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Viktige instruksjoner og sikkerhetsinstruksjoner 

For sikker og korrekt behandling av pumpen 

• Delen om "Sikkerhets instruksjoner" beskriver viktige detaljer omkring hvordan
du skal behandle produktet.  For å unngå skade på personell og eiendom bør du
lese nøye gjennom denne delen.

• Observer instruksjonene merket med "ADVARSEL" og "FORSIKTIG" i manualen.
Disse instruksjonene er viktige for å beskytte deg selv og andre fra farlige
situasjoner.

• Symbolene I denne manualen har følgende betydning:

ADVARSEL Indikerer at feil bruk kan føre til alvorlige 
ulykker med skader eller død. 

FORSIKTIG Indikerer at feil bruk kan føre til skader 
på personell og eiendom 

Symboler 

Indikerer at du må være spesielt oppmerksom, les nøye gjennom beskrivelsen. 

Indikerer et forbud, les nøye gjennom beskrivelsen. 

Indikerer et krav til bruk, drift og vedlikehold. Følger du ikke dette kan det 
føre til feil bruk og skade på pumpe. 

Eksport restriksjoner 

Teknologi knyttet til bruk av varer i denne bruksanvisningen faller inn under teknologi som 
finnes i «Foreign Exchange Order Attachement» som inkluderer utfyllende eksportkontroll av 
teknologi. Vennligst merk at eksportlisens, som utstedes av departementet for økonomi, 
handel og industri, kan være nødvendig når manual og pumper blir eksportert 
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ADVARSEL 
● Hold medisinske elektriske apparater unna magnetfeltet

En magnetdreven pumpe har 2 sterke magneter. Det sterke magnetfeltet
rundt pumpen kan påvirke personer som bruker f.eks. pacemaker på en
negativ måte.

● Koble fra strøm
Husk å skru av strømmen før du starter med vedlikehold/reparasjon. Vær
sikker på at ingen skrur på strømmen samtidig som du holder på da dette
kan føre til alvorlige ulykker. Sett gjerne opp ett skilt ved strømtilførselen
for sikkerhets skyld.

● Bruk verne utstyr
Bruk alltid verneklær som, briller, kjemikalieresistente hansker, maske og
en hjelm under demontering, montering eller vedlikeholdsarbeid.

● Ikke modifiser pumpen
Ombygging av pumpen medfører en stor risiko. Vi er ikke ansvarlig
for feil eller skader, som ett resultat av ombygging av pumpen.

● Når du skal pumpe farlige væsker
Ved pumping av skadelige væsker som nevnt nedenfor, husk daglig
ettersyn og vedlikehold for forebygging av gass / væske lekkasje

1. Eksplosiv eller brannfarlig væske.
2. Etsende kjemikalier
3. Skadelig væske eller gass

Vær ekstra forsiktig.  

Pumpehuset til SMX-F pumpen har plasser      

hvor det f.eks. kan være igjen gasser.  

● Bruk montert øyebolt for løfting
Er det montert en slik bruk den når du skal løfte pumpeenheten. Bruk
gjerne en kran e.l. Litt avhengig av vekt og størrelse kan det være lurt å
alliere seg med en kollega for å sikre flytting/transport av pumpeenhet.
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FORSIKTIG
● OBS: Sterkt magnet felt

En magnetdreven pumpe har 2 sterke magneter. Det sterke magnetfeltet 
rundt pumpen kan påvirke personer som bruker f.eks. pacemaker, på en 
negativ måte.

● Operatør
Pumpen må behandles eller styres av en kvalifisert person med en full 
forståelse av hvordan pumpen skal brukes.

● Spesifisert formål
Å bruke pumpen til et formål enn det på forhånd spesifiserte kan føre til 
skade på personell, eiendom og utstyr

● Strømtilførsel
Ikke bruk annen tilførsel enn det som er spesifisert på motorskiltet. Det 
kan føre til havarert motor eller i verste fall brann.

● Ventilasjon
Forgiftning kan oppstå ved håndtering av giftige væsker. Sørg for god 
ventilasjon.

● Tiltak mot lekkasjer og utslipp
Forebygg mot lekkasjer fra pumpe, rør, ventiler etc. Bruk egnet utstyr for å 
unngå lekkasjer og mot personell, eiendom og miljø.

● Unngå tørrkjøring
Kjører du pumpen uten væske oppstår friksjonsvarme som vil skade de 
innvendige delene i pumpen. Dette kan f.eks. oppstå hvis du kjører 
pumpen med stengt ventil på sugesiden.

● Ikke plasser pumpen i et brannfarlig område
For å unngå risiko for brann skal ikke pumpen plasseres I et brannfarlig 
område.

● Utpakking
Sjekk emballasjen for skade, pass på så den ikke står på hodet. Vær 
forsiktig så du ikke blir skadet av stifter eller trefliser.

● Pass på når du skal løfte pumpen
Ikke løft I plast delene, de kan brekke og pumpen vil falle ned med risiko 
for skade på person. Bruk et kjede/tau og løft horisontalt.
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● Ikke stå på pumpen

FORSIKTIG

Ikke bruk pumpen som plattform. Skade og/eller ødelagt utstyr kan skje
hvis pumpen f.eks. velter.

● Berøring av pumpe og tilhørende utstyr ved pumping av varm væske
Ikke ta på pumpe eller tilhørende rør og ventiler uten å bruke vernehansker
mot høy temperatur. Du risikerer brannskader.

● Jording

Risiko for elektrisk sjokk. Ikke kjør pumpen uten at du har forsikret deg
om at den er forskriftsmessig jordet.

● Installer en jordfeilbryter
Risiko for elektrisk sjokk. Ikke kjør pumpen uten at du har forsikret deg
om at en forskriftsmessig jordfeilbryter er montert.

● Begrensninger i lagrings- og driftsområde
Ikke installer eller lagre pumpen I følgende områder:
1. Ved omgivelses temperatur over 40°C eller under 0°C.
2. Ved luftfuktighet over 85% RH eller under 35% RH.
3. I ATEX område, med unntak for godkjente typer
4. I områder utsatt for vind og regn, med unntak for godkjente typer
5. Hvor pumpen påvirkes av vibrasjoner.
6. I sterkt korrosive områder, f.eks. med klorgass.

● Partikler og ukjente elementer
Oppstår det problemer med partikler, skru av strømmen, åpne pumpen
og fjern dem. Bruk av pumpe i slike applikasjoner vil føre til skade.

● Statisk elektrisitet
Når du pumper væsker med lav elektrisk konduktivitet som ultra rent vann
og fluor inaktive væsker kan statisk elektrisitet oppstå i pumpen.  Ta
forhåndsregler som fjerner statisk elektrisitet.

● Destruksjon av pumpe
Følg alltid lokale regler og lover når du skal kaste en defekt pumpe.
Kontakt et lisensiert industriavfalls selskap. IWAKI Norge AS er medlem
av RENAS AS.
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1. Utpakking & Inspeksjon

Modell 
Løftehøyde 
Kapasitet 

Motordata 

Serienummer 

Når du pakker ut produktet er det greit å sjekke 
følgende punkter. Finner du problemer skal du 
snarest kontakte din leverandør.  

1. Sjekk informasjonen på skiltet (modell kode,
mengde, løftehøyde og motordata) for å
sjekke at du har fått riktig produkt

2. Sjekk for transportskade

 Lokk for fylling 

Suge stuss 

Pumpe enhet 
Fyll pumpen med væske gjennom 
lokket på toppen. 

Trykk stuss 

Motor navneplate 
Bruk strøm beskrevet på skiltet 

    Pass på så du følger lokale regulativ 

"Pil" etikett for dreieretning 
Pilen indikerer dreieretningen 
på motoren. Sikre deg at 
pumpen går riktig vei. Referer til 
side 22, "3. Forberedelse". 

"Unngå tørrkjøring" etikett 
Kjører du pumpen tørr risikerer 
du at pumpen havarerer. 

Drenering 
Skru lokket løs for drenering. (Vær 
forsiktig, du vil ikke klare å drenere 
pumpen 100% for væske) 

Motor (Driv enhet) Motor 
effekten overføres pumpen 
via magnetdriften 

Base 
Sørg for at denne er festet il 
underlaget 

Pumpe skilt 
Bruk pumpen etter gitte spesifikasjoner 

Ved rengjøring, vær forsiktig så du ikke ødelegger skilt, etiketter eller pumpehus 
ved bruk av sterke vaskemidler. Før vask av motor, skru av hovedbryter til 
strømmen og pass på så du ikke får vann i koblingsboksen, det kan resultere i 
kortslutning.  

FORSIKTIG 

.....
.....

.....
.........

Beskrivelse
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2. Produkt beskrivelse
Utløp 

SMX-F serien er en selvsugende 
sentrifugalpumpe og er magnetdreven. 
Magnetiske krefter roterer et pumpehjul for å 
transportere væske. 

: Væske retning 
 : Rotasjonsretning pumpehjul 

Suge side 

3. Modell kode

SMX - F44 2 CF V V C 
a b c d e f g 

a. Serie
SMX: Våt ende materiale: CFRETFE

b. Pumpe innløp og utløp
c. 22: 25A × 25A

44: 40A × 40A
54: 50A × 40A

d. Motor effekt
0: 0.4kW (0.37kW)
1: 0.75kW
2: 1.5kW
3: 2.2kW
5: 3.7kW

e. Lagring/ Aksling/ Liner ring
CF: Carbon/ High purity alumina ceramic/

Alumina ceramic
RF: Filled PTFE/ High purity alumina ceramic/

Alumina ceramic
KK: SiC/ SiC/ SiC

f. O ring og paknings materiale
V: FKM
E: EPDM

g. Pumpehjul
T, V : 50Hz
X, Y, Z: 60Hz

h. Motor*
Ingen kode: Lukket viftekjølende type for

innendørs bruk
C: Lukket vifte kjølende type for utendørs bruk
A: Ekstra sikkerhet for utendørs bruk

* I Norge brukes som standard motor med minimum
IP54 beregnet for utendørs bruk.
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4. Tegning SMX-F22

NO PART NAMES 
MATERIAL 

Q'TY REMARKS CF RF KK 
1 FRONT CASE CFRETFE 1 
2 REAR CASE CFRETFE 1 
3 REAR CASING CFRETFE 1 
4 VOLUTE SPACER CFRETFE 1 
6 PLATE CFRETFE 1 
7 CAP CFRETFE 1 
8 DRAIN CAP CFRETFE 1 
9 IMPELLER UNIT CFRETFE 1 

10 DRIVE MAGNET UNIT 
SMX-F220: FERRITE MAGNET + ALUMINIUM ALLOY 

SMX-F221: FERRITE MAGNET + DUCTILE IRON 
SMX-F222: REAR EARTH MAGNET + DUCTILE IRON 

1 

11 MAGNET CAPSULE UNIT SMX-F220, 221: FERRITE MAGNET + CFRETFE 
SMX-F222: REAR EARTH MAGNET + CFRETFE 1 

12 HEX SOCKET SET SCREW STEEL 2
13.1 HEX SOCH HEAD BOLT STNLS STL 8 M8×40 PW,SW 
13.2 HEX SOCH HEAD BOLT STNLS STL 3 M8×15 
13.3 HEX SOCH HEAD BOLT STEEL 4 M8×20 PW,SW 
14.1 HEX HEAD BOLT STNLS STL 4 220 type: M8×20 

221, 222 type: M10×25 
14.2 HEX HEAD BOLT STNLS STL 4 M10×25 
15 STUD BOLT STNLS STL 5 

16.1 NUT STNLS STL 13 M8 
16.2 COVER CAP PE 13 
17 PLAIN WASHER STNLS STL 13 M8 

18.1 SPRING WASHER STNLS STL 5 M8 
18.2 SPRING WASHER STNLS STL 4 220 type:M8 221, 222 type:M10 
18.3 SPRING WASHER STNLS STL 4 M10 
18.4 SPRING WASHER STNLS STL 3 M8 
19 FLANGE GFRPP 2 

20.1 REAR CASING SUPPORT DUCTILE IRON 1 
20.2 BRACKET DUCTILE IRON 1 
22 MOTOR - 1 
23 BASE GFRPP 1 
24 LINER RING ALUMINA CERAMIC 99% 1 

26.1 REAR THRUST RING - ALUMINA CERAMIC 99.5% - 1 ONLY RF TYPE 
26.2 REAR THRUST CFRETFE 1 
27 SPINDLE ALUMINA CERAMIC 99.5% SiC 1 
28 BEARING HD Carbon Filled PTFE SiC 1 
29 MOUTH RING Filled PTFE 1 
30 GASKET 

V:FKM E:EPDM 

1 
31.1 O RING (REAR CASING) 1 G-160
31.2 O RING (DRAIN CAP/FLANGE) 3 G-25
31.3 O RING (REAR CASE) 1 G-40
31.4 O RING (CAP) 1 G-30
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SMX-F44

NO PART NAMES 
MATERIAL 

Q'TY REMARKS CF RF KK 
1 FRONT CASE CFRETFE 1 
2 REAR CASE CFRETFE 1 
3 REAR CASING CFRETFE 1 
4 VOLUTE SPACER CFRETFE 1 
6 PLATE CFRETFE 1 
7 CAP CFRETFE 1 
8 DRAIN CAP CFRETFE 1 
9 IMPELLER UNIT CFRETFE 1 

10 DRIVE MAGNET UNIT SMX-F441: FERRITE MAGNET + DUCTILE IRON  
SMX-F442, 443: REAR EARTH MAGNET + DUCTILE IRON 1 

11 MAGNET CAPSULE UNIT SMX-F441: FERRITE MAGNET + CFRETFE 
SMX-F442, 443: REAR EARTH MAGNET + CFRETFE 1 

12 HEX SOCKET SET SCREW STEEL 2
13.1 HEX SOCH HEAD BOLT STNLS STL 6 M8×45 
13.2 HEX SOCH HEAD BOLT STNLS STL 3 M8×15 
13.3 HEX SOCH HEAD BOLT STEEL 4 M8×20 PW,SW 
13.4 HEX SOCH HEAD BOLT STNLS STL 2 M8×85 
14.1 HEX HEAD BOLT STNLS STL 4 M10×25 
14.2 HEX HEAD BOLT STNLS STL 4 M10×25 
15 STUD BOLT STNLS STL 5 

16.1 NUT STNLS STL 13 M8 
16.2 COVER CAP PE 13 
17 PLAIN WASHER STNLS STL 21 M8 

18.1 SPRING WASHER STNLS STL 13 M8 
18.2 SPRING WASHER STNLS STL 4 M10 
18.3 SPRING WASHER STNLS STL 4 M10 
18.4 SPRING WASHER STNLS STL 3 M8 
19 FLANGE CFRETFE 2 

20.1 REAR CASING SUPPORT DUCTILE IRON 1 
20.2 BRACKET DUCTILE IRON 1 
22 MOTOR - 1 
23 BASE GFRPP 1 
24 LINER RING ALUMINA CERAMIC 99.5% SiC 1 

26.1 REAR THRUST RING - ALUMINA CERAMIC 99.5% - 1 ONLY RF TYPE 
26.2 REAR THRUST CFRETFE 1 
27 SPINDLE ALUMINA CERAMIC 99.5% SiC 1 
28 BEARING High density carbon Filled PTFE SiC 1 
29 MOUTH RING  Filled PTFE SiC 1 
30 GASKET 

V:FKM   E:EPDM 

1 
31.1 O RING (REAR CASING) 1 G-160
31.2 O RING (DRAIN CAP) 1 G-25
31.3 O RING (REAR CASE) 1 P-50
31.4 O RING (CAP) 1 G-30
31.5 O RING (FLANGE) 2 AS568-129
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NO PART NAMES 
MATERIAL 

Q'TY REMARKS CF RF KK 
1 FRONT CASE CFRETFE 1 
2 REAR CASE CFRETFE 1 
3 REAR CASING CFRETFE 1 
4 VOLUTE SPACER CFRETFE 1 
6 PLATE CFRETFE 1 
7 CAP CFRETFE 1 
8 DRAIN CAP CFRETFE 1 
9 IMPELLER UNIT CFRETFE 1 
10 DRIVE MAGNET UNIT REAR EARTH MAGNET + DUCTILE IRON 1 

11.1 MAGNET CAPSULE UNIT REAR EARTH MAGNET + CFRETFE 1 
11.2 LOCK PIN CFRETFE 2 
12 HEX SOCKET SET SCREW STEEL 2 M8×10 

13.1 HEX SOCH HEAD BOLT STNLS STL 6 M10×50 
13.2 HEX SOCH HEAD BOLT STNLS STL 3 M10×16 
13.3 HEX SOCH HEAD BOLT STEEL 4 M8×20 PW, SW 
13.4 HEX SOCH HEAD BOLT STNLS STL 2 M10×90 
14.1 HEX HEAD BOLT STNLS STL 4 M10×30 
14.2 HEX HEAD BOLT STNLS STL 4 M10×25 
15 STUD BOLT STNLS STL 5 

16.1 NUT STNLS STL 13 M10 
16.2 COVER CAP PE 13 
17.1 PLAIN WASHER STNLS STL 21 M10 
18.1 SPRING WASHER STNLS STL 13 M10 
18.2 SPRING WASHER STNLS STL 4 M10 
18.3 SPRING WASHER STNLS STL 4 M10 
18.4 SPRING WASHER STNLS STL 3 M10 
19.1 FLANGE CFRETFE 1 40A 
19.2 FLANGE CFRETFE 1 50A 
20.1 REAR CASING SUPPORT DUCTILE IRON 1 
20.2 BRACKET DUCTILE IRON 1 
22 MOTOR   1,5Kw, 2,2Kw, 2-POL, IEC90 1 

23 BASE 
  GFRPP 1 

24 LINER RING Alumina ceramic 99.5% SiC 1 
26 REAR THRUST Alumina ceramic 99.5% SiC 1 
27 SPINDLE Alumina ceramic 99.5% SiC 1 
28 BEARING HD Carbon Filled PTFE SiC 1 
29 MOUTH RING Filled PTFE SiC 1 
30 GASKET 

V: FKM E:EPDM 

1 
31.1 O RING (REAR CASING) 1 G-180
31.2 O RING (DRAIN CAP) 1 G-25
31.3 O RING (REAR CASE) 1 G-55
31.4 O RING (CAP) 1 G-30
31.5 O RING (FLANGE 40A) 1 AS568-129 
31.6 O RING (FLANGE 50A) 1 AS568-136 

SMX-54 
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1. Før installasjon
Har du et system med positive tilførsel av væske følger du de beskrivelsen under når du 
starter/stopper pumpen, ta ekstra hensyn til risikoen for tilbakeslag av væske hvis din trykkside er 
lang. 

Når du starter pumpen 
Sikre at pumpen er væskefylt. Start pumpen mot stengt ventil på trykksiden. Når pumpen oppnår sitt 
maksimale trykk åpner du ventilen langsomt til du når ønsket driftspunkt med hensyn på mengde/trykk. 

Når du stopper pumpen 
Steng ventil på trykksiden gradvis Stopp pumpen når ventilen er helt stengt. 
*Bråsteng aldri en trykkside på en pumpe med f.eks. en magnetventil. En slik stenging kan forårsak
tilbakeslag av væske som ødelegger pumpen på grunn av det høye trykket et slikt tilbakeslag fører med
seg. En tilbakeslagsventil kan også monteres etter pumpen for å hindre dette.

Ikke bygg om pumpen 
Ved ombygging bortfaller garanti. Vær oppmerksom på at modifisering av 
pumpe kan føre til person skade og skade på eiendom. 

ADVARSEL 

Tørrkjøring 
Før oppstart eller etter vedlikehold, sikre deg at pumpen er primet. 
Tørrkjøring av pumpe vil forårsake at de innvendige delene i pumpen blir 
utsatt for sterk slitasje og ødelagt på grunn av friksjonsvarme 

Kjører du pumpen tørr ved et uhell stopper du den og lar den stå til den 
er helt nedkjølt.. For rask nedkjøling kan føre til at keramiske deler 
sprekker. 
En IWAKI DRN pumpevakt er anbefalt brukt mot unormal drift 

Ikke plasser pumpen i et brannfarlig område 
For å unngå risiko for brann skal ikke pumpen plasseres I et brannfarlig 
område. 

  FORSIKTIG 

          Installasjon
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2. Plassering
Velg en plassering utfra følgende kriterier. 

1. Et flatt og solid fundament
2. Ingen vibrasjon
3. Omgivelses temperatur 0-40ºC.
4. Luft fuktighet 35-85%RH.
5. En tørr atmosfære (Unntatt er utendørs bruk)
6. En ren atmosfære
7. En lokasjon uten risiko for «drukning» av utstyr

3. Installasjon
1. Installer pumpen så nær tank og/eller væskenivå foran pumpen som mulig. Selv om pumpen kan klare

en sugehøyde på 4 meter anbefaler vi alltid montering så nært som mulig.
*Husk at væskens egenskaper påvirker fysiske verdier for f.eks. sugehøyde. Temperatur og lengde på
sugerør spiller også inn. Kontakt oss hvis du er usikker.

2. Sikre god plass for vedlikehold av pumpen.

3. Bildet under viser ett sikkert fundament og feste.
• Det bør være god plass for pumpen der den skal installeres
• For å unngå vibrasjoner I rørgate bør det monteres en vibrasjonsdemper mellom pumpe og rørgate

Festebolt for fundament 

4. Modell med motor for utendørs bruk kan brukes innendørs. Er motoren designet for innendørs bruk skal
den ikke brukes utendørs. Ta hensyn til koblingsboksen og den elektriske koblingen når du monterer
utendørs.

Pumpefot 

 Fundament 

Forsiktig 

● Husk god støtte for pumpe og rørgate
● Vær oppmerksom på at om du ikke fester pumpen godt til fundamentet vil vekten av

den monterte motoren belaste pumpeenheten alene, se side 43.
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4. Rørgate
1. Trykkside
2. Stengeventil
3. Tilbakeslagsventil
4. Manometer trykkside
5. Fleksibel kobling
6. Motor
7. Pumpe
8. Drenerings kanal
9. Manometer sugeside
10. Suge rør
11. Rør støtte
12. Stengeventil sugeside
13. Drenering
14. Rør støtte
15. Sugehøyde (Maks 4m)
16. x 1.5 eller mer
17. 500 mm eller høyere
18. x 1.5 eller mer (500mm eller mer ved
risiko for sedimentering)
19. Tilførsel tank
20. Filter
21. Ventilasjons rør
22. Fylling ved priming
23. Rett rør, 500mm eller lengre
24. Stengeventil

■ Suge side
1. Sugerøret skal være like stort som innløpet på pumpen (25A, 40A or 50A)

Er sugerøret grøvre enn innløpet på pumpen kan luftmengden pumpen må evakuere bli for stor for
pumpen = den klarer ikke å suge.

2. Maksimum lengde på sugerøret er totalt 4,7 meter (Horisontal og vertikal sugeside)
Den totale lengden på sugesiden er fra rørets innløp til flensen på pumpen inkludert horisontal og
vertikal del. Er sugesiden lengre enn 4.7m, er det en risiko for at luftmengden i røret blir for stort. Dette
kan hinder pumpen I å suge selv om høyden er lavere enn 4 meter. Hvis tilførselstanken er for liten kan
du I tillegg oppleve fluktuering i mengden pumpen gir.

3. Enden på sugeledningen
• Denne må være minimum 500mm under væske nivå for å hinder at luft kommer inn på sugesiden.
• Avstanden mellom enden på sugeledningen og tankbunn skal være 1,5 x diameter av sugeledning
• Monter en sil på enden av sugeledningen for å hindre uønskede elementer å komme inn i pumpen

4. En ventil bør installeres på sugesiden
Den kan brukes som en service ventil ved service på pumpen, spesielt er dette viktig ved positivt innløp.

5. Vær sikker på at alle koblinger på sugesiden er helt tette. Begrens antall enheter på sugesiden for å unngå
problemer med utette koblinger og derav sugeproblematikk.

6. Unngå sugeside som går opp og ned for å unngå luftlommer
En sugeside til en pumpe bør legges med en gradvis stigning 1/100 mot pumpen.

7. Rør støtte
Unngå at rør støttes av pumpen, det kan ødelegge f.eks. flensene på pumpen da de er av plast. Sikre heller
rørgaten med annen støtte.
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■ Trykk side
1. For trykksiden av en pumpe er diameter på rørene direkte relatert til motstand

Bruker du for tynne rør på trykksiden risikerer du at motstanden i rørene blir så høy at pumpen ikke klarer å
gi ønsket mengde. Evakuering av luft og sugesiden blir også påvirket av dette. La alltid, (som minimum) det
være en ½ meter med rett rør etter pumpen.

2. Monter alltid en stengeventil på trykksiden av en pumpe
Installer en stengeventil på trykkside. Med denne kan du regulere mengden som pumpes, samtidig som du
sikrer deg et enklere vedlikehold og inspeksjon. Under oppstart når pumpen må virke selvsugende skal
denne eller en ventilasjonssløyfe alltid stå åpen.

3. Monter en tilbakeslagsventil
Ved valg av en slik, vær sikker på at den tåler trykket av et tilbakeslag eller væskeslag som kan oppstå på
trykksiden fordi:
• Lang trykkside
• Total trykkhøyde er mer enn 15 meter
• Enden på trykksiden er 9 meter over væskenivå
• Du har montert pumper i parallell

4. En ventilasjonssløyfe skal monteres ved følgende:
• Horisontal lengde på trykksiden er over 10 meter
• En tilbakeslagsventil er montert
• Trykksiden ender ikke mot atmosfærisk trykk

5. Et manometer bør monteres
For enkelt å ha kontroll med driftssituasjonen

6. Installer en dreneringsventil for å drenere I situasjoner med fare for frysing.

7. Rør støtte
Unngå at rør støttes av pumpen, det kan ødelegge f.eks. flensene på pumpen da de er av plast. Sikre heller
rørgaten med annen støtte.

God installasjon Dårlig installasjon 

Svak bøyning 

Luftlomme 

For skarp 

Gjør slik 

Luftlomme 

Ikke slik 



- 16 -

■ Moment på tiltrekking av flensbolter mellom pumpe og rør
Dra til boltene på innløp- og trykkflensen som beskrevet i tabellen under. Tabellen er basert på bruk av 
metallflenser med gummipakninger på rørgaten. 

Krysstrekk bolten med likt moment: 

Bolt størrelse  Moment 

M16 20 N.m 

■ Belastning fra rør
Ikke belast pumpeflensene med for store krefter. Akseptabel belastning og moment er beskrevet i tabellen 
under. 

Y 

Z 

X 

Tillatt stress på trykkflensen Tillatt stress på sugeflensen 

Tillatt moment på trykkflensen Tillatt moment på innløpsflensen 

Rør dia. (mm) 

25 40 

Krefter 

Retning kN 

Fx 0.10 0.15 

Fy: komprimering 0.15 0.20 

Fy: stramming 0.10 0.10 

Fz 0.10 0.15 

Rør dia. (mm) 

25 40, 50 

Krefter 

Retning kN 

Fx 0.10 0.10 

Fy 0.10 0.15 

Fz 0.10 0.15 

Rør dia. (mm) 

25 40 

Moment 

Retning kN·m 

Mx 0.02 0.05 

My 0.05 0.10 

Mz 0.05 0.10 

Rør dia. (mm) 

25 40, 50 

Moment 

Retning kN·m 

Mx 0.05 0.10 

My 0.02 0.05 

Mz 0.05 0.10 
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5. Kabling
Elektrisk tilkobling og kabling skal bare utføres av kvalifisert personell. Vær sikker på at du følger 
lokale regler og regulativer. 

1. Installer motorvernbryter i henhold til merkeskiltet på motor (volt, effekt, etc.).

2. Monteres dette utendørs må koblingsboksen være for utendørs bruk

3. Motorvernbryter og brytere skal ikke monteres på pumpen.

Elektrisk motor 

1. Sjekk motor på lik linje som pumpe

2. Les gjennom manual

3. Sjekk dreieretning

4. Pass på jording
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1. Før bruk

FORSIKTIG

● Kjør aldri en pumpe tørr eller med stengt ventil på sugesiden. Dette
kan ødelegge pumpen.

● Oppstår kavitasjon eller at du får luft inn på sugesiden skal pumpen
umiddelbart stoppes.

● I en situasjon hvor magnetkobling faller ut skal pumpen umiddelbart
stoppes. I slike situasjoner vil magnetkoblingen gradvis svekkes.

● Pass på så væsketemperaturen ikke overstiger 80°C, hverken under drift
eller stopp.

● (Ved positivt innløp,) Start pumpen med ventil på trykksiden stengt for å
forhindre væske/trykk-slag

● Åpne ventilen gradvis til ønsket driftspunkt nås. Kjører du med ventil
konstant stengt vil temperaturen på væsken og inn i pumpen øke og
ødelegge pumpen.

● Ved bortfall av strøm, skru av strømmen på bryter og steng ventil på
trykksiden.

● Ikke overstig maksimum trykk, se side 21, "7. Maks drifts trykk".

● Overflate temperaturen på pumpe og rørgate kan øke sammen med
væsketemperaturen I drift og etter stopp. Ta dine forholdsregler, tabellen
under viser hva som skjer ved en væsketemperatur på 80°C.

Væske temperatur (°C) Maks overflate temperatur 
(omgivelses temp. er 40°C) 

   Støynivå 

80 80       80 dB 

● Hvis støy fra pumpen overstiger hva som er tillatt ifølge lokale regler og
regulativer må du installere støybeskyttelse. Pass på så du ikke ødelegger
motorviftens kjøleegenskaper.

      Drift
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2. Før drift
Bekreft pumpens kapasiteter og spesifikasjoner før drift. 

1. H-Q kapasiteter
Kapasitetskurvene I katalogen er basert på rent vann med 20ºC med positivt innløp.

2. Fyll væske I pumpen før oppstart
SMX er en selvsugende pumpe, men pumpehuset må fylles med væske før oppstart i en slik
driftssituasjon. Normalt er dette en engangs sak, du behøver ikke fylle væske før hver start siden det
alltid vil være væske til dette i en normal driftssituasjon. Pumpen kan trenge ny priming etter en tids
lagring eller om selv-suging ikke ble fullført, f.eks. hvis pumpen ble stoppet før den begynte å pumpe
væske ut på trykksiden.

NOTE: Vær forsiktig når du fyller væske så du ikke søler.

Minimum væske mengde å fylle   Minimums mengde under drift

         SMX-F22 3.0L 10 L/MIN 
         SMX-F44 4.2L 10 L/MIN 
         SMX-F54 5.4L 20 L/MIN 

3. ON-OFF drift
For ofte ON-OFF drift kan ødelegge pumpen, spesielt I en selvsugende applikasjon. Hold ON- OFF drift
under 6 ganger pr. time.

4. Væske spesifikasjoner – Observer følgende
1. Slurry: Slurry kan ikke pumpes 
2. Viskositet: Maks viskositet er 30 cp, kontakt oss for råd ved annen viskositet. 
3. Temperatur: 0-80ºC (Ved rent vann)

Selv sugings funksjonen reduseres ved temperatur økning. Sjekk alltid
væskens aktuelle damptrykk. Dette påvirker ikke bare pumpens selvsuger
egenskaper, men også hva den klarer å pumpe.

5. Hvis magnetkoblingen ikke virker.
Stopp pumpen. Væske vil ikke pumpes i en slik situasjon og fortsatt drift vil skade magnetkoblingen –
redusere dets egenskaper.

6. Drifts temperatur
Tillatt væsketemperatur:  0-80 ºC ved rent vann, væsken må ikke fryse

Selvsuger funksjonen varierer med væskens egenskaper. Tillatt væske 
temperatur varierer også med forskjellige kjemikalier. 

Omgivelsestemperatur:      0-40 ºC 
Luftfuktighet:                      35-85%RH 
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7. Maks driftstrykk
Se tabellen under for maksimum tillatte driftstrykk etter modell. Ikke bruk pumpen der hvor trykket er
høyere og husk at væskens egenvekt påvirker væsketrykk

0.28 
0.33 0.43 

0 Temperatur (°C) 
80

SMX-F22

0 Temperatur (°C) 
80

SMX-F44

0 Temperatur (°C) 
80

SMX-F54

3. Forberedelser
■ Forberedelser før drift
Følg punktene under før oppstart, eller ved oppstart etter en lengre tids stopp 
1. Rengjør rørgate og tank.

Pass på så du ikke etterlater avfall fra kluter, bolter eller muttere.

2. Ettertrekk alle koblinger f.eks. på flenser. Pass på moment.
Sikre deg at dike opplever luftlekkasjer. Det er spesielt viktig på sugesiden av en pumpe hvor du får
vakuum.

3. Sjekk boltene på pumpehuset, ettertrekk ved behov..

4. Åpne lokket for priming av pumpe, fyll væske.

5. Skru til lokket godt for å hindre luft lekkasje.

6. Sjekk motorens dreieretning
Start motoren og sjekk dreieretning som skal følge pilen på påsatt etikett. (med klokken sett fra
motorvifte siden) Går den feil vei må du bytte to av de strømførende ledningene. OBS på lokale regler
og regulativer som må følges når du gjør dette.

FORSIKTIG 
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Vær forsiktig under fylling så du ikke søler 
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4. Drift
■ Oppstart
Prosedyre for oppstart av pumpe. 

Drift prosedyre Merknad 

1 

• Stengt eller åpne ventiler. • Ved positivt innløp

Både ventil på suge- og trykkside skal være stengt.

• Ved negative sugeside

Begge ventiler skal være helt åpne.

2 

• Priming av pumpe. • Ved positivt innløp

Åpne begge ventiler og fyll pumpehuset, steng deretter ventil på trykksiden.

• Ved negative sugeside

Fyll pumpehuset gjennom fylle stussen på pumpehuset. Husk å skru på igjen
lokket.

Sjekk motorens dreieretning 

ved å skru motoren på. Skru 

den av igjen med en gang. 

• Koble strøm til pumpen, start og sjekk dreieretningen (Den riktige retningen er
indikert av en pil på motoren)

• Sjekk at viften på motoren sakte stopper etter at strømmen er slått av.

  FORSIKTIG 

3 
● Pumpen kan ta skade av å bli kjørt feil retning over tid
● Bråstopper viften ved stans av pumpe kan det bety at innvendige

deler er i kontakt med hverandre, åpne og sjekk.
● Går pumpen feil vei over tid kan det bety at selvsugerkammeret

tømmes. Du må fylle kammeret og starte på etter at du har snudd
dreieretningen.

4 

• Skru på strømmen og start

pumpen. Nå kan du via
ventilen på trykksiden

justertrykk og mengde. Pass

på minimums mengden
beskrevet under.

• Ved positivt innløp

Start pumpen med ventil på trykksiden stengt. Når et manometer viser maks

trykk åpner du ventilen gradvis til ønsket driftspunkt med tanke på trykk og

mengde er nådd.

NOTE: Ikke vent mer enn 1 minutt etter at du har startet pumpen før 
  du gradvis åpner ventilen. Sjekk alltid trykk mot manometer 
  på trykksiden eller mengde via en mengdemåler.  

• Ved negative sugeside

Start pumpen med ventil på trykksiden helt åpen. Når luft er evakuert stenger

du ventilen på trykksiden gradvis til du når ønsket driftspunkt. Noter deg at det

kan litt tid før all luft er evakuert fra pumpens sugeside.

  FORSIKTIG 
Pass på strømforbruk når du åpner ventilen, en hurtig 
åpning hvor risikoen for overforbruk av strøm er tilstede kan 
overbelaste motoren. En amper meter kan være til hjelp her. 
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Drift prosedyre Merk 

4 

Kjør ikke pumpen under minimums mengde. 

>Minimums mengder: 10 l /min (SMX-F22 and -F44), 20 l/min (SMX-F54)
• Pass på å alltid ha et opplegg slik at minimum mengden opprettholdes, også ved kjøring med stengt ventil på

trykksiden, enten du kjører manuelt eller automatisk.  

 FORSIKTIG 
Ikke kjør en pumpe mer enn 1 minutt mot stengt ventil. 

5 

<Punkter for sjekk> 

  Sjekk med en mengdemåler 

at driftspunktet under drift er 

som spesifisert. 

• Har du ikke mengemåler tilgjengelig kan mengden kalkuleres ved hjelp av trykk
og amper måler. Motstand i rørgate kan påvirke dette.
Kontakt oss gjerne for hjelp med dette.

■ Prosess for stopp
Drifts prosedyre Merk 

1 

• Steng ventil på trykksiden
gradvis

• Steng aldri ventilen raskt, hverken manuelt eller automatisk.
Dette kan føre til at pumpen blir ødelagt av væskeslag, spesielt gjelder dette ved 
lange trykksider. Bruker du en magnetventil velg en sakte stengende.

2 

• Skru av strømmen og stopp 
driften. 

• Sjekk at motoren stopper sakte og pent, bråstopper den må du åpne og
inspisere de innvendige delene i pumpen.

• Pumpen er konstruert slik at den alltid vil beholde nok væske for neste
gangs start. En generell regel er derfor at du behøver bare å prime den
foran første gangs oppstart, det er likevel en lønnsom regel å sjekke
dette jevnlig, eventuelt re prime ved behov.

• Må du av en eller annen grunn avbryte driften før selvsugings funksjonen er
ferdig må du ta prosedyren for dette fra starten av.

3 

<Etter lengre tids stillstand> 

• Væskenivået kan av flere årsaker minske under lengre tids stillstand, vær sikker på at pumpen er primet før
oppstart etter en slik periode.

• Pumper du væske som kan fryse eller sedimentere anbefaler vi at du drenerer pumpen etter stans. Vær forsiktig hvis
væsken du drenere er skadelig.

• Bruk f.eks. varmeelement for å hindre frysing hvis det kan være en risiko for det

• Ved strømfeil skal bryter for start av pumpe settes i OFF, og ventilen på trykksiden stenges.

Får du problemer stopper du pumpen og feilsøker. Se "Feilsøking". 

FORSIKTIG 
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1. Feilsøking
Finner du ikke ut hovedårsaken til feilen kan du kontakte oss.

Feil Mulig årsak Tiltak 

Pumpen klarer ikke å suge, 
eller det tar veldig lang tid. 
Det kommer ingen væske ut 
på trykksiden. Etter stans 
klarer den ikke automatisk å 
suge selv, etter ny start. 

● Væskenivået I tanken foran pumpen er for 
lavt.

● Pumpen kjøres tørt

○Stopp pumpen og start på nytt etter
ny priming.

● En ventil på trykksiden er stengt
● En ventil ventilasjonssløyfen er stengt

○ Åpne ventilen helt og start på nytt

● Luftlekkasje på sugesiden
● Væskenivået I tanken foran pumpen er for 

lavt

○ Sjekk alle koblinger

○ Fyll tanken
● Trykksiden ender ikke mot

atmosfærisk trykk
○ Installer en ventilasjons sløyfe
○ Sjekk layout på trykksiden

● Magnetkoblingen virker ikke*
(Pumpehjul går ikke rundt)

○ Sjekk strømforbruk for å sikre deg at
pumpen ikke overbelastes.

○ Sjekk at pumpehjul ikke er blokkert
○ Sjekk viskositet og egenvekt på mediet.
○ Sjekk strøm og prøv på nytt.

NOTE: Kontakt oss hvis dette problemet   
vedvarer. 

● Feil hastighet på motor
● Feil dreieretning på motor

○ Sjekk kabling på motor.
○ Endre kabling

● Pumpen er plassert for høyt i forhold
til væskenivå på sugesiden

○ Flytt pumpen så den er innenfor
spesifikasjoner

○ Sjekk væskenivå I tanken foran
pumpen

● Egenvekt og/eller viskositet er for høyt
● Temperaturen på mediet er for høyt eller lavt

○ Sjekk temperatur, egenvekt og
viskositet på mediet

○ Endre temperatur, gjør sugeledning
kortere

● For lang sugeside ○ Gjør den kortere
● Feil frekvens på strøm ○ Endre så den passer med typeskiltet
● Blokkert sugeside
● Blokkert trykkside ○Åpne og fjern uønskede ting/partikler.

Ta forholdsregler mot dette.

● Defekt sugerør ○ Bytt rør
●Enden på trykksiden og ventileringsrøret

er under væskenivå.
○ Sørg for at disse ender i åpen atmosfære

● Løs flens eller lokk på kammer ○ Sjekk o-ring/pakning og trekk til

Den pumpede mengden er 
for lav. 

● Blokkert sugeside ○Åpne og fjern uønskede ting/partikler.
Ta forholdsregler mot dette.

● Luftlomme på sugesiden ○ Sjekk og juster sugerøret
●Pumpehjulet er delvis blokkert av

partikler
○ Åpne og rengjør

● Luftlekkasje på sugesiden ○Sjekk sugesiden, bytt eventuelle
pakninger/o-ringer og trekk til.

● Trykksiden er delvis blokkert ○Åpne og fjern uønskede ting/partikler.
Ta forholdsregler mot dette

●Motstand I rør på grunn av luftlomme. ○Sjekk og juster layout på røret

● Total løftehøyde er for høy. ○Om mulig endre rørgate så den
harmonerer med pumpens kapasitet

● Motor går feil vei. ○ Sjekk kabling. Bytt 2 strømførende
ledninger

*En bekreftelse på at pumpehjul og magnetkapsling ikke går/roterer synkront med drivmagnet.

Vedlikehold
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Feil   Mulig årsak Feilsøking 

Motor er for varm. 
● Feil i spenning
● Overbelastning

● Omgivelsestemperatur er
for høy

○ Sjekk spenning og frekvens
○ Sjekk at egenvekt og viskositet er

innenfor det pumpen takler
○ Sørg for god ventilasjon

Kapasiteten har minket ●Pumpens innløp er blokkert av
partikler

○ Rengjør og fjern partikler

Pumpen vibrerer og lager 
unormal støy 

● Bunnplate er festet godt nok
● Løse installasjons bolter
● Sugesiden er delvis blokkert/blokkert og

skaper kavitasjon
● Slitasje på lager/aksel i pumpe
● Innvendig magnet er ødelagt
● Balansen på drivmagnet er endret,

f.eks. på grunn av feil i motorens
lagringer

● Roterende deler kommer I kontakt med
stasjonære

● Slitasje eller manglende olje/fett I motorens 
lager.

○ Fest bunnplaten
○ Skru til boltene
○ Fjern partikler

○ Erstatt slitte deler
○ Erstatt innvendig magnet
○ Fjern det som skaper ubalanse, eventuelt

bytt lager i motor.

○ Erstatt defekte deler

○ Erstatt lagringer i motor

2. Vedlikehold og inspeksjon

Turning off power 

Wear protective 
gear 

Sterke magneter 
En magnetdreven pumpe har 2 sterke magneter. Det sterke magnetfeltet 
rundt pumpen kan påvirke personer som bruker f.eks. pacemaker på en 
negativ måte.  

Elektrisk sjokk 
Husk å skru av strømmen før du starter med vedlikehold/reparasjon. Vær       
sikker på at ingen skrur på strømmen samtidig som du holder på da dette 
kan føre til alvorlige ulykker. Sett gjerne opp ett skilt ved strømtilførselen for 
sikkerhets skyld. 

Bruk verne utstyr 
Bruk alltid verneklær som, briller, kjemikalieresistente hansker, maske og en 
hjelm under demontering, montering eller vedlikeholdsarbeid.  

 ADVARSEL 

Pass på fingrene 
Pumpens magneter er sterke, pass på så du ikke klemmer fingre under 
demontering, montering eller vedlikeholdsarbeid.  

Forsiktig 
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 Pass på å koble motoren som beskrevet i koblingsboksen

 Ikke demonter mer enn det som vises i denne manualen/deletegningen

 Steng ventiler på både suge- og trykksiden og drener pumpen før vedlikehold påbegynnes

 Magnetene i pumpen er sterke, pass på så du ikke klemmer fingrene under vedlikehold.
Pass på så det ikke fester seg metallpartikler etc. på magnetene før montering

 Magnetene kan også påvirke elektroniske kort, disker, klokker etc. Personer med pacemaker
må utvise forsiktighet da magnetene kan påvirke pacemaker.

 Pumper du varm eller kald væske vil pumpehus og rørelementer være påvirket av dette. La
disse stå å bli avkjølt/varmet opp til romtemperatur før pumpen dreneres og vedlikehold
påbegynnes

■ Daglig inspeksjon
1. Test alltid installasjonen for lekkasje før oppstart, den må være helt tett.

2. Sjekk at pumpen går still og rolig, uten støy og vibrasjon..

3. Sjekk væskenivå og trykk i tilførselstank

4. Under drift, sjekk at kapasitet på pumpen er etter merkeskiltet og at effektbehov på motor er etter
motorens merkeskilt.

NOTE Utløpstrykket på pumpene endrer seg proporsjonalt med væskens egenvekt. Har du 
installert et vakuum- eller trykk måler bør dette være avstengt under drift og kun åpnes for 
sjekk av verdier. Dette for å spare måleren for belastninger som kan oppstå under unormal 
drift, f.eks. væskeslag. 

5. Har du installert en back-up pumpe sjekker du også denne med jevne mellomrom.

6. Sjekk mengde og trykk, samt motor belastning for fluktuering under drift, gjør de det, se.
"1. Feilsøking" for mulige årsaker.

Bolter og muttere kan løsne under oppstart og drift, spesielt der hvor temperaturen 
fluktuerer. Sjekk alltid disse under periodisk vedlikehold. Trekk til om nødvendig.  
Moment for tiltrekking er beskrevet på side 37, krysstrekk alltid.  

Forsiktig 
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■ Periodisk inspeksjon
For å sikre deg en effektiv og sikker drift bør periodisk inspeksjon utføres. Ved hjelp av manometer og 
mengdemåler kan visuell sjekk utføres regelmessig, ved avvik fra normalen bør pumpen åpnes for sjekk. 
Styrken i magnetene er sterk, pass på så du ikke klemmer fingre. Magneten kan også påvirke klokker, 
magnetkort etc. Personer med pacemaker må utvise stor forsiktighet da denne kan bli påvirket av sterke 
magneter. 

Intervall Dele betegnelse Inspiser Tiltak 

Hver 6. måned 
(Før en inspeksjons 
rapport) 

Driv magnet enhet 

● Spor etter slitasje
● Sjekk at drivmagneten er

skikkelig festet til motorakselen
via Set skruene

● Sentrering av drivmagnet og
motoraksel, (maks 1/10 mm)

○ Ved slitasje kontakter du oss.
○ Er magneten løs, sentrer og fest

den igjen.

○ Trekk til Set skruer eller erstatt
drivmagneten med en ny
(Kontakt oss).

Bakre hus 

● Sjekk innvendig slitasje
● Skader
● Slitasje på trust ring
● Avleiringer, partikler etc.

○ Kontakt oss
○ Erstatt
○ Kontakt oss
○ Rengjør, ved skade, bytt

Magnet kapsel 

● Slitasjespor på magnetkapsel
● Skader på magnetkapsel
● Skader på lagring
● Pumpehjulet sitter løst på

magnetkapsel

○ Kontakt oss.
○ Kontakt oss
○ Erstatt lagring
○ Erstatt festepinner eller kontakt

oss

Pumpehjul 

● Slitasje på slite-ring
● Skader
● Avleiringer, partikler etc.
● Skade på pumpehjul

○ Erstatt
○ Erstatt
○ Rengjør
○ Erstatt

Fremre hus 

Bakre hus 

● Avleiringer, partikler
● Skader
● Slitasje, spor av slitasje

eller skader på slite-ring
● Skade eller svelling på o-ring
● Generelt spor av slitasje

○ Rengjør
○ Erstatt
○ Kontakt oss
○ Erstatt
○ Kontakt oss

Aksel ● Skader
● Slitasje

○ Erstatt
○ Kontakt oss
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Lager        Innv. Dia        Utv.Dia 

■ Grensemål for slitasje på aksel og lager

Modell 

Del 

SMX-F22/-44 SMX-F54 
Fabrikk Grense Slitasje 

dybde 
Fabrikk Grense Slitasje 

dybde 
Lager innv. diameter Ø 18.0mm Ø 19.0mm 1.0mm Ø 24.0mm Ø 25.0mm 1.0mm 

Aksel utv. diameter Ø 18.0mm Ø 17.0mm 1.0mm Ø 24.0mm Ø 23.0mm 1.0mm 

    Bakre hus  

 Innløps ring        Bakre trustring 

    Pumpehjul    Pumpe hjul  (SMX-F22/44 RF 
type) 

 Bakre trust lager 

Magnetkapsel 

      Bakre hus    Magnetkapsel 
 Aksel 

1. Verdiene over viser grensemål for slitasje på lager og aksel.
2. Ved avvik på noen av målene over skal delene byttes

<Eksempel>
Innvendig diameter på lager er Ø18.7 Slitasje dybde er 0.7mm (Innenfor slitasjegrense) 
Utvendig diameter på aksel er Ø17.5 Slitasje dybde er 0.5mm (Innenfor slitasjegrense) 
Total klaring blir derimot 1.2mm. I dette tilfelle skal lager erstattes da slitasjen her er større enn 
akselen. For optimal drift videre vil vi likevel anbefale at begge deler skiftes. 

3. Deler som beskrevet over vil ofte være utsatt for slitasje i forbindelse med oppstart, men dette er ikke
unormalt. Sjekk gjerne delene innenfor 100 timer etter oppstart.

■ Slitasje grense for innløps ring på pumpehjul.
Sjekk slitasje grad.

Tykkelse 

NOTE: Innløps ring er ca. 2 mm i 
forkant av pumpehjul ved 
levering fra fabrikk.  Den må 
byttes før den slites helt ned. 

Steg 
Pumpehjul

Innløps ring 

Tykkelse fra fabrikk    Slitasje grense 

7.5 mm 5.5 mm 
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3. Deler og slitedeler
Viktige deler er nødvendig for en lang tids kontinuerlig drift. Vi anbefaler at du som minimum holder 
slitedeler på lager. Listen under viser artikler med originale delenummer og benevnelse.  

1. Delenavn og nummer (Se side 8 & 9 "4. Delenavn".)
2. Pumpens modell, identifikasjonskode og serienummer (Se pumpens navneplate.)
3. Tegningsnummer for originaltegningen

■ Dele liste <SMX-F22>

No Delenavn Materiale 
Delenummer 

SMX-F220 SMX-F221 SMX-F222 
1 Fremre pumpehus CFRETFE SMF0001 

2 

Bakre 
pumpehus 
(for CF•RF) 

Pumpehjul 

V CFRETFE SMF0002 - 
Y CFRETFE SMF0003 - 
T CFRETFE - SMF0052 
X CFRETFE - SMF0052 

Bakre 
pumpehus 
(for KK) 

Pumpehjul 

V CFRETFE SMF0004 - 
Y CFRETFE SMF0005 - 
T CFRETFE - SMF0053 
X CFRETFE - SMF0053 

3 Bakre hus CFRETFE SMF0006 

4 Volute spacer Pumpehjul 

V CFRETFE SMF0007 - 
Y CFRETFE SMF0008 - 
T CFRETFE - SMF0054 
X CFRETFE - SMF0007 

6 Plate CFRETFE SMF0009 
7 Hette CFRETFE SMF0010 
8 Drenering CFRETFE SMF0011 

9+29 

Pumpehjul 
 (for CF•RF) Pumpehjul 

V CFRETFE SMF0012 - 
Y CFRETFE SMF0013 - 
T CFRETFE - SMF0055 
X CFRETFE - SMF0098 

Pumpehjul 
  (for KK) Pumpehjul 

V CFRETFE SMF0014 - 
Y CFRETFE SMF0015 - 
T CFRETFE - SMF0056 
X CFRETFE - SMF0099 

11 Magnetkapsel enhet 
CF - SMF0017 SMF0058 SMF0066 
RF - SMF0018 SMF0059 SMF0067 
KK - SMF0019 SMF0060 SMF0068 

19 Flens CFRETFE SMF0031 
26.1 Bakre trust ring (for RF) Alumina ceramic SMF0037 

26.2 Bakre trust 
For CF•KK CFRETFE SMF0038 
For RF CFRETFE SMF0039 

27 Aksel 
For CF•RF Alumina ceramic SMF0040 
For KK SiC SMF0041 

30 Pakning 
V FKM SMF0042 
E EPDM SMF0043 

31.1 O ring (for bakre hus) 
V FKM SMF0044 
E EPDM SMF0045 

31.2 O ring (for drenering/flens) 
V FKM SMF0046 
E EPDM SMF0047 

31.3 O ring (for bakre pumpehus) 
V FKM SMF0048 
E EPDM SMF0064 

31.4 O ring (for hette) 
V FKM SMF0050 
E EPDM SMF0051 



<SMX-44> 
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No Delenavn Materiale 
Delenummer 

SMX-F441 SMX-F442 SMX-F443 
1 Fremre pumpehus CFRETFE SMF0072 

2 
Bakre pumpehus (for CF•RF) CFRETFE SMF0073 
Bakre pumpehus (for KK) CFRETFE SMF0074 

3 Bakre hus CFRETFE SMF0006 

4 Volute spacer Pumpehjul 
T CFRETFE SMF0075 - 
Y CFRETFE SMF0076 - 
X CFRETFE - SMF0092 

6 Plate CFRETFE SMF0077 
7 Hette CFRETFE SMF0010 
8 Drenering CFRETFE SMF0011 

9+29 

Pumpehjul 
(for CF•RF) Pumpehjul 

T CFRETFE SMF0080 - 
Y CFRETFE SMF0079 - 
X CFRETFE - SMF0093 

Pumpehjul 
(for KK) Pumpehjul 

T CFRETFE SMF0080 - 
Y CFRETFE SMF0081 - 
X CFRETFE - SMF0094 

11 Magnetkapsel enhet 
CF - SMF0058 SMF0066 
RF - SMF0059 SMF0067 
KK - SMF0060 SMF0068 

19 Flens CFRETFE SMF0085 
26.1 Bakre trust ring (for RF) Alumina ceramic SMF0037 

26.2 Bakre trust 
for CF•KK CFRETFE SMF0038 
for RF CFRETFE SMF0039 

27 Aksel 
for CF•RF Alumina ceramic SMF0040 
for KK SiC SMF0041 

30 Pakning 
V FKM SMF0086 
E EPDM SMF0087 

31.1 O ring (for bakre hus) 
V FKM SMF0044 
E EPDM SMF0045 

31.2 O ring (for drenering) 
V FKM SMF0046 
E EPDM SMF0047 

31.3 O ring (for bakre pumpehus) 
V FKM SMF0088 
E EPDM SMF0089 

31.4 O ring (for hette) 
V FKM SMF0050 
E EPDM SMF0051 

31.5 O ring (for Flens) 
V FKM SMF0090 
E EPDM SMF0091 
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<SMX-F54> 

No Delenavn Materiale 
Delenummer 

SMX-F542 SMX-F543 SMX-F545 
1+6.2 Fremre pumpehus CFRETFE SMF0163 

2 
Bakre pumpehus (for CF•RF) CFRETFE SMF0107 
Bakre pumpehus (for KK) CFRETFE SMF0108 

3 Bakre hus CFRETFE SMF0109 

4 Volute spacer Pumpehjul 

Z CFRETFE - SMF0143 
V CFRETFE SMF0110 
T CFRETFE - - SMF0110 
Y CFRETFE - SMF0144 
X CFRETFE - - SMF0144 

6.1 Plate CFRETFE SMF0111 
7 Hette CFRETFE SMF0010 
8 Drenering CFRETFE SMF0011 

9+29 

Pumpehjul 
(for CF•RF) Pumpehjul 

Z CFRETFE - SMF0145 
V CFRETFE SMF0113 
Y CFRETFE - - SMF0113 
T CFRETFE - SMF0146 
X CFRETFE - - SMF0146 

Pumpehjul  
(for KK) Pumpehjul 

Z CFRETFE - SMF0147 
V CFRETFE SMF0114 
Y CFRETFE - - SMF0114 
T CFRETFE - SMF0148 
X CFRETFE - - SMF0148 

11.1 Magnetkapsel enhet 
CF - SMF0115 SMF0149 
RF - SMF0116 SMF0150 
KK - SMF0117 SMF0151 

11.2 Låsepinne CFRETFE SMF0118 
19.1 Flens 40A CFRETFE SMF0085 
19.2 Flens 50A CFRETFE SMF0119 

26 Bakre trust 
for CF•RF Alumina ceramic SMF0120 
for KK SiC SMF0121 

27 Aksel 
for CF•RF Alumina ceramic SMF0122 
for KK SiC SMF0123 

30 Gasket 
V FKM SMF0124 
E EPDM SMF0125 

31.1 O ring (for bakre hus) 
V FKM SMF0126 
E EPDM SMF0127 

31.2 O ring (for drenering) 
V FKM SMF0046 
E EPDM SMF0047 

31.3 O ring (for bakre pumpehus) 
V FKM SMF0128 
E EPDM SMF0129 

31.4 O ring (for hette) 
V FKM SMF0050 
E EPDM SMF0051 

31.5 O ring (for Flens 40A) 
V FKM SMF0090 
E EPDM SMF0091 

31.6 O ring (for Flens 50A) 
V FKM SMF0130 
E EPDM SMF0131 



- 33 -

4. Demontering og montering

Motor aksel 

Motor brakett 

set skrue 

 Drivmagnet  

Bolt

Fjærskive 

Bakre hus support 

Bakre hus 

O ring Skive 
Fjærskive 

Bolt 

Bolt 

 Bolt        Fjærskive        

Fjærskive 

Fot 

Pinnebolt 

*Bakre trust ring 
(Bare for SMX-F22RF & F44RF)

Pumpehjul 
 (Pumpehjul + innløps ring) 

  Volute spacer 
Aksel 

Bakre trust 

Magnetkapsel enhet 
(Magnetkapsel + lager) 

Lokk 

O ring 

O ring 
Rear case 

Sekskant 
bolt 

Fjærskive 
Skive

    <SMX-F54> 

Drenering 
O ring 

Plate 
Magnetkapsel enhet 
(Magnetkapsel + lager) 

                      

Mutter/Skive 
 Hette 

Fremre hus 
Skive 

Fjærskive 

Mutter og hette 

Låsepinner Pumpehjul 
(Pumpehjul + Innløps ring

Pakning 
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■ Verktøy

Navn SMX-F22/-44 SMX-F54 Merknader
1.Fastnøkkel 13mm,17mm 17mm, 19mm En av hver
2.Unbrako 6mm 4mm, 8mm En av hver
3.T-unbraco 13mm 17mm
4.Flat skrutrekker ×1
5.Tang (med lang nese) ×1
6.Plast hammer ×1

■ Demontering
1. Drener pumpen gjennom dreneringspluggen (Det er ikke mulig å tømme 100%.).

2. Løsne pumpeenheten fra motor braketten og dra enheten løs, deretter drenerer du resten av
pumpehuset.  OBS på at motoren er påvirket av magnetkreftene, sjekk derfor at braketten er festet i
fundament/gulv før du drar pumpeenheten løs fra braketten.

NOTE: Ikke tilt pumpe enheten, den kan da sette seg fast i braketten. Dytt den på plass 
igjen og dra den pånytt aksialt rett ut. 

Det er sterke magnetkrefter i sving, vær varsom så du ikke klemmer fingrene mellom de 
forskjellige delene. 

FORSIKTIG 

Fremre hus 

Drenering 

Bruk vernetøy som sikkerhetsbriller og hansker for å unngå skader fra kjemikalier 

FORSIKTIG 

Fremre hus 
Bakre hus 

Bakre hus 
støtte 

Motor 

Brakett 

Pumpe enhet 

Bakre pumpehus 

Bakre hus 

Fremre hus Bakre hus 
støtte 



- 35 -

NOTE: Skru to M10×50 bolter på hver side av pumpehuset for å løsne pumpe enheten 
fra braketten. La boltene stå, du får behov for dem under montering. 
Du skrur dem bare motsatt vei til pumpe enheten er helt inn mot braketten. Pass på så 
du ikke klemmer fingrene. 
For SMX-F54 bruker du de medfølgende boltene, for øvrige modeller bruker du 
M10×50 bolter som du kjøper separat. 

3. Skru løs de 3 sekskantboltene som holder bakre hus støtten til pumpe enheten.

Bakre hus støtte 

Bakre hus 

Bakre 
pumpehus

4. Fjern alle hettene ved bruk av en tang.
NOTE: Bruk en tang og klem den sylindriske hetten for å dra den rett ut. 

Hette 

Fremre hus 
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5. Løsne de 5 boltene som vist her

Ta dem vekk. 

6. Fjern støtten for det bakre huset, det bakre huset, Pumpehjul og magnet enhet fra pumpe enheten.
(Modellene SMX-F22 & -F44 RA har en bakre trust ring. Pass på så du ikke mister den).

7. Løsne boltene som holder fremre og bakre pumpehus slik at du kan dele dem.

8. Dra ut pumpehjulsenheten, pass på så du får med deg hele enheten

9. Varm det bakre huset i varmt vann før du tar ut aksel, trust ring og trustlager.

NOTE: Trust ring er kun på SMX-F22 og F44

Bakre hus            
Bakre trustlager 

*Bakre trust ring
(SMX-F22/-F44 RF)

Aksel 

Bakre pumpehus 
Fremre hus 

Pumpehjuls enhet 

Magnetkapsel enhet 
Bakre hus støtte 

*Bakre trust ring
(SMX-F22RA & -F44RA)

Aksel 

Bakre hus Bakre hus 

FORSIKTIG 

Vær forsiktig da resterende væske vil lekke ut nå. 
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Fremre 
pumpehus 

Bakre 
pumpehus 

Plate 

Pakning  

Sekskant 
bolt 

10. Løsne alle boltene fra fremre huset og skill
fremre og bakre hus

NOTE: Ta vekk skilleplaten SMX-F54.

Fjærskive 
Skive 

Skilleplate 
(SMX-F54) 

Skive     
Mutter  

Hette 

11. Fjern plate, pakning og o-ring.

       Pakning 

 Bakre pumpehus 

*Volute
spacer

12. Fjern mellomstykke (volute spacer) (ved behov).
NOTE: Den er plassert for mer effektiv fjerning av gass og sørger 
derfor til hurtigere selvsugings funksjon, se til at den kommer på plass 
igjen. 

O ring Bakre pumpehus

Plate 
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■ Montering
INSPEKSJON 

Pass på at magnetkapsel er ren og fri for metallpartikler og støv. 

FORSIKTIG 

Pass på at O-ring er fri for skade, om nødvendig monterer du en ny. 

1. SMX-F22/44, Monter O-ring og hette til dreneringen på fremre pumpehuset. Monter pakningen på platen,
vær sikker på at den sitter godt i sporet på platen.

   Fremre pumpehus 

                Drenering 

2. Monter o-ring og plate (og mellomstykke hvis det et slikt der) på bakre pumpehus
(mellomstykket har en monterings retning!).

O ring Bakre pumpehus 

Plate 

Pakning   

 Mellomstykke 
     Bakre pumpehus 
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3. SMX-F54: Monter sammen pumpehuset. For å hindre at o-ringen og platen beveger seg skrur du 
boltene løst til. Monter platen mot det fremre huset, så monterer du på det bakre huset mens du holder 
forparten med platen.

       Bakre hus        

      Plate       Sekskant bolt       

       Fremre hus        Pakning  

 Fjærskive og skive 

     Skilleplate (SMX-F54)  

      Skive, mutter og hette 

4. Monter akselen i det bakre huset, den skal gå gjennom bakre trust.

  Bakre trustlager              Aksel 

  Bakre trust ring             Bakre hus           Pumpehjul 
       Bakre hus 

          Aksel            Magnetkapsel 

5. Fest pumpehjulet på magnetkapselen med lagring og sett hele enheten inn på akselen. (For SMX-F22RF
& -44RF, monterer du bakre trust ring på akselen før du setter enheten inn på akselen). Det er mulig
den må presses på plass. Så monterer du hele pumpehjulsenheten i det bakre huset.

NOTE: Se side 41-44 for montering av pumpehjul og magnetkapsel til en enhet. 

6. Plasser støtten for bakre huset mens du holder det bakre huset på plass i det bakre pumpehuset. Skru
løst til støtten for det bakre huset ved hjelp av bolter og pumpeenheten ved hjelp av mutrene.

Bakre pumpehus 

Fremre hus 

Bakre hus 

Støtte for bakre hus 

Bolter for feste av støtteplaten (Sekskant bolter) 
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7. Skru til med følgende moment.
<Moment>   Pumpeenhet 

Bolt størrelse Moment 
M8 11.8 N‡m 

M10 14.7 N‡m 

Syrefaste bolter og mutre har lett for å skjære seg. 

FORSIKTIG 
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8. Bruk spacer (eller boltene for demontering) for å sikre deg at du ikke klemmer fingrene når du monterer
sammen igjen pumpe enheten med braketten.  Bruker du spacer må du passe på så ikke pumpe enheten
smeller hardt mot braketten.

NOTE: Skru ned to M10×50 bolter på hver side av pumpehuset for å montere pumpe 
enheten med braketten. Dette sikrer en snill montering. 
Du skrur dem ned til pumpe enheten er helt inn mot braketten. Pass på så du ikke 
klemmer fingrene. 
For SMX-F54 bruker du de medfølgende boltene, for øvrige modeller bruker du 
M10×50 bolter som du kjøper separat. 

9. Skru fast braketten og pumpe enheten.

FORSIKTIG 

Spacer eller bolter 

      Pumpe enhet 
Brakett 

Pass på så du ikke klemmer fingrene. Det er sterke magnetkrefter som vil tvinge 
brakett og motor sammen med pumpe enheten. 
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■ Pumpehjul og magnet kapsel
<SMX-F22 & -F44>
Demontering av pumpe hjuls enhet
Slå løst på baksiden av pumpehjulet mens du holder i magnetkapselen. Bruk f.eks. en plasthammer.

NOTE: Klarer du ikke å løsne pumpehjulet fra magnetkapselen ved hjelp av ovennevnte prosedyre
legg hele enheten i varmt vann (80oC) for noen minutter før du prøver igjen. 

Montering av pumpehjul 
Press pumpehjulsenheten på magnetkapselen slik at delene passer sammen. Pass på at hullet I 
magnetkapselen passer med U hullet I pumpehjulet og at det ikke er noen klaring mellom delene etter 
montering.  

NOTE: Virker det for trangt varmer du opp magnetkapselenheten i varmt vann, 80°C i ca.  fem 
minutter. 

Slå på baksiden av pumpehjulet. 

Magnetkapsel 
Pumpehjul 

    FORSIKTIG 

   FORSIKTIG, varmt vann 

Pass på så du ikke skader deg i varmt vann 
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<SMX-54> 
Pumpehjulet er festet til magnetkapsel med 2 låsepinner. Disse må fjernes før du kan løsne pumpehjulet 
fra magnetkapselen. Magnetkapselen har 2 store hull for låsepinnene og 2 mindre hull for kjøling.  
Pumpehjulet har 2 U-formede hull for kjøling og 2 hull for låsepinnene. Press pumpehjulet på plass, pass 
på at de U-formede hullene passer mot kjølehullene på magnetkapselen.  

Skille pumpehjul fra magnetkapsel 

Skru låsepinnene 90o mot klokken. Du kan gjerne bruke en flat skrutrekker til dette, Du dytter låsepinnene ut ved 
hjelp av samme verktøy, sitter de godt kan du slå løst på skrutrekkeren.

       Hull 

Hull: ø 6mm 

   Låsepinner 

Låsepinner monteres fra innsiden av 
magnet kapselen gjennom motsvarende 
hull i pumpehjulet 

U-formet hull
Hull for kjøling: ø 3mm 

Låsepinner 

a. Roter 90o med pilene
Pumpehjul 

Magnetkapsel b. Dytt innover for å løsne.
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a. Låsepinnene kan også løsnes fra innsiden, bruk en 4mm unbrakonøkkel og skru med klokka. Etter at du
har løsnet låsepinnene dytter du de ut som beskrevet under.

NOTE: Skrur du feil vei vil du ødelegge låsepinnene. 

b. Etter at låsepinnene er fjernet kan du enkelt skille pumpehjul og magnetkapsel. Om nødvendig kan du
bruke en plasthammer og slå løst på pumpehjulet mens du holder godt i magnetkapselen.

NOTE: Klarer du ikke å skille enheten som beskrevet over legger du hele enheten i varmt 
vann i 5 min. (80°C) Så kan du prøve å slå på baksiden av pumpehjulet som 
beskrevet over.  

FORSIKTIG 

Låsepinner 
a. Roter 90o med pilene
b. Dytt innover Pumpehjul 

Slå på baksiden av 
pumpehjulet 

Magnetkapsel 
Pumpehjul 

   Pass på ved bruk av varmt vann 
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Montering av pumpehjul 
Press pumpehjulet ned på magnetkapselen, pass på så de forskjellige hull passer sammen og at pumpehjulet 
er presset helt ned på magnetkapselen. Det skal ikke være klaring mellom pumpehjul og lagring, ref. tegning 
under.   

NOTE: Virker det for trangt varmer du opp magnetkapsel enheten i varmt vann, 80°C i ca. 
fem minutter. 

a. Etter at du har presset pumpehjulet på plass, monterer du låsepinnene. Bruk en flat skrutrekker utenfra for
å dreie låsepinnene 90o med klokken samtidig som du holder fingrene over låsepinnen innenfra. Du hører
et klikk når låsepinnene er på korrekt plass.

U-formet hull/ Ø3mm hull
(Kjøling) (Kjøling)

Lagring 

Ø6mm hull  
(For låsepinnen) 

Ingen klaring 
mellom lagring 
og pumpehjul 

  Pumpehjul Hull (For 
låsepinne) 

Magnetkapsel 

FORSIKTIG 

Låsepinner 

a. Monter låsepinnene
innenfra Pumpehjul 

Magnet kapsel b. Roter 90o med pilene.

     Pass på hvis du bruker varmt vann. 
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b. Låsepinnene kan også låses ved bruk av en 4mm unbrakonøkkel innenfra. Da må du skru mot klokka.

NOTE: Skrur du feil vei vil du ødelegge låsepinnene.

5. Vekt
Tabellen viser vekt for hver modell, OBS på at motor ikke er med her. 

Modell Motor Pumpevekt 
SMX-F220 0.37kW 14kg 
SMX-F221 0.75kW 17kg 
SMX-F222 1.5kW 18kg 
SMX-F441 0.75kW 19kg 
SMX-F442/-443 1.5kW/2.2kW 19kg 
SMX-F542/-543 1.5kW/2.2kW 28kg 
SMX-F545 4.0kW 36kg 

*Vekten over beskriver vekt kun på pumpen. Motor er ikke med.

*Finn vekten på motoren I motor databladet, så har du vekten på hele enheten montert med motor

Låsepinner 

a. Monter innenfra.
b. Roter 90o med pilene Pumpehjul 
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■ Demontering av drivmagnet
Følg denne beskrivelsen:
<Pumper med 0.75, 1.5, 2.2, 3.7 eller 4.0kW motor>
- Fjern pumpehuset fra motoradapteret.
- Fjern adapteret fra motoren.
- Løsne drivmagnet fra motorakselen.

<Pumper med 0.37 eller 0.4kW motor>
- Fjern pumpehuset fra motoradapteret
- Løsne drivmagneten fra motorakselen
- Fjern adapteret fra motoren

■ Montering av drivmagnet

1. Vær sikker på at motoren er koblet fra strøm.
En utilsiktet start vil kunne føre til personskade

2. Gjør rent akselens overflate samt
drivmagnetens innvendige flater for aksel. Vær
forsiktig så du ikke mister drivmagneten, og
hold den unna magnetiske partikler/støv.

3. For pumper med 0.75, 1.5, 2.2, 3.7 or 4.0kW
motor monterer du først på drivmagneten, og
deretter adapteret til motoren.  
For pumper med 0.37/0.4kW motor (SMX-                                                                                                            
F220), monterer du først adapteret med de 4 x
M8×20 sekskant boltene og medfølgende skiver
før du monterer drivmagneten på akselen.

Fjærskive (M8)

Pumper med 0.37/0.4kW motor 
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4. Gjør rent akselens overflate samt
drivmagnetens innvendige flater for aksel. Vær
forsiktig så du ikke mister drivmagneten, og
hold den unna magnetiske partikler/støv.

5. Løsne sett skruene I magneten slik at de ikke er
til hinder når du skal montere magneten på
akselen.

6. Pass på at kilen sitter på plass I motorakselen.

7. Skli magneten helt inn på akselen, du vil se at
akselen fluktuerer med drivmagneten innvendig
i magneten. Sklir den ikke lett ned på akselen,
ta den av igjen og gjør rent. Sjekk også kilen en
gang til, og juster om nødvendig.

Pumper med 0.75, 1.5, 2.2, 3.7 
eller 4 kW ’s motor 

Pumper med 0.37/0.4kW’s motor 
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8. Sjekk at mål “H” er ifølge tabell under. Juster drivmagneten ved avvik.

Motor 

Pumper med 0.75, 1.5, 2.2, 3.7 eller 
 4.0kW’s motor 

Modell Motor [kW] Poler H [mm] 

SMX-F 

221 0.75 119 
222 1.5 123 
441 0.75 119 
442 1.5 123 
443 2.2 123 
542 1.5 123 
543 2.2 123 
545 3.7/4.0 143 

Motor Adapter 

H 

Pumper med 0.37 
eller 0.4kW motor 

Drivmagnet 

Model Motor output [kW] Poles H [mm] 
SMX-F 220 0.37/0.4 2 0 

H 

Driv magnet 
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9. Bruk en passende momentnøkkel og fest sett skruene med 12N·m for å sikre magnetens posisjon på
akselen. For pumpene med 0.37 or 0.4kW’s motor (SMX-F220), kommer du til sett skruene gjennom
hullet i adapteret.

Pumper med 0.75, 1.5, 2.2, 3.7 eller 4.0kW’s motor 

Pumper med 0.37/0.4kW’s motor 

10. Kontroller at magneten sitter godt fast slik at den ikke løsner under drift.

11. Monter adapteret på motoren igjen (Pumper med 0.75, 1.5, 2.2, 3.7 eller 4.0kW’s motor).

NOTE: Monter alltid adapteret på motoren før du monterer på pumpeenheten. 
Det er sterke magnetkrefter mellom magnetene, monter derfor alltid først adapteret på 
motoren før du monterer sammen resten av pumpen.  Husk å følge monteringen gitt 
tidligere i manualen. 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY 
ORIGINAL VERSION 

(SUPPLIER’S NAME) 
WE 

IWAKI CO., LTD. 
(ADDRESS) 

6-6 2-CHOME KANDA-SUDACHO CHIYODA-KU TOKYO JAPAN
(PRODUCT) 

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCTS 

SELF-PRIMING MAGNETIC DRIVE PUMP 
(MODEL NAME) 

SMX/ SMX-F SERIES 
TO WHICH THIS DECLARATION RELATES ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING 
STANDARDS OR DIRECTIVES AS FAR AS APPLICABLE 

(DIRECTIVES) 

MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC (ANNEX IIA) 
RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU 

(STANDARDS) 

EN ISO12100 EN809 EN50581 
(A PERSON WHO IS AUTHORISED TO COMPILE THE TECHNICAL FILE 
IN THE COMMUNITY) 

IWAKI EUROPE GMBH 
SIEMENSRING 115 D-47877 WILLICH GERMANY 

NOTE: THIS DECLARATION BECOMES INVALID IF TECHNICAL OR OPERATIONAL 
MODIFICATIONS ARE INTRODUCED WITHOUT THE MANUFACTURER’S CONSENT. 

KAZUNARI NISHIKUBO 

SENIOR GENERAL MANAGER, QUALITY ASSURANCE HEAD OFFICE 

(PLACE AND DATE OF ISSUE) (NAME AND SIGNATURE OR EQUIVALENT MARKING OF AUTHORIZED PERSON) 

DOCUMENT NO. IS-51K-337-3 
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Informasjon om CE deklarasjonen 

■ Informasjon gjeldende CE deklarasjonen på pumpeenhet når motor monteres av bruker.

Vi bekrefter herved CE deklarasjonen på pumpen med bakgrunn i at instruksjoner gitt i
denne manualen følges under bruk.

- Motor deklarasjonen er i henhold til relevante EC direktiver

- Motorens IEC norm må følge pumpens slik at den passer 100%

- Motor må være montert på pumpen ifølge denne manualen

- Jording må være utført

- Pumpen må ikke males over original maling

Alle videreselgere/forhandlere som monterer sammen pumper og selger den som en 
komplett enhet må bekrefte alle relevant EC direktiver. Da vil videreselger/forhandler 
bli fabrikant og ansvarlig for at enheten er i henhold til alle direktiver og CE godkjent.  
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	Manualen bør oppbevares lett tilgjengelig for operatører
	Kontakt oss eller din leverandør ved spørsmål.
	For sikker og korrekt behandling av pumpen
	 Delen om "Sikkerhets instruksjoner" beskriver viktige detaljer omkring hvordan du skal behandle produktet.  For å unngå skade på personell og eiendom bør du lese nøye gjennom denne delen.
	 Observer instruksjonene merket med "ADVARSEL" og "FORSIKTIG" i manualen. Disse instruksjonene er viktige for å beskytte deg selv og andre fra farlige situasjoner.
	  Symbolene I denne manualen har følgende betydning:

	Symboler
	Indikerer at du må være spesielt oppmerksom, les nøye gjennom beskrivelsen.
	Indikerer et forbud, les nøye gjennom beskrivelsen.
	Indikerer et krav til bruk, drift og vedlikehold. Følger du ikke dette kan det føre til feil bruk og skade på pumpe.
	Eksport restriksjoner
	● Hold medisinske elektriske apparater unna magnetfeltet
	● Koble fra strøm
	● Bruk verne utstyr
	● Ikke modifiser pumpen
	● Når du skal pumpe farlige væsker
	Vær ekstra forsiktig.  Pumpehuset til SMX-F pumpen har plasser                                                     hvor det f.eks. kan være igjen gasser.

	● Bruk montert øyebolt for løfting Er det montert en slik bruk den når du skal løfte pumpeenheten. Bruk gjerne en kran e.l. Litt avhengig av vekt og størrelse kan det være lurt å alliere seg med en kollega for å sikre flytting/transport av pumpeenhet.
	● OBS: Sterkt magnet felt
	● Operatør
	● Spesifisert formål
	Å bruke pumpen til et formål enn det på forhånd spesifiserte kan føre til skade på personell, eiendom og utstyr

	● Strømtilførsel
	Ikke bruk annen tilførsel enn det som er spesifisert på motorskiltet. Det kan føre til havarert motor eller i verste fall brann.

	● Ventilasjon
	Forgiftning kan oppstå ved håndtering av giftige væsker. Sørg for god ventilasjon.

	● Tiltak mot lekkasjer og utslipp
	Forebygg mot lekkasjer fra pumpe, rør, ventiler etc. Bruk egnet utstyr for å unngå lekkasjer og mot personell, eiendom og miljø.

	● Unngå tørrkjøring
	Kjører du pumpen uten væske oppstår friksjonsvarme som vil skade de innvendige delene i pumpen. Dette kan f.eks. oppstå hvis du kjører pumpen med stengt ventil på sugesiden.

	● Ikke plasser pumpen I et brannfarlig område
	For å unngå risiko for brann skal ikke pumpen plasseres I et brannfarlig område.

	● Utpakking
	Sjekk emballasjen for skade, pass på så den ikke står på hodet. Vær forsiktig så du ikke blir skadet av stifter eller trefliser.

	● Ikke stå på pumpen
	Ikke bruk pumpen som plattform. Skade og/eller ødelagt utstyr kan skje hvis pumpen f.eks. velter.

	● Berøring av pumpe og tilhørende utstyr ved pumping av varm væske
	Ikke ta på pumpe eller tilhørende rør og ventiler uten å bruke vernehansker mot høy temperatur. Du risikerer brannskader.

	● Jording
	Risiko for elektrisk sjokk. Ikke kjør pumpen uten at du har forsikret deg om at den er forskriftsmessig jordet.

	● Installer en jordfeilbryter
	Risiko for elektrisk sjokk. Ikke kjør pumpen uten at du har forsikret deg om at en forskriftsmessig jordfeilbryter er montert.

	● Begrensninger i lagrings- og driftsområde
	Ikke installer eller lagre pumpen I følgende områder:
	1. Ved omgivelses temperatur over 40 C eller under 0 C.
	2. Ved luftfuktighet over 85% RH eller under 35% RH.
	3. I ATEX område, med unntak for godkjente typer
	4. I områder utsatt for vind og regn, med unntak for godkjente typer
	5. Hvor pumpen påvirkes av vibrasjoner.
	6. I sterkt korrosive områder, f.eks. med klorgass.

	● Partikler og ukjente elementer
	Oppstår det problemer med partikler, skru av strømmen, åpne pumpen og fjern dem. Bruk av pumpe i slike applikasjoner vil føre til skade.

	● Statisk elektrisitet
	Når du pumper væsker med lav elektrisk konduktivitet som ultra rent vann og fluor inaktive væsker kan statisk elektrisitet oppstå i pumpen.  Ta forhåndsregler som fjerner statisk elektrisitet.

	● Destruksjon av pumpe
	Følg alltid lokale regler og lover når du skal kaste en defekt pumpe. Kontakt et lisensiert industriavfalls selskap. IWAKI Norge AS er medlem av RENAS AS.


	1. Utpakking & Inspeksjon 6
	2. Produkt beskrivelse 7
	3. Modell kode 7
	4. Dele navn 8
	Når du pakker ut produktet er det greit å sjekke følgende punkter. Finner du problemer skal du snarest kontakte din leverandør.
	Lokk for fylling
	Suge stuss
	Pumpe enhet
	Trykk stuss
	Motor navneplate
	"Pil" etikett for dreieretning
	Drenering
	Motor (Driv enhet)
	Base
	Pumpe skilt

	2. Produkt beskrivelse
	SMX-F serien er en selvsugende sentrifugalpumpe og er magnetdreven. Magnetiske krefter roterer et pumpehjul for å transportere væske.

	3. Modell kode
	a b c d e f g

	4.  Tegning
	1. Før installasjon 12
	2. Lokalisering av installasjon 13
	3. Installasjon 13
	4. Rørgate 14
	5. Kabling 17
	Har du et system med positive tilførsel av væske følger du de beskrivelsen under når du starter/stopper pumpen, ta ekstra hensyn til risikoen for tilbakeslag av væske hvis din trykkside er lang.


	For å unngå risiko for brann skal ikke pumpen plasseres I et brannfarlig område.
	2. Plassering
	Velg en plassering utfra følgende kriterier.

	3. Installasjon
	4. Rørgate
	■ Suge side
	■ Trykk side
	■ Moment på tiltrekking av flensbolter mellom pumpe og rør
	■ Belastning fra rør
	Tillatt stress på trykkflensen Tillatt stress på sugeflensen
	Tillatt moment på trykkflensen Tillatt moment på innløpsflensen


	5. Kabling
	Elektrisk tilkobling og kabling skal bare utføres av kvalifisert personell. Vær sikker på at du følger lokale regler og regulativer.
	1. Forholdsregler 19
	2. Før drift 20
	3. Forberedelser 21
	4. Drift 22
	● Kjør aldri en pumpe tørr eller med stengt ventil på sugesiden. Dette kan ødelegge pumpen.
	● Oppstår kavitasjon eller at du får luft inn på sugesiden skal pumpen umiddelbart stoppes.
	● I en situasjon hvor magnetkobling faller ut skal pumpen umiddelbart stoppes. I slike situasjoner vil magnetkoblingen gradvis svekkes.
	● Pass på så væsketemperaturen ikke overstiger 80 C, hverken under drift eller stopp.
	● (Ved positivt innløp,) Start pumpen med ventil på trykksiden stengt for å forhindre væske/trykk-slag
	● Åpne ventilen gradvis til ønsket driftspunkt nås. Kjører du med ventil konstant stengt vil temperaturen på væsken og inn i pumpen øke og ødelegge pumpen.
	● Ved bortfall av strøm, skru av strømmen på bryter og steng ventil på trykksiden.
	● Overflate temperaturen på pumpe og rørgate kan øke sammen med væsketemperaturen I drift og etter stopp. Ta dine forholdsregler, tabellen under viser hva som skjer ved en væsketemperatur på 80 C.
	● Hvis støy fra pumpen overstiger hva som er tillatt ifølge lokale regler og regulativer må du installere støybeskyttelse. Pass på så du ikke ødelegger motorviftens kjøleegenskaper.


	2. Før drift
	Bekreft pumpens kapasiteter og spesifikasjoner før drift.
	NOTE: Vær forsiktig når du fyller væske så du ikke søler.

	3. Forberedelser
	■ Forberedelser før drift

	4. Drift
	■ Oppstart
	■ Prosess for stopp
	1. Feilsøking 25
	2. Vedlikehold & Inspeksjon. 26
	3. Reservedeler 30
	4. Demontering & Montering 33
	5. Vekt 46
	Finner du ikke ut hovedårsaken til feilen kan du kontakte oss.


	2. Vedlikehold og inspeksjon
	■ Daglig inspeksjon
	NOTE Utløpstrykket på pumpene endrer seg proporsjonalt med væskens egenvekt. Har du installert et vakuum- eller trykk måler bør dette være avstengt under drift og kun åpnes for sjekk av verdier. Dette for å spare måleren for belastninger som kan oppst...
	NOTE Utløpstrykket på pumpene endrer seg proporsjonalt med væskens egenvekt. Har du installert et vakuum- eller trykk måler bør dette være avstengt under drift og kun åpnes for sjekk av verdier. Dette for å spare måleren for belastninger som kan oppst...

	■ Periodisk inspeksjon
	■ Grensemål for slitasje på aksel og lager
	■ Slitasje grense for innløps ring på pumpehjul.
	NOTE: Innløps ring er ca. 2 mm i forkant av pumpehjul ved levering fra fabrikk.  Den må byttes før den slites helt ned.
	NOTE: Innløps ring er ca. 2 mm i forkant av pumpehjul ved levering fra fabrikk.  Den må byttes før den slites helt ned.


	● Sterke magneter
	● Elektrisk sjokk
	● Bruk verne utstyr
	● Pass på fingrene
	3. Deler og slitedeler
	Viktige deler er nødvendig for en lang tids kontinuerlig drift. Vi anbefaler at du som minimum holder slitedeler på lager. Listen under viser artikler med originale delenummer og benevnelse.
	<SMX-F54>

	4. Demontering og montering
	■ Verktøy
	■ Demontering
	NOTE: Ikke tilt pumpe enheten, den kan da sette seg fast i braketten. Dytt den på plass igjen og dra den pånytt aksialt rett ut.
	NOTE: Skru to M10×50 bolter på hver side av pumpehuset for å løsne pumpe enheten fra braketten. La boltene stå, du får behov for dem under montering.
	Du skrur dem bare motsatt vei til pumpe enheten er helt inn mot braketten. Pass på så du ikke klemmer fingrene.
	For SMX-F54 bruker du de medfølgende boltene, for øvrige modeller bruker du M10×50 bolter som du kjøper separat.
	NOTE: Bruk en tang og klem den sylindriske hetten for å dra den rett ut.

	■ Montering
	NOTE: Se side 41-44 for montering av pumpehjul og magnetkapsel til en enhet.
	NOTE: Skru ned to M10×50 bolter på hver side av pumpehuset for å montere pumpe enheten med braketten. Dette sikrer en snill montering.
	Du skrur dem ned til pumpe enheten er helt inn mot braketten. Pass på så du ikke klemmer fingrene.
	For SMX-F54 bruker du de medfølgende boltene, for øvrige modeller bruker du M10×50 bolter som du kjøper separat.
	9. Skru fast braketten og pumpe enheten.
	9. Skru fast braketten og pumpe enheten.

	■ Pumpehjul og magnet kapsel
	<SMX-F22 & -F44>
	Demontering av pumpe hjuls enhet

	NOTE: Klarer du ikke å løsne pumpehjulet fra magnetkapselen ved hjelp av ovennevnte prosedyre legg hele enheten i varmt vann (80oC) for noen minutter før du prøver igjen.
	Montering av pumpehjul

	NOTE: Virker det for trangt varmer du opp magnetkapselenheten i varmt vann, 80 C i ca.  fem minutter.
	<SMX-54>
	Skille pumpehjul fra magnetkapsel
	Skru låsepinnene 90o mot klokken. Du kan gjerne bruke en flat skrutrekker til dette, Du dytter låsepinnene ut ved hjelp av samme verktøy, sitter de godt kan du slå løst på skrutrekkeren.

	NOTE: Skrur du feil vei vil du ødelegge låsepinnene.
	NOTE: Klarer du ikke å skille enheten som beskrevet over legger du hele enheten i varmt vann i 5 min. (80 C) Så kan du prøve å slå på baksiden av pumpehjulet som beskrevet over.
	Montering av pumpehjul
	Press pumpehjulet ned på magnetkapselen, pass på så de forskjellige hull passer sammen og at pumpehjulet er presset helt ned på magnetkapselen. Det skal ikke være klaring mellom pumpehjul og lagring, ref. tegning under.

	NOTE: Virker det for trangt varmer du opp magnetkapsel enheten i varmt vann, 80 C i ca.  fem minutter.


	5. Vekt
	Tabellen viser vekt for hver modell, OBS på at motor ikke er med her.
	*Finn vekten på motoren I motor databladet, så har du vekten på hele enheten montert med motor
	■ Demontering av drivmagnet
	■ Montering av drivmagnet
	Informasjon om CE deklarasjonen
	■ Informasjon gjeldende CE deklarasjonen på pumpeenhet når motor monteres av bruker.





