-lbs).
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4. Περιστρέψτε τη βίδα σέρβις αριστερόστροφα μέχρι πάνω. Όταν η βίδα προσεγγίζει την πάνω θέση της, θα
ακούσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής να κατεβαίνει στη θέση της. Ξανατοποθετήστε την προστατευτική τάπα
πάνω στη βίδα σέρβις και βιδώστε την τελείως στη θέση της για να διασφαλίσετε καλή στεγανοποίηση.
5. Περιστρέψτε τη βίδα εξαέρωσης 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα (βλ. Εικόνα 24).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

6. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
7. Η αντλία είναι τώρα έτοιμη για κανονική λειτουργία.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε τη
δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενα κιτ:
• Κιτ αντικατάστασης UMP, αριθ. εξαρτήματος 144-327-4 (αριθ. εξαρτήματος 410818-001 για εφαρμογές AG)
• Κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων, αριθ. εξαρτήματος 410154-001
• Κιτ χυτευτών ελατηρίων, αριθ. εξαρτήματος 410485-001

Διαδικασία:
1. Αν υπάρχει τοποθετημένη ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία, κλείστε την.
2. Αφαιρέστε τα δύο παξιμάδια ασφαλείας της αποσπώμενης μονάδας και πετάξτε τα (βλ. Εικόνα 26).
Τα ελατήρια στους κοχλίες ασφαλείας ανάμεσα στη φλάντζα της αποσπώμενης μονάδας και το
συλλέκτη θα ωθήσουν την αποσπώμενη μονάδα προς τα πάνω, σπάζοντας τα παρεμβύσματα.

Προστατευτική τάπα - βγάλτε την
για πρόσβαση στη βίδα σέρβις
Βίδα εξαέρωσης

Ηλεκτρικός
πίνακας
Παξιμάδι ασφαλείας
αποσπώμενης
μονάδας
(M12 φλαντζωτό)

Καπάκι πρόσβασης
στον πυκνωτή
Παξιμάδι ασφαλείας
αποσπώμενης
μονάδας (M12 φλαντζωτό)

Εικόνα 26. Παξιμάδια ασφαλείας αποσπώμενης μονάδας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επιβεβαιώστε ότι ο κοχλίας ανάρτησης με κρίκο έχει σφιχτεί σωστά με ροπή 13,6 N•m
(10 ft-lbs) με τουλάχιστον έξι πλήρεις βόλτες. Ορισμένες φορές, οι κοχλίες με κρίκο
αφαιρούνται μετά την εγκατάσταση της αντλίας, με αποτέλεσμα να προκύψει
ενδεχομένως σκουριά στα σπειρώματα από το καπάκι του τμήματος καλωδιώσεων
(τάπα κοχλία με κρίκο) και τον κοχλία με κρίκο. Αν παρουσιαστεί σκουριά, το καπάκι
και ο κοχλίας με κρίκο θα πρέπει να αντικατασταθούν.

3. Χρησιμοποιήστε τον κρίκο ανύψωσης για να ανασηκώσετε την αποσπώμενη μονάδα και τοποθετήστε τη
μονάδα πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια. Η αφαίρεση του αποσπώμενου τμήματος της αντλίας
πρέπει να διενεργείται με προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι το αποσπώμενο τμήμα παραμένει κεντραρισμένο
στην κατακόρυφη σωλήνωση και ότι κανένα μέρος του αποσπώμενου τμήματος δεν παρεμποδίζεται κατά
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τη διαδικασία αφαίρεσης. Αν υπάρξει κάποιο εμπόδιο, σταματήστε, εντοπίστε την αιτία και αποκαταστήστε
το πρόβλημα, προτού συνεχίσετε την αφαίρεση.
4. Ανασηκώστε και βγάλτε την αποσπώμενη μονάδα, αφήνοντας την αντλία να στραγγίσει στη δεξαμενή
πριν από την πλήρη εξαγωγή.
5. Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια καθαρή επιφάνεια.
6. Αφαιρέστε την παλιά υποβρύχια μονάδα άντλησης, αφαιρώντας τους τέσσερις κοχλίες που συγκρατούν
την κεφαλή κατάθλιψης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 27. Πετάξτε το παλιό παρέμβυσμα και τα συνδετικά
εξαρτήματα.
7. Επιθεωρήστε με οπτικό έλεγχο τον σύνδεσμο της πλεξούδας στο άκρο της κεφαλής κατάθλιψης και
αντικαταστήστε τον αν έχει ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική προεξοχή του συνδέσμου της πλεξούδας
εφαρμόζει στην εγκοπή της κεφαλής κατάθλιψης.

Κεφαλή κατάθλιψης
Παρέμβυσμα
Μονάδα UMP

Πείρος
τοποθέτησης
rjpumps/fig6.eps

Εικόνα 27. Μπουλόνια και παρέμβυσμα μονάδας UMP

8. Τραβήξτε τον σύνδεσμο της πλεξούδας της κεφαλής κατάθλιψης αρκετά προς τα έξω, μέχρι να δείτε τον
στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring στο πλευρικό τοίχωμα της βάσης της (βλ. Εικόνα 28). Βγάλτε τον
στεγανοποιητικό σύνδεσμο o-ring από τη βάση του συνδέσμου και πετάξτε τον. Πάρτε έναν στεγανοποιητικό
δακτύλιο o-ring με εσωτερική διάμετρο 0,551” x 0,070’’ πλάτος από το κιτ υλικού εξοπλισμού/
παρεμβυσμάτων και λιπάνετέ τον με βαζελίνη. Ωθήστε τον καινούργιο στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring
πάνω από τον σύνδεσμο της πλεξούδας και σπρώξτε τον στην εγκοπή στο τοίχωμα της βάσης του
συνδέσμου. Λιπάνετε το σώμα του συνδέσμου της πλεξούδας με βαζελίνη και ξανασπρώξτε το στη βάση
του, επαληθεύοντας ότι η ενδεικτική προεξοχή βρίσκεται στην εγκοπή της βάσης.
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Ο θηλυκός σύνδεσμος της πλεξούδας/ η
ενδεικτική προεξοχή βρίσκονται έξω από τη
βάση τους - αυτή είναι η λάθος θέση για τη
σύνδεση της υποβρύχιας μονάδας άντλησης.

Ο θηλυκός σύνδεσμος της πλεξούδας/
η ενδεικτική προεξοχή εφαρμόζουν
στην εγκοπή της βάσης τους - αυτή
είναι η σωστή θέση για τη σύνδεση της
υποβρύχιας μονάδας άντλησης.

O-ring συνδέσµου (-015 [εσωτ. διάµετρος
0,551'' x 0,070'' πλάτος])

Εισαγάγετε τον πείρο τοποθέτησης
στη μονάδα UMP σε αυτήν την οπή
rjpumps\fig36.eps

Εικόνα 28. Επαληθεύστε ότι ο θηλυκός σύνδεσμος της πλεξούδας καλωδίων εφαρμόζει σωστά

9. Τοποθετήστε το καινούργιο παρέμβυσμα από το κιτ αντικατάστασης UMP στην καινούργια μονάδα UMP
έτσι ώστε όλες οι τρύπες να συμπίπτουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ Τα παρεμβύσματα άλλων κατασκευαστών μονάδων UMP δεν παρέχουν καλή

στεγανότητα και η απόδοση θα μειωθεί.

10. Ευθυγραμμίστε τον πείρο τοποθέτησης UMP ώστε να μπαίνει στη σωστή τρύπα της κεφαλής κατάθλιψης
(βλ. Εικόνα 28) και ωθήστε τη μονάδα UMP στη θέση της ασκώντας δύναμη μόνο με τα χέρια. Η μονάδα
UMP θα πρέπει να ακουμπάει εφαρμοστά στην κεφαλή κατάθλιψης πριν από την εγκατάσταση των
κοχλιών συγκράτησης UMP.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ασκήστε δύναμη με τα χέρια για να σπρώξετε τη μονάδα UMP στην κεφαλή
κατάθλιψης. Αν η μονάδα UMP δεν εφαρμόζει ακριβώς στην κεφαλή κατάθλιψης,
αφαιρέστε την και διορθώστε το πρόβλημα.

11. Τοποθετήστε τους τέσσερις κοχλίες συγκράτησης UMP και τις ροδέλες ασφαλείας. Σφίξτε τους κοχλίες και
εφαρμόστε ροπή σύσφιξης 11 N•m (7 ft-lbs) σταυρωτά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε τους κοχλίες για να τραβήξετε τη μονάδα UMP στη θέση της.
Σφίξτε και εφαρμόστε ροπή σύσφιξης σταυρωτά στους κοχλίες. Μην σφίγγετε τους
κοχλίες υπερβολικά. Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
αστοχία εξαρτημάτων.

12. Πάρτε τους τρεις στεγανοποιητικούς δακτυλίους o-ring για την αποσπώμενη μονάδα (εσωτερική
διάμετρος 3,975’’ x πλάτος 0,210’’ [πάνω], εσωτερική διάμετρος 3,850’’ x πλάτος 0,210’’ [μέσο] και 3,725‘’
x πλάτος 0,210’’ [κάτω]) από το κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων. Οι τρεις στεγανοποιητικοί
δακτύλιοι o-ring έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος, οπότε προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να τους ξεχωρίσετε,
προτού τους ξανατοποθετήσετε στην αποσπώμενη μονάδα. Λιπάνετε κάθε στεγανοποιητικό δακτύλιο
o-ring με βαζελίνη και, έπειτα, τοποθετήστε τους στις αντίστοιχες εγκοπές στην αποσπώμενη μονάδα
(βλ. Εικόνα 29).
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O-ring καπακιού τμήματος καλωδιώσεων
αποσπώμενης μονάδας (-928 [εσωτ.
διάμετρος 2,090'' x 0,118'' πλάτος])

Πάνω o-ring αποσπώμενης
μονάδας (-345 [εσωτ. διάμετρος
3,975'' x 0,210'' πλάτος])

O-ring θύρας ανιχνευτή
διαρροών (-228 [εσωτ.
διάμετρος 2,234'' x
0,139'' πλάτος])

O-ring ηλεκτρικού πίνακα
(-928 [εσωτ. διάμετρος
2,090'' x 0,118'' πλάτος])

049-6

O-ring θηλυκού συνδέσμου
(-118 [εσωτ. διάμετρος 0,862'' x
0,103'' πλάτος])

Μεσαίος o-ring αποσπώμενης
μονάδας (-344 [εσωτ. διάμετρος
3,850'' x 0,210'' πλάτος])
Κάτω o-ring αποσπώμενης μονάδας
(-343 [εσωτ. διάμετρος 3,725'' x 0,210'' πλάτος])

Εικόνα 29. Θέση o-ring συστήματος απομόνωσης και συλλέκτη

13. Βγάλτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring από το θηλυκό σύνδεσμο του συλλέκτη (βλ. Εικόνα 29).
Πάρτε έναν στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με εσωτερική διάμετρο 0,862” x 0,103’’ πλάτος από το κιτ
υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων και λιπάνετέ τον με βαζελίνη. Ωθήστε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο
o-ring πάνω στον θηλυκό σύνδεσμο και σπρώξτε τον προς τα κάτω στην αυλάκωσή του.
14. Ξανατοποθετήστε την αποσπώμενη μονάδα στο συλλέκτη και τη δεξαμενή. Σφίξτε τα παξιμάδια
ασφαλείας της αποσπώμενης μονάδας εναλλάξ με ροπή 68 N•m (50 ft-lbs).
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε τα ελατήρια γύρω από τους κοχλίες ασφαλείας και αντικαταστήστε με
ελατήρια του κιτ.

15. Περιστρέψτε τη βίδα εξαέρωσης 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα (βλ. Εικόνα 26).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.
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16. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
17. Εφόσον υπάρχει, ανοίξτε την ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία.

Αντικατάσταση συγκροτήματος βαλβίδας αντεπιστροφής
OFF

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε τη
δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενα κιτ:
• Κιτ περιβλήματος βαλβίδας αντεπιστροφής (αριθ. εξαρτήματος 410152-001 ή 410152-002),
Ή
• Κιτ βαλβίδας αντεπιστροφής (αριθ. εξαρτήματος 410153-001 ή 410153-002) και κιτ υλικού εξοπλισμού/
παρεμβυσμάτων, αριθ. εξαρτήματος 410154-001

Διαδικασία:
1. Αν υπάρχει τοποθετημένη ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία, κλείστε την.
2. Αφαιρέστε και φυλάξτε την προστατευτική τάπα πάνω από τη βίδα σέρβις και περιστρέψτε τη βίδα
δεξιόστροφα (βλ. Εικόνα 26 Εικόνα 37). Καθώς η βίδα φτάνει στην κατώτερη θέση, θα ακούσετε το
σύστημα να αποσυμπιέζεται. Συνεχίστε να περιστρέφετε τη βίδα μέχρι να τερματίσει. Μόλις η βίδα φτάσει
μέχρι κάτω, γυρίστε αντίστροφα 4 βόλτες για να σηκώσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής και αφήστε το
καύσιμο να εκρεύσει από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Συνεχίστε να περιστρέφετε τη βίδα
αριστερόστροφα, μέχρι να ακούσετε την βαλβίδα αντεπιστροφής να κατεβαίνει στη θέση της.
3. Ξεβιδώστε το περίβλημα της βαλβίδας αντεπιστροφής. Ανασηκώστε και βγάλτε το ελατήριο και τη
βαλβίδα αντεπιστροφής από τον συλλέκτη. Πετάξτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring από το
περίβλημα και από τη βαλβίδα αντεπιστροφής.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν αντικαθιστάτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring της βαλβίδας αντεπιστροφής,
μην λυγίζετε και μην περιστρέφετε τον δακτύλιο o-ring, όταν τον τοποθετείτε στη
βαλβίδα αντεπιστροφής.

4. Πάρτε την καινούργια βαλβίδα αντεπιστροφής και το ελατήριο από το κιτ. Αν έχετε το κιτ περιβλήματος
βαλβίδας αντεπιστροφής, πάρτε το καινούργιο περίβλημα και τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring
(εσωτερική διάμετρος 2,609’’ x πλάτος 0,139’') από το κιτ, ενώ αν έχετε μόνο το κιτ βαλβίδας
αντεπιστροφής, πάρτε έναν καινούργιο στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring περιβλήματος με εσωτερική
διάμετρο 2,609’’ x πλάτος 0,139’’από το κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων.
5. Λιπάνετε τον καινούργιο στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring περιβλήματος και τον καινούργιο
στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με εσωτερική διάμετρο 1,859‘’ x πλάτος 0,139’’ πάνω στη βαλβίδα
αντεπιστροφής με βαζελίνη.
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6. Αφού έχετε λιπάνει το δακτύλιο o-ring και τον έχετε βάλει στη θέση του, εισαγάγετε τη βαλβίδα
αντεπιστροφής στη βάση της στο συλλέκτη και τοποθετήστε το καινούργιο ελατήριο πάνω από τη βαλβίδα
(βλ. Εικόνα 30). Βάλτε το περίβλημα της βαλβίδας αντεπιστροφής με τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring
πάνω στο ελατήριο και τη βαλβίδα και βιδώστε το σφικτά με το χέρι. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης στο
περίβλημα 54 - 67 N•m (40 - 50 ft-lbs).
7. Ξανατοποθετήστε την προστατευτική τάπα πάνω στη βίδα σέρβις και βιδώστε την τελείως στη θέση της
για να διασφαλίσετε καλή στεγανοποίηση.
8. Ανοίξτε τη βίδα εξαέρωσης με 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα (βλ. Εικόνα 26).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

9. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
10. Εφόσον υπάρχει, ανοίξτε την ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία.

O-ring περιβλήματος βαλβίδας αντεπιστροφής
(-231 [εσωτ. διάμετρος 2,609'' x 0,139'' πλάτος])

O-ring βίδας σέρβις (-114 [εσωτ. διάμετρος
0,612'' x 0,103'' πλάτος])
O-ring στεγανοποιητικού ασφαλείας
(-114 [εσωτ. διάμετρος 0,612'' x 0,103'' πλάτος])
O-ring βασικού στεγανοποιητικού
βαλβίδας αντεπιστροφής (-225 [εσωτ.
διάμετρος 1,859'' x 0,139'' πλάτος])

Εικόνα 30. Εισαγωγή συγκροτήματος βαλβίδας αντεπιστροφής στο συλλέκτη
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Αντικατάσταση κολάρου διέλευσης ηλεκτρικού σωλήνα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε τη
δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενα εξαρτήματα:
• Κολάρο διέλευσης ηλεκτρικού σωλήνα (αριθ. εξαρτήματος 410486-001)
• Κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων, αριθ. εξαρτήματος 410154-001

Διαδικασία:
1. Αφαιρέστε το καπάκι του ηλεκτρικού πίνακα (Εικόνα 14). Βγάλτε και πετάξτε τον στεγανοποιητικό
δακτύλιο o-ring από το καπάκι. Αφήστε το καπάκι στο πλάι.
2. Εντοπίστε το κολάρο διέλευσης ηλεκτρικού σωλήνα στη βάση του ηλεκτρικού πίνακα (βλ. Εικόνα 14
Εικόνα 23). Σημειώστε ότι τα εισερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας συνδέονται στην καλωδίωση της αντλίας.
Σημειώστε ποιο εισερχόμενο καλώδιο συνδέεται με ποιο καλώδιο της αντλίας, έπειτα κόψτε τα
εισερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας από τα καλώδια της αντλίας και πετάξτε τους συνδετήρες.
3. Λασκάρετε τις δύο βίδες στο κολάρο διέλευσης ηλεκτρικού σωλήνα όσο χρειάζεται για να ανασηκώσετε το
κολάρο από τη βάση του στο κάτω μέρος του ηλεκτρικού πίνακα του συλλέκτη. Συνεχίστε να σηκώνετε το
κολάρο προς τα πάνω, μέχρι να ελευθερωθεί από τα καλώδια τροφοδοσίας. Σημειώστε ότι ο πάνω δίσκος
του συγκροτήματος του κολάρου (που βλέπει προς το συλλέκτη) έχει μεγαλύτερη διάμετρο από τον κάτω
δίσκο και ότι υπάρχουν μακρόστενα πλαστικά βύσματα στις τρύπες που δεν χρησιμοποιούνται. Τα
πλαστικά βύσματα στεγανοποιούν το κολάρο και πρέπει να βρίσκονται στις τρύπες που δεν
χρησιμοποιούνται.
4. Ευθυγραμμίστε το κολάρο διέλευσης έτσι ώστε οι βίδες να βλέπουν προς τα πάνω και ωθήστε καθένα
από τα εισερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας μέσα από μια κενή τρύπα στο κολάρο. Αφήστε τα μακρόστενα
πλαστικά βύσματα στις τρύπες που δεν χρησιμοποιούνται.
5. Σύρετε το κολάρο διέλευσης προς τα κάτω, πάνω στα ηλεκτρικά καλώδια, μέχρι να εφαρμόσει στην
υποδοχή του στη βάση του ηλεκτρικού πίνακα του συλλέκτη, έτσι ώστε το μήκος των καλωδίων που μένει
να είναι αρκετό για να συνδεθούν με τα καλώδια της αντλίας, και έπειτα σφίξτε τις δύο βίδες στον πάνω
δίσκο του συγκροτήματος του κολάρου διέλευσης, ώστε να συμπιεστεί το κολάρο και να σφραγίσει την
είσοδο των καλωδίων.
6. Γυμνώστε και τα οκτώ καλώδια κατά 8 mm (5/16 ίντσες).
7. Ξανασυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας με τα καλώδια της αντλίας, όπως περιγράφεται παραπάνω στο
βήμα 2.
8. Πάρτε έναν στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με εσωτερική διάμετρο 2,090” x 0,118’’ πλάτος από το κιτ
υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων. Λιπάνετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με βαζελίνη και
περάστε τον από τα σπειρώματα του καπακιού μέχρι τη φλάντζα. Ξανατοποθετήστε το καπάκι. Μην
χρησιμοποιείτε στεγανοποιητικό σπειρωμάτων. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης στο καπάκι 50 N•m (35 ft-lbs).
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Αντικατάσταση της πλεξούδας καλωδίων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε τη
δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενα κιτ:
• Κιτ αντικατάστασης UMP, αριθ. εξαρτήματος 144-327-4 (αριθ. εξαρτήματος 410818-001 για εφαρμογές AG)
• Πλεξούδα καλωδίων (αριθ. εξαρτήματος 410156-001)
• Κιτ παρεμβυσμάτων και τερματισμού καλωδίων UMP (αριθ. εξαρτήματος 410697-001)
• Κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων, αριθ. εξαρτήματος 410154-001
• Κιτ χυτευτών ελατηρίων, αριθ. εξαρτήματος 410485-001

Διαδικασία:
1. Αν υπάρχει τοποθετημένη ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία, κλείστε την.
2. Αφαιρέστε τα δύο παξιμάδια ασφαλείας της αποσπώμενης μονάδας και πετάξτε τα (βλ. Εικόνα 31). Τα
ελατήρια στους κοχλίες ασφαλείας ανάμεσα στη φλάντζα της αποσπώμενης μονάδας και το συλλέκτη θα
την ωθήσουν προς τα πάνω, σπάζοντας τα παρεμβύσματα.

Προστατευτική τάπα - βγάλτε την
για πρόσβαση στη βίδα σέρβις
Βίδα εξαέρωσης

Ηλεκτρικός
πίνακας
Παξιμάδι ασφαλείας
αποσπώμενης
μονάδας
(M12 φλαντζωτό)

Καπάκι πρόσβασης
στον πυκνωτή
Παξιμάδι ασφαλείας
αποσπώμενης
μονάδας (M12 φλαντζωτό)

Εικόνα 31. Παξιμάδια ασφαλείας αποσπώμενης μονάδας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επιβεβαιώστε ότι ο κοχλίας ανάρτησης με κρίκο έχει σφιχτεί σωστά με ροπή 13,6 N•m
(10 ft-lbs) με τουλάχιστον έξι πλήρεις βόλτες. Ορισμένες φορές, οι κοχλίες με κρίκο
αφαιρούνται μετά την εγκατάσταση της αντλίας, με αποτέλεσμα να προκύψει
ενδεχομένως σκουριά στα σπειρώματα από το καπάκι του τμήματος καλωδιώσεων
(τάπα κοχλία με κρίκο) και τον κοχλία με κρίκο. Αν παρουσιαστεί σκουριά, το καπάκι
και ο κοχλίας με κρίκο θα πρέπει να αντικατασταθούν.

3. Χρησιμοποιήστε τον κρίκο ανύψωσης για να ανασηκώσετε την αποσπώμενη μονάδα και τοποθετήστε τη
μονάδα πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια. Η αφαίρεση του αποσπώμενου τμήματος της αντλίας
πρέπει να διενεργείται με προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι το αποσπώμενο τμήμα παραμένει κεντραρισμένο
στην κατακόρυφη σωλήνωση και ότι κανένα μέρος του αποσπώμενου τμήματος δεν παρεμποδίζεται κατά
τη διαδικασία αφαίρεσης. Αν υπάρξει κάποιο εμπόδιο, σταματήστε, εντοπίστε την αιτία και αποκαταστήστε
το πρόβλημα, προτού συνεχίσετε την αφαίρεση.
4. Ανασηκώστε και βγάλτε την αποσπώμενη μονάδα, αφήνοντας την αντλία να στραγγίσει στη δεξαμενή
πριν από την πλήρη εξαγωγή.
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5. Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια καθαρή επιφάνεια.
6. Αφαιρέστε την υποβρύχια μονάδα άντλησης, αφαιρώντας τους τέσσερις κοχλίες που συγκρατούν την
κεφαλή κατάθλιψης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 27 Εικόνα 38. Πετάξτε το παλιό παρέμβυσμα και τα
συνδετικά εξαρτήματα.
7. Αφαιρέστε το καπάκι από το τμήμα καλωδιώσεων του συστήματος απομόνωσης. Βγάλτε και πετάξτε τον
στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring από το καπάκι και αφήστε το καπάκι στην άκρη. Παρατηρήστε τις τρεις
συνδέσεις καλωδίων που είναι σφραγισμένες μέσα στο τμήμα. Σημειώστε ποιο καλώδιο από το σύστημα
απομόνωσης συνδέεται με ποιο καλώδιο της πλεξούδας (θα πρέπει τα καλώδια ίδιου χρώματος να
συνδέονται μεταξύ τους). Κόψτε τα καλώδια κοντά στα σακουλάκια που είναι γεμάτα με εποξικό
στεγανοποιητικό και πετάξτε τα σακουλάκια.
8. Κοιτάξτε στο άκρο της κεφαλής κατάθλιψης. Τραβήξτε και βγάλτε τον σύνδεσμο της πλεξούδας καλωδίων
από τη βάση του στην κεφαλή κατάθλιψης και βγάλτε και πετάξτε την πλεξούδα. Αφαιρέστε τον
στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring από τη βάση του συνδέσμου στην κεφαλή κατάθλιψης.
9. Πάρτε το καινούργιο συγκρότημα πλεξούδας καλωδίων και ξετυλίξτε την πλεξούδα ώστε να είναι επίπεδη.
10. Πάρτε έναν στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με εσωτερική διάμετρο 0,551” x 0,070’’ πλάτος από το κιτ
υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων. Λιπάνετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με βαζελίνη και
εισαγάγετέ τον στο πλευρικό τοίχωμα της βάσης του συνδέσμου στο άκρο της κεφαλής κατάθλιψης.
11. Ωθήστε τα καλώδια της πλεξούδας στη βάση του συνδέσμου, μέχρι να βγουν στο τμήμα καλωδιώσεων
του συστήματος απομόνωσης. Στο άκρο της κατάθλιψης (σύνδεσμος) της πλεξούδας καλωδίων, τρίψτε με
λίγη βαζελίνη την εξωτερική επιφάνεια του συνδέσμου και ωθήστε τον στη βάση του στην κεφαλή
κατάθλιψης. Φροντίστε ώστε να ευθυγραμμίσετε την ενδεικτική προεξοχή του συνδέσμου με την εγκοπή
στη βάση, όπως φαίνεται στο δεξί σχήμα στην Εικόνα 28 Εικόνα 39.
12. Τοποθετήστε το καινούργιο παρέμβυσμα από το κιτ αντικατάστασης UMP στην καινούργια μονάδα UMP
έτσι ώστε όλες οι τρύπες να συμπίπτουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ Τα παρεμβύσματα άλλων κατασκευαστών μονάδων UMP δεν παρέχουν καλή

στεγανότητα και η απόδοση θα μειωθεί.

13. Ευθυγραμμίστε τον πείρο τοποθέτησης UMP ώστε να μπαίνει στη σωστή τρύπα της κεφαλής κατάθλιψης
(ανατρέξτε ξανά στην Εικόνα 28 Εικόνα 39) και ωθήστε τη μονάδα UMP στη θέση της ασκώντας δύναμη
μόνο με τα χέρια. Η μονάδα UMP θα πρέπει να ακουμπάει εφαρμοστά στην κεφαλή κατάθλιψης πριν από
την εγκατάσταση των κοχλιών συγκράτησης UMP.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ασκήστε δύναμη με τα χέρια για να σπρώξετε τη μονάδα UMP στην κεφαλή
κατάθλιψης. Αν η μονάδα UMP δεν εφαρμόζει ακριβώς στην κεφαλή κατάθλιψης,
αφαιρέστε την και διορθώστε το πρόβλημα.

14. Τοποθετήστε τους τέσσερις κοχλίες συγκράτησης UMP και τις ροδέλες ασφαλείας. Σφίξτε τους κοχλίες και
εφαρμόστε ροπή σύσφιξης 11 N•m (7 ft-lbs) σταυρωτά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε τους κοχλίες για να τραβήξετε τη μονάδα UMP στη θέση της.
Σφίξτε και εφαρμόστε ροπή σύσφιξης σταυρωτά στους κοχλίες. Μην σφίγγετε τους
κοχλίες υπερβολικά. Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
αστοχία εξαρτημάτων.

15. Τραβήξτε προσεκτικά την πλεξούδα καλωδίων στο σημείο που βγαίνει από το τμήμα καλωδιώσεων του
συστήματος απομόνωσης. Κόψτε τα καλώδια της πλεξούδας περίπου 200 mm (8 ίντσες) από το πάνω
μέρος του συστήματος απομόνωσης. Επιθεωρήστε με οπτικό έλεγχο τη μόνωση των καλωδίων για να
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.
16. Υπάρχουν τρία καλώδια προς τον αρσενικό σύνδεσμο που βρίσκεται στο περίβλημα του συστήματος
απομόνωσης και τρία από την τρισύρματη πλεξούδα από την υποβρύχια μονάδα άντλησης. Γυμνώστε και
τα έξι καλώδια κατά 8 mm (5/16 ίντσες).

45

Σέρβις και επισκευή

Αντικατάσταση της πλεξούδας καλωδίων

17. Συνδέστε τα καλώδια ομοίου χρώματος από την υποβρύχια μονάδα άντλησης με τα αντίστοιχα καλώδια
του αρσενικού συνδέσμου με τους παρεχόμενους πιεστικούς συνδέσμους, χρησιμοποιώντας κατάλληλη
πένσα. (Σημείωση: ανατρέξτε στις σημειώσεις που πήρατε στο βήμα 7 προτού συνδέσετε τα
συγκεκριμένα καλώδια). Τραβήξτε κάθε καλώδιο για να βεβαιωθείτε ότι η ένωση είναι αξιόπιστη.
18. Απομονώστε τις τρεις συνδέσεις βάζοντας ξεχωριστά καθεμία από αυτές σε σακουλάκι εποξικού
στεγανοποιητικού, ακολουθώντας τα βήματα Α, Β και Γ παρακάτω.

A

B

C

Από την
πλεξούδα
καλωδίων

Μόνο μία σύνδεση
ανά σακουλάκι.

Πιεστικός
σύνδεσμος
Οδηγίες:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 50°F
(10°C), φυλάξτε τη ρητίνη σε ζεστό μέρος πριν την
ανάμιξη (π.χ. σε εσωτερική τσέπη κοντά στο σώμα).
1. Ανοίξτε τη συσκευασία εποξικού στεγανοποιητικού
και αφαιρέστε το φακελάκι της ρητίνης.
2. Κρατήστε το φακελάκι της ρητίνης όπως φαίνεται στο
Α και διπλώστε το κατά μήκος.
3. Όπως φαίνεται στο Β, πιέστε σταθερά την ΚΟΚΚΙΝΗ
ΠΛΕΥΡΑ της ρητίνης, ώστε να περάσει από το κεντρικό
σφράγισμα στη ΜΑΥΡΗ ΠΛΕΥΡΑ.

Προς τον
αρσενικό
σύνδεσμο
Δεματικό

Η μόνωση του
καλωδίου βρίσκεται
πλήρως μέσα στο
εποξικό υλικό

4. Αναμείξτε προσεκτικά, ώστε να έχετε ομοιόμορφη
απόχρωση, πιέζοντας το περιεχόμενο μπρος-πίσω
25-30 φορές.
5. Πιέστε την αναμεμειγμένη, ζεστή ρητίνη στο ένα άκρο
από το φακελάκι και κόψτε το άλλο.
6. Εισαγάγετε αργά τη συνδεδεμένη καλωδίωση στο
στεγανοποιητικό σακουλάκι, μέχρι να ακουμπήσει στο
αντίθετο άκρο, όπως φαίνεται στο C.
7. Περιστρέψτε το ανοιχτό άκρο από το σακουλάκι,
χρησιμοποιήστε ένα δεματικό για να το σφραγίσετε
και τοποθετήστε το κλειστό άκρο προς τα πάνω μέχρι
η ρητίνη να πήξει.

19. Αφού στεγανοποιήσετε τα καλώδια, τακτοποιήστε τα καλώδια στο εσωτερικό του τμήματος καλωδίωσης
του συστήματος απομόνωσης όσο πιο προσεκτικά μπορείτε (βλ. Εικόνα 13 Εικόνα 21).
20. Πάρτε έναν στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με εσωτερική διάμετρο 2,090” x 0,118’’ πλάτος από το κιτ
υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων. Λιπάνετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring στο κάλυμμα του
τμήματος καλωδιώσεων του συστήματος απομόνωσης (με κοχλία ανάρτησης με κρίκο) με βαζελίνη.
Βιδώστε το καπάκι του τμήματος καλωδιώσεων του συστήματος απομόνωσης (δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί στεγανοποιητικό σπειρωμάτων) και σφίξτε με ροπή 48 N•m (35 ft-lbs).
21. Πάρτε τους τρεις στεγανοποιητικούς δακτυλίους o-ring για την αποσπώμενη μονάδα (εσωτερική
διάμετρος 3,975’’ x πλάτος 0,210’’ [πάνω], εσωτερική διάμετρος 3,850’’ x πλάτος 0,210’’ [μέσο] και 3,725‘’
x πλάτος 0,210’’ [κάτω]) από το κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων. Οι τρεις στεγανοποιητικοί
δακτύλιοι o-ring έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος, οπότε προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να τους ξεχωρίσετε,
προτού τους ξανατοποθετήσετε στην αποσπώμενη μονάδα. Λιπάνετε κάθε στεγανοποιητικό δακτύλιο
o-ring με βαζελίνη και, έπειτα, τοποθετήστε τους στις αντίστοιχες εγκοπές στην αποσπώμενη μονάδα - βλ.
Εικόνα 29 Εικόνα 40.
22. Βγάλτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring από το θηλυκό σύνδεσμο του συλλέκτη - βλ. Εικόνα 29
Εικόνα 40. Πάρτε έναν στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με εσωτερική διάμετρο 0,862” x 0,103’’ πλάτος
από το κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων και λιπάνετέ τον με βαζελίνη. Ωθήστε τον στεγανοποιητικό
δακτύλιο o-ring πάνω στον θηλυκό σύνδεσμο και σπρώξτε τον προς τα κάτω στην αυλάκωσή του.
23. Ξανατοποθετήστε την αποσπώμενη μονάδα στο συλλέκτη και τη δεξαμενή. Τοποθετήστε τα καινούργια
παξιμάδια ασφαλείας της αποσπώμενης μονάδας από το κιτ και σφίξτε τα εναλλάξ με ροπή 68 N•m
(50 ft-lbs).
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε τα ελατήρια γύρω από τους κοχλίες ασφαλείας και αντικαταστήστε με
ελατήρια του κιτ.
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24. Περιστρέψτε τη βίδα εξαέρωσης 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα (βλ. Εικόνα 31).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

25. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
26. Εφόσον υπάρχει, ανοίξτε την ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία.

Αντικατάσταση συνδέσμων καλωδίωσης συστήματος απομόνωσης-συλλέκτη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε τη
δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενα κιτ:
• Κιτ ηλεκτρικών συνδέσμων (αριθ. εξαρτήματος 410694-001)
• Κιτ παρεμβυσμάτων και τερματισμού καλωδίων UMP (αριθ. εξαρτήματος 410697-001)
• Κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων, αριθ. εξαρτήματος 410154-001
• Κιτ χυτευτών ελατηρίων, αριθ. εξαρτήματος 410485-001
Ειδικά εργαλεία - δεν παρέχονται με τα κιτ:
• εξάγωνο κλειδί 3/16’’, μαρκαδόρος με μέτρια μύτη, μικρό κομμάτι χαρτοταινίας, μικρός χάρακας και
μυτοτσίμπιδο ή πένσα

Διαδικασία:
1. Αν υπάρχει τοποθετημένη ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία, κλείστε την.
2. Αφαιρέστε τα δύο παξιμάδια ασφαλείας της αποσπώμενης μονάδας (βλ. Εικόνα 26 Εικόνα 37). Τα
ελατήρια στους κοχλίες ασφαλείας ανάμεσα στη φλάντζα της αποσπώμενης μονάδας και το συλλέκτη θα
την ωθήσουν προς τα πάνω, σπάζοντας τα παρεμβύσματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επιβεβαιώστε ότι ο κοχλίας ανάρτησης με κρίκο έχει σφιχτεί σωστά με ροπή 13,6 N•m
(10 ft-lbs) με τουλάχιστον έξι πλήρεις βόλτες. Ορισμένες φορές, οι κοχλίες με κρίκο
αφαιρούνται μετά την εγκατάσταση της αντλίας, με αποτέλεσμα να προκύψει
ενδεχομένως σκουριά στα σπειρώματα από το καπάκι του τμήματος καλωδιώσεων
(τάπα κοχλία με κρίκο) και τον κοχλία με κρίκο. Αν παρουσιαστεί σκουριά, το καπάκι
και ο κοχλίας με κρίκο θα πρέπει να αντικατασταθούν.

3. Χρησιμοποιήστε τον κρίκο ανύψωσης για να ανασηκώσετε την αποσπώμενη μονάδα και τοποθετήστε τη
μονάδα πάνω σε μια καθαρή επιφάνεια. Η αφαίρεση του αποσπώμενου τμήματος της αντλίας
πρέπει να διενεργείται με προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι το αποσπώμενο τμήμα παραμένει κεντραρισμένο
στην κατακόρυφη σωλήνωση και ότι κανένα μέρος του αποσπώμενου τμήματος δεν παρεμποδίζεται κατά
τη διαδικασία αφαίρεσης. Αν υπάρξει κάποιο εμπόδιο, σταματήστε, εντοπίστε την αιτία και αποκαταστήστε
το πρόβλημα, προτού συνεχίσετε την αφαίρεση.
4. Αφαιρέστε το καπάκι από το τμήμα καλωδιώσεων του συστήματος απομόνωσης (βλ. Εικόνα 29
Εικόνα 40). Βγάλτε και πετάξτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring από το καπάκι και αφήστε το καπάκι
στην άκρη. Παρατηρήστε τις τρεις συνδέσεις καλωδίων που είναι σφραγισμένες μέσα στο τμήμα.
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Σημειώστε ποιο καλώδιο από το σύστημα απομόνωσης συνδέεται με ποιο καλώδιο της πλεξούδας
(θα πρέπει τα καλώδια ίδιου χρώματος να συνδέονται μεταξύ τους). Κόψτε τα καλώδια κοντά στα
σακουλάκια που είναι γεμάτα με εποξικό στεγανοποιητικό και πετάξτε τα σακουλάκια.
5. Εντοπίστε τον αρσενικό σύνδεσμο μέσα στο σύστημα απομόνωσης (βλ. Εικόνα 32).
6. Βάλτε ένα σημάδι στην επένδυση του συστήματος απομόνωσης, χρησιμοποιώντας ένα μαρκαδόρο για να
επισημάνετε τη θέση της ενδεικτικής οπής (βλ. Εικόνα 34).

Ενδεικτικός πείρος
αρσενικού συνδέσμου
Αρσενικός σύνδεσμος

Ροδέλα συγκράτησης
αρσενικού συνδέσμου
Θηλυκός σύνδεσμος

rjpumps/fig42.eps

Καλωδίωση προς μονάδα UMP

Εικόνα 32. Σύνδεσμοι καλωδίωσης συστήματος απομόνωσης-συλλέκτη

7. Χρησιμοποιήστε ένα μυτοτσίμπιδο ή μια πένσα για να αφαιρέσετε τη ροδέλα συγκράτησης, που συγκρατεί
τον αρσενικό σύνδεσμο στη βάση του.
8. Βγάλτε τον αρσενικό σύνδεσμο με τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring.
9. Πάρτε τον καινούργιο αρσενικό σύνδεσμο και τη ροδέλα συγκράτησης από το κιτ ηλεκτρικών συνδέσμων.
10. Προσέξτε τον μικρό ενδεικτικό πείρο στο πίσω μέρος του αρσενικού συνδέσμου (βλ. Εικόνα 33).

Ενδεικτικός
πείρος
045-1

Εικόνα 33. Ενδεικτικός πείρος αρσενικού συνδέσμου
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11. Ο ενδεικτικός πείρος στο πίσω μέρος του συνδέσμου πρέπει να εφαρμόσει στην ενδεικτική οπή στην
κάτω πλευρά της βάσης του αρσενικού συνδέσμου (βλ. Εικόνα 34), ώστε ο σύνδεσμος να έχει σωστή
κατεύθυνση σε σχέση με τον θηλυκό σύνδεσμο.

Βάλτε ένα σημάδι στην
όψη του συστήματος
απομόνωσης,
χρησιμοποιώντας
ένα μαρκαδόρο
για να επισημάνετε
τη θέση της ενδεικτικής
οπής.

rjpumps/fig44.eps

Οπή υποδοχής ενδεικτικού
πείρου αρσενικού συνδέσμου

Εικόνα 34. Ενδεικτική οπή αρσενικού συνδέσμου στο κάτω μέρος της βάσης

12. Βάλτε ένα μικρό κομμάτι χαρτοταινίας στην πλευρά των ακροδεκτών του συνδέσμου στην ίδια ευθεία με
τον ενδεικτικό πείρο (βλ. Εικόνα 35).
13. Λιπάνετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring στον αρσενικό σύνδεσμο με βαζελίνη.

Ενδεικτικός
πείρος
O-ring
Τοποθετήστε μια
μικρή λωρίδα
χαρτοταινίας
σε αυτήν την
επιφάνεια στην
ίδια ευθεία με τον
ενδεικτικό πείρο.

045-2

Εικόνα 35. Τοποθέτηση σημαδιού ευθυγράμμισης με χαρτοταινία στην μπροστινή πλευρά του αρσενικού συνδέσμου

14. Περάστε τα καλώδια του καινούργιου αρσενικού συνδέσμου προς τα κάτω, μέσα από τη βάση, και
βγάλτε τα από το άνοιγμα στην κάτω πλευρά της βάσης μέσα στο τμήμα καλωδιώσεων του συστήματος
απομόνωσης. Τραβήξτε απαλά τα καλώδια στο τμήμα καλωδιώσεων, καθώς ευθυγραμμίζετε το σημάδι
της χαρτοταινίας στο σύνδεσμο με το σημάδι του μαρκαδόρου στην όψη του συστήματος απομόνωσης.
Αφού έχετε σπρώξει τον σύνδεσμο τελείως μέχρι τη βάση του, δεν θα πρέπει να περιστρέφεται εφόσον
ο ενδεικτικός πείρος βρίσκεται στην τρύπα. Χρησιμοποιώντας το μικρό χάρακα, μετρήστε την απόσταση
από την όψη του συστήματος απομόνωσης προς τα κάτω μέχρι τον σύνδεσμο, η οποία θα πρέπει να είναι
λίγο μεγαλύτερη από 35 mm (1-3/8’') (βλ. Εικόνα 36). Κρατήστε σφικτά τα καλώδια για να διατηρήσετε
τον σύνδεσμο στη θέση του και τοποθετήστε τη ροδέλα συγκράτησης (με την κατακόρυφη οδόντωση να
βλέπει προς τα έξω), πιέζοντας με δύναμη προς τα κάτω μέχρι να εφαρμόσει πάνω στον σύνδεσμο.
Ελέγξτε ξανά τη μέτρηση των 35 mm (1-3/8’’) αφού τοποθετήσετε τη ροδέλα συγκράτησης, για να
επιβεβαιώσετε ότι ο σύνδεσμος βρίσκεται στο σωστό βάθος.
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Ενδεικτικός πείρος στην οπή

Επίπεδη πλευρά ροδέλας
συγκράτησης στο σύνδεσμο
περίπου
35 mm
(1-3/8'')

A
Προβολή Α-Α

Όψη συστήματος απομόνωσης
Ροδέλα
συγκράτησης

A
045-3

Εικόνα 36. Διόρθωση βάθους αρσενικού συνδέσμου στη βάση του συστήματος απομόνωσης

15. Γυμνώστε και τα έξι καλώδια κατά 8 mm (5/16 ίντσες).
16. Συνδέστε τα καλώδια ομοίου χρώματος από την υποβρύχια μονάδα άντλησης με τα αντίστοιχα καλώδια
του αρσενικού συνδέσμου με τους παρεχόμενους πιεστικούς συνδέσμους, χρησιμοποιώντας κατάλληλη
πένσα. (Σημείωση: ανατρέξτε στις σημειώσεις που πήρατε στο βήμα 4 προτού συνδέσετε τα
συγκεκριμένα καλώδια).
17. Τραβήξτε κάθε καλώδιο για να βεβαιωθείτε ότι η ένωση είναι αξιόπιστη.
18. Απομονώστε τις τρεις συνδέσεις βάζοντας ξεχωριστά καθεμία από αυτές σε σακουλάκι εποξικού
στεγανοποιητικού, ακολουθώντας τα βήματα Α, Β και Γ παρακάτω.

A

B

C

Από την
πλεξούδα
καλωδίων

Μόνο μία σύνδεση
ανά σακουλάκι.

Πιεστικός
σύνδεσμος
Οδηγίες:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 50°F
(10°C), φυλάξτε τη ρητίνη σε ζεστό μέρος πριν την
ανάμιξη (π.χ. σε εσωτερική τσέπη κοντά στο σώμα).
1. Ανοίξτε τη συσκευασία εποξικού στεγανοποιητικού
και αφαιρέστε το φακελάκι της ρητίνης.
2. Κρατήστε το φακελάκι της ρητίνης όπως φαίνεται στο
Α και διπλώστε το κατά μήκος.
3. Όπως φαίνεται στο Β, πιέστε σταθερά την ΚΟΚΚΙΝΗ
ΠΛΕΥΡΑ της ρητίνης, ώστε να περάσει από το κεντρικό
σφράγισμα στη ΜΑΥΡΗ ΠΛΕΥΡΑ.

Προς τον
αρσενικό
σύνδεσμο
Δεματικό

Η μόνωση του
καλωδίου βρίσκεται
πλήρως μέσα στο
εποξικό υλικό

4. Αναμείξτε προσεκτικά, ώστε να έχετε ομοιόμορφη
απόχρωση, πιέζοντας το περιεχόμενο μπρος-πίσω
25-30 φορές.
5. Πιέστε την αναμεμειγμένη, ζεστή ρητίνη στο ένα άκρο
από το φακελάκι και κόψτε το άλλο.
6. Εισαγάγετε αργά τη συνδεδεμένη καλωδίωση στο
στεγανοποιητικό σακουλάκι, μέχρι να ακουμπήσει στο
αντίθετο άκρο, όπως φαίνεται στο C.
7. Περιστρέψτε το ανοιχτό άκρο από το σακουλάκι,
χρησιμοποιήστε ένα δεματικό για να το σφραγίσετε
και τοποθετήστε το κλειστό άκρο προς τα πάνω μέχρι
η ρητίνη να πήξει.

19. Αφού στεγανοποιήσετε τα καλώδια, τακτοποιήστε τα καλώδια στο εσωτερικό του τμήματος καλωδίωσης
του συστήματος απομόνωσης όσο πιο προσεκτικά μπορείτε (βλ. Εικόνα 13 Εικόνα 21).
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20. Πάρτε έναν στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με εσωτερική διάμετρο 2,090” x 0,118’’ πλάτος από το κιτ
υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων. Λιπάνετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring στο κάλυμμα του
τμήματος καλωδιώσεων του συστήματος απομόνωσης (με κοχλία ανάρτησης με κρίκο) με βαζελίνη.
Βιδώστε το καπάκι του τμήματος καλωδιώσεων του συστήματος απομόνωσης (δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί στεγανοποιητικό σπειρωμάτων) και σφίξτε με ροπή 50 N•m (35 ft-lbs).
21. Αφαιρέστε το καπάκι πρόσβασης του πυκνωτή (βλ. Εικόνα 37). Βγάλτε και πετάξτε τον στεγανοποιητικό
δακτύλιο o-ring από το καπάκι και αφήστε το καπάκι στην άκρη. Παρατηρήστε τις τρεις συνδέσεις
καλωδίων από τον θηλυκό σύνδεσμο. Σημειώστε ποιο καλώδιο του συνδέσμου συνδέεται με ποιο
καλώδιο από την εισερχόμενη καλωδίωση τροφοδοσίας. Κόψτε τα εισερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας
από τα καλώδια του θηλυκού συνδέσμου και πετάξτε τους συνδέσμους.
22. Χρησιμοποιώντας ένα εξάγωνο κλειδί 3/16’’, γυρίστε τη ρυθμιστική βίδα που συγκρατεί τον θηλυκό
σύνδεσμο στη θέση του κατά 1-1/2 βόλτες αριστερόστροφα, μέχρι να μπορείτε να σηκώσετε και να
βγάλετε τον σύνδεσμο (βλ. Εικόνα 37).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην επιχειρήσετε να βγάλετε τη ρυθμιστική βίδα.

23. Πάρτε τον καινούργιο θηλυκό σύνδεσμο και τον αντίστοιχο στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με εσωτερική
διάμετρο 0,862’’ x 0,103 πλάτος από το κιτ. Σπρώξτε τα τρία καλώδια που βγαίνουν από τον σύνδεσμο
προς τα κάτω, μέσα από το άνοιγμα στο κάτω μέρος της βάσης του και μέσα στο φρεάτιο του πυκνωτή.
Καθώς τραβάτε τα καλώδια στο φρεάτιο του πυκνωτή, κατεβάστε τον σύνδεσμο με την επίπεδη όψη στο
πλάι του συνδέσμου να βλέπει τη ρυθμιστική βίδα που τον συγκρατεί. Όταν ο σύνδεσμος κατεβεί όσο πιο
κάτω γίνεται (να ακουμπήσει στη ράχη της βάσης του), σφίξτε καλά τη ρυθμιστική βίδα κόντρα στο
σύνδεσμο. Καθώς η ρυθμιστική βίδα σφίγγει, θα πρέπει να περιστρέψει τον σύνδεσμο στη σωστή θέση
του σε σχέση με τον αρσενικό σύνδεσμο.
24. Γυμνώστε και τα έξι καλώδια κατά 8 mm (5/16 ίντσες).
25. Ξανασυνδέστε τα τρία καλώδια του συνδέσμου σύμφωνα με τις σημειώσεις σας που πήρατε στο βήμα 21
παραπάνω.
26. Πάρτε έναν στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με εσωτερική διάμετρο 2,090” x 0,118’’ πλάτος από το κιτ
υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων και λιπάνετέ τον με βαζελίνη. Τοποθετήστε τον στεγανοποιητικό
δακτύλιο o-ring στο καπάκι του πυκνωτή και βιδώστε το καπάκι. Μην χρησιμοποιείτε στεγανοποιητικό
σπειρωμάτων. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης στο καπάκι 50 N•m (35 ft-lbs).
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Αρσενικός σύνδεσμος
στο περίβλημα της
αποσπώμενης μονάδας

Καπάκι πρόσβασης
στον πυκνωτή
Θηλυκός σύνδεσμος
στο περίβλημα του
συστήματος
απομόνωσης
Η επίπεδη όψη στο πλάι του
συνδέσμου πρέπει να βλέπει
στη ρυθμιστική βίδα
Εξάγωνη ρυθμιστική
βίδα 3/8'' που συγκρατεί
τον θηλυκό σύνδεσμο
Ο θηλυκός σύνδεσμος
εφαρμόζει στη ράχη
της βάσης

045-4

Εικόνα 37. Θέση ρυθμιστικής βίδας θηλυκού συνδέσμου

27. Βγάλτε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring από τον θηλυκό σύνδεσμο του συλλέκτη. Πάρτε τον
στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με εσωτερική διάμετρο 0,862” x 0,103’’ πλάτος από το κιτ συνδέσμων και
λιπάνετέ τον με βαζελίνη. Τοποθετήστε αυτόν τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring στην αντίστοιχη
αυλάκωση στο συλλέκτη γύρω από τον θηλυκό σύνδεσμο (βλ. Εικόνα 32 Εικόνα 48).
28. Πάρτε τους τρεις στεγανοποιητικούς δακτυλίους o-ring για την αποσπώμενη μονάδα (εσωτερική
διάμετρος 3,975’’ x πλάτος 0,210’’ [πάνω], εσωτερική διάμετρος 3,850’’ x πλάτος 0,210’’ [μέσο] και 3,725‘’
x πλάτος 0,210’’ [κάτω]) από το κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων. Οι τρεις στεγανοποιητικοί
δακτύλιοι o-ring έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος, οπότε προσέξτε ιδιαίτερα ώστε να τους ξεχωρίσετε,
προτού τους ξανατοποθετήσετε στην αποσπώμενη μονάδα. Λιπάνετε κάθε στεγανοποιητικό δακτύλιο
o-ring με βαζελίνη και, έπειτα, τοποθετήστε τους στις αντίστοιχες εγκοπές στην αποσπώμενη μονάδα
(βλ. Εικόνα 29 Εικόνα 40).
29. Ξανατοποθετήστε την αποσπώμενη μονάδα στο συλλέκτη και τη δεξαμενή. Σφίξτε τα παξιμάδια
ασφαλείας της αποσπώμενης μονάδας εναλλάξ με ροπή 68 N•m (50 ft-lbs).
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε τα ελατήρια γύρω από τους κοχλίες ασφαλείας και αντικαταστήστε με
ελατήρια του κιτ.

30. Περιστρέψτε τη βίδα εξαέρωσης 2 - 3 βόλτες αριστερόστροφα (βλ. Εικόνα 31).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από μια φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

31. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε
τη βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
32. Εφόσον υπάρχει, ανοίξτε την ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία.
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Αντικατάσταση βίδας εξαέρωσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

OFF

Αποσυνδέστε, κλειδώστε και τοποθετήστε πινακίδα σήμανσης στην
παροχή ισχύος στον πίνακα πριν το σέρβις της αντλίας.

Όταν εκτελείτε σέρβις στον εξοπλισμό, χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν προκαλούν
σπινθήρες και αφαιρείτε ή εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό με προσοχή για να αποφύγετε τη
δημιουργία σπινθήρων.

Απαιτούμενα κιτ:
• Κιτ βιδών εξαέρωσης (αριθ. εξαρτήματος 410484-001)
• Κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων (αριθ. εξαρτήματος 410154-001)
Απαιτούμενο ειδικό εργαλείο: Εξάγωνο κατσαβίδι 1/4’’ με λαβή T

Διαδικασία:
1. Αν υπάρχει τοποθετημένη ένσφαιρη βάνα μετά την αντλία, κλείστε την.
2. Αφαιρέστε και φυλάξτε την προστατευτική τάπα πάνω από το περίβλημα της βαλβίδας αντεπιστροφής
και περιστρέψτε τη βίδα σέρβις δεξιόστροφα (βλ. Εικόνα 38). Καθώς η βίδα φτάνει στην κατώτερη θέση,
θα ακούσετε το σύστημα να αποσυμπιέζεται. Συνεχίστε να περιστρέφετε τη βίδα μέχρι να τερματίσει.
Μόλις η βίδα φτάσει μέχρι κάτω, γυρίστε αντίστροφα 4 βόλτες για να σηκώσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής
και αφήστε το καύσιμο να εκρεύσει από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη.
3. Ξεβιδώστε το περίβλημα της βαλβίδας αντεπιστροφής. Λάβετε υπόψη σας ότι η βαλβίδα αντεπιστροφής
και το ελατήριο παραμένουν προσαρτημένα στη βίδα σέρβις. Βγάλτε και πετάξτε τον δακτύλιο
στεγανοποίησης o-ring του περιβλήματος (βλ. Εικόνα 30 Εικόνα 42). Αφήστε το συγκρότημα
περιβλήματος/ βαλβίδας αντεπιστροφής στην άκρη.
4. Βγάλτε την τάπα NPT 2’’, τον μετατροπέα σήματος LLD ή MLLD από τη θύρα του ανιχνευτή διαρροών
αγωγού στο συλλέκτη. Βγάλτε τον στεγανοποιητικό σύνδεσμο o-ring από τη διάταξη και πετάξτε τον.
5. Εντοπίστε τη βίδα εξαέρωσης στο πάνω μέρος του συλλέκτη (Εικόνα 38).
6. Η βίδα εξαέρωσης διαθέτει μια φουρκέτα ασφαλείας που είναι ρυθμισμένη σε οριζόντια θέση για να
περιορίζει τη διαδρομή της βίδας (βλ. Εικόνα 39).
7. Αφού αποκτήσετε πρόσβαση στη φουρκέτα ασφαλείας μέσα από τη θύρα της βαλβίδας αντεπιστροφής,
χρησιμοποιήστε τον δείκτη σας για να σπρώξετε τη φουρκέτα όσο πιο μέσα μπορείτε. Καθώς ξεβιδώνετε
τη βίδα, η φουρκέτα θα αναγκαστεί να κατεβεί σε κατακόρυφη θέση, καθώς έρχεται σε επαφή με την
επιφάνεια της κοιλότητας του συλλέκτη.
8. Λιπάνετε τους τρεις στεγανοποιητικούς δακτυλίους o-ring στην καινούργια βίδα με βαζελίνη και
τοποθετήστε την με τη φουρκέτα ασφαλείας να είναι μπροστά και να κρέμεται σε κατακόρυφη θέση
(βλ. Εικόνα 41).
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Περίβλημα
βαλβίδας
αντεπιστροφής

Βίδα σέρβις (κάτω από την προστατευτική τάπα)
Θύρα 2 ιντσών

Βίδα εξαέρωσης

rjpumps/fig41.eps

Εικόνα 38. Θέση βίδας εξαέρωσης

Φουρκέτα ασφαλείας

Σημειώστε ότι η εγκοπή στο πάνω
μέρος της βίδας εξαέρωσης είναι
μετατοπισμένη κατά 90 μοίρες
από τη φουρκέτα ασφαλείας

Θύρα βαλβίδας
αντεπιστροφής

Μετατροπέας LLD
ή θύρα MLLD

Εικόνα 39. Θέση φουρκέτας ασφαλείας βίδας εξαέρωσης
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Εικόνα 40. Νέα ευθυγράμμιση φουρκέτας ασφαλείας βίδας εξαέρωσης

Εικόνα 41. Φουρκέτα ασφαλείας στη θέση της για τοποθέτηση της βίδας εξαέρωσης

9. Αφού περιστρέψετε τη βίδα δεξιόστροφα μέχρι κάτω, αλλά όχι σφικτά, χρησιμοποιήστε το δείκτη του ενός
χεριού για να σπρώξτε τη φουρκέτα ασφαλείας προς τα πάνω, όπως φαίνεται στο σχέδιο 1 στην Εικόνα 42.
10. Ενώ κρατάτε τη φουρκέτα ασφαλείας προς τα πάνω με το δείκτη του ενός χεριού, τοποθετήστε το δείκτη
του άλλου χεριού στο οποίο φοράτε γάντι κόντρα στο άκρο της φουρκέτας, όπως φαίνεται στο σχέδιο 2
στην Εικόνα 42.
11. Σπρώξτε το άκρο της φουρκέτας ασφαλείας με το δάκτυλο του χεριού με το γάντι, μέχρι να κουμπώσει στη
θέση συγκράτησης, όπως φαίνεται στο σχέδιο 3 στην Εικόνα 42.
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1

2

3

Εικόνα 42. Τοποθέτηση φουρκέτας ασφαλείας βίδας εξαέρωσης στη θέση συγκράτησης

12. Αν βγάλατε την τάπα NPT 2’’ για να έχετε πρόσβαση στη βίδα, πάρτε έναν καινούργιο στεγανοποιητικό
δακτύλιο με εσωτερική διάμετρο 2,234’’ x 0,139’’ πλάτος από το κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων
και τοποθετήστε τον στην τάπα NPT 2’’. Λιπάνετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με βαζελίνη και
τοποθετήστε την τάπα στη θύρα του ανιχνευτή διαρροών. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης στην τάπα
27 - 67 N•m (20 - 50 ft-lbs).
Αν βγάλατε κάποιον ανιχνευτή διαρροών αγωγού για να έχετε πρόσβαση στη βίδα εξαέρωσης,
επαλείψτε τα σπειρώματα της διάταξης ανίχνευσης διαρροών με επαρκή ποσότητα φρέσκου μαλακού
στεγανοποιητικού σπειρωμάτων, με ταξινόμηση UL για πετρέλαιο, και ξαναβιδώστε την στη θύρα 2''.
Εφαρμόστε ροπή στη διάταξη μέχρι να καταστεί στεγανή.
13. Πάρτε έναν καινούργιο στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring περιβλήματος βαλβίδας αντεπιστροφής
(εσωτερική διάμετρος 2,609” x 0,139’’ πλάτος) από το κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων. Λιπάνετε
τον στεγανοποιητικό δακτύλιο o-ring με βαζελίνη και τοποθετήστε τον στη βαλβίδα, όπως φαίνεται στην
Εικόνα 30 Εικόνα 42.
14. Βιδώστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής στη θύρα της στο συλλέκτη. Εφαρμόστε ροπή σύσφιξης στο
περίβλημα 27 - 67 N•m (20 - 50 ft-lbs). Περιστρέψτε τη βίδα σέρβις μέχρι πάνω (αριστερόστροφα).
Θα ακούσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής να κατεβαίνει στη θέση της, λίγο πριν η βίδα φτάσει μέχρι πάνω.
Ξανατοποθετήστε την προστατευτική τάπα πάνω στη βίδα σέρβις και βιδώστε την τελείως στη θέση της
για να διασφαλίσετε καλή στεγανοποίηση.
15. Βιδώστε τη βίδα εξαέρωσης μέχρι κάτω (δεξιόστροφα), έπειτα γυρίστε ανάποδα 2 - 3 βόλτες
αριστερόστροφα.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από τη φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της
διαδρομής της. Μην επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

16. Ενεργοποιήστε την αντλία και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά για να απομακρυνθεί ο
αέρας από τις υδραυλικές κοιλότητες του συλλέκτη. Ενώ η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη
βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
17. Εφόσον υπάρχει, ανοίξτε την ένσφαιρη βαλβίδα μετά την αντλία.
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Αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών
Αφού βγάλετε τον εξοπλισμό από τη συσκευασία, επιθεωρήστε τα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε ότι
περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές κατά τη μεταφορά. Αναφέρετε αμέσως
τυχόν ζημιές στη μεταφορική εταιρεία και ενημερώστε έναν εκπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών
στο 1-800-873-3313 για τον εξοπλισμό που υπέστη ζημιά ή εξαρτήματα που λείπουν.

Εξαρτήματα αντλίας
Στον Πίνακα 7 παρατίθεται η διεθνής λίστα εξαρτημάτων αντλίας.

1
3
3

3

2
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΛΩΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
(FSA)

rjpumps/fig27.eps

Εικόνα 43. Εξαρτήματα αντλίας
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Εξαρτήματα αντλίας

Πίνακα 7. Διεθνής λίστα εξαρτημάτων αντλίας
Είδος (κωδ. Εικόνα 43)

Αρ. εξαρτήματος

1

410156-001

Πλεξούδα καλωδίων 6 m

1

2

410184-034

Κεφαλή κατάθλιψης UMP75U17-3 W/2"

1

2

410184-036

Κεφαλή κατάθλιψης UMP150U17-3 W/2"

1

2

410184-038

Κεφαλή κατάθλιψης X4UMP150U17 W/2"

1

2

410184-033

UMP75U17-3

1

2

410184-035

UMP150U17-3

1

2

410184-041

AGUMP75S17-3

1

2

410184-043

AGUMP150S17-3

1

2

410184-053

AGUMP75S17-3 W/FSA

1

2

410184-054

AGUMP150S17-3 W/FSA

1

2

410184-037

X4UMP150U17

1

2

410184-051

X4UMP150U17 W/FSA

1

2

410184-045

X4AGUMP150S17

1

2

410184-055

X4AGUMP150S17 W/FSA

1

2

410184-049

UMP75U17-3 W/FSA

1

2

410184-050

UMP150U17-3 W/FSA

1

2

410184-039

UMP200U17-4

1

2

410184-047

AGUMP200S17-4

1

2

410184-040

Κεφαλή κατάθλιψης UMP200U17-4 W/2’’

1

2

410184-052

UMP200U17-4 W/FSA

1

2

410184-056

AGUMP200S17-4 W/FSA

1

2

410184-042

Κεφαλή κατάθλιψης AGUMP75S17-3 W/ 2”

1

2

410184-044

Κεφαλή κατάθλιψης AGUMP150S17-3 W/ 2”

1

2

410184-046

Κεφαλή κατάθλιψης X4AGUMP150S17 W/ 2”

1

2

410184-048

Κεφαλή κατάθλιψης AGUMP200S17-4 W/ 2”

1

410146-003

PACMAN-P75U17-3 (ενιαία συσκευασία) - 20%

1

410148-003

PACMAN-P150U17-3 (ενιαία συσκευασία) - 20%

1

410150-003

PACMAN-X4P150U17 (ενιαία συσκευασία) - 20%

1

410163-003

PACMAN-P200U17-4 (ενιαία συσκευασία) - 20%

1

410161-001

Συγκρότημα προσαρμογέα ηλεκτρικού σωλήνα - στυπιοθλίπτη

1

1

410697-001

Κιτ παρεμβυσμάτων και τερματισμού καλωδίων UMP

1

3

144-327-4

Κιτ - εύκαμπτο σιφώνιο/UMP (περιλαμβάνονται παρέμβυσμα,
ροδέλες ασφαλείας και κοχλίες)

1

144-194-5

Παγίδα - προσθήκη (δεν εμφανίζεται)

1

Κιτ - εύκαμπτο σιφώνιο/UMP AG (περιλαμβ. παρέμβυσμα,
ροδέλες ασφαλείας & κοχλίες)

1

3

410818-001

Περιγραφή
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Εξαρτήματα κιτ φυσιγγίου σιφωνίου

Εξαρτήματα κιτ φυσιγγίου σιφωνίου
Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα εξαρτήματα του κιτ φυσιγγίου σιφωνίου 410151-001 & του κιτ φυσιγγίου
σιφωνίου AG 410151-002.
Πίνακα 8. Λίστα εξαρτημάτων κιτ φυσιγγίου σιφωνίου
Στοιχείο
(κωδ. Εικόνα 44)

Αρ. εξαρτήματος

Περιγραφή

Ποσότητα

Εικόνα εξαρτήματος

Κιτ φυσιγγίου σιφωνίου
1

410255-001

1

Συγκρότημα
σιφωνίου

1

Κιτ φυσιγγίου σιφωνίου AG
1

410255-002

Συγκρότημα
σιφωνίου AG

1

r

Εικόνα 44. Κιτ φυσιγγίου
σιφωνίου

Εξαρτήματα κιτ περιβλήματος βαλβίδας αντεπιστροφής
Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι λίστες εξαρτημάτων για το κιτ περιβλήματος βαλβίδας αντεπιστροφής
410152-001 και το κιτ περιβλήματος βαλβίδας αντεπιστροφής υψηλής πίεσης 410152-002.
Πίνακα 9. Λίστες εξαρτημάτων κιτ περιβλήματος βαλβίδας αντεπιστροφής
Αρ. εξαρτήματος βαλβίδας αντεπιστροφής 410152-001
Λίστα εξαρτημάτων κιτ περιβλήματος
Στοιχείο
Αρ. εξαρτήματος
(κωδ. Εικόνα 45)

Αρ. εξαρτήματος βαλβίδας αντεπιστροφής υψηλής πίεσης 410152-002
Λίστα εξαρτημάτων κιτ περιβλήματος

Περιγραφή

Ποσότητα

Στοιχείο
Αρ. εξαρτήματος
(κωδ. Εικόνα 45)

Περιγραφή

Ποσότητα

1

410016-002

Συγκρότημα περιβλήματος βαλβίδα αντεπιστρ./ ανακούφ.

1

1

410016-002

Συγκρότημα περιβλήματος βαλβίδα αντεπιστρ./ ανακούφ.

1

2

410753-001

Ελατήριο

1

2

410753-001

Ελατήριο

1

3

410022-005

Συγκρότημα ρυθμιστικής
βαλβίδας - βαλβίδα
αντεπιστρ./ ανακούφ.

1

3

410022-006

Συγκρότημα ρυθμιστικής
βαλβίδας - βαλβίδα αντεπιστρ./
ανακούφ.

1

60

Λίστες εξαρτημάτων

Εξαρτήματα κιτ βαλβίδας αντεπιστροφής

1
2

3

rjpumps\fig50.eps

Εικόνα 45. Κιτ περιβλήματος βαλβίδας αντεπιστροφής

Εξαρτήματα κιτ βαλβίδας αντεπιστροφής
Στον Πίνακα 10 παρουσιάζεται η λίστα εξαρτημάτων για το κιτ βαλβίδας αντεπιστροφής 410153-001.
Πίνακα 10. Λίστα εξαρτημάτων για το κιτ βαλβίδας αντεπιστροφής 410153-001
Στοιχείο
(κωδ. Εικόνα 46)

Αρ. εξαρτήματος

1

410022-005

Συγκρότημα ρυθμιστικής βαλβίδας - βαλβίδα αντεπιστροφής /
ανακούφισης

1

2

410753-001

Ελατήριο

1

Περιγραφή

Ποσότητα

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζεται η λίστα εξαρτημάτων για το κιτ βαλβίδας αντεπιστροφής υψηλής
πίεσης 410153-002.
Πίνακα 11. Λίστα εξαρτημάτων για το κιτ βαλβίδας αντεπιστροφής υψηλής πίεσης 410153-002
Στοιχείο
(κωδ. Εικόνα 46)

Αρ. εξαρτήματος

1

410022-006

Συγκρότημα ρυθμιστικής βαλβίδας υψηλής πίεσης - βαλβίδα
αντεπιστροφής / ανακούφισης

1

2

410753-001

Ελατήριο

1

Περιγραφή

2

1

rjpumps\fig51.eps

Εικόνα 46. Κιτ βαλβίδας αντεπιστροφής
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Λίστες εξαρτημάτων

Εξαρτήματα κιτ κολάρου διέλευσης ηλεκτρικού σωλήνα

Εξαρτήματα κιτ κολάρου διέλευσης ηλεκτρικού σωλήνα
Στον Πίνακα 12 παρουσιάζεται η λίστα εξαρτημάτων για το κιτ κολάρου διέλευσης ηλεκτρικού
σωλήνα 410486-001.
Πίνακα 12. Λίστα εξαρτημάτων για το κιτ κολάρου διέλευσης ηλεκτρικού σωλήνα 410486-001
Στοιχείο
(κωδ. Εικόνα 47)

Αρ. εξαρτήματος

Περιγραφή

Ποσότητα

1

410301-001

Κολάρο διέλευσης ηλεκτρικός σωλήνας

1

1

Εικόνα 47. Κιτ φυσιγγίου σιφωνίου
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Εξαρτήματα κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων

Εξαρτήματα κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων
Στον Πίνακα 13 παρουσιάζεται η λίστα εξαρτημάτων για το κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων
410154-001.
Πίνακα 13. Λίστα εξαρτημάτων για το κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων 410154-001
(Κωδ. αριθμός)

Αρ. εξαρτήματος

Περιγραφή

Ποσότητα

Εικόνα 29 στη σελίδα 40

072-541-1

O-ring - 118-V121

1

Εικόνα 30 στη σελίδα 42

072-578-1

O-ring - 225-V123

1

Εικόνα 30 στη σελίδα 42

072-685-1

O-ring - 114-V123

2

Εικόνα 29 στη σελίδα 40

072-686-1

O-ring - 228-V123

1

Εικόνα 29 στη σελίδα 40

072-720-1

O-ring - 928-V75

3

Εικόνα 29 στη σελίδα 40

579005-001

O-ring - 343-V121

1

Εικόνα 29 στη σελίδα 40

579005-002

O-ring - 344-V121

1

Εικόνα 29 στη σελίδα 40

579005-003

O-ring - 345-V121

1

Εικόνα 21 στη σελίδα 29

579005-004

O-ring - 117-V121

2

Εικόνα 21 στη σελίδα 29

579005-005

O-ring - 121-V121

4

Εικόνα 30 στη σελίδα 42

579005-006

O-ring - 231-V121

1

Εικόνα 41 στη σελίδα 55

579005-007

O-ring - 014-V121

1

Εικόνα 41 στη σελίδα 55

579005-009

O-ring - 903-V121

1

Εικόνα 6 στη σελίδα 16,
Εικόνα 28 στη σελίδα 39
και Εικόνα 41 στη
σελίδα 55

072-690-1

O-ring - 015-V123

2

Εικόνα 26 στη σελίδα 37

410127-001

Παξιμάδι - φλαντζωτό - M12x1.75-6H

2

Εικόνα 41 στη σελίδα 55

579014-002

Φουρκέτα ασφαλείας

1

Παράρτημα Β

577013-835

Μέτρο o-ring

1

rjpumps\fig52.eps

Εικόνα 48. Κιτ υλικού εξοπλισμού/ παρεμβυσμάτων
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Εξαρτήματα κιτ ηλεκτρικών συνδέσμων

Εξαρτήματα κιτ ηλεκτρικών συνδέσμων
Στον Πίνακα 14 παρουσιάζεται η λίστα εξαρτημάτων για το κιτ ηλεκτρικών συνδέσμων 410694-001.
Πίνακα 14. Λίστα εξαρτημάτων για το κιτ ηλεκτρικών συνδέσμων 410694-001
Στοιχείο
(κωδ. Εικόνα 49)

Αρ. εξαρτήματος

1

410607-001

Σύνδεσμος - αρσενικός

1

2

410117-001

Σύνδεσμος - ηλεκτρικός

1

3

072-541-1

O-ring - 118 - V121

1

4

072-214-1

∆ακτυλίδι - εσωτερικό κλείδωμα - εσωτ. διάμετρος 5/8” x εξωτ.
διάμετρος 7/8”

1

1

Περιγραφή

4

Ποσότητα

2
3

rjpumps\fig54.eps

Εικόνα 49. Κιτ ηλεκτρικών συνδέσμων

Εξαρτήματα κιτ παρεμβυσμάτων και τερματισμού καλωδίων UMP
Στον Πίνακα 15 παρουσιάζεται η λίστα εξαρτημάτων για το κιτ παρεμβυσμάτων και τερματισμού καλωδίων
UMP 410697-001.
Πίνακα 15. Λίστα εξαρτημάτων για το κιτ παρεμβυσμάτων και τερματισμού καλωδίων UMP 410697-001
Στοιχείο
(κωδ. Εικόνα 49)

Αρ. εξαρτήματος

1

081-112-1

2
3

Περιγραφή

Ποσότητα

Σύνδεσμος - τερματικός

7

514100-304

Συσκευασία εποξικού στεγανοποιητικού

3

510901-337

∆εματικό καλωδίων

3
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Εξαρτήματα κιτ χυτευτών ελατηρίων

3
2
1
Εικόνα 50. Κιτ παρεμβυσμάτων και τερματισμού καλωδίων UMP

Εξαρτήματα κιτ χυτευτών ελατηρίων
Στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται η λίστα εξαρτημάτων για το κιτ χυτευτών ελατηρίων 410485-001.
Πίνακα 16. Λίστα εξαρτημάτων για το κιτ χυτευτών ελατηρίων 410485-001
Στοιχείο
(κωδ. Εικόνα 51)

Αρ. εξαρτήματος

1

410133-001

Περιγραφή

Ποσότητα

Χυτευτό ελατήριο

2

1
2X

Εικόνα 51. Κιτ χυτευτών ελατηρίων
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Εξαρτήματα κιτ βιδών εξαέρωσης

Εξαρτήματα κιτ βιδών εξαέρωσης
Στον Πίνακα 17 παρουσιάζεται η λίστα εξαρτημάτων για το κιτ βιδών εξαέρωσης 410484-001.
Πίνακα 17. Λίστα εξαρτημάτων για το κιτ βιδών εξαέρωσης 410484-001
Στοιχείο
(κωδ. Εικόνα 52)

Αρ. εξαρτήματος

1

410064-001

∆ακτύλιος O-ring-015-V75

1

2

410134-002

Βίδα - εξαέρωσης - SST

1

3

579005-007

∆ακτύλιος O-ring-014-V121

1

4

579005-009

∆ακτύλιος O-ring-903-V121

1

5

579014-002

Κλιπ - κλιπ φουρκέτας ασφαλείας - SST

1

Περιγραφή

2

4

3

1

5

Εικόνα 52. Κιτ βιδών εξαέρωσης
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Ποσότητα

Παράρτημα A: Λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής/ βίδας
εξαέρωσης
Στο παράρτημα περιγράφεται η θεωρία της λειτουργίας για τη βαλβίδα αντεπιστροφής και τη βίδα εξαέρωσης
της υποβρύχιας στροβιλαντλίας Red Jacket.

Λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής
Αντλία σε λειτουργία
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα τομής της βαλβίδας αντεπιστροφής στην Εικόνα A-1, όταν η αντλία βρίσκεται
σε λειτουργία, η βαλβίδα αντεπιστροφής ανοίγει από τη ροή του καυσίμου.

Ελατήριο
Βαλβίδα
αντεπιστροφής

Προς τον
αγωγό

Από την αντλία
rjpumps\ckvlv1

Εικόνα A-1. Κατάσταση αντλίας σε λειτουργία

Αντλία εκτός λειτουργίας
Όταν η λειτουργία της αντλίας διακόπτεται, η βαλβίδα αντεπιστροφής επιστρέφει στη θέση της και απομονώνει
τον αγωγό. Καθώς δημιουργείται πίεση στον αγωγό λόγω θερμικής διαστολής, η περίσσια πίεση διαφεύγει
μέσω της ανακουφιστικής βαλβίδας πίσω στη δεξαμενή, όπως φαίνεται στην Εικόνα A-2.

A-1

Παράρτημα A

Λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής

Ανακουφιστική
βαλβίδα

Περίσσια
πίεση
αγωγού

Βαλβίδα
αντεπιστροφής

Προς τη δεξαμενή
rjpumps\ckvlv2

Εικόνα A-2. Η ανακουφιστική βαλβίδα εκτρέπει την περίσσια πίεση στον αγωγό

Κλείδωμα βαλβίδας αντεπιστροφής για δοκιμή αγωγού
Όταν η βίδα σέρβις περιστρέφεται δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει, η ανακουφιστική βαλβίδα σφραγίζει και,
ταυτόχρονα, κλειδώνει και σφραγίζει η βαλβίδα αντεπιστροφής, όπως φαίνεται στην Εικόνα A-3. Ο αγωγός
είναι τώρα απομονωμένος για δοκιμή πίεσης.

Βίδα σέρβις

Στην κατώτερη θέση,
η βίδα σέρβις σφραγίζει
τη βαλβίδα αντεπιστροφής
και την ανακουφιστική
βαλβίδα για την
απομόνωση του αγωγού
από τη δεξαμενή.

Προς τον αγωγό

Προς τη δεξαμενή
rjpumps\ckvlv4

Εικόνα A-3. Κλείδωμα βαλβίδας αντεπιστροφής για δοκιμή αγωγού

Αφαίρεση βαλβίδας αντεπιστροφής
Όταν θέλετε να αφαιρέσετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής, γυρίστε τη βίδα σέρβις δεξιόστροφα ωσότου κατεβεί
μέχρι κάτω, όπως φαίνεται στην Εικόνα A-4. Περίπου στις 7,5 βόλτες δεξιόστροφα, η ανακουφιστική βαλβίδα
θα ανοίξει (θα ακούσετε την εκτόνωση της πίεσης στον αγωγό) και η βίδα σέρβις θα κλειδώσει πάνω στη
βαλβίδα αντεπιστροφής. Όταν περιστρέψετε τη βίδα σέρβις έως το κατώτερο σημείο, γυρίστε αντίστροφα
3 ή 4 βόλτες (αριστερόστροφα) και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να αποστραγγιστεί το ρευστό στο

A-2

Παράρτημα A

Λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής

συλλέκτη. Ξεβιδώστε το περίβλημα της βαλβίδας αντεπιστροφής και αφαιρέστε ολόκληρο το συγκρότημα της
βαλβίδας.

Βαλβίδα αντεπιστροφής
στηριζόμενη από
δακτύλιο συγκράτησης

Αποστράγγιση
ρευστού από
τον αγωγό

Προς τη
δεξαμενή

rjpumps\ckvlv5

Εικόνα A-4. Αφαίρεση συγκροτήματος βαλβίδας αντεπιστροφής για σέρβις

Πώς η βίδα σέρβις ανασηκώνει τη βαλβίδα αντεπιστροφής
Όταν περιστρέφετε τη βίδα σέρβις δεξιόστροφα κατά 7,5 βόλτες για να σπρώξετε το μίσχο της ανακουφιστικής
βαλβίδας ώστε να ανοίξει, ένας ελαφρώς συμπιεζόμενος δακτύλιος συγκράτησης στη βίδα σέρβις πιέζει πέρα
από μια στεφάνη μέσα στο πάνω άκρο της βαλβίδας αντεπιστροφής, όπως φαίνεται στην Εικόνα A-5. Καθώς
η βίδα σέρβις περιστρέφεται αριστερόστροφα, ο δακτύλιος συγκράτησης ανασηκώνεται κάτω από τη στεφάνη
και ανυψώνει τη βαλβίδα αντεπιστροφής. Η βαλβίδα αντεπιστροφής συνεχίζει να ανυψώνεται καθώς η βίδα
σέρβις περιστρέφεται αριστερόστροφα, ωσότου το εξωτερικό άκρο της βαλβίδας αντεπιστροφής ακουμπήσει
στην κάτω επιφάνεια του περιβλήματος της βαλβίδας (όταν ξεβιδώνετε τη βίδα σέρβις θα νιώσετε τον
τερματισμό). Αν συνεχίσετε να περιστρέφετε τη βίδα σέρβις μέχρι να ανεβεί τελείως, ο δακτύλιος
συγκράτησης θα συμπιέζεται μέχρι να περάσει τη στεφάνη, σε σημείο που το ελατήριο στη βαλβίδα
αντεπιστροφής (και η βαρύτητα) θα αναγκάσει τη βαλβίδα να κατεβεί στη θέση της στο συλλέκτη. Η ανώτερη
θέση είναι η κανονική θέση λειτουργίας για τη βίδα σέρβις.
Επαληθεύετε πάντοτε ότι έχετε ξανατοποθετήσει το πλαστικό προστατευτικό καπάκι και ότι το έχετε βιδώσει
τελείως στη θέση του για να διασφαλίσετε την καλή στεγανοποίηση.

A-3

Παράρτημα A

Λειτουργία βαλβίδας αντεπιστροφής

Όταν η βαλβίδα αντεπιστροφής ακουμπά
στο περίβλημα, ο δακτύλιος συγκράτησης
συνεχίζει να στηρίζει τη βαλβίδα αντεπιστροφής.

Ανώτερη
θέση

Επαφή
βαλβ.
αντεπ.

Όσο συνεχίζετε να ανασηκώνετε
τη βίδα σέρβις προς το ανώτερο
όριο, η στεφάνη μέσα στην
ακίνητη βαλβίδα αντεπιστροφής
συμπιέζει το δακτύλιο
συγκράτησης.

πάνω θέση
βίδας σέρβις

Όσο η βίδα σέρβις προσεγγίζει την
ανώτερη θέση της, το ελατήριο της
βαλβίδας αντεπιστροφής (και η
βαρύτητα) αναγκάζουν τη βαλβίδα
να κατεβεί κάτω από το δακτύλιο
συγκράτησης, μέχρι να φτάσει
στην επιφάνεια έδρασης στο
συλλέκτη (κανονική θέση
λειτουργίας).
Η βαλβίδα αντεπιστροφής
ακουμπά στο περίβλημά της

Επιφάνεια έδρασης
βαλβίδας αντεπιστροφής
στο συλλέκτη
rjpumps\ckvlv6

Εικόνα A-5. Επιστροφή της βαλβίδας αντεπιστροφής στην κανονική θέση λειτουργίας της

A-4

Παράρτημα A

Λειτουργία βίδας εξαέρωσης

Λειτουργία βίδας εξαέρωσης
Η βίδα εξαέρωσης χρησιμοποιείται για την εξαγωγή αέρα από τον αγωγό και τις υδραυλικές κοιλότητες του
συλλέκτη μετά το άνοιγμα μιας θύρας στο συλλέκτη (π.χ. μετά την εγκατάσταση ενός ανιχνευτή διαρροών
αγωγού). Αφού ολοκληρωθούν οι επισκευές στην αντλία, ο τεχνικός θα χρειαστεί να εξαερώσει το συλλέκτη,
όπως φαίνεται στο σχήμα 1 στην Εικόνα A-6. Η βίδα εξαέρωσης πρέπει να περιστραφεί 2-3 βόλτες
αριστερόστροφα κι έπειτα ενεργοποιείται η αντλία.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η βίδα εξαέρωσης συγκρατείται από τη φουρκέτα ασφαλείας για περιορισμό της διαδρομής της. Μην
επιχειρείτε περιστροφή μεγαλύτερη από 3 βόλτες.

Ενώ η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία, ο εγκλωβισμένος αέρας στις κοιλότητες ωθείται μέσω της μικρής θύρας
επιστροφής στη δεξαμενή, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Αφού η αντλία παραμείνει σε λειτουργία για περίπου
2-3 λεπτά, ο αέρας θα έχει αφαιρεθεί από το συλλέκτη και τις σωληνώσεις, όπως φαίνεται στο σχήμα 3. Ενώ η
αντλία συνεχίζει να λειτουργεί, περιστρέψτε τη βίδα εξαέρωσης δεξιόστροφα, μέχρι να κλείσει τελείως.
Εφόσον υπάρχει, ανοίξτε την ένσφαιρη βαλβίδα μετά την αντλία.

1

3

2

ΑΕΡΑΣ

ΑΕΡΑΣ

Εικόνα A-6. Εξαέρωση συλλέκτη

A-5

B-1

(ίντσες)

Μετρητής διαμέτρου
στεγανοποιητικών
δακτυλίων o-ring

(ίντσες)

Παχύμετρο
στεγανοποιητικών
δακτυλίων o-ring

2,234

2,090
1,859

0,103

0,139

1,049

0,799

0,551

0,862
0,612

0,489

0,301

0

0,118

0,210

3,975

3,725

3,850

C
L (o-ring)

Part No. 577013-835, Rev. A

Κεντράρετε τον στεγανοποιητικό δακτύλιο
o-ring στην ευθεία με το εσωτερικό της μίας
πλευράς του o-ring στο μηδέν. Μετρήστε την
εσωτερική διάμετρο του στεγανοποιητικού
δακτυλίου o-ring στο εσωτερικό της άλλης
πλευράς. Στο παράδειγμα η εσωτερική
διάμετρος είναι 2,090 ίντσες.

2,609

0,064

0,070

Μέτρο στεγανοποιητικών δακτυλίων o-ring Red Jacket

Παράρτημα Β: Κιτ υλικού εξοπλισμού/παρεμβυσμάτων, μέτρο
στεγανοποιητικών δακτυλίων o-ring

Παράρτημα Γ: Ρυθμίσεις για την προστατευτική διάταξη κινητήρα
Όταν η υποβρύχια μονάδα άντλησης (UMP) εγκαθίσταται σε περιοχές όπου απαιτείται εξοπλισμός κατηγορίας
1, χρειάζεται ένας αυτόματος διακόπτης προστασίας κινητήρα (χειροκίνητος διακόπτης προστασίας κινητήρα)
με προστασία από απώλεια μιας φάσης, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της κατηγορίας 1. Η
χειροκίνητη προστατευτική διάταξη κινητήρα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί για χρήση με το συγκρότημα
υποβρύχιας στροβιλαντλίας Red Jacket.
Πριν από την ένταξη στη λειτουργία, πρέπει να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της προστατευτικής διάταξης
κινητήρα ως προς τη λειτουργικότητά της: γι' αυτό, περιστρέψτε το κουμπί επιλογής έντασης (αμπέρ) στην
μικρότερη ρύθμιση, ενώ η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία, και δείτε αν η διάταξη ενεργοποιείται. Έπειτα,
βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει επαναφορά της διάταξης και ότι γυρίσατε το κουμπί επιλογής στην αρχική ρύθμιση
προστασίας.
Η λειτουργικότητα της προστατευτικής διάταξης κινητήρα πρέπει να ελέγχεται σε κατάλληλα διαστήματα και
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής λειτουργίας, σφάλματα που προκαλούν ενεργοποίηση της διάταξης θα
πρέπει να αποκαθίστανται, προτού ο εξοπλισμός ξανατεθεί σε λειτουργία.
Οι ακόλουθες χειροκίνητες προστατευτικές διατάξεις κινητήρα έχουν πιστοποιηθεί για χρήση με το
συγκρότημα υποβρύχιας στροβιλαντλίας Red Jacket.

Μοντέλο υποβρύχιας
στροβιλαντλίας

Μέγιστη
ρύθμιση
στον
διακόπτη
προστασίας
κινητήρα

Αριθμός
καταλόγου
Moeller

Moeller
Αριθμός
καταλόγου

Eaton
Αριθμός
καταλόγου

Eaton
Αριθμός
καταλόγου

P75U17-3, AGP75U17-3

1,8

PKZM0-2.5

PKZM01-2.5

XTPR2P5BC1

XTPB2P5BC1

P150U17-3, AGP150U17-3

3,8

PKZM0-4

PKZM01-4

XTPR004BC1

XTPB004BC1

X4P150U17, X4AGP150U17

3,8

PKZM0-4

PKZM01-4

XTPR004BC1

XTPB004BC1

P200U17-4, AGP200U17-4

4,5

PKZM0-6.3

PKZM01-6.3

XTPR6P3BC1

XTPB6P3BC1
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по серти中икации взрывозащищенного и рудничного оборудования
(ОС ЦСВЭ) Общества с ограниченнойі ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного и
рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ»). Адрес места нахождения юридического лица: Россия, І4і
Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», литера В,
Объект 6, этаж 3, офис 26. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: Россия, 140004,
Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, поселок ВУГИ, АО «Завод «ЭКОМАШ», Литера В,
Объект 6, этаж 3, офисы 26/3,26/4,26/5,27/6,30/1,32. Аттестат № RA.RU.11АА87 от 20.07.2015 г.
Телефон: +7 (49^ 558-83-53, +7 (495) 558-82-44. Адрес электронной почты: ccve@ccve.ru
ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Автотанк»,
Россия, 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 160, офис 419.
ОГРН: 1057812478790. Телефон: +7 (812) 370-46-63.
Адрес электронной почты: info@ gilbarco.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ш

Veeder-Root Company, 2709 Route 764, Duncansville, PA 16635, США.

Электронасосные погружные агрегаты Red Jacket и Red Jacket LPG Prem ier
ПРОДУКЦИЯ
(выпускаются в соответствии с технической документацией завода-изготовителя Veeder-Root
Company) с Ex-маркировкой согласно приложению (см. бланки № № 0496718,0496719).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС

8413 70 2900,8413 70 2100

СООТВЕГСГКУЕТ1ТРИВОВАНИЯМ
взрывоопасных средах»

I T ТС ❶ 12/2011 «О безопасности оборудования для работы во

>«і

А;

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокола оценки и испытаний № 167.2018-Т от 08.08.2018
Испытательной лаборатории технических устройств Автономной некоммерческой организации
«Национальный испытательный и научно-исследовательский институт оборудования
для взрывоопасных сред» И Л ЕхТУ (аттестат № РОСС КІІ.0001.21МШ19 от 16.10.2015);
Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 110-A/1S от
27.07.2018 О ргана по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования (ОС ЦСВЭ)
Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации взрывозащищенного
и рудничного оборудования» (ООО «НАНИО ЦСВЭ») (аттестат № RA.RU.11AA87 выдан 20.07.2015).
Схема сертификации - 1с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Перечень стандартов - см. приложение, бланк № 0496719.
Условия и срок хранения указаны в технической документации.
Назначенный срок службы электронасосов: Red Jacket - 20 лет; Red Jacket LPG Prem ier - 12 лет.
ИЯС

09.08.2018

п〇

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ш.

ИТЕЛЬНО

Залогин Александр Сергеевич
(подпись)

(и н и ци а лы , ф а м и ли я )

Чернов Борис Владимирович
(и н и ци а лы , ф а м и ли я )

ій

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
RU C-US.AA87.B.01125 Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС

Серия RU
1.

№ 04967І8

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронасосные погружные агрегаты Red Jacket и Red Jacket LPG Premier (далее - электронасосы) предназначены для
перекачки нефтепродуктов и жидкого топлива (Red Jacket) и сжиженного газа (Red Jacket LPG Premier).
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно Ex-маркировке, ГОСТ ІЕС
60079-14-2011, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
2.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Ех-маркировка:
- Red Jacket
- Red Jacket LPG Premier
2.3. Диапазон значений температуры окружающей среды, °С
2.4. Электрические параметры электронасосов:
Тип
Модели электронасосов
электродвигателя

AGP75S17-3RJ#,
P75U17-3RJ#
AGP75S17-3RJ* … ，
P75U17-3RJ … *
AGP150S17-3RJ#,
P150U17-3RJ#
AGP150S17-3RJ* … ，
P150U17-3RJ* …
X4AGP150S17RJ#,
X4P150U17RJ#
X4AGP150S17RJ****,
X4P150U17RJ****
AGP200SI7-4RJ#,
P200U17-4RJ#
AGP200S17-4RJ …
P200U17-4RJ* …

II Ga/Gb b с d НА ТЗ X
II Gb Ex b с d НА Т4 X
от минус 20...до +40

Потребляемая
мощность, л.с.
(кВт)
Red Jacket

Напряжение
питания, В

Частота,
Гц

Количест
во фаз

Потреб
ляемый
ток, А

V4P077

3/4 (0,56)

380-415

50

3

2.2

V4P157

1-1/2(1,12)

380-415

50

3

3.8

V4P157

1-1/2(1,12)

380-415

50

3

3.8

V4P207

2 (1,49)

380-415

50

3

5.0

3

5,4

3

5,4

3

8,8

Red Jacket LPG Premier
V4L307 (с насосом
380-415
50
3 (2,2)
P300V17
LPG-17)
V4L307 (с насосом
380-415
50
3 (2,2)
P300V17
LPG-21)
V4L507 (с насосом
380-415
50
5 (3,7)
P500V17
LPG-24)
Примечание: под звездочками и # в обозначении моделей электронасосов указывается:
RJ**** - фиксированная длина трубопровода, обозначается в дюймах
IU# - регулируемая длина трубопровода насоса, обозначается одной цифрой
3.

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Электронасос Red Jacket состоит из пакер/коллектора (с Ex-маркировкой Ga/Gb Ex d +е НА U) с трубопроводом,
регулируемой или фиксированной длины, соединенного соосно с моторно-насосным блоком.
Моторно-насосный блок UMP включает в себя электродвигатель V4P207, V4P157, V4P077 (с Ex-маркировкой Ex d + е
mb ПА Ga U) и крыльчатку. Перекачиваемое топливо через зазор между ротором и статором электродвигателя, а также с
внешней стороны статора, подается в трубопровод к пакер/коллектору, чем обеспечивается охлаждение электродвигателя.
Для тепловой защиты электродвигателей на двух обмотках статора установлены биметаллические выключатели.
Трубопровод состоит из внутренних и наружных соосных труб. Во внутренней трубе проложен кабель электропитания
электродвигателя, а по кольцевому зазору между внешней и внутренней трубой протекает перекачиваемое топливо.
{с пакер/коллектора выполнен из чугуна и имеет изолированное отделение і^ _ ш ^ к а ч к и топлива и изолированное
^ние для подключения электропитания.

логин Александр Сергеевич

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

и н иц и ал ы , ф ам илия

Чернов Борис Владимирович

Эксперт-аудитор (эксперт)
-

• —_

Y
г jS r .

.—

-Г.

11 >v,>. I ПИI
«мог

ы лл.

''=ЗГ

• •;

ifW TTTTI
^

и н иц и ал ы , ф ам илия
w

_^

•、一

-Г -

11

-г-

• •. т.

-1iL ѴЖТѴТ^.-'V»ViTb、 备
»m 、 、

>4.

4S .

'w *.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС

RU C-US.AA87.B.01125 Лист 2

Серия RU

№ 0496719

Электронасос Red Jacket LPG Premier выполнен в виде трубы, внутри которой расположен электродвигатель V4L307,
V4L507 (с Ex-маркировкой Ex d НА U), который с одной стороны соединяется соосно с насосом LPG-17 или LPG-21 или
LPG-24, а с другой стороны выполнен нагнетательный патрубок, во внутренней части которого расположен разъем для
подключения кабеля через трубный ввод, а по кольцевому зазору между внешней и внутренней трубой протекает
перекачиваемое топливо.
Для тепловой защиты электродвигателей на двух обмотках статора установлены биметаллические выключатели.
Взрывозащищенность электронасосов обеспечивается выполнением требований:
ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-丨
：
2001) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования,
ГОСТ 31441.3-2011 (EN 13463-3:2005) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d»,
ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью "с",
ГОСТ 31441.6-2011 (EN 13463-6:2005) Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально
взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «Ь».
Взрывозащищенность электродвигателей обеспечивается выполнением требований:
ГОСТ 31610.0-2014 (ІЕС 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0• Оборудовшіие. Общие требования,
ГОСТ 31610.26-2012 ЛЕС 60079-26:2006 Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты
оборудования Ga,
ГОСТ ІЕС 60079-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроиицаемые
оболочки «d»,
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е»,
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация
компаундом «т».
4.

МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на электронасосы, включает следующие данные:
товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;
тип изделия, заводской номер и год выпуска;
Ех-маркировку;
специальный знак взрывобезопасности;
диапазон температуры окружающей среды;
предупредительные надписи;
номер сертификата.
и другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, если это требуется технической документацией.
5.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Знак X, стоящий после Ex-маркировки, означает, что при эксплуатации электронасосов необходимо соблюдать
следующие специальные условия:
5.1. Все модели электронасосов и связанное с ними оборудование должны устанавливаться в соответствии с
требованиями по монтажу. Смотри Руководство по эксплуатации 051-327-1, 577014-049.
5.2. При монтаже и техническом обслуживании электронасосов, во избежание опасности возгорания от фрикционных
искр, образующихся при трении или соударении деталей, необходимо использовать инструменты, не создающие искр от
механических ударов согласно Руководствам по эксплуатации 051-327-1, 577014-049.
5.3. Моторно-насосный блок (UMP) и функциональные компоненты системы не подлежат ремонту, а подлежат замене на
соответствующий блок или компонент от производителя в случае повреждения или выхода из строя.
Специальные условия, обозначенные знаком X, должны быть отражены в сопроводительной документации,
подлежащей обязательной поставке в комплекте с каждым электронасосом.
Внесение изменений в согласованные конструкцию электронасосов возможно только по согласованию с
НАНИО ЦСВЭ в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2018.
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