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Thuật ngữ

Chứng nhận khử độc

Chứng nhận khử độc được khách hàng gửi kèm 
khi trả lại sản phẩm cho nhà sản xuất để chứng 
nhận sản phẩm đã được xả sạch để loại bỏ các 
chất có hại cho môi trường và sức khỏe từ các 
bộ phận tiếp xúc với chất lỏng đã qua xử lí.

Đường ống xả

Đường ống được kết nối với phía xả

Hệ thống thủy lực

Bộ phận này của máy bơm, tại đó động năng 
được chuyển hóa thành năng lượng áp suất

Các đặc tính về tiếng ồn

Âm thanh phát ra trong dự kiến, được xem như 
mức độ áp suất âm thanh LpA trong dB(A)

Máy bơm

Máy bơm không bao gồm dẫn động, các bộ phận 
bổ sung hoặc phụ tùng

Bộ máy bơm

Bộ máy bơm hoàn chỉnh bao gồm máy 
bơm,dẫn động các và các bộ phận bổ sung 
hoặc các phụ tùng

Đường ống nâng hút/đường ống đầu hút

Đường ống này được kết nối với phía hút

Thuật ngữ
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1 Thông tin chung

1.1 Các nguyên tắc

Sổ tay hướng dẫn vận hành này được cung cấp như là một phần không thể thiếu của các 
dòng và biến thể được chỉ rõ trên bìa trước. Sổ tay hướng dẫn mô tả việc sử dụng thiết bị 
phù hợp và an toàn trong mọi công đoạn vận hành 

Tem nhãn bơm chỉ rõ số seri chủng loại/ kích thước, dữ liệu vận hành chính, và số đơn 
hàng Số seri/ mã số seri chỉ xác định hệ thống và nhằm để nhận diện các qui trình công 
việc về sau 

Trong trường hợp có hư hỏng, hãy liên lạc với trung tâm sửa chữa KSB gần nhất để yêu 
cầu được bảo hành. 
Các đặc tính về tiếng ồn: (⇨ Mục 4.7 Trang 17)

1.2 Lắp đặt hoàn chỉnh một phần máy

Để lắp đặt hoàn chỉnh một phần máy được KSB cung cấp, hãy tham khảo các tiểu mục 
dưới phần Sửa chữa/ Bảo dưỡng

1.3 Đội ngũ mục tiêu

Sổ tay hướng dẫn này nhắm đến đội ngũ mục tiêu bao gồm các chuyên viên kỹ thuật, 
chuyên gia được đào tạo và có đầy đủ năng lực . (⇨ Mục 2.4 Trang 9)

1.4 Các tài liệu quy định khác

Bảng 1: Tổng quan về các tài liệu quy định khác

Tài liệu Nội dung

Bảng dữ liệu kỹ thuật Mô tả thông số kỹ thuật của (bộ) máy bơm
Bản vẽ bố trí tổng thể/bản vẽ 
biên dạng

Mô tả các kích thước lắp ráp và lắp ghép của (bộ) 
máy bơm, trọng lượng

Bản vẽ các kết nối phụ trợ             Mô tả các kết nối phụ trợ
Đường cong đặc tính thủy lực Các đường cong đặc tính chỉ head, NPSH 

required, hiệu suất và công suất đầu vào
Bản vẽ lắp ráp tổng thể1) Bản vẽ bộ phận của máy bơm                                 
Tài liệu SP của nhà cung cấp phụ1) Sổ tay hướng dẫn VH & TT chuyên môn khác về sản 
                                                         phẩm mô tả phụ kiện và bộ phận hợp nhất trong máy 

Các danh mục phụ tùng1) Mô tả các phụ tùng
Bản bố trí đường ống1) Mô tả lắp ráp đường ống phụ trợ 
Các danh mục bộ phận1)                           Mô tả tất cả các bộ phận máy bơm
Bản vẽ dùng để lắp ráp Bản vẽ theo mục của phốt cài đặt               

Đối với phụ tùng và/ các bộ phận máy không thể thiếu, hãy tuân theo
kiến thức chuyên môn sản phẩm tương ứng của nhà sản xuất.

1.5 Các ký hiệu

Bảng 2: Các ký hiệu sử dụng trong sổ tay hướng dẫn vận hành này

Ký hiệu Mô tả   

✓ Các điều kiện cần thực hiện trước khi tiến hành từng bước chỉ dẫn

⊳ Các hướng dẫn an toàn
⇨ Kết quả của một thao tác
⇨ Các tham chiếu chéo

1) Nếu được thỏa thuận sẽ bao gồm trong phạm vi cung cấp 

1 Thông tin chung
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Ký hiệu Mô tả

1.

2.

Từng bước chỉ dẫn

Ghi chú 
Các khuyến cáo và thông tin quan trọng để xử lý sản phẩm

1 Thông tin chung
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2 An toàn
Mọi thông tin trong mục này là về các tình huống nguy hiểm.

2.1 Từ khóa đối với các ký hiệu/nhãn hiệu an toàn 

Bảng 3: Định nghĩa các ký hiệu/nhãn hiệu an toàn

Ký hiệu Mô tả

! DANGER NGUY HIỂM
Từ chỉ báo này chỉ nguy hiểm rủi ro cao, nếu không tránh được sẽ 
dẫn đến thiệt hại tính mạng hoặc tổn thương nghiêm trọng

! WARNING CẢNH BÁO
Từ chỉ báo này chỉ nguy hiểm rủi ro vừa phải, nếu không tránh được 
sẽ dẫn đến thiệt hại tính mạng hoặc tổn thương nghiêm trọng.

CAUTION THẬN TRỌNG
Từ chỉ báo này chỉ nguy hiểm, nếu không tránh được sẽ gây 
hư hỏng máy hoặc các chức năng 
Nguy hiểm chung 
Liên quan đến một trong các từ chỉ báo,kí hiệu này chỉ báo nguy hiểm 
sẽ hoặc có thể gây thiệt hại tính mạng hoặc thương tổn nghiêm trọng 

Nguy hiểm điện
Liên quan đến một trong các từ chỉ báo,kí hiệu này chỉ báo nguy hiểm 
liên quan đến điện áp và xác định thông tin về an toàn điện áp 

Hư hỏng 
Liên quan đến từ chỉ báo THẬN TRỌNG, kí hiệu này chỉ báo nguy 
hiểm đối với máy và chức năng của máy.

2.2 Thông tin tổng quát

Sổ tay hướng dẫn này bao gồm lắp đặt chung, các chỉ dẫn về vận hành và bảo dưỡng 
cần tuân thủ để đảm bảo bơm vận hành an toàn và ngăn ngừa thương tổn hoặc hư 
hại tài sản 

Thông tin an toàn trong tất cả các mục của sổ tay hướng dẫn này cần được tuân thủ.

Chuyên gia, công nhân vận hành chịu trách nhiệm cần đọc và hiểu toàn bộ sổ tay 
hướng dẫn này trước khi lắp đặt và chạy thử máy .

Cần phổ biến nội dung của sổ tay hướng dẫn này cho chuyên gia tại hiện trường.

Cần tuân thủ mọi thông tin trực tiếp kèm theo máy bơm và giữ gìn sổ tay hướng dẫn 
này trong tình trạng đọc được. Ví dụ, điều này áp dụng với

▪ Mũi tên chỉ chiều quay

▪ Ký hiệu đầu nối

▪ Biển tên

Công nhân vận hành chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ tất cả các qui định của địa 
phương không có trong sổ tay hướng dẫn này

2.3 Mục đích sử dụng dự kiến
(Bộ) máy bơm này phải được vận hành trong các giới hạn vận hành mô tả trong các 
văn bản qui định khác (⇨ Mục 1.4 Trang 6)

▪ Chỉ vận hành các máy bơm/ bộ máy bơm trong tình trạng kĩ thuật phù hợp
▪ Không được vận hành (bộ) máy bơm chưa được lắp đặt hoàn chỉnh 
▪ Chỉ sử dụng máy bơm để bơm các loại chất lỏng được mô tả trong bảng dữ liệu kĩ
thuật hoặc tài liệu kĩ thuật của máy.

▪ Tuyệt đối không vận hành máy bơm  khi chưa bơm nước 
▪ Tuân thủ lưu lượng chảy tối thiểu được qui định trong bảng dữ liệu kĩ thuật hoặc tài 

liệu kĩ thuật của máy (nhằm tránh quá nhiệt, hư hỏng, v.v..)

! DANGER

2 An toàn
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▪ Tuân thủ lưu lượng tối đa được quy định trong tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue của 
sản phẩm (nhằm mục đích phòng tránh quá nhiệt, hư hỏng vòng bít, hư hỏng do 
hiện tượng khí xâm thực, hư hỏng ổ trục, v.v...).

▪ Không được điều chỉnh độ mở ở phía hút của bơm (để tránh hiện tượng khí 
xâm thực). 

▪ Tham khảo ý kiến của nhà sản xuất về mục đích sử dụng hoặc chế độ vận hành 
không được mô tả trong bảng dữ liệu kỹ thuật này hoặc catalogue sản phẩm.

Phòng ngừa việc sử dụng không đúng mục đích

▪ Tuyệt đối không mở các bộ phận khóa một chiều quá mức quy định nhằm ngăn 

chặn:

– Lưu lượng tối đa vượt quá mức quy định trong tài liệu kỹ thuật hoặc 
catalogue của sản phẩm.

– Nguy cơ hư hỏng do khí xâm thực.

▪ Tuyệt đối không vận hành vượt quá các mức giới hạn quy định trong tài liệu kỹ 
thuật và catalogue của sản phẩm liên quan đến áp suất, nhiệt độ, v.v...

▪ Tuân thủ mọi thông tin an toàn và chỉ dẫn trong sổ tay hướng dẫn này.

2.4 Trình độ và đào tạo nhân sự

Mọi nhân sự liên quan phải có đầy đủ năng lực để thực hiện công việc vận chuyển, lắp 
đặt, vận hành, bảo dưỡng, và kiểm định máy được đề cập trong sổ tay hướng dẫn này.

Công nhân vận hành phải xác định rõ trách nhiệm, năng lực, và khả năng giám 
sát của tất cả các nhân sự vận chuyển, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, và kiểm 
định.

Cần bổ sung kiến thức thiếu hụt thông qua đào tạo và chỉ dẫn từ nhân sự, chuyên 
gia được đào tạo đầy đủ. Nếu cần, công nhân vận hành có thể cam kết với nhà sản 
xuất/ nhà cung cấp để được đào tạo nhân sự.

Đào tạo về máy bơm phải luôn dưới sự giám sát của nhân sự là chuyên gia kỹ 
thuật.

2.5 Hậu quả và rủi ro gây ra khi không tuân thủ các chỉ dẫn vận hành này

▪ Việc không tuân thủ các chỉ dẫn vận hành này sẽ dẫn đến việc phiếu bảo hành bị 
mất hiệu lực cũng như mất mọi quyền khiếu nại đối với các hư hỏng.

▪ Ví dụ không tuân thủ có thể gây ra các hậu quả sau đây:
– Nguy hiểm đối với người do ảnh hưởng điện, nhiệt, cơ và hóa chất, và sự 
cố cháy nổ.
– Hỏng các chức năng quan trọng của sản phẩm.

– Không thể bảo dưỡng như quy định hoặc thực hiện các hoạt động sửa chữa.

– Nguy hiểm với môi trường do rò rỉ các chất nguy hại.

2.6 Ý thức về an toàn

Ngoài các thông tin an toàn trong sổ tay hướng dẫn này và mục đích sử dụng dự kiến, 

cần tuân thủ theo các quy định an toàn sau:  

▪ Quy định về phòng tránh tai nạn, sức khỏe, và an toàn.

▪ Quy định an toàn cháy nổ.

▪ Quy định an toàn khi xử lý các chất nguy hiểm. ▪

Luật và tiêu chuẩn áp dụng.

2.7 Thông tin an toàn đối với công nhân vận hành/ người sử dụng

▪ Công nhân vận hành phải lắp đặt các tấm chắn tiếp xúc vào các bộ phận nóng, lạnh, 
và bộ phận chuyển động, và kiểm tra để đảm bảo các tấm chắn này hoạt động tốt.

▪ Không được tháo các tấm chắn tiếp xúc trong quá trình vận hành.

▪ Trang bị cho công nhân các thiết bị bảo hộ và đảm bảo công nhân phải sử dụng thiết 
bị bảo hộ.
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⇨
M ụ c
6 . 1  
Trang
26)

2.9 Các 
chế độ 
vận 
hành 
không 
được 
phép

Tuyệt 
đối 
không 
được 
phép 
vận 
hành 
(bộ) 
máy 
bơm 
vượt 
quá các 
mức 
giới 
hạn 
quy 
định 
trong 
tài liệu 
kỹ thuật 
và 
trong 
sổ tay 
hướng 
dẫn 
này.

Bảo 
hành 
liên 
quan 
đến 
vận 
hành 
và an 
toàn 
của 
(bộ) 
máy 
bơm 
đã 
cung 
cấp chỉ 
có 
hiệu 
lực khi 
thiết bị 
được 
sử 
dụng 
phù 
hợp 
với 
mục 
đích 
dự 
kiến. 
(⇨ 
Mục
2.3 
Trang 
8)
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3 Vận chuyển/Lưu kho tạm thời/Tiêu hủy

3.1 Kiểm tra tình trạng khi giao hàng

1. Khi chuyển giao hàng hóa, hãy kiểm tra từng kiện hàng xem có bị hư hỏng 
không.

2. Trong trường hợp hư hỏng trong quá trình trung chuyển, hãy đánh giá hư hỏng 
chính xác, lập văn bản và thông báo với KSB hoặc đại lý cung cấp (cũng được 
áp dụng) và công ty bảo hiểm về hư hỏng bằng văn bản ngay lập tức.

3.2 Vận chuyển
Vận chuyện bộ máy bơm

NGUY HIỂM

Vận chuyển không phù hợp
Nguy hiểm đến tính mạng do các bộ phận rơi.
Nguy cơ hỏng bộ máy bơm!

▷ Sử dụng điểm đấu nối có sẵn (tay bơm) để gắn phụ kiện nâng.

▷ Tuyệt đối không treo bộ máy bơm bằng cáp điện của bơm.

▷ Sử dụng các dây xích hoặc dây thừng nâng được cung cấp riêng để tiến hành hạ/ 
nâng bộ máy bơm vào trong/ ra khỏi bể chứa.

▷ Buộc các dây thừng hoặc dây xích vận chuyển vào máy bơm và cẩu một cách an 
toàn.

▷ Chỉ sử dụng phụ kiện nâng đã được kiểm tra, chứng nhận, và phê duyệt.

▷ Tuân thủ các quy tắc vận chuyển của địa phương.

▷ Nghiên cứu catalogue sản phẩm cung cấp bởi nhà sản xuất phụ kiện nâng.

▷ Khối lượng tải của phụ kiện nâng phải lớn hơn trọng lượng được xác định 
trên bảng tên của bộ máy bơm sẽ được nâng. Xem xét đối với bất kỳ chi tiết 
lắp đặt sẽ được nâng khác. 

CẢNH BÁO

Nâng/di chuyển các bộ phận, chi tiết lắp đặt nặng

Thương tổn cho người và hư hỏng tài sản!

▷ Sử dụng các thiết bị vận chuyển phù hợp, thiết bị nặng và hệ puli để di chuyển 
các bộ phận, chi tiết lắp đặt nặng.

Vận chuyển bộ máy bơm bằng hệ puli theo hình minh họa.
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Hình 1: Vận chuyển bộ máy bơm

Đặt máy bơm xuống

CẢNH BÁO

Đặt máy sai vị trí
Nguy cơ bị thương với người và hư hỏng tài sản!

▷ Đặt bộ máy bơm thẳng đứng với động cơ trên đỉnh.

▷ Sử dụng các phương tiện phù hợp để đảm bảo bộ máy bơm không bị lật nhào hoặc 
nghiêng lật.

▷ Tham khảo các trọng lượng được cung cấp trong tài liệu kỹ thuật/ trên bảng tên.

THẬN TRỌNG

Hư hỏng khi lưu kho do bụi, hơi ẩm hoặc côn trùng
Nguy cơ ăn mòn/Nhiễm bẩn (bộ) máy bơm!

▷ Để lưu kho ngoài trời, bọc bộ bơm đã dỡ kiện hoặc chưa dỡ kiện cùng phụ kiện 
bằng chất chống thấm.

▪ Lưu kho bộ máy  bơm trong các điều kiện khô ráo và không có rung động, nếu 
có thể, để nguyên đai nguyên kiện

▪ Đổ một ít chất chống đông (Ví dụ: Glycol) vào trong máy bơm để chống đông, đóng 
băng máy. 

▪ Quay trục bơm bằng tay mỗi ba tháng một lần cũng như trước khi khởi động máy. 

▪ Xịt chất bảo quản vào bên trong buồng chứa bộ phận làm kín cơ khí để chống kẹt 
bộ phận này.
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3.3 Lưu kho/ Bảo quản

Nếu cần vận hành thử sau khi giao máy, chúng tôi khuyến cáo thực hiện các biện pháp 
sau đây.



Bảng 4: Các điều kiện môi trường xung quanh khi lưu kho máy bơm

Điều kiện môi trường xung quanh Giá trị

Độ ẩm tương đối 5 % đến 80 %2)

(Không ngưng tụ)
Nhiệt độ -10°C to +40°C

3.4 Tiêu hủy

CẢNH BÁO

Các chất lỏng gây hại cho sức khỏe và/hoặc các chất lỏng nóng

Nguy cơ có hại cho người và môi trường!

▷ Thu gom và tiêu hủy chất lỏng xả từ máy bơm và dư chất của chất lỏng từ máy bơm.

▷ Mặc quần áo bảo hộ và đeo mặt nạ bảo vệ nếu cần thiết.

▷ Hãy tuân thủ theo các quy định của pháp luật về tiêu hủy các chất lỏng gây hại cho 
sức khỏe

1. Tháo (bộ) máy bơm.
Gom mỡ và các chất bôi trơn khác trong quá trình tháo dỡ.

2. Để riêng và phân loại vật liệu của máy, ví dụ phân loại theo:
- Kim Loại
- Nhựa
- Rác thải điện tử
- Mỡ và chất bôi trơn khác

3. Tiêu hủy các vật liệu phải tuân theo quy định của địa phương hoặc theo 
cách có kiểm soát khác.

3.5 Trả sản phẩm về nhà cung cấp

1. Xả kiệt máy bơm theo các chỉ dẫn vận hành. (⇨ Mục 7.3 Trang 36)

2. Luôn xả và làm sạch máy bơm, đặc biệt nếu máy bơm đã được sử dụng để bơm 
các chất có hại, chất dễ gây cháy nổ, nóng hoặc các chất lỏng nguy hiểm khác.

3. Nếu các chất lỏng bơm để lại dư chất có thể gây ăn mòn khi tiếp xúc với hơi ẩm 
không khí, có thể gây nổ khi tiếp xúc với ô xy, thì bộ máy bơm cần được làm trung 
hòa và phải thổi khí trơ khan qua máy bơm để làm khô.

4. Luôn điền đủ chứng nhận khử độc và gửi kèm theo khi trả lại bộ máy bơm về nơi 
cung cấp.

Cần chỉ ra biện pháp khử độc và an toàn đã thực hiện.  (⇨ Mục 11 Trang 59)

CHÚ Ý

Nếu cần thiết, bạn có thể tải một mẫu chứng nhận khử độc từ trang web của KSB 
tại: www.ksb.com/certificate_of_decontamination

 

 

 

2) Tại 20°C
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4 Mô tả (bộ) máy bơm

4.1 Mô tả chung

▪ Bơm trục đứng cao áp

Dùng để bơm dung dịch chất lỏng sạch, hoặc tương đối chảy mạnh.

4.2 Thông tin sản phẩm theo quy định số No. 547/2012 (dành cho máy bơm 
nước với công suất trên trục tối đa 150 kW) hoàn tất “Thiết kế sinh học” 
theo chỉ thị 2009/125/EC. 

▪ Chỉ số hiệu suất tối thiểu (”Minimum efficiency index” - MEI): xem trên bảng tên, 
từ 

khóa dẫn đến bảng tên (⇨ Mục 4.4 Trang 15)
▪ Các máy bơm nước hiệu quả nhất phải đạt tiêu chuẩn MEI ≥ 0.70.

▪ Năm chế tạo: xem trên bảng tên, từ khóa dẫn đến bảng tên (⇨ Mục 4.4 Trang 15)

▪ Tên nhà sản xuất hoặc nhãn hiệu, số đăng ký thương mại và nơi sản xuất: xem tài 
liệu kỹ thuật hoặc tài liệu hướng dẫn theo lệnh.

▪ Nhận diện loại và kích thước sản phẩm: xem trên bảng tên, từ khóa dẫn đến 
bảng tên (⇨ Mục 4.4 Trang 15)

▪ Hiệu suất bơm thủy lực (%) với cánh quạt được tiện: xem tài liệu kỹ thuật.

▪ Hiệu suất bơm đường cong, bao gồm các đặc tính hiệu quả: xem tài liệu đặc tính 
đường cong được ghi nhận.

▪ Hiệu suất của máy bơm với cánh quạt được tiện thường thấp hơn máy bơm với 
đường kính cánh quạt đầy đủ. Việc tiện cánh quạt sẽ giúp máy bơm đạt được 
điểm hoạt động cố định, dẫn đến giảm tiêu thụ năng lượng. Chỉ số hiệu suất tối 
thiểu (MEI) được tính dựa trên đường kính cánh quạt đầy đủ.

▪ Trong lúc điều khiển, vận hành máy bơm này với nhiều điểm hoạt động khác nhau 
sẽ hiệu quả và kinh tế hơn, ví dụ như việc sử dụng nhiều tốc độ dẫn khác nhau làm
máy phù hợp với nhiệm vụ bơm vào hệ thống.

▪ Thông tin tháo dỡ, tái chế, và tiêu hủy sau khi ngừng hoạt động: (⇨ Mục 3.4 
Trang 13)

▪ Thông tin về hiệu suất tiêu chuẩn hoặc đồ thị hiệu suất tiêu chuẩn cho MEI = 0.7 
(0.4) dành cho máy bơm căn cứ theo mẫu máy, được minh họa trong các bảng số 
liệu có sẵn tại: http://www.europump.org/efficiencycharts

4.3 Thông tin thiết kế
Ví dụ: Movitec VCF 90/2-1 B

Bảng 5: Các từ khóa ký hiệu thiết kế 

Mã Mô tả

Movitec Series chủng loại
VC Mẫu thiết kế

LHS Thép không gỉ (vỏ bơm)
Thép không gỉ (hệ thống bơm thủy lực)

V Thép không gỉ/ gang xám (vỏ bơm)
Thép không gỉ (hệ thống bơm thủy lực)

VS Thép không gỉ/ gang xám (vỏ bơm)
Thép không gỉ (hệ thống bơm thủy lực)

VC Gang xám (vỏ bơm)
Thép không gỉ (hệ thống bơm thủy lực)

VM Phiên bản có động cơ bơm trục ngang
F Kiểu lắp đặt

- Mặt bích oval
E Ren ngoài
F Mặt bích tròn
T Khớp nối trục 3 nhánh
V Khớp nối Victaulic
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Mã Mô tả

90 Kích thước, lưu lượng [m³/h] tại Qopt

2, 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60, 90
2 Số tầng
-1 Số tầng được giảm
B Dòng

3)                  Dòng A  
B Dòng B

4.4 Bảng tên/ Nhãn bơm

CHÚ Ý

Tuân thủ các thông tin chi tiết trên bảng tên của mẫu Movitec - VdS nếu được cung cấp 
máy bơm với chứng nhận VdS. 

Movitec VCF 90/2-1 B
Frame 160 (12,2kW) 50 Hz AT

KSB B.V.

ID 9972040368
Q 85 m³/h
H 38.1m
n fix. 2900 rpm
PO 700041712
Prod.45/2011  979441-0123

Seal. SiC/Ca/EPDM
PN25 -20 / +100 °C
Easy Access Code 23

Hydr. PN40 + 80 °C
140°C+PN25

Conn. PN16

a)

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

3
4

1
2

17

M
a
d

e
 in

 N
L

Movitec VCF 90/2-1 B
15 kW (12,2kW) 50 Hz AT

KSB B.V.

ID 9972040368
Q 85 m³/h
H 38.1 m
n fix. 2900 rpm
PO 700041712
Prod.45/2011  979441-0123

Seal. SiC/Ca/EPDM
PN25 -20 / +100 °C
Easy Access Code 23

Hydr. PN40 + 80 °C
140°C+PN25

Conn. PN16

KSB B.V.
NL-2401 LJ Alphen a/d Rijnb)

c)

18

M
a
d

e
 in

 N
L

19
KSB Code

Sprinklerpumpe Typ

Fabr.-Nr.
Q Laufraddurchmesserzul.

Mat. No. 01573616                                      ZN 3814 - 39 DE

Jahr  2014
l/min

mH

PM

A
kW

VdS-Anerk.-Nr.26

20
21
22
23
24
25

28
29
30

MEI ≥ 0,70

MEI ≥ 0,70

mm

1/min
bar

A
max. I  Direkt
Umschaltstrom

A

Y
nN

PN

Movitec V 40/3-2 B
997212345 000100

716,6
46,3

11,0
2940
40

1.4308

133,8

P4050078
27

32
31

Hình 2: Bảng tên (ví dụ) a) Bơm không động cơ b) Bơm có động cơ c) Bơm VdS

1 Mẫu thiết kế 2 Kích thức khung
3 Công suất yêu cầu 4 Tần suất định mức
5 Số thứ tự KSB 6 Lưu lượng
7 Cột áp 8 Tốc độ định mức
9 Số thứ tự đơn đặt hàng KSB 10 Tuần/ Năm sản xuất; số sê-ri

11 Mã số niêm phong, chất đàn hồi của bơm 12 Áp suất tối đa tại nhiệt độ xác định
13 Loại phốt cơ khí 14 Nhiệt độ tối đa tại áp suất xác định
15 Nhiệt độ tối đa tại áp suất xác định 16 Chỉ số hiệu suất tối thiểu
17 Lớp áp suất 18 Công suất động cơ
19 Mã KSB 20 Loại sê-ri, mẫu, kích thước, số tầng, số tầng 

được giảm, và dòng.
21 Thứ tự KSB và số thứ tự sản phẩm 22 Lưu lượng được VdS phê duyệt
23 Cột áp được VdS phê duyệt 24 Công suất động cơ yêu cầu để hút nước lên cao 15m
25 Tốc độ định mức 26 Áp suất danh định cho phép
27 Chất liệu vỏ bơm 28 Năm chế tạo
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29  Đường kính cánh bơm [mm] 30 Dòng điện tối đa khi khởi động máy (chỉ áp 
dụng đối với máy bơm nước chìm)

31 Vành đai máy bơm (chỉ áp dụng đối với máy bơm 
nước chìm))

32 Số VdS chấp nhận/phê chuẩn

4.5 Chi tiết thông tin thiết kế

Thiết kế

  ▪ Bơm nội tuyết áp suất caocao áp trục đứng tối đa loại PN 40

  ▪ Máy bơm nước ly tâm

  ▪ Đơn tầng hoặc đa tầng

Các kiểu lắp đặt

Tiêu chuẩn:

▪ Chiều thẳng đứng

Tùy chọn:

▪ Chiều nằm ngang

Quay

▪ Động cơ kiểu lồng sóc, bề mặt làm mát KSB

▪ 3~230/400 V đến 2.2 KW

▪ 3~400/690 V từ 3 KW

▪ Nhiệt loại F đến IEC34-1

▪ Loại hiệu quả IE2 (từ 0.75 KW)

▪ Vỏ ngoài loại IP55

▪ Tần suất 50 Hz

▪ Nhiệt loại (độ) F

Lựa chọn thêm:

▪ Loại hiệu quả IE3

Phốt bơm

Phốt bơm không được làm lạnh, hệ thống phốt bơm được bảo dưỡng miễn 

phí đối với loại EN12756.

▪ "Thiết kế cố định”

          – Phốt bơm máy thiết kế theo tiêu chuẩn

       – Phốt bơm  kiểu ở dưới không cân bằng

– ≤ 25 ba rơ

      –  Phù hợp với tiêu chuẩn đối với kiểu máy Movitec 2B, 4B, 6B, 10B, 15B

▪Thiết kế “dễ tiếp cận”

– Dễ lắp đặt
–  Phốt bơm  kiểu ở dưới không cân bằng
– ≤ 25 ba rơ
– Đèn điều khiển không được dời đi để thay thế vòng bít trục
– Công suất động cơ 5.5 kW và cao hơn: động cơ  không cần di chuyển.
–  Phù hợp với tiêu chuẩn đối với máy Movitec 25B, 40B, 60B, 90B

▪ Thiết kế hình hộp
Phốt bơm kiểu hộp, cung cấp sẵn phốt bơm  ở dưới không cân bằng (PN 25) hoặc 
thiết kế cân bằng đặc bằng (PN 40). Đèn di chuyển không cần di chuyển để thay 
phốt bơm .
Công suất động cơ 5.5 KW trở lên: động cơ không cần tháo rời.
–  Phốt bơm hình hộp
–  Kiểu không thăng bằng ở dưới (PN 25) hoặc kiểu thăng bằng đặc biệt (PN 40)
– Đèn điều khiển không cần di chuyển để thay phốt bơm .
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– Tốc độ quay 5.5 KW trở lên: mô tơ không cần tháo rời

– Ngoại trừ mẫu LHS 6, có thể tùy chọn kích cỡ cho các mẫu khác.

Ổ trục

▪ Ổ trục bằng hợp kim vonfram được lắp đặt tại phần ổ quay thủy lực

4.6 Hình dạng và chức năng

1

2

3

4

Hình 3: Hình dạng và chức năng

1 Bộ cánh bơm 2 Ngõ hút
3 Hộp đai máy bơm 4

Máy bơm được thiết kế có ngõ hút bơm theo chiều hướng trục và ngõ xả bơm
theo cùng chiều với trục. Hệ thống thủy lực được kết nối vững chắc với động 
cơ bằng khớp nối dẫn động.

Trong quá trình bơm, một áp lực thấp hình thành ở đầu vào của bộ cánh bơm (1). Áp lực 
này sẽ hướng chất lỏng chảy vào máy bơm qua đầu hút (2). Mỗi ổ đỡ chung gồm một bộ
cánh bơm và một đầu khuếch tán. Lưu lượng của 1 ổ đỡ chung bằng sức chảy của đường 
ống. Đường kính của ổ đỡ chung liên quan tới các lực ly tâm và “áp lực của ổ đỡ”. Càng 
nhiều ổ đỡ, càng nhiều áp lực (3). Chất lỏng được dẫn ra chỗ vách ngăn của ổ đỡ chung, 
từ đó ra ngoài qua phía ngõ xả. (4)

Bơm được làm kín bằng bộ làm kín cơ khí tiêu chuẩn

4.7   Các đặc tính về tiếng ồn 
Đặc tính tiếng ồn được cung cấp sẵn phù hợp với động cơ. Tham khảo ở sổ tay 

hướng dẫn cho sẵn.

4.8   Phạm vi cung cấp

Tùy từng chủng loại mà phạm vi cung cấp có thể bao gồm như sau:

▪ Máy bơm nước

▪ Động cơ điện

 

Thiết kế

Chức năng

Bộ làm kín
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4.9 Kích thước và trọng lượng

Để biết kích thước và trọng lượng hãy xem bản vẽ bố trí tổng thể / bản vẽ biên dạng hoặc

bảng dữ liệu của bộ máy bơm
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5 Lắp đặt tại hiện trường

5.1 Các quy định về an toàn

NGUY HIỂM

Việc lắp đặt không phù hợp tại các nơi có thể xảy ra nổ
Nguy cơ xảy ra nổ!

▷ Tuyệt đối không lắp máy bơm ở nơi có thể xảy ra nổ

▷ Kiểm tra thông tin được cung cấp trong bảng dữ liệu và trên bảng tên  của bộ
máy bơm.

CẢNH BÁO

Bảo vệ máy bơm lâu dài: chất bảo quản độc hại trong hệ thống nguồn nước
Nguy cơ bị ngộ độc!

▷ Kiểm tra hệ thống trước khi bơm nước

▷ Nếu cần thiết, tháo máy bơm và loại bỏ hoàn toàn chất bảo quản khỏi các chi tiết 
lắp đặt. 

▷ Tuân thủ các dữ liệu trong phiếu xác nhận đơn hàng. 

5.2 Các công việc kiểm tra cần được thực hiện trước 
khi lắp đặt Vị trí lắp đặt

CẢNH BÁO

Lắp đặt trên bề các bề mặt không vững chắc và không đủ sức chịu tải.

Nguy cơ gây tổn thương cho người và hư hỏng tài sản!

▷ Sử dụng bê tông loại cường độ nén loại C12/15 để đáp ứng yêu cầu
của loại tiếp xúc XC1 đến EN 206-1.

▷ Bề mặt lắp đặt phải thực sự vị nằm ngang.

▷ Tuân thủ về các trọng lượng được quy định

1. Kiểm tra các yêu cầu về kết cấu.
Mọi công tác kết cấu cần thiết được chuẩn bị trước phù hợp với kích thước ghi rõ
trong bản vẽ bố trí tổng thể / bản vẽ biên dạng hoặc bản dữ liệu của bộ máy bơm.

5.3 Lắp đặt  bộ máy bơm

THẬN TRỌNG

Rò rỉ động cơ
Hư hỏng máy bơm!

▷ Tuyệt đối không lắp đặt bộ máy bơm ở dưới động cơ.

1. Lắp đặt và kẹp chặt máy bơm trên bề mặt vững chắc và khô thoáng.

2. Đảm bảo không khí vào đủ làm cách quạt của động cơ mở 

(Độ hở khi mở cách quạt được đo ít nhất bằng ¼ đường kính bên ngoài của cách
quạt cho không khí đi vào).

3. Đặt ống xả nước thẳng hàng với hệ thống máy bơm.
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5.4 Đường ống

5.4.1 Nối đường ống

NGUY HIỂM

Quá tải tác dụng lên ngõ bơm
Nguy hiểm chết người do hiện tượng rò rỉ dung dịch nóng, độc, ăn mòn hoặc dễ cháy! 

▷ Không sử dụng bơm làm điểm tựa neo cho đường ống.

▷ Neo đường ống ở khu vực gần bơm và nối đường ống mà không truyền ứng suất 
hoặc lực căng.

▷ Áp dụng biện pháp phù hợp để cân bằng hiện tượng giã n nở nhiệt của đường
ống.

THẬN TRỌNG

Tiếp đất không chính xác trong quá trình thực hiện hàn tại hệ thống đường ống
Phá hủy vòng bi của chi tiết cuộn (gây ra lõm!)

▷ Không bao giờ để tiếp đất các thiết bị hàn điện trên các máy bơm hoặc đế.

▷ Ngăn dòng điện chạy qua vòng bi của chi tiết cuộn dây.

CHÚ Ý

Khuyến cáo lắp đặt kiểm tra và tắt nguồn các chi tiết trong hệ thống, phụ thuộc vào 
loại nhà máy và máy bơm. Tuy nhiên, các chi tiết như vậy không được gây cản trở hệ
thống thoát nước, cản trở tháo gỡ của máy bơm.

CHÚ Ý

Các máy bơm được chứng nhận VdS phải phù hợp với thông tin của VdS 4001.

✓ Đường ống hút đã được đặt với hệ thống số góc tăng còn đường đầu hút thì với hệ
số góc giảm theo hướng máy bơm.

✓ Để dòng chảy ổn định cần có chiều dài đường ống hút bằng ít nhất hai lần 
đường kính miệng hút.

✓ Đường kính danh định của đường ống ít nhất bằng với đường kính danh 
định của miệng xả của bơm nước.
Cũng như đường kính danh định trong đường ống xả và hút, việc lắp đặt thêm cáo
lắp đặt kiểm tra và tắt nguồn các chi tiết trong hệ thống báo cháy được quan tâm,
thao khảm các thông số kỹ thuật về kích cỡ trong các tờ hướng dẫn liên quan.

✓ Để ngăn tổn thất áp suất quá mức, bộ chuyển đổi kích thước khi chuyển sang
đường ống kích thước lớn hơn phải có một góc khuếch tán khoảng 80

✓ Đường ống đã được neo gần máy bơm và được kết nối không
được truyền tải bất kỳ một áp lực hoặc sức căng nào.

1. Làm sạch, rửa và thổi kỹ lưỡng qua tất cả các mạch dẫn, đường ống và đầu nối 
(đặc biệt là đối với việc lắp đặt mới).

2. Trước khi lắp đặt các máy bơm trong hệ thống đường ống, loại bỏ các mặt 
bích bảo vệ trên các miệng hút và xả của máy bơm.

THẬN TRỌNG

Vết hàn, gỉ sắt, và các tạp chất khác trong đường ống
Phá hỏng máy bơm!

▷   Di chuyển rác thải ra khỏi đường ống.

▷ Nếu cần thiết, lắp đặt thêm máy lọc.

3. Nếu cần thiết, lắp đặt thêm máy lọc trong đường ống (xem hình: Máy lọc trong 
đường ống)
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1

2

Hình 4: Máy lọc trong đường ống

1 Máy đo áp suất 2 Lưới lọc

CHÚ Ý

Sử dụng tấm lọc có mắt lưới cỡ 0.5mm x 0.25mm (kích cỡ mắt lưới x đường kính dây) 
làm từ chất liệu chống mòn.
Sử dụng tấm lọc có diện tích lớn gấp 3 lần vùng giao của đường ống.
Có thể sử dụng lưới lọc hình nón.

4. Kết nối vòi phun của bơm với đường ống.

THẬN TRỌNG

Các chất tẩy rửa mạnh

Hư hỏng máy bơm!

▷ Chọn cách và thời gian tẩy rửa phù hợp với vỏ và bộ làm kín đã chọn.

5.4.2 Tải mặt bích và mô men lực cho phép của máy bơm nước

Hình 5: Tải mặt bích và mô men lực của máy bơm nước 

Hướng của mặt bích
FX Hướng nằm ngang hoặc song song với trục của máy bơm nước.
FY Hướng thẳng đứng so với trục của máy bơm nước.
FZ Hướng nằm ngang, tại góc phải trục với trục của máy bơm nước.
Hướng của mô men
MX Quanh trục ngang, song song với trục của máy bơm nước.

MY
Quanh trục dọc của bề mặt bích.

MZ
Quanh trục ngang, tại góc phải của trục máy bơm nước.
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Tải mặt bích và mô men lực của máy bơm nước 

Bảng 6: Tải mặt bích và mô men lực cho phép của máy 

Movitec DN

[mm]

F x

[N]

Fy

[N]

Fz

[N]

∑ F

[N]

M x

[Nm]

My

[Nm]

Mz

[Nm]

∑ M

[Nm]

V(S)F 2B 25 3300 -2400 1700 4400 280 95 -210 400
V(S)F 4B 25 3300 -2400 1700 4400 280 95 -210 400
V(S)F 6B 32 3300 -2400 1700 4400 280 95 -210 400
V(S)F 10B 40 4000 -3100 3100 5900 440 180 -200 500
V(S)F 15 B 50 4000 -3100 3100 5900 440 180 -200 500
V(S)F 25B 65 3200 -3500 3500 5890 1000 230 -400 1100
V(S)F 40B
PN 16/25

80 4000 -1800 2000 4820 400 200 -300 540

V(S)F 40B
PN 40

80 3700 -3300 3700 6190 975 240 -450 1100

V(S)F 60B
PN 16/25

80 4000 -1800 2000 4820 400 200 -300 540

V(S)F 60B
PN 40

80 3700 -3300 3700 6190 975 240 -450 1100

V(S)F 90B 100 3500 -2500 1000 4420 750 500 -625 1100
LHS 6 32 8000 -2000 3200 8800 460 460 -500 800

Bảng 7: Tải mặt bích và mô men lực tại vòi phun của bơm Movitec VCF.

Movitec DN

[mm]

F x

[N]

Fy

[N]

Fz

[N]

∑ F

[N]

M x

[Nm]

My

[Nm]

Mz

[Nm]

∑ M

[Nm]

VCF 2B 25 9400 -3200 3200 10430 600 300 360 760
VCF 4B 25 9400 -3200 3200 10430 600 300 360 760
VCF 6B 32 9400 -3200 3200 10430 600 300 360 760
VCF 10B 40 8000 -2000 3200 8850 460 460 -500 820
VCF 15B 50 8000 -2000 3200 8850 460 460 -500 820
VCF 25B 65 5000 -2000 2500 5940 1000 300 -300 1090
VCF 40B 80 6000 -3000 3000 7350 1800 1000 -1000 2290
VCF 60B 100 6000 -3000 3000 7350 1800 1000 -1000 2290
VCF 90B 100 6200 -4100 4100 8490 2000 1200 -1200 2620

5.5 Mạch rẽ (đường ống phụ)

CHÚ Ý

Nếu máy bơm hoạt động áp vào gần van, có thể lắp đặt thêm một mạch rẽ ( ống phụ).

Dung tích của ống dẫn phụ phải tương xứng tối thiểu 10% tỷ lệ thuận lợi của dòng 

chảy

5.6 Kết nối dây điện

NGUY HIỂM

Sai kết nối.

Nguy cơ xảy ra nổ!

▷ Điểm kết nối của dây diện cuối cùng phải đặt ngoài vùng nguy hiểm hoặc trong
khu vực được cho phép đối với các thiết bị điện.
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NGUY HIỂM

Vận hành bộ máy bơm khi chưa hoàn toàn kết nối
Nguy cơ xảy ra nổ!
Hư hỏng bộ máy bơm!

▷ Tuyệt đối không khởi động bộ máy bơm khi chưa kết nối với nguồn điện 
hoặc các thiết bị giám sát khi chưa hoạt động.

NGUY HIỂM

Nguồn điện bị phá hủy
Điện giật!

▷ Kiểm tra các dây diện trước khi nối chúng với nguồn điện.

▷ Tuyệt đối không kết nối các dây điện đã bị hỏng.

NGUY HIỂM

Khởi động bộ máy bơm khi không có nhân viên kỹ thuật
Điện giật!

▷ Luôn hỏi ý kiến các nhân viên kỹ thuật được đào tạo và đủ năng lực  khi lắp đặt 
dòng điện.

▷ Quan sát các quy định IEC 60364 và các mẫu phong chống cháy nổ EN 60079.

CẢNH BÁO

Kết nối không đúng với đường ống dẫn điện chính
Hư hỏng mạng lưới chính, bị chập mạch!

▷ Quan sát các quy trình kỹ thuật của các công ty cung cấp điện ở địa phương.

THẬN TRỌNG

Cáp đặt không đúng. 

Gây nguy hại cho cáp điện!

▷ Tuyệt đối không di duyển cáp điện khi nhiệt độ dưới 25 0C

▷ Tuyệt đối không xoắn hay đè ép cáp điện.

▷ Tuyệt đối không dùng cáp điện để nâng.

▷ Điều chỉnh chiều dài cáp điện phù hợp với vị trí theo yêu cầu.

THẬN TRỌNG

Quá tải động cơ 

Gây nguy hại cho động cơ!

▷ Lắp đặt hệ thống kiểm tra tuân theo tiêu chuẩn EN 13463-6.

▷ Bảo vệ động cơ bằng một thiết bị bảo vệ quá tải theo khoảng thời gian nhiệt theo
IEC 947 và các quy định của địa phương

(Nếu máy bơm được dùng khi có hệ thống bảo vệ cháy, tuyệt đối không đóng các
thiết bị bảo vệ động cơ tự động!)

▷ Đảm bảo rằng các chi tiết của động cơ kết nối phù hợp với nguồn điện 

CHÚ Ý

Máy bơm phun nước với các chứng nhận Vsd không được sai sót bất kì đơn vị đo 
lường nào.

Đối với kết nối điện, xem xét biểu đồ hệ thống dây trong phụ lục và thông tin 
việc lập kế hoạch hệ thống kiểm soát.
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Nếu động cơ được sử dụng theo một phương thức khác, phải tuân thủ theo 
những hướng dẫn vận hành có liên quan. 
Bộ máy bơm được cung ứng cùng với dây cáp nguồn theo tiêu chuẩn. Luôn sử 
dụng các dây cáp đã cung ứng và đấu vào các lõi được đánh dấu của cáp điều 
khiển.

Movitec B

Những đánh giá hiện tại cho phép động cơ đã cung ứng được hiển thị trên biển ghi tên 
máy bơm.

Mô tả phạm vi cho phép vận hành của động cơ và được sử dụng để thiết lập thiết bị bảo 
vệ quá tải. Nếu công suất thực đầu vào được đo trong suốt quá trình vận hành, thì 
chuyển mạch bảo vệ động cơ có thể đặt sẵn giá trị thấp để bảo vệ bộ máy bơm.

Giá trị hiện tại này cũng được dùng để chọn thiết bị điện phù hợp như bộ biến tần, cầu 
dao chủ, đường kính dây dẫn, v.v.

Movitec A

Những đánh giá hiện tại cho phép động cơ đã cung ứng được hiện thị trên biển ghi tên 
máy bơm như Imax.
Hiện tại cho thấy mức tối đa cho phép phạm vi vận hành hết công suất của động cơ và 
được sử dụng để thiết lập các thiết bị quá tải. Công suất thực đầu vào là 400 V được hiển 
thị trên biển ghi tên máy bơm như Inom. Có thể đặt sẵn chuyển mạch bảo vệ động cơ để 
bảo vệ bộ máy bơml
Giá trị hiện tại này cũng được dùng để chọn thiết bị điện phù hợp như bộ biến tần, cầu 
dao chủ, đường kính dây dẫn, v.v.

5.6.1
Bảo vệ quá tải

Động cơ tiêu chuẩn ≥ 3 kW được trang bị với ba điện trở nhiệt PTC.

Bảng 8: Dữ liệu kĩ thuật của điện trở nhiệt PTC

Kích cỡ Giá trị

tn [°C] 140
R20°C [Ω] ~ 20
Rtn-20°C [Ω] ~ 250
Rtn-5°C [Ω] < 550
Rtn+5°C [Ω] > 1330
Rtn+15°C [Ω] > 4000
Un [V DC] 2.5 < U < 30

LƯU Ý

Bơm phun nước với chứng nhận VdS có khả năng ngắt tự động không nên tự ý ngắt 
bằng bất kỳ hình thức nào.

1. Bảo vệ bộ máy bơm tránh quá tải bằng một thiết bị bảo vệ quá tải thời gian 
trễ nhiệt phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947 và các quy định của địa phương.

2. Nối PTC với một rơle điện trở nhiệt.

5.7 Kiểm tra hướng quay

NGUY HIỂM

Nhiệt độ tăng do tiếp xúc giữa điểm quay và các phần cố định
Nguy hại đến bộ máy bơm!

▷ Tuyệt đối không kiểm tra hướng quay bằng cách khởi động bộ máy bơm kín.

▷ Tách các máy bơm từ động cơ để kiểm tra hướng quay.
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CẢNH BÁO

Đặt tay vào trong vỏ máy bơm
Nguy cơ chấn thương, nguy hại đến máy bơm!

▷ Luôn ngắt nguồn cung cấp năng lượng của bộ máy bơm và bảo vệ tránh những 
lúc khởi động ngoài ý muốn trước khi đặt tay hoặc các đối tượng khác vào máy 
bơm.

CẨN TRỌNG

Ray dẫn động và máy bơm vận hành sai hướng quay

Nguy hại đến máy bơm!

▷ Tham khảo các mũi tên chỉ hướng quay của máy bơm.

▷ Kiểm tra hướng quay. Nếu cần thiết, kiểm tra các đấu nối điện và khắc phục 
hướng quay.

Hướng quay đúng của mô-tơ và máy bơm phải theo chiều kim đồng hồ (nhìn từ cuối ổ 
trục).

1. Khởi động mô-tơ và tắt động cơ ngay lập tức để xác định hướng quay của 
mô-tơ. 

2. Kiểm tra hướng quay. 
Hướng quay của mô-tơ phải khớp với hướng quay của máy bơm.

3. Nếu mô-tơ vận hành sai hướng quay, kiểm tra lại đấu nối điện của mô-tơ 
và hệ thống điều khiển, nếu có.

1

2

Hình 6: Hướng của dòng chất lỏng và mũi tên chỉ hướng quay

1 Hướng quay của mô-tơ 2 Hướng quay dòng chất lỏng
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6   Chạy thử/Khởi động/Dừng máy

6.1      Chạy thử/Khởi động

6.1.1 Điều kiện tiên quyết để đưa máy vào chạy thử/khởi động

Trước khi đưa máy vào hoạt động/khởi động hệ thống bơm, đảm bảo các điều kiện sau 

đã được đáp ứng:

▪ Bộ máy bơm đã lắp đặt đúng cách.

▪ Hệ thống bơm được kết nối đúng cách với nguồn điện và trang bị cùng với tất cả 
các thiết bị bảo vệ.

▪ Bơm được mồi với dung dịch được bơm.

▪ Chiều quay được kiểm tra.

▪ Tất cả các kết nối phụ được yêu cầu được kết nối và sẵn sàng hoạt động.

▪ Máy bơm và mô-tơ trục chân vịt chạy trơn tru và không có tiếng ồn quá mức.

▪ Sau khi tắt nguồn hệ thống bơm trong thời gian dài, các hoạt động được tiến hành. 
(⇨ Phần 6.4 Trang 31)

Sau đây phải được đảm bảo cho một máy bơm với hộp bạc đạn dọc trục:

▪ Khe hở trục giữa hộp bạc đạn dọc trục và trục mô-tơ chân vịt được lắp đặt đúng 
cách.

▪ Hộp bạc đạn dọc trục được bôi trơn nếu được trang bị khớp nối bôi trơn.

6.1.2 Mồi và xả khí cho hệ thống bơm

NGUY HIỂM

Hình thành khả năng gây nổ trong máy hơm
Nguy hiểm cháy nổ!

▷ Trước khi khởi động bộ máy bơm, xả khí máy bơm và ống hút và mồi cả dung 
môi đã qua xử lý.

THẬN TRỌNG

Gia tăng độ mài mòn do chạy không tải
Nguy hại đến bộ máy bơm! 

▷ Không bao giờ vận hành bộ máy bơm mà không chứa đầy dung môi. 

▷ Không bao giờ đóng van ngắt trong ống hút và/ ống cung cấp trong suốt trình 

vận hành.
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Mồi một mạch hở hoặc mạch đóng với áp suất cung ứng vừa đủ.

A

B

C

Hình 7:  Bơm vào mạch hở hoặc mạch đóng

A Ngắt van đường hút B Ngắt van đường xả
C

1. Đóng van ngắt ống hút A và đóng van ngắt đường ống xả khí B.
2. Mở cổ ống bình nhiên liệu C.

3. Mở van ngắt ống hút A từ từ cho đến khi chất lỏng thoát ra từ cổ ống bình nhiên 
liệu C.

4. Đóng cổ ống bình nhiên liệu C.

5. Mở hoàn toàn van ngắt ống hút A.

6. Mở hoàn toàn van ngắt đường ống xả khí B.

Mồi mạch hở với mức chất lỏng bên dưới máy bơm

A

B

Hình 8: Bơm vào mạch hở với mức chất lỏng dưới máy bơm A

Ngắt van đường ống xả khí B Cổ ống bình nhiên liệu

1. Rút phích cắm cổ bình nhiên liệu B từ trên khung máy bơm.

2. Đóng van ngắt đường ống xả khí A.

3. Đổ dung dịch vào vỏ máy bơm thông qua mở cổ bình nhiên liệu B cho đến khi 
chất lỏng đạt đến mức tối đa.
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4. Đóng cổ bình nhiên liệu B.

5. Mở hoàn toàn van ngắt ống xả khí A.

Xả khí

Các máy bơm có thể xả khí qua các khớp nối tương ứng khi máy không vận 
hành.

1 1

Hình 9: Khớp nối xả khí

1 Khớp nối xả khí

6.2 Giới hạn hoạt động

NGUY HIỂM

Không tuân theo giới hạn hoạt động
Nguy hại tới hệ thống bơm! 

▷ Tuân theo dữ liệu hoạt động được chỉ ra trong tờ dữ liệu. 

▷ Tránh hoạt động khi van đóng.

▷ Không bao giờ cho máy bơm hoạt động ngoài giới hạn quy định sau đây.

NGUY HIỂM

Không tuân theo giới hạn hoạt động của chất lỏng
Nguy hiểm cháy nổ!

▷   Không bao giờ sử dụng máy bơm để xử lý các chất lỏng khác nhau có thể  phản 
ứng hóa học.

  ▷   Không bao giờ sử dụng máy bơm để xử lý chất lỏng dễ cháy với nhiệt độ chất lỏng 
cao hơn nhiệt độ bắt lửa.

THẬN TRỌNG

Chênh lệch nhiệt độ quá mức giữa các chất lỏng được xử lý và máy bơm 
Nguy hại cho hệ thống máy!

▷   Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các chất lỏng được xử lý và máy bơm không vượt quá 
60° C.

  ▷   Nếu chênh lệch nhiệt độ giữa bơm và chất lỏng được xử lý vượt quá 30° C, mồi/
nhiệt độ máy bơm tăng từ từ để tránh bất kỳ nguy cơ sốc nhiệt nào.

Phạm vi hoạt động phụ thuộc vào các ứng dụng cũng như sự phối hợp của áp suất và 
nhiệt độ.
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Bảng 9: Quy định phạm vị hoạt động

Đặc tính Phạm vi hoạt động

Nhiệt độ xung quanh [°C]4)                            -20 to 40
Áp suất đầu vào tối thiểu NPSHreq + 1 m

Độ nhớt [cSt]5) 1 - 100
Mật độ [kg/m³]5) 1000 - 2500
Tần số [Hz]6) 30 - 60 
Vận hành tối đa  mỗi giờ7)                                           Xem bảng dữ liệu của mô-tơ
Kích thước hạt cho phép [mm] 0,005 - 1
Làm lạnh8) Làm lạnh cưỡng bức

6.2.1 Tốc độ dòng chảy tối đa/tối thiểu

Bảng 10: Tốc độ dòng chảy tối đa/tối thiểu (Q) ở nhiệt độ chất lỏng ≤ 20 °C

Movitec Q [m³/h]

50 Hz 60 Hz

2-cực 4-cực 2-cực 4-cực

min. max. min. max. min. max. min. max.
2B 0,2 3,3 - - 0,2 4,0 - -
4B 0,4 6,5 - - 0,5 7,8 - -
6B 0,6 9,0 - - 0,8 8,6 - -
10B 1,19) 13,2 0,5 6,6 1,3 15,8 0,6 7,9
15B 1,6 9) 22,5 0,8 11,3 2,0 27,0 1,0 13,5
25B 2,8 35,0 1,4 17,5 3,1 42,0 1,6 21,0
40B 4,0 54,0 2,0 27 5,1 65,0 - -
60B 6,0 76,0 3,0 38 6,1 90,0 - -
90B 8,5 110,0 4,3 53,9 10,2 132,0 5,0 65,1
LHS 6 0,8 8,6 - - 0,7 8,6 - -

t [°C]

Q
 [

%
]
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Hình 10: Tốc độ dòng chảy tối thiểu như một chức năng của nhiệt độ chất lỏng ở 
nhiệt độ chất lỏng> 20 ° C

4) Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá mức tối đa cho phép hoặc nếu động cơ được đặt xa hơn 1000 mét trên mực 

nước biển, thì làm mát động cơ là không hiệu quả và động cơ có thể có được đánh giá lại. Động cơ chạy phụ thuộc vào độ cao 

lắp đặt trên mực nước biển hoặc hơn nhiệt độ môi trường xung quanh. Đối với các đề xuất chi tiết liên hệ với nhà bán hàng.

5) Sự dao động có thể yêu cầu bỏ qua việc đánh giá động cơ. Đối với các đề xuất chi tiết liên hệ với nhà bán hàng.

6) Máy bơm được chọn với 50 Hz không được nối với nguồn điện 60 Hz

7) Hoạt động quá công suất đặc biệt là kết hợp với sự khác biệt áp suất cao (Δp) có thể làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.
8) Việc thông thải trên các lỗ quạt của động cơ phải đo ít nhất 1/4 đường kính của các lỗ quạt để cho phép (làm mát) không khí lưu

thông đúng cách.

9) Đối với máy bơm có chứng nhận VdS, tốc độ dòng chảy tối thiểu Q min là 5% của tốc độ dòng chảy cho phép.
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6.2.2 Ấp suất và nhiệt độ giới hạn

6.2.2.1 Movitec A, B

Movitec A

Bảng 11: Ấp suất và nhiệt độ giới hạn

Kích cỡ Ấp suất Nhiệt độ

[bar] [°C]
LHS6 40 120

Movitec B

Áp suất và nhiệt độ giới hạn của máy bơm được hiển thị trên biển tên.(⇨
Phần 4.4 Trang 15)

6.2.2.2 Vòng đệm kín ổ trục

Bảng 12: Phốt chặn cơ khí lắp sẵn

Phân ly cơ khí Nhiệt độ Ấp suất

Mã số Loại Mã EN 12756 Chất đàn hồi Dạng min. max. [bar]

C E F [°C] [°C]
11 MG-G60 B Q1 E G G EPDM ✘ ✘ ✘ -20 +100 10
12 MG-G60 B Q1 V G G FPM ✘ ✘ ✘ -20 +120 10
13 RMG-G606 Q1 B E G G EPDM WRAS / 

ACS
✘ ✘ ✘ -20 +100 25

14 RMG-G606 Q1 B V G G FPM ✘ ✘ ✘ -20 +120 25
15 RMG-G606 U3 U3 X4 G G HNBR ✘ ✘ ✘ -20 +12010) 25
16 RMG-G606 U3 U3 V GG FPM ✘ ✘ ✘ -20 +12010) 25
18 RMG-G606 U3 B E G G EPDM 559236 ✘ ✘ ✘ -20 +12010) 25
20 H7N Q1 A E G G EPDM 559236 ✘ - - -20 +12011) 40
21 H7N Q1 A V G G FPM ✘ - - -20 +12011) 40
22 H7N Q1 A X4 G G HNBR ✘ - - -20 +12011) 40
23 RMG-G606 Q1 B E G G EPDM ✘ ✘ ✘ -20 +100 25
24 MG-G606 Q1 Q1 V G G FPM ✘ ✘ ✘ -20 +120 10
28 MG-G606 Q1 Q1 X4 G G HNBR ✘ ✘ ✘ -20 +120 10
29 MG-G606 Q1 Q1 E G G EPDM ✘ ✘ ✘ -20 +100 10

Bảng 13: Từ khóa tài liệu con dấu cơ khí

Mô tả Mã EN 12756 Chất xúc tác/ con dấu thứ cấp

Vành sơ cấp B Carbon cứng, nhựa tẩm
U3 Cacbua vonfram (chất kết dính CrNiMo)
Q1 Silic cacbua (nung với ấp lực)                       

Vòng đôi A Carbon than chì, antimon tẩm
B Carbon cứng, nhựa tẩm
U3 Tungsten carbide (chất kết dính CrNiMo)
Q1 Silic cacbua (nung với ấp suất cao)

Chất đàn hồi E EPDM (cao su etylen propylen)
V Fluoroelastomer (Viton)
X4 HNBR

Lò xo G Thép CrNiMo
Bộ phận kim loại khác G Thép CrNiMo 

10) Lên đến 140°C nếu áp suất không vượt quá 16 bar
11) Lên đến 140°C nếu áp suất không vượt quá 25 bar
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6.2.3 Dòng điện định mức/ cực đại

Movitec B

Dòng điện định mức cho phép của mô tơ cung cấp được ghi trên tem nhãn mô tơ.
Nó mô tả phạm vi hoạt động cho phép của động cơ và có thể được sử dụng để thiết lập 
các thiết bị bảo vệ quá tải. Nếu công suất đầu vào thực tế được đo trong quá trình vận 
hành, công tắc chuyển đổi bảo vệ mô tơ có thể được cài đặt trước giá trị thấp hơn để bảo 
vệ hệ thống bơm.
Giá trị dòng điện này cũng có thể được sử dụng để chọn thiết bị điện thích hợp như biến 
tần, cầu dao chủ, đường kính dây dẫn, etc.

Movitec A

Dòng điện định mức cho phép của mô tơ cung cấp được ghi trên tem nhãn mô tơ là  
Imax.

Dòng điện cực đại cho phép chỉ ra phạm vi hoạt động tối đa của mô tơ và có thể được sử 
dụng để thiết lập các thiết bị bảo vệ quá tải. Công suất đầu vào thực tế khoảng 400 V 
được ghi trên tem nhãn bơm là Inom. Nó có thể được sử dụng để cài đặt trước công tắc  
chuyển đổi bảo vệ mô tơ để bảo vệ hệ thống bơm.
Giá trị dòng điện này cũng có thể được sử dụng để chọn thiết bị điện thích hợp như biến 
tần, cầu dao chủ, đường kính dây dẫn, etc..

6.3 Tắt nguồn/ lưu kho/ bảo quản

6.3.1 Phương pháp được thực hiện để tắt nguồn

Hệ thống bơm duy trì lắp đặt

✓ Đảm bảo đủ chất lỏng để sẵn sàng chạy kiểm tra hoạt động của hệ thống bơm.

1. Đối với khoảng thời gian tắt nguồn kéo dài thì khởi động máy bơm thường 
xuyên mỗi tháng một lần hoặc mỗi ba tháng trong khoảng 5 phút . 
Điều này giúp tránh được việc có chất lỏng lắng đọng trong bơm và khu vực 
đầu vào bơm.

THẬN TRỌNG

Nguy cơ đóng băng trong những khoảng thời gian dài dừng máy bơm
Nguy hại tới máy bơm!

▷ Thiết bị bảo trì nhiệt độ phải luôn được vận hành trong những khoảng thời gian dài 
dừng máy bơm.

Tháo máy bơm từ hệ thống đường ống và lưu trữ

✓ Phải vận hành hệ thống kiểm tra và bảo trì.

1. Phun phủ chất bảo quản lên các bức bên trong của vỏ máy bơm

2. Phun chất bảo quản thông qua các đầu vào và đầu ra của vòi phun chất lỏng xử 
lý.Khuyến khích đóng đầu vào và đầu ra vòi phun chất lỏng sau đó (ví dụ bằng 
các nắp nhựa hoặc tương đương).

Tuân thủ các hướng dẫn thêm và các thông tin được cung cấp. (⇨ Mục 3 Trang 11)

6.4 Trả về để bảo dưỡng
Để trả bộ máy bơm về bảo dưỡng, xem phần đưa máy vào chạy thử/khởi động (⇨ Mục 6.1 
Trang 26) và các giới hạn vận hành.

Thêm vào đó, cần tuân thủ các hướng dẫn về sửa chữa/bảo dưỡng trước khi trả máy về. 
(⇨ Mục 7 Trang 33)
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CẢNH BÁO
Không thể lắp đặt hay kích hoạt lại các thiết bị bảo vệ
Nguy cơ bị thương do di chuyển các bộ phận hoặc các chất lỏng thoát ra!

▷ Ngay khi hoàn tất công việc, lắp đặt lại và/hoặc kích hoạt lại bất cứ thiết bị bảo vệ 
hoặc các thiết bị liên quan đến an toàn.

GHI CHÚ
Đối với máy bơm trên 1 năm, nên thay thế tất cả các vòng đệm bằng chất đàn hồi 

6 Chạy thử/Khởi động/Dừng máy
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7 Sửa chữa/Bảo dưỡng

7.1 Các qui định về an toàn

NGUY HIỂM

Tia lửa sinh ra trong khi thực hiện bảo trì
Nguy cơ nổ !

▷ Tuân thủ các qui định về an toàn có hiệu lực tại nơi lắp đặt!

▷ Tuyệt đối không bao giờ mở bộ máy bơm đang hoạt động.

▷ Luôn thực hiện việc bảo trì đối với hệ thống máy bơm chống nổ ngoài không khí
có nguy cơ gây nổ

NGUY HIỂM

Bộ máy bơm bảo dưỡng không đúng cách
Nguy cơ nổ!
Hư hại bộ máy bơm!

▷ Bảo dưỡng bộ máy bơm đều đặn.

▷ Chuẩn bị sẵn kế hoạch bảo dưỡng với chú trọng đến về chất bôi trơn, vòng đệm 
kín cổ trục và khớp nối.

Các thợ máy phải đảm bảo rằng các công việc bảo trì, kiểm tra và lắp đặt được thực 
hiện bởi nhân viên có trình độ chuyên môn có thẩm quyền và nắm rõ các thông tin 
về hướng dẫn vận hành.

CẢNH BÁO

Khởi động không định trước của bộ máy bơm
Nguy cơ chấn thương do di chuyển các bộ phận!

▷ Đảm bảo rằng bộ máy bơm không thể tự khởi động không định trước

▷ Luôn đảm bảo rằng các kết nối điện được ngắt trước khi tiến hành các công việc 
trên bộ máy bơm.

CẢNH BÁO

Chất lỏng gây ra nguy hại cho sức khỏe và/hoặc các chất lỏng nóng
Nguy cơ chấn thương!

▷ Tuân thủ các luật có liên quan.

▷ Khi tháo chất lỏng, phải tiến hành các biện pháp thích hợp để bảo vệ người và 
môi trường.

▷ Khử trùng các máy bơm đã xử lí chất lỏng có nguy hại đến sức khỏe.

CẢNH BÁO

Thiếu tính ổn định
Nguy cơ nghiền nát tay chân!

▷ Trong khi lắp ráp/tháo dỡ, cho (bộ) máy bơm/ các bộ phận máy bơm để tránh 
lật nghiêng hoặc rơi xuống.

Một lịch trình bảo trì thường xuyên sẽ giúp tránh được các sửa chữa đắt tiền, và góp 
phần việc vận hành tốt hơn của máy bơm, bộ máy bơm và bơm các bộ phận với chi 
phí tổi thiểu cho việc sửa chữa / bảo dưỡng.

GHI CHÚ

Các công việc sửa chữa, bảo trì và lắp đặt có thể được thực hiện bởi KSB Service hoặc
tại các xưởng có thẩm quyền. Vui lòng xem địa chỉ liên lạc trong cuốn “Các địa chỉ” kèm 
theo hoặc trên trang: "www.ksb.com/contact".
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Không bao giờ sử dụng lực quá mạnh trong khi tháo dỡ và lắp máy bơm. 

7.2 Sửa chữa/kiểm định

7.2.1 Giám sát vận hành

NGUY HIỂM

Hình thành luồng không khí có khả năng gây nổ trong máy bơm
Nguy cơ nổ!

▷ Trước khi khởi động hệ thống bơm, xả khí cho bơm và đường hút và mồi cả 
hai bằng chất lỏng để xử lý.

NGUY HIỂM

Vòng đệm kín cổ trục bảo dưỡng không đúng cách
Nguy cơ cháy !
Rò rỉ các chất lỏng nóng!
Hư hại đến bộ máy bơm!

▷ Thường xuyên bảo dưỡng vòng đệm kín cổ trục.

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá cao làm ổ bi nóng lên hoặc khóa ổ bi bị hư hỏng
Nguy cơ cháy !
Hư hại đến bộ máy bơm! 

▷ Thường xuyên kiểm tra tình trạng chất bôi trơn.

▷ Thường xuyên kiểm tra vòng bi về vận hành có tiếng ồn

THẬN TRỌNG

Hao mòn tăng do vận hành khô
Hư hại đến bộ máy bơm! 

▷ Không bao giờ vận hành máy bơm mà không đổ đầy chất lỏng 

▷ Không bao giờ đóng bộ phận ngắt  trong đường hút và/hoặc đường cấp nước khi                             
máy bơm đang vận hành.

THẬN TRỌNG

Chất lỏng xử lí có nhiệt độ quá cao vượt phép
Hư hại đến bộ máy bơm!

▷ Việc vận hành kéo dài  ngược lại với bộ phận ngắt là không được phép
  ( do sự nóng lên của chất lỏng )
▷ Tuân thủ các giới hạn nhiệt độ trong bảng dữ liệu kỹ thuật và trong mục các giới 

hạn vận hành.

Khi máy bơm đang vận hành, quan sát và kiểm tra các điều sau: 

▪ Máy bơm luôn vận hành êm và không rung .

▪ Kiểm tra vòng đệm kín cổ trục.
Kiểm tra bằng mắt trong khi quay trục một lần bằng tay.

▪ Kiểm tra rò rỉ từ khóa tĩnh.
Không để khóa bị rò rỉ.

▪ Kiểm tra vòng bi về vận hành có tiếng ồn.
Rung, tiếng ồn và điện áp đầu vào tăng xảy ra trong điều kiện vận hành không 
thay đổi chứng tỏ máy bị hao mòn .

▪ Giám sát các hoạt động chính xác của các kết nối phụ trợ.
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7.2.2 Bôi trơn và thay chất bôi trơn

NGUY HIỂM

Nhiệt độ quá cao làm ổ bi nóng lên hoặc khóa ổ bi bị hư 
Nguy cơ cháy!
Hư hại đến bộ máy bơm! 

▷ Thường xuyên kiểm tra tình trạng chất bôi trơn.

▷ Thường xuyên kiểm tra vòng bi về vận hành có tiếng ồn

7.2.2.1 Mỡ bôi trơn 

Các vòng bi được cung cấp với mỡ bôi trơn xà phòng lithium đóng gói chất 

lượng cao.

7.2.2.1.1 Các khoảng nghỉ 
Dựa trên kích thước và tốc độ quay của máy bơm, bôi trơn lại vòng bi lăn đều đặn hoặc 
thay thế mỡ bôi trơn trong vòng bi lăn.

GHI CHÚ

Trong một vài thiết kế của máy bơm, vòng bi lăn được bôi trơn hoàn toàn. Những máy                                               
bơm này không được cung cấp đầu tra mỡ trên giá ổ đỡ.

GHI CHÚ

Nếu khoảng thời gian tái bôi trơn là ngắn hạn, chúng tôi khuyên rằng mỡ bôi trơn phải       
được thay thế mới hoàn toàn một lần mỗi năm.
Nếu không thì, mỡ bôi trơn phải được thay mới hoàn toàn mỗi hai năm. Để làm điều này,
tháo vòng bi lăn, làm sạch và bôi trơn với mỡ bôi trơn mới.                                       

Mô tơ với đầu tra mỡ phải được bôi trơn lại mỗi 2000 giờ.

Nếu máy bơm vận hành trong những điều kiện khắc nghiệt như rung, nhiệt độ cao,mô tơ cần 
phải được bôi trơn thường xuyên hơn 

7.2.2.1.2 Chất lượng mỡ bôi trơn 

Tính chất mỡ bôi trơn tối ưu cho vòng bi lăn

▪  Mỡ bôi trơn Xà phòng phức hợp Litium có điểm nóng chảy cao

▪ Không có chất keo và axit

▪ Không bị bở

▪ Các đặc tính phòng tránh rỉ sét

7.2.2.1.3 Số lượng mỡ bôi trơn 

Sử dụng 15 grams mỡ bôi trơn cho mỗi ổ bi.

7.2.2.1.4 Tái bôi trơn với mỡ 

CẢNH BÁO

Làm việc trong vùng lân cận của các bộ phận quay
Nguy cơ chấn thương tay! 

▷ Luôn để các cá nhân đã được đào tạo thực hiện công việc này.

▷ Cần đặc biệt cẩn trọng khi thực hiện công việc này.
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THẬN TRỌNG

Các đầu tra mỡ bị nhiễm bẩn
Mỡ bôi trơn bị nhiễm bẩn!

▷ Làm sạch các đầu tra mỡ trước khi bôi trơn lại.

1. Làm sạch các đầu tra mỡ, nếu bị nhiễm bẩn.

2. Định vị vị trí ấn trên đầu tra mỡ.

3. Tra mỡ bôi trơn .

7.3 Xả cặn/Làm vệ sinh máy

CẢNH BÁO
Các chất lỏng/ chất lỏng nóng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe            
Gây hại cho con người và môi trường !

▷ Thu gom và thu dọn đúng cách các chất lỏng và dư lượng của chất lỏng đã 
được xử lí.

▷ Mặc quần áo bảo hộ và đeo mặt nạ bảo vệ nếu có yêu cầu.

▷ Tuân thủ tất cả các qui định về xử lí các chất lỏng có hại cho sức khỏe.

Nếu bộ máy bơm xử lí chất lỏng mà dư lượng có thể dẫn đến ăn mòn trước độ ẩm 
không khí hoặc có thể bốc cháy khi tiếp xúc với oxy , các thiết lập máy bơm phải 
được vô hiệu hóa, và khí trơ khan phải được thổi qua bơm để đảm bảo khô máy khô.

Máy bơm được trang bị các ống xả để xả 
Không được xả máy bơm khi đang vận hành!

1 2

Hình 11: Các kết nối để xả bơm

1 Kết nối để xả phần hút 2 Kết nối để xả phần xả

7.4 Tháo bộ máy bơm

7.4.1 Thông tin chung/Các qui định về an toàn

CẢNH BÁO

Những người không đủ trình độ thực hiện các công việc liên quan đến (bộ) máy bơm
Có nguy cơ bị thương!

▷ Việc sửa chữa và bảo trì phải luôn được thực hiện bởi các cá nhân đủ trình độ và                                             
được đào tạo đặc biệt.
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CẢNH BÁO

Bề mặt nóng
Nguy cơ bị thương!

▷ Để máy bơm hạ xuống nhiệt độ phòng 

CẢNH BÁO

Nhấc, di chuyển không đúng cách các bộ phận                               
Có thể gây thương tích cho người và hư hỏng tài sản !

▷ Dùng các thiết bị vận chuyển, cẩu và các thiết bị nâng đỡ thích hợp để di 
chuyển các bộ phận nặng

Tuân thủ các hướng dẫn về an toàn và các thông tin chung (⇨ Mục 7.1Trang 33)

Đối với bất kỳ công việc  nào trên mô tơ, cần tuân thủ các hướng dẫn của nhà 
sản xuất động cơ có liên quan

Để tháo gỡ và lắp đặt lại, cần theo dõi sự thể hiện phần khuất và các bản vẽ lắp 
ráp tổng thể.

Trong trường hợp hỏng hóc, bạn có thể liên hệ với các nhân viên dịch vụ hỗ trợ.

GHI CHÚ

Các công việc sửa chữa, bảo trì và lắp đặt có thể được thực hiện bởi KSB Service hoặc 
các hoặc tại các xưởng có thẩm quyền. Vui lòng xem địa chỉ liên lạc trong cuốn “Các 
địa chỉ” kèm theo hoặc trên trang: "www.ksb.com/contact".

NGUY HIỂM

Công việc chuẩn bị làm việc trên máy bơm không đúng cách
Nguy cơ bị thương!

▷ Đóng máy bơm đúng cách.

▷ Đóng các khóa trong các ống hút và xả .
▷ Xả máy bơm và giải phóng áp lực máy bơm.

▷ Đóng các kết nối phụ trợ
▷ Để máy bơm nguội xuống bằng nhiệt độ môi trường xung quanh .

GHI CHÚ
Sau một khoảng thời gian dài vận hành, có thể khó gỡ các phụ tùng riêng biệt ra khỏi 
trục .Nếu gặp trường hợp này, sử dụng hóa chất ăn mòn và/hoặc - nếu có thể-sử dụng 
một dụng cụ kéo thích hợp.

7.4.2 Chuẩn bị bộ máy bơm

NGUY HIỂM

Nguồn cung cấp điện bị ngắt
Nguy hiểm  !

▷ Ngắt hết tất cả các kết nối từ nguồn cung cấp điện và bảo đảm tránh khởi động 
không định trước.

1. Ngắt cấp điện hệ thống bơm và bảo đảm tránh việc khởi động không định trước
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7.4.3 Tháo mô tơ

CẢNH BÁO
Mô tơ lật ngang
Nguy cơ bị nghiền nát tay và chân!

▷ Ngưng hoặc hỗ trợ mô tơ tránh lật ngang 

✓ Ngắt kết nối nguồn cung cấp năng lượng 

901.04 
554.04

862
914.01

914.05
681

901.02
554.02

550

Hình 12: Tháo mô tơ

1. Tháo các vít mũ có đuôi lục giác 914.01.

2. Tháo vỏ bảo vệ khớp nối 681.

3. Tháo các vít mũ có đuôi lục giác 914.01.

4. Tháo khớp 862 with bu lông 560.

5. Vặn và tháo bu lông đầu lục giác 901.02 or 901.04 và long đền 554.02
hoặc 554.04.

6. Nhấc mô tơ ra khỏi máy bơm.

7.4.4 Tháo giá đỡ (không bắt buộc)

✓ Mô tơ đã được tháo. (⇨ Mục 7.4.3 Trang 38)

1. Tháo giá đỡ 89-11.03
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89-11.03

862
914.01

681 
914.05

560

862
920.01
341

554.02 
901.02

210

Hình 13:  Tháo giá đỡ 89-11.03

7.4.5 Tháo phốt cơ khí

7.4.5.1 Khóa cố định

920.03

433 
412.01

Hình. 14: Tháo miếng đệm kín đầu trục

✓ Tháo mô tơ. (⇨ Mục 7.4.3 Trang 38)

1. Tháo đai ốc 920.03 và nhấc lõi truyền động.

2. Tháo phốt cơ khí 433 and Vòng O 412.01.
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7.4.5.2 Khóa dễ đóng mở

914.03

433

412.06

969

Hình 15: Tháo phốt cơ khí

✓ Mô tơ đã được tháo. (⇨ Mục 7.4.3 Trang 38)

1. Tháo các vít mũ có đuôi lục giác 914.03.

2. Tháo Vòng O 412.06.

3. Tháo phốt cơ khí 433 sử dụng dụng cụ 969.

7.4.5.3 Khóa vỏ

914.03

433

412.06

Hình 16: Tháo phốt cơ khí

✓ Mô tơ đã được tháo. (⇨ Mục 7.4.3 Trang 38)

1. Tháo các vít mũ có đuôi lục giác 914.03.

2. Tháo phốt cơ khí 433.

3. Tháo Vòng O 412.06.
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7.5 Lắp lại bộ máy bơm

7.5.1 Thông tin chung/các quy định về an toàn

CẢNH BÁO

Nhấc/Di chuyển không đúng cách các bộ phận nặng
Thương tổn cho người và hư hỏng tài sản!

▷ Sử dụng các thiết bị vận chuyển phù hợp, thiết bị nâng và cẩu để di chuyển 
các bộ phận, chi tiết lắp đặt nặng.

THẬN TRỌNG

Lắp lại không đúng cách
Nguy cơ hỏng máy bơm!

▷ Lắp lại bộ máy bơm theo các quy định chung về thực hành kỹ thuật chuẩn.

▷ Chỉ sử dụng phụ tùng thay thế chính hãng.

LƯU Ý

Sử dụng các dụng cụ thích hợp để lắp trục bơm
Liên hệ KSB nếu cần

Luôn lắp lại máy bơm theo bản vẽ lắp ráp tổng thể tương ứng.

▪ Vòng đệm

– Kiểm tra vòng đệm xem có hư hỏng nào không và thay thế bằng các vòng 

đệm mới nếu cần

▪ Keo dính

– Tránh sử dụng keo dính nếu có thể.

Khi lắp lại máy bơm, vặn chặt tất cả các đinh ốc/bu lông theo quy định. 

7.5.2 Lắp ghép vòng bít cơ khí

THẬN TRỌNG

Lắp vòng bít cơ khí sai quy cách
Nguy cơ hỏng cấu tạo máy bơm!

▷ Chỉ nhân sự đã được chứng nhận chuyên nghiệp mới được tiến hành 
công việc lắp ghép/lắp đặt.

Cần tuân thủ những quy định sau đây khi lắp các phốt cơ khí:

▪  Thực hiện gọn gàng, và chính xác

▪ Tháo bỏ lớp bao bảo vệ các mặt tiếp xúc ngay trước khi tiến hành lắp đặt.

▪ Tránh làm hư hỏng các bề mặt bít kín hay các vòng đệm.

 

 

Thứ tự

Các bộ phận nối

Mô men xoắn

 

Lắp vòng phốt
cơ khí 
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7.5.2.1

920.03

433
412.01

Hình 17: Ráp vòng phốt cơ khí

1. Gắn phốt  cơ khí 433 và vòng đệm 412.01 vào.

2. Ráp lõi truyền động vào. Siết ốc 920.03.

3. Điều chỉnh phốt cơ khí 433.

7.5.2.2 Vòng bít dễ tiếp cận 

914.03

433

412.06

969

Hình 18: Ráp vòng phốt cơ khí

1. Gắn vòng phốt cơ khí 433 bằng dụng cụ 969

2. Gắn vòng đệm 412.06.

3. Siết các vít đầu có lỗ lục giác 914.03.

4. Điều chỉnh vòng phốt  cơ khí 433.
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7.5.2.3

914.03

433

412.06

Hình 19: Ráp vòng bịt cơ khí

1. Gắn vòng đệm 412.16.

2. Gắn vòng phốt cơ khí 433.

3. Siết vít đầu có lỗ lục giác 914.03.

4. Điều chỉnh vòng bịt cơ khí 433.

7.5.3 Lắp lại động cơ

CẢNH BÁO

Lật động cơ
Nguy cơ tay và chân bị nghiến!

▷ Treo lên hoặc chống đỡ để tránh tình trạng lật động cơ.

LƯU Ý

Nên sử dụng động cơ KSB được thiết kế đặc biệt.

Động cơ phải đáp ứng các tình trạng sau: ▪
Bạc đạn được gia cố tại đầu dẫn động

(hấp thụ lực hướng trục)

▪ Động cơ được gắn chặt với trục
(giảm thiểu dung sai trục của hệ thống bơm thủy lực) ▪

Trục bơm không rãnh then
(nâng cao tính kết nối của khớp nối, và giúp động cơ vận hành trơn tru)

▪ Công suất định mức phải phù hợp với tần suất vận hành thích hợp.

▪ Tốc độ hiệu dụng của máy bơm phải luôn luôn tuân theo chứng nhận VdS.

▪ Kích thước khung phải phù hợp với việc kết nối động cơ và lõi dẫn động.

Bảng 14: Một số bạc đạn tại đầu dẫn động được khuyên dùng

Công suất 
động cơ 

[kW]

1 Pha
50 Hz

3 Pha
50/60 Hz

2 Cực 4 Cực

0,25 - - 6202-2Z-C3
0,37 6202-2Z-C3 6203-2Z-C3 6202-2Z-C3
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Công suất 
động cơ 

[kW]

1 Pha
50 Hz

3 Pha 
50/60 Hz

2 Cực 4 Cực

0,55 6202-2Z-C3 6203-2Z-C3 6202-2Z-C3
0,75 6204-2Z-C3 6204-2Z-C3 6202-2Z-C3
1,1 6204-2Z-C3 6204-2Z-C3 6205-2Z-C3
1,5 6305-2Z-C3 6305-2Z-C3 6205-2Z-C3
2,2 6305-2Z-C3 6305-2Z-C3 6206-2Z-C3
3,0 - 6306-2Z-C3 6206-2Z-C3
4,0 - 6306-2Z-C3 6208-2Z-C3
5,5 - 6308-2Z-C3 6208-2Z-C3
7,5 - 6308-2Z-C3 6208-2Z-C3
11,0 - 7309-BEP -
15,0 - 7309-BEP -
18,5 - 7309-BEP -
22,0 - 7311-BEP -
30,0 - 7312-BEP -
37,0 - 7312-BEP -
45,0 - 7313-BEP -

901.04
554.04

862
914.01

914.05
681

901.02
554.02

550

Hình 20: Dựng động cơ

✓ Lắp lại vòng 89-11.03 (nếu áp dụng đã được gỡ bỏ). (⇨ Mục 7.4.4 Trang 38)

1. Canh chỉnh thẳng hàng động cơ trên lõi dẫn động.
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2. Siết các ốc đầu lục giác 901.02 hoặc 901.04 và long đền 554.02 hoặc 554.04.

THẬN TRỌNG

Lắp đặt khớp nối sai quy cách
Nguy cơ hỏng cấu tạo máy bơm!

▷ Chỉ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp mới được lắp đặt khớp nối

3. Gắn khớp nối 862 bằng chốt 560.

4. Siết các vít đầu có lỗ lục giác 914.01.

5. Gắn các tấm chắn bảo vệ khớp nối 681.

6. Siết các vít đầu có lỗ lục giác 914.05.

7.5.4 Lắp bộ làm kín cơ học, khớp nối, và trục bơm

LƯU Ý

Sử dụng dụng cụ thích hợp để lắp ráp trục bơm.
Liên hệ KSB nếu cần.

LƯU Ý

Đối với các động cơ ≥ 11 kW: tiến hành khóa phần quay trước khi lắp đặt các 
khớp nối sẽ giúp phòng tránh tình trạng trật phần quay khỏi các bạc đạn.

Movitec B

✓ Động cơ đã được dựng hoàn chỉnh trên máy bơm (⇨ Mục 7.5.3 Trang 43)

✓ Khớp nối 862 đã được gắn chặt bằng chốt 560 và các vít 914.01.
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1. Hạ khớp nối 862 xuống vị trí thấp nhất, rồi nâng nó lên 1.5 mm.
Vòng bít cố định / Vòng bít dễ tiếp cận

Vòng bít ống

A
A

2. Đảm bảo không có kẽ hở giữa các khớp nối ghép mộng, và gắn chặt các khớp 
nối tại vị trí này.

Movitec A

✓ Động cơ đã được dựng hoàn chỉnh trên máy bơm.

✓ Khớp nối 862 đã được gắn chặt bằng chốt 560 và các vít 914.01.
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1. Nâng khớp nối 862 lên vị trí cao nhất, rồi hạ nó xuống 1 mm.

1

2. Đảm bảo không có kẽ hở giữa các khớp nối ghép mộng, và gắn chặt các khớp 
nối tại vị trí này.

7.6 Lực siết mô men xoắn

Bảng 15: Lực siết mô men xoắn

Số thứ tự bộ phận Ren Lực siết mô men 
[Nm]

801 M6 10
801 M12 70
801 M16 70
903.01 G 3/8 15
903.02 G 1/4 1512)

914.01 M6 thép 16
914.01 M8 thép / gang xám 30
914.01 M8 nhôm 22
914.01 M10 70
914.02 M6 10
914.02 M8 10
914.02 M10 50
914.02 M12 70
914.02 M16 70
914.03 M5 4+2

914.03 M6 10
914.03 M8 10
920.02 M10 28
920.02 M12 50
920.03 M8 12
920.03 M10 20
920.03 M12 25
920.03 M16 50

 

12) Mô men xoắn = 10 Nm đối với Motivec 45, 65, và LHS 6
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7.7 Dự trữ phụ tùng thay thế

7.7.1 Đặt phụ tùng thay thế

Luôn trích dẫn các dữ liệu sau đây khi đặt hàng phụ tùng thay thế: 

▪ Loại máy bơm

▪ Kích thước

▪ Loại vật liệu

▪ Mã số niêm phong

▪ Số thứ tự KSB

▪ Số thứ tự sản phẩm

▪ Số thứ tự liên tiếp

▪ Năm chế tạo

Tham khảo bảng tên cho tất cả các dữ liệu. 

Đồng thời cung cấp các dữ liệu sau:

▪ Số bộ phận và mô tả

▪ Số lượng phụ tùng thay thế

▪ Địa chỉ giao hàng

▪ Phương thức giao hàng (hàng hóa, thư từ, hàng hóa tốc hành, vận tải hàng không)
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8 Khắc phục sự cố

CẢNH BÁO

Khắc phục sự cố không theo quy cách
Nguy cơ gây thương tổn!

▷ Để tiến hành khắc phục sự cố cần tuân theo thông tin phù hợp trong sổ tay hướng 
dẫn này, hoặc trong các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất phụ kiện phù hợp. 

Yêu cầu liên hệ với dịch vụ tư vấn khách hàng của KSB, nếu các sự cố xảy ra không 
được mô tả trong bảng bên dưới.

Bảng 16: Khắc phục sự cố

Lỗi sai/Sự cố Nguyên nhân có thể Khắc phục

Rò rỉ dọc theo trục bơm Mòn hoặc hư hỏng bề mặt tiếp xúc của 
các vành sơ cấp

▪ Thay thế vòng bít trục.

▪ Vệ sinh máy bơm để loại bỏ tạp chất.
Chuyển động trục giới hạn do các phốt
cơ khí bị mắc kẹt

▪ Nhanh tay mở và đóng van 
phía xả trong lúc vận hành 
máy. 

Gắn sai quy cách phốt cơ khí ▪ Lắp đặt lại theo đúng quy cách (dùng 
nước và xà phòng như chất vôi trơn)

Dung dịch bơm phá hỏng chất đàn hồi ▪ Sử dụng vòng bít trục làm từ chất 
đàn hồi phù hợp

Máy tạo ra tổng áp lực quá cao ▪ Sử dụng vòng bít trục với lớp 
áp suất phù hợp.

Trục bị phá hỏng ▪ Thay trục.
Máy chạy khô ▪ Thay phốt cơ khí

Rò rỉ tại nắp vỏ bơm, và tại phần 
thấp nhất của vỏ bơm. ▪ Thay vòng đệm mới làm bằng chất 

liệu phù hợp.
Bơm bị nén và chịu nhiều áp lực sau 
khi lắp đặt

▪ Lắp lại các đường ống một cách 
thích hợp.

Bơm rung và ồn Khớp nối không được gắn khít ▪ Kiểm tra lại độ song song của các 
mối nối ghép mộng.

Lắp phần quay sai quy cách ▪ Lắp đặt lại phần quay.
Bơm không tự mồi ▪ Mồi và thông gió cho bơm.
Không có hoặc thiếu dòng chảy ▪ Cung cấp máy một lượng chảy vừa đủ

▪ Kiểm tra cửa nạp có bị nghẹt không.
Các bạc đạn của máy bơm và/hoặc động 
cơ bị hao khuyết.

▪ Thay bạc đạn.

Độ hút nước lên cao quá thấp (tạo bọt) ▪ Cải thiện khả năng hút nước.
Bơm không làm việc trong phạm vi 
vận hành

▪ Điều chỉnh hệ thống để máy làm 
việc trong phạm vi vận hành, hoặc 
sử dụng máy bơm khác.

Bơm không hoạt động Các cực không có điện áp ▪ Kiểm tra nguồn cung cấp điện (dòng 
điện, cầu dao chính, các cầu chì).

Thiết bị bảo vệ nhiệt động cơ đã đóng. ▪ Khởi động lại thiết bị bảo vệ nhiệt 
động cơ (Inom xem bảng tên).

Động cơ chạy nhưng máy bơm 
không không chạy

Trục động cơ bị hao khuyết ▪ Liên hệ nhà cung cấp.
Trục bơm bị hao khuyết

▪ Siết các vít gắn.
Thiếu/thừa dòng cấp và/hoặc 
thiếu áp suất. 

Các van của dòng xả và hút đã đóng ▪ Mở các van khóa một chiều.

Có hơi trong máy bơm ▪ Thông hơi máy bơm.
Thiếu áp suất cửa nạp ▪ Tăng áp suất cửa nạp.
Trục quay sai chiều ▪ Kiểm tra kết nối điện.
Đường hút không được thông ▪ Thông đường hút.
Có bọt khí trong đường hút ▪ Đặt đường hút lên một bệ dốc, 

hướng lên máy bơm.
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Mòn vòng đệm
Vòng đệm không chịu được dung dịch 
được bơm

▪ Thay vòng đệm.

Bơm bị tắc
Đạt bơm trên bề mặt không bằng phẳng

▪ Vệ sinh máy bơm.
▪ Làm phẳng bề mặt hoặc bắt chặt 

máy bơm vào bề mặt lắp đặt.

▪ Liên hệ nhà cung cấp.
Lỏng khớp nối trục



Lỗi sai/Sự cố Nguyên nhân có thể Khắc phục

Không khí đi vào bơm do rò rỉ đường hút ▪ Sửa chữa

Thiếu lưu lượng dẫn đến tình 
trạng khí nằm trong bơm

▪ Dùng máy bơm loại nhỏ hơn.

▪ Tăng lưu lượng dòng chảy.
Đường kính đường hút quá nhỏ ▪ Tăng đường kính đường hút.
Chân van bị tắc ▪ Vệ sinh chân van.
Cánh bơm hay ống lược bị tắc ▪ Vệ sinh bơm.
Vòng đệm không chịu được dung dịch 
được bơm

▪ Thay vòng đệm mới làm bằng chất 
liệu phù hợp.
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9   Tài liệu liên quan

9.1 Các bản vẽ tổng quát/ theo chiều ráp với danh sách các linh kiện

9.1.1 Máy bơm Movitec 2B, 4B, 6B

800 
341

920.01 
914.01

862 
560

681 
914.05

903.01 
412.07 
920.03 
554.01

160
905

525.03

433
525.06

525.01 
529 
525.04 
930 
920.02

412.01

108.01 
108.02

108.04
412.03

101

903.02 
412.04

471
914.03

901.02

210 
525.05

723 
554.03 
901.03

10-6

108.05

400

890

412.06

932

950

230

554.02

Hình 21:  Bản vẽ tổng quát của máy bơm Movitec 2B, 4B, 6B

Bảng 17: Danh sách các linh kiện

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

10-6 Vành máy bơm 560 Pin
101 Vỏ máy bơm 681 Bảo vệ khớp nối
108 Vỏ bàn soi 723 Vành
160 Nắp vỏ động cơ 800 Mô-tơ
210 Trục 862 Bộ nối
230 Cánh bơm 890 Tấm
341 Đèn điều khiển 901 Bulông đầu sáu cạnh
400 Vòng đệm dẹt 903 Ổ cắm
412 Vòng O 905 Bulông lắp ráp
433 Phốt cơ khí 914 Vít đầu có lỗ sáu cạnh
471 Nắp con dấu 920 Đai ốc
525 Ốp lót tay 930 Thiết bị an toàn
529 Vòng rãnh ổ lăn 932 Khuyên hãm
554 Vòng đệm cao su 950 Lò xo
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9.1.2 Máy bơm Movitec 10B, 15B

800 
341

920.01 
914.01

862 
560

914.03 
471

412.06 
950

108.05 
412.01

932 
10-6

108.01

108.02
230

412.03 
108.04

101

400 
723

544.03 
901.03

890

131

554.02 
901.02 
681 
914.05 
903.01 
412.07 
920.03 
554.01

525.06 
160
525.05 
905 
210 
525.03 
525.01 
529 
525.01 
525.04 
930 
920.02

433

903.02 
412.04

Hình 22: Bản vẽ tổng quát của máy bơm Movitec 10B, 15B

Bảng 18: Danh sách các linh kiện

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

10-6 Vành máy bơm 554 Vòng đệm cao su
101 Vỏ máy bơm 560 Pin
108 Vỏ bàn soi 681 Bảo vệ khớp nối
131 Vòng hút gió 723 Vành
160 Nắp vỏ động cơ 800 Mô-tơ
210 Trục 862 Bộ nối
230 Bộ cánh bơm 890 Tấm
341 Đèn điều khiển 901 Bulông đầu sáu cạnh
400 Vòng đệm dẹt 903 Ổ cắm
412 Vòng O 905 Bulông lắp ráp
433 Phốt cơ khí 914 Vít đầu có lỗ sáu cạnh
471 Nắp con dấu 920 Đai ốc
525 Ốp lót tay 930 Thiết bị an toàn
529 Vòng rãnh ổ lăn 932 Khuyên hãm
544 Ốngng lót (có) ren 950 Lò xo
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9.1.3 Máy bơm Movitec 25B, 40B, 60B

0.
8

800 
341

920.01 
914.01

862 
560

914.03

412.06

412.01 
932

108.05
230

412.03 
108.01

108.02

131
509.03

101

890

554.02 
901.02 
681

903.01 
412.07
920.03 
554.01

1
525.06
60

525.05 
905

525.03 
525.02
10-6

529 
525.01 
525.04 
930 
920.02

433

903.02 
412.04

433.02

210
525.02

Hình 23: Bản vẽ tổng quát của máy bơm Movitec 25B, 40B, 60B

Bảng 19: Danh sách các linh kiện

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

10-6 Vành máy bơm 554 Vòng đệm cao su
101 Vỏ máy bơm 560 Pin
108 Vỏ bàn soi 681 Bảo vệ khớp nối
131 Vòng hút gió 800 Mô-tơ
160 Nắp vỏ động cơ 862 Bộ nối
210 Trục 890 Tấm
230 Cánh bơm 901 Bulông đầu sáu cạnh
341 Đèn điều khiển 903 Ổ cắm
412 Vòng O 905 Bulông lắp ráp
433 Phốt cơ khí 914 Vít đầu có lỗ sáu cạnh
509 Vòng chuyển tiếp 920 Đai ốc
525 Ốp lót tay 930 Thiết bị an toàn
529 Vòng rãnh ổ lăn 932 Khuyên hãm
544
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9.1.4 Máy bơm Movitec 90B

914.01 
862 
580 
500 
904

914.03 
471

412.06
525.07

433 
412.06

160 
932

525.05 
525.03

230.01
108.01

230.02 
412.03
525.02

108.02 
525.01 
230.01 
525.02 
108.01

529

525.03 
230.01 
412.01

503 
525.04

930 
920.02

903.01 
412.07 
920.03 
554.01 
341.02
10-6 
905
210

901.04 
554.04 
801 
722 
890
341.01 
914.05
681

914.02

101 
903.02 
412.04 
890

Hình 24: Bản vẽ tổng quát của máy bơm Movitec 90B

Bảng 20: Danh sách các linh kiện

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

108 Vỏ bàn soi 580 Chốt
160 Nắp vỏ động cơ 681 Bảo vệ khớp nối
230 Bộ cánh bơm 722 Bộ điều hợp mặt bích đôi
341 Đèn điều khiển 801 Vành mô-tơ
412 Vòng O 862 Bộ nối
433 Phốt cơ khí 890 Tấm
471 Nắp con dấu 901 Bulông đầu sáu cạnh
500 Vòng 904 Vít chìm
503 Vòng chịu mòn cánh bơm 914 Vít đầu có lỗ sáu cạnh
525 Ốp lót tay 920 Đai ốc
529 Vòng rãnh ổ lăn 930 Thiết bị an toàn
554 Vòng đệm cao su 932 Khuyên hãm

9 Tài liệu liên quan
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9.1.5 Máy bơm Movitec LHS 6

801 

722 

341 
862 

560 
903.01

412.01 

108.05

10-6

108.01 

108.02 

108.04

412.01

525.04

101

920.02

901.04 

554.04

920.05 

554.02 

901.02

914.01 
920.01
901.01

554.01

920.03

932 

525.05

525.03 

525.02

529 

525.01 

930 

920.02

681

411.04

433

210
905

411.01

230 

412.03

Hình 25: Bản vẽ tổng quát của máy bơm Movitec LHS 6

Bảng 21: Danh sách các linh kiện

Số hiệu bộ phận. Mô tả Số hiệu bộ phận. Mô tả

10-6 Vành máy bơm 560 Pin
101 Vỏ máy bơm 681 Bảo vệ khớp nối
108 Vỏ bàn soi 722 Bộ điều hợp mặt bích đôi
210 Trục 801 Vành mô-tơ
230 Cánh bơm 862 Bộ nối
341 Đèn điều khiển 901 Bulông đầu sáu cạnh
411 Vòng đệm mối nối 903 Ổ cắm
412 Vòng O 905 Bulông lắp ráp
433 Phốt cơ khí 914 Vít đầu có lỗ sáu cạnh
525 Ốp lót tay 920 Đai ốc
529 Vòng rãnh ổ lăn 930 Thiết bị an toàn
554 Vòng đệm cao su 932 Khuyên hãm

9 Tài liệu liên quan
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9.1.6 Máy bơm Mô-tơ Movitec 

82-5
900.02

400.03

81-55

400.02
903

831

412.01

837

833

81-37

835 
400.03

900.01800/801

833

400.02

832
832

0,37 - 1,1 kW

900.03

1,
5 

- 
7,

5 
kW

1~

Hình 26: Thể hiện phần khuất của mô-tơ Movitec

Bảng 22: Danh sách các linh kiện

Số hiệu bộ phận Mô tả Số hiệu bộ phận Mô tả

400 Đệm lót 831 Bộ cánh quạt
800 Mô-tơ 832 Nắp quạt
801 Vành mô-tơ 833 Hộp nối dây
81-37 Nắp vỏ hộp nối dây 835 Bảng đầu cuối
81-55 Bạc nối 837 Thiết bị ngưng
82-5 Bộ điều hợp 900 Bulông

9 Tài liệu liên quan
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9.2 Sơ đồ mắc mạch

Hình 27: Sơ đồ mắc mạch, phụ thuộc vào việc lựa chọn mô-tơ

9 Tài liệu liên quan
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10 Tuyên bố tuân thủ hàng hóa của Cộng đồng Châu Âu

Nhà sản xuất KSB B.V.
Kalkovenweg 13 

2401 LJ Alphen aan den Rijn (Hà Lan)

Nhà sản xuất tuyên bố rằng sản phẩm:

Movitec
Số seri: 18/2012 1000000-0001 - 52/2016 9999999-9999

Số đơn hàng KSB: . . .....................................................................................................

▪ Phù hợp với các điều khoản của các Chỉ thị như được sửa đổi tại một thời điểm:

– Bộ bơm: Chỉ thị về sử dụng máy móc 2006/42/EC

– Bộ bơm: Chỉ thị thiết kế sinh thái 2009/125/EC, Quy định 547/2012 
(đối với máy bơm nước công suất tối đa của trục là 150kW)

Nhà sản xuất tuyên bố rằng

▪ Các tiêu chuẩn quốc tế được sửa đổi sau đây đã được áp dụng:

– ISO 12100

– EN 09

Người được ủy quyền biên soạn tài liệu kỹ thuật: 
Wil Ouwehand 
Giám đốc Kĩ thuật 
KSB B.V. 
(chi nhánh DP Công nghiệp B.V.)
Kalkovenweg 13 
2401 LJ Alphen aan den Rijn (Hà Lan) 

Tuyên bố về tuân thủ của Liên minh Châu Âu được phát hành vào: 

Alphen aan den Rijn, ngày 1 tháng 2  năm 2014

Wil Ouwehand 

Giám đốc Kĩ thuật
KSB B.V.

Kalkovenweg 13 

2401 LJ Alphen aan den Rijn

10 Tuyên bố tuân thủ hàng hóa của Cộng đồng Châu Âu
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11 Chứng nhận Khử độc

Loại: . . ..............................................................................................................................
Số đơn hàng/
Số mục đơn hàng13): . . . . ........................................................................................

Ngày giao hàng: ......................................................................................

Lĩnh vực ứng dụng: ............................................................................................

Chất lưu được xử lý113): ..................................................................................................

Hãy đánh dấu vào chỗ thích hợp13):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
Phóng xạ Nổ Ăn mòn Độc

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
Có hại Độc hại sinh học Dễ cháy An toàn

Lý do trả lại13): ................................................................................................................................

Nhận xét: ................................................................................................................................

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

Sản phẩm / phụ kiện đã được xả hết nước, vệ sinh và khử độc bên trong và bên ngoài trước khi giao hàng / cung cấp cho quý 
công ty. 

Chúng tôi theo quyết định tuyên bố rằng sản phẩm này không chứa hóa chất độc hại, sinh học và các chất phóng xạ. 

Trên các bơm không bít kín, roto đã được tháo khỏi bơm để vệ sinh.

⃞ 
Không cần phải có biện pháp an toàn cho việc xử lý bổ sung 

⃞ Cần phải có các biện pháp an toàn sau đây khi rửa các chất lưu, các chất lỏng cặn và khí thải:

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

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

Chúng tôi xác nhận rằng dữ liệu và thông tin trên là chính xác và đầy đủ và việc giao hàng được thực hiện phù hợp với các điều 
khoản luật pháp liên quan.

................................................................................................................................................................................           .
......................................................................................................................................................................               .
......................................................................................................................................................................................
Địa điểm, thời gian và chữ ký

Địa chỉ Con dấu công ty

13) Các lĩnh vực bắt buộc

11 Chứng nhận Khử độc
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Chú dẫn

B
Vòng bi 17

C
Chứng nhận Khử độc 59 
Chạy thử khởi động 26 
Cấu hình 17

D
Thiết kế 16 
Hướng quay 25
Tháo dỡ 37
Lắp đặt 13
Điều khiển 16

E
Kết nối điện  23 
Trường hợp thiệt hại

Đặt hàng phụ tùng thay thế 48 
Chống nổ  22, 23, 33, 34

F
Lỗi/sự cố 49 
Chức năng 17

G
Dầu mỡ bôi trơn 

Chất lượng dầu 35 
Khoảng cách 35

I
Lắp đặt

Lắp đặt nền móng 19 
Lắp đặt tại hiện trường 
19

Các kiểu lắp đặt 16 
Mục đích sử dụng 8

M
Lạm dụng 9

N
Biển ghi tên 15

O
Các giới hạn vận hành  8 
Tài liệu ứng dụng khác 6

P
Máy được hoàn chỉnh một phần 6
Các tải mặt bích cho phép 22
Ống 20 
Bảo quản 12, 31 
Mô tả sản phẩm 14

R
Lắp lại  37 
Trả lại nhà cung ứng  13 
Trả lại để bảo trì 31

S
An toàn 8 
Nhận thức an toàn  9
Phạm vi cung ứng17 
Bảo quản  34 
Phốt làm kín trục 16
Ngừng 31 
Dự trữ phụ tùng hay thế 48
Lưu trữ 12, 31

Chú dẫn
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KSB Aktiengesellschaft
67225 Frankenthal • Johann-Klein-Str. 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0 • Fax +49 6233 86-3401
www.ksb.com
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