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Tack för att ni väljer Iwaki´s elektromagnetiska doseringspump serie ES. Det är viktigt att ni

läser igenom manualen innan pumpen tas i drift.
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Viktig Information

För en säker och korrekt hantering av pumpen

 Avsnitt ”Säkerhetsanvisning” behandlar viktiga detaljer om hantering av produkten.

Före användningen av pumpen, läs detta avsnitt noggrant för att förhindra

personskador.

 Följ anvisningarna tillsammans med "VARNING" eller "FÖRSIKTIGHET" i den här

handboken. Dessa instruktioner är mycket viktiga för att skydda pump användare

från farliga situationer.

Oaktsamhet eller misstolkning av innehållet i
avsnitten ”WARNING” kan leda till allvarliga
olyckor med personskador och dödsfall.

Oaktsamhet eller misstolkning av innehållet i
avsnitten ”CAUTION” kan leda till fysisk
personskada eller skada på produkten.

Typ av symboler

Indikerar att ”WARNING” eller ”CAUTION” måste iaktagas.

Indikerar att en felaktig hantering eller handhavande.

Indikerar viktig hantering eller handhavande som måste utföras
ändamålsenligt. Felaktigt utförd åtgärd kan leda till driftstörning
eller skada på pumpen.
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Säkerhets Instruktioner

 Slå ifrån strömförsörjningen
Arbete med pumpen utan att stänga av strömförsörjningen kan leda till
elektrisk stöt. Kontrollera att strömförsörjningen till pump och relaterad
utrustning är avstängd innan arbete påbörjas.

 Stäng av pumpen
Om ni upptäcker tecken på onormala driftförhållanden, skall driften
stoppas omgående. Felsök och åtgärda problemen innan driften startas
på nytt.

 Endast för avsett bruk
Användande av pump i applikationer andra än de som klart angivits kan
resultera i personskada eller skada på pumpen. Använd endast pumpen
i enlighet med pumpensspecifikationer och användningsområde.

 Bygg inte om pumpen
Bygg aldrig om en pump. Iwaki kommer ej att ansvara för någon form
av olycka eller skada p.g.a. att användaren byggt om pumpen.

 Använd skyddsutrustning
Använd alltid skyddsutrustning såsom skyddsglasögon och handskar,
när ni arrangerar rör/slang och demonterar pumpen.

 Uppställningsplatsen måste vara fri från vatten och fukt
Pumpen är inte vattentät eller dammtät. Användning av pumpen på
platser där vattenstänk eller hög luftfuktighet förekommer kan
förorsaka elektriska stötar eller kortslutning.

 Endast behörig personal/operatör
Användaren måste vara kvalificerad och ha en god kännedom om pumpen
och dess handhavande.

 Endast angiven driftspänning
Använd ej pumpen med driftspänning som ej finns angiven på pumpens
märkskylt. Användande av fel driftspänning kan medföra brand.

 Kör ej pumpen torr
Friktionsvärme uppstår i pumpen vid pumpning utan vätska, vilket kan
skada pumpen.
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Säkerhets Instruktioner

 Undvik väta och fukt
Om en elektrisk del eller ledare blir våt på grund av spilld vätska, kan
detta leda till brand eller elektrisk kortslutning. Installera pumpsystemet
på en plats fri från spill eller läckage.

 Ventilation
Vid drift med giftiga eller illaluktande vätskor kan det finnas risk för
förgiftning. Se till att ha god ventilation vid sådan drift.

 Spill och läckage
Vidtag säkerhetsåtgärder för att undvika läckage av vätska till följd av
oförutsedd skada på pump och tillhörande slang eller rörledningar.

 Trasig Pump
Använd aldrig en trasig pump. Användande av trasig pump kan orsaka
läckage eller elektriskkortslutning.

 Skada ej elkabeln
Skrapa, skada, belasta, eller dra ej kraftigt i elkabeln. Extra belastning
på elkabeln, som t.ex. uppvärmning eller att något tungt placeras på
den, kan skada elkabeln och leda till brand eller kortslutning.

 Installera jordfelsbrytare
Användande av en pump utan installerad jordfelsbrytare kan leda till
elektrisk stöt. Installera en jordfelsbrytare i ert system, för att minska
risken för elektrisk chock.

 Skadad elkabel
Användande av en skadad eller defekt elkabel kan resultera i brand
eller elektriskstöt. Hantera elkabeln varsamt.

 Utbyte av slitdelar
Byt ut slitdelarna i enlighet med instruktionsmanualen. Demontera ej
någon del av pumpen för vilken det ej finns beskrivet i instruktions-
manualen hur man gör.

 Begränsningar förvaring och uppställningsplats
Installera eller förvara ej pumpen på följande platser:

1. Omgivande temperatur är utanför 0- 40°C.
2. I EX-miljö, klassad zon.

 Avyttrande av kasserad pump
Avyttrande av kasserad pump måste ske i enlighet med lokala lagar och
regler (Konsultera återvinningsstation för industrimaterial.)
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1. Generellt

1.1 Säkerhetsanvisningar, förtydligande

Undvik att installera pumpen i områden där omgivande temperatur överstiger 40°C eller ligger under
0°C, eller där sug och/eller tryckslang utsätts för direkt solljus.

Koppla bort pumpen från strömförsörjningen innan underhåll påbörjas

När arbete utförs på eller omkring doseringspumpen, använd alltid lämplig skyddsutrustning, vilken
rekommenderas av kemikalieleverantören.

Försäkra er om att tryckledningen är trycklös innan ni påbörjar något underhålls arbete på pumpen.

1.2 Drift Princip

Iwaki ES-serien elektromagnetisk doseringspump är en kolv-membran pump med ett 'linjärt
elektromagnetiskt drivsystem', vilket innebär att en elektromagnet driver membranet direkt via en
axel. Systemet består av pumpenhet, drivenhet och en kontrollenhet. Den åter-kommande rörelsen
åstadkoms av elektromagneten som styrs via en pulssignal från kontrollenheten, och av en
returfjäder. Denna återkommande rörelse överförs till membranet vilket är anslutet direkt till kolven
på elektromagneten, på så vis sker en volymförändring i pumphuset. Denna volymförändring
tillsammans med ventilernas funktion i pumphuvudet åstadkommer pumpverkan.
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Generellt

Flöde och Tryck

*Max flöde är uppmätt med rent vatten vid max mottryck. Verkligt flöde ökar om mottrycket är lägre.

*Driftförhållanden: Omgivningstemperatur:  0-40˚C 
Relativ luftfuktighet: 35-90% ej kondens

Vätskeberörda delar

Vätskedel VH VC PH PC

Pumphuvud PVC GFRPP

Membran PTFE (vulkad på EPDM)

Ventilkula Hastelloy C276 Aluminium Keramik Hastelloy C276 Aluminium Keramik

Ventilsäte EPDM FKM EPDM FKM

Ventilhus PVC GFRPP

Packing PTFE

O-ring EPDM FKM EPDM FKM

PVC: Polyvinylklorid
GFRPP: Glasfiberförstärkt poly propylen
PTFE: Polytetrafluoroethylen (Teflon®)
EPDM: Etylen propylen diene monomer
FKM: Fluoroelastomer

Modell B11 B16 B21 B31 C16 C21 C31 C36

Max flöde l/h 2,28 3,9 5,7 12,0 4,8 7,8 16,2 24,0

Max flöde ml/min 38 65 95 200 80 130 270 400

Max mottryck
MPa

1,0 0,7 0,4 0,2 1,0 0,7 0,35 0,2

Slagfrekvens 0-353spm

Slaglängd 1,00mm (fast) 1,25mm (fast)

Spänningsmatning 207-253VAC, 50Hz enfas

Genomsnittlig
Energi förbrukning

16W 22W

Slanganslutning
IDxYD

4x6mm 9x12mm 4x6mm 9x12mm
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2. Installation

2.1 Varumottagning
Öppna förpackning och kontrollera innehållet. Försäkra er om att ni fått rätt produkt(er). Om ni

finner att något inte stämmer kontakta försäljningsstället. Har godset skadats under transporten?

Kontakta speditören och anmäl transportskadan.

2.2 Uppställning av pump
Välj en plats för pumpen som är ren, torr, nära ett eluttag och möjliggör bekväm tillgång till

service/underhåll och slanganslutningar. Undvik områden där omgivningstemperaturen överstiger

40˚C eller underskrider 0 ˚C, eller där pumpen eller slangen utsätts för direkt solljus. 

Tillrinning (montera pumpen under vätskenivån i förrådstanken) rekommenderas, speciellt när

vätskor som lätt genererar gasbubblor (se figur 1). Natriumhypoklorit och väteperoxid är vanliga

exempel på sådana vätskor.

Om montering med tillrinning inte är möjlig, kan en konsol (hylla) monterad i anslutning (men inte

direkt ovan) till förrådstanken ofta fungera (se figur 2).

Förrådstanken eller locket på tanken kan också användas om de är avsedda för montering av en

pump (se figur 3).

I samtliga fall, där inte tillrinning föreligger, bör den totala sughöjd inte överstiga 1,0 meter.
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Installation

2.3 Anslutning sugsida
Slangen på sugsidan bör vara så kort som möjligt. Vid montage med tillrinning, installera en lämplig

avstängningsventil vid lagertankens utlopp. Montera därefter slang mellan ventilen och pumpens

sugsida.

För applikationer med sughöjd, installera en bottenventil i änden av sugslangen och kapa till en

sådan längd att bottenventilen hänger vertikalt ca 25 mm ovanför botten på tanken. Undvik slingor

på slangen vilka kan bli luftfällor, och försämra pumpverkan.

Att dra slangen igenom ett PVC-rör hjälper till att hålla den rak.

2.4 Anslutning trycksidan
Anslutningen av slang på trycksidan är mindre kritisk och bestäms av vilken längd som krävs för att nå

doseringspunkten. Undvik skarpa böjar eller veck på slangen och skydda slangen från vassa kanter

som kan skava eller på annat sätt skada slangen. Installera en mottrycksventil (tillval) vid doserings-

punkten och anslut tryckledslangen till mottrycksventilen.

Mottrycksventiler vilka innehåller Hastelloyfjäder, eller fjäder i annan metall, i vätskedelen
ska inte användas till kemikalier (t.ex. HCl) vilka korroderar metaller. Fråga IWAKI för en
särskild backventil för denna applikation.

2.5 Elektrisk inkoppling
Anslut pumpens elkabel till ett jordat uttag med rätt spänning. Undvik att koppla in pumpen på

samma elkretsar vilka även förser tunga maskiner eller annan utrustning som kan generera elektriska

störningar. Var noga med att utrusta strömkabeln med brusfilter. Den DENSEI-LAMBDA MBS1205-22

rekommenderas. Se tillverkarens anvisningar för filtret före användning.
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3. Drift

 Kör inte pumpen mot helt stängd ventil på trycksidan. Pumpning mot helt stängd
ventil på trycksidan kan leda till vätskeläckage eller slangbrott. Dessutom orsakar
mer än 30 minuters pumpning mot stängd ventil ökad värmeutveckling i pumpen.
Vilket kan leda till läckage om pumphuvud, ventilstyrning deformeras eller
pumphuvudet lossar. Säkerställ att pumpning mot stängd ventil inte kan inträffa.

 Kör inte pumpen torr. Torrkörning kan medföra läckage på pumpen. Se alltid till att
köra pumpen med säkerställd vätsketillförsel.
* Torrkörning av pumpen under en lång tid (längre än 30 minuter) orsakar
överhettning och vätskedelen (pumphuvud, ventilstyrning etc.) kan deformeras eller
pumphuvudets infästnings lossar. Vilket kan leda till vätskeläckage.

 Kontrollera att pumphuvudet är ordentligt fastdraget. Om skruvarna på
pumphuvudet är lösa, kan vätskeläckage uppstå.
* Dra åt de 4 skruvarna ordentligt innan du startar pumpen första gången.
(Skruvarna kan lossa under förvaring eller transport av pumpen)
* Åtdragningsmoment: 2.16Nm (B11 • 16 • 21, C16 • 21)
2.55Nm (B31, C31 • 36)
Dra åt alla skruvar i diagonal ordning med ovan angivna moment.

3.1 Priming/Ansugning
Installera pumpen såsom beskrivits tidigare. Med pumpen påslagen, ställ slagfrekvensen på 100%.

Om pumpen är utrustad med en avluftningsventil, öppna ratten ca 1/2 varv. Vätskan bör då komma

igenom sugslangen och in i pumphuvudet. När vätska börjar komma ut igenom avluftningsslangen,

stäng ratten på avluftningsventilen. Om pumpen saknar avluftningsventil, koppla bort tryckledningen

från mottrycksventilen. När vätska kommer in i tryckledningen vid pumphuvudet, ställ slagfrekvensen

till 0% för att stanna pumpen och återansluta tryckledningen till mottrycksventilen. OBS! vid uppstart

av pumpar med ventilsäten i FKM (typ –VC) kan det inträffa att ventilkulan fastnar på ventilsätet och

därmed försvårar ansugning. Demontera ventilenheten och kontrollera om kulan fastnat, alternativt

(om pumpen är helt torr och fri från vätska) möjligt ge pumpen en ”knuff” med tryckluft från

sugsidan. Detta brukar få ventilkulan att lossna.

3.2 Justering av flöde
Om lägre flöde önskas, ställ frekvensratten till det önskade procentvärdet av maximalt flöde. T.ex.

om pumpen ger max 200ml/min och man önskar ett flöde på 100ml/min, ställs frekvensratten på

50%.
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Drift

3.3 Kalibrering
Om exakt kalibrerad dosering önskas, prima pumpen enligt ovan först. Anslut sedan ett

kalibreringsglas till pumpens sugsida (se figur 4). Sätt på pumpen och låt den gå i 1-minut, läs sedan

av den förbrukade mängden i kalibreringsglaset. Justera slagfrekvensen om nödvändigt (minska eller

öka). Upprepa ovan procedur och läs av förbrukad mängd, tills önskat värde erhålls. Koppla bort

kalibreringsglaset och återanslut sugledningen från lagringstanken.
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4. Underhåll

 Innan något arbete påbörjas på pumpen, koppla ifrån nätspänningen, gör trycksidan
trycklös och spola rent pumpen ifrån eventuella kemikalier.

4.1 Utbyte av membran
Ta bort strömsladden från eluttaget och koppla bort sugslangen, tryckslangen och slangen till

avluftningsventilen. Lossa och ta bort de fyra bultar med en 4 mm eller 5 mm insexnyckel. Skruva loss

membranet och ta bort stödskivan (liten skiva bakom membranet). Montera den nya stödskivan och

nya membranet på axeln. Vrid membranet medurs tills det bottnar på axeln. Byt ut pumphuvudet

och dra åt skruvarna med ett moment på 2.16/2.55 N • m.

2.16N • m (B11 • 16 • 21, C16 • 21)

2.55N • m (B31 • C31 • 36)

4.2 Utbyte av ventiler
Ta bort sug-och tryckslangen. Ta bort anslutningen och ventilenheten (består av 2 x ventilkulor, 2 ×

ventilsäte, 2 × ventilhus, 1 × packning och 1 × O-ring) på sugsidan. Montera den nya ventilenheten,

försäkra er om att båda ventil sätena är i samma riktning (Figur 5, nedan). Dra åt sugsidans

anslutning. Byt ventil på trycksidan samtidigt.

4.3 Slangar
Kontrollera slangarna efter sprickor eller missfärgning. Undersök hela slangens längd efter skador på

grund av nötning, sprickor, stress, temperatur eller exponering för ultraviolett ljus (direkt solljus

ellerkvicksilverlampor). Om några tecken på skador upptäcks, byt ut hela slangen. Det är en bra idé

att byta ut tryckledningen på ett regelbundet förebyggande schema var 12:e månad.
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Underhåll

 Innan något arbete påbörjas på pumpen, koppla ifrån nätspänningen, gör trycksidan
trycklös och spola rent pumpen ifrån eventuella kemikalier.

4.4 Felsökning
Problem Trolig Orsak Åtgärd

Pumpen startar inte  Felaktig elanslutning

 Felaktig spänning

 Pumpens kontrollenhet
trasig/skadad

 Korrigera elanslutningen

 Anslut till rätt spänning

 Byt ut kontrollenheten

Pumpen suger inte  Luft i sugledningen

 Ventil packning saknas

 Ventilenheten felmonterad

 Luft i pumphuset

 Sug eller tryckventil är igensatta
med ”skräp”

 Ventilkulan har fastnat på
ventilsätet

 Dra om sugslangen för att
förhindra luftfickor

 Montera ventilpackning

 Vänd ventilenheten rätt

 Avlufta pumpen

 Demontera, inspektera, rengör

 Demontera, inspektera, rengör

Flödet varierar  Sug eller tryckventil är igensatta
med ”skräp”

 Luft i pumpen

 Överkapacitet

 Membranet skadat

 Demontera, inspektera, rengör

 Avlufta pumpen

 Installera mottrycksventil

 Ersätt med nytt membran

Vätskeläckage  Överfallsmutter/anslutning lös

 Pumphuvud sitter löst

 Membranet skadat

 O-ring och/eller ventilpackning
saknas

 Dra åt anslutningarna

 Dra åt skruvarna, enligt nedan
angivet åtdragningsmoment

 Ersätt med nytt membran

 Montera O-ring och/eller
packning

Kontrollera att skruvarna till pumphuvudet inte lossat var 3:e månad. Dra åt dem diagonalt

med angivet åtdragningsmoment om så behövs. Skruvarna kan bli lossa under drift

(beroende på driftförhållandena).

Åtdragningsmoment för pumphuvudets skruvar

Pumpmodell Moment Skruv

ES-B11  16  21 2,16 Nm M4 insexskruv

ES-B31 2,55 Nm M4 insexskruv

ES-C16  21 2,16 Nm M4 insexskruv

ES-C31 2,55 Nm M4 insexskruv

ES-C36 2,55 Nm M5 insexskruv
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Underhåll

4.5 Modell beteckning

ES - B 16 VC - 3

① ② ③ ④ ⑤ 

① Namn pumpserien

ES: Manuell kontroll av slagfrekvensen (utan slaglängdsjustering)

② Drivenhet

Genomsnittlig effektförbrukning: -B 16W, -C 22W

③ Effektiv Membrandiameter

11: 10mm 16: 15mm 21: 20mm 31: 30mm 36: 35mm

④ Materialkod vätskedel/pumphuvud

Se tabellen på sid 6, gällande material i vätskedelen.

VH, PH: Ventilkulor i Hastelloy, elastomer EPDM
VC, PC: Ventilkulor i keramik, elastomer i FKM

⑤ Nätspänning

3: 207-253VAC, 50Hz
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Underhåll

4.6 Dimensioner

4.6.1 Modell ES-B
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Underhåll

4.6.2 Modell ES-C
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Underhåll

4.7 Sprängskiss
Modeller med vätskedel i termoplastmaterial
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Underhåll

4.8 Reservdelslista


