
Pumpetype: _____________________________  

Fabr.-nr.: _____________________________

1 . Varemottak
Kontroller sendingen for evt. transportskader, hvis skade 
reklamer straks til transportør. 
Kontroller at pumpe, motor og tilbehør stemmer overens med 
Deres bestilling og med vår følgeseddel.
Pumpen er CE-merket. 

2 . Generelt
2 . 1 Konstruksjon 
MDK-pumpen er en magnetdreven, selvsugende sentri-
fugalpumpe med turbinhjul. Pumpen leveres i AISI 304 eller 
AISI 316.
Pumpen kan kun anvendes til rene væsker (uten partikler, 
uten krystallisering, se 2.6 og 2.7).
Pumpen er forsynt med en innebygget tilbakeslagsventil.

2 . 2 Tørrkjøring og kavitasjon
Tørrkjøring bør unngås, da pumpens lager smøres og kjøles 
av den pumpede væske. Det anbefales montering av en 
effekt-overvåking eller flow-kontroll, som  stopper pumpen  
ved evt. tørrkjøring.  
Pumpen må installeres på en slik måte at kavitasjon unngås. 
Evt. avstengningsventiler på sugesiden skal derfor under 
drift alltid være helt åpne og med fullt gjennomløp. 
Kjøring mot stengt ventil på trykkside må ikke forekomme da 
dette vil føre til temperaturøkning på pumpemedie med 
nedsatt kjøleeffekt på lagring som resultat.
Effektiv beskyttelse av pumpen ved tørrkjøring og/eller 
kavitasjon kan oppnås ved montering av en El-Fi pumpevakt.

2 . 3 Driftstemperatur
Følgende gjelder:
- Væsketemperatur 0-100°C
- Lufttemperatur 0-40°C
Kontakt oss såfremt den aktuelle pumpeoppgave ligger 
utenfor nevnte temperaturområde.

2 . 4 Maks systemtrykk
Det maks trykk ved pumpens trykkstuss må ikke overstige 
følgende:

MDK-20, 25, 32 6 bar
MDK-40 8 bar

2 . 5 Minimum flow
For å sikre tilstrekkelig kjøling/smøring av lagrene, samt 
forhindre overbelastning av motoren/magneten kreves en 
min. volumstrøm på:

MDK-20 ≥ 4 l/min
MDK-25 ≥ 7 l/min
MDK-32 ≥ 16 l/min
MDK-40 ≥ 25 l/min

2 . 6 Konsentrasjon og viskositet
Alle typer kan uten overbelastning av motoren, pumpe 
væsker med egenvekt inntil 1,3 (ved en viskositet på 1 cP = 
kaldt vann) ved den maks. løftehøyde iflg. kurveblad.
Pumping av væsker med  egenvekt >1,3 og viskositet >1 cP 
går fint. Kontakt oss for rett pumpestørrelse.

2 . 7 Pumping av slurry
Pumpen kan ikke anvendes til slurry.

2.8 Støynivå
MDK-20/-25 65 dB (A)
MDK-32 80 dB (A)
MDK-40 83 dB (A)

Støynivået kan variere litt avhengig av motorfabrikat.

3 . Plassering av pumpe
Pumpen plasseres på et vannrett underlag, så nær tank eller 
beholder så mulig, men slik at den er lett tilgjengelig for 
service og ettersyn. De beste driftsforhold oppnås om 
pumpen kan plasseres med tilrenning, dvs. at den til enhver 
tid står under væskenivået i tanken (fig.1). 
Plasseres pumpen høyere enn væskenivået i tanken bør 
følgende bemerkes.
- Avstanden fra pumpe til væskenivået må være så kort 

som mulig.
- En bunnventil er ikke nødvendig, da pumpen er selv-

sugende.
- Sugeledningen bør forsynes med en sugesil for å holde 

urenheter borte (fig.2).
Ved utendørs bruk  må pumpen frostsikres, (se 2.3 
driftstemperaturer) 
Kontakt oss for nærmere informasjon.
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4 . Rørinstallasjon
4 . 1 Generelt
Pumpen er utstyrt med motflenser  med innvendige  
rørgjenger.
Rørsystemet skal være rengjort for partikler og urenheter før 
pumpen monteres inn. 
Systemet skal ellers monteres slik at det ikke belaster 
pumpen med noen form for belastninger. 
Suge- og trykkrør med ventiler o.l. skal festes slik at de ikke 
under noen omstendighet overfører krefter til pumpen.
Etter rørinstallasjon bør disse trykk- og lekkasjetestes før
bruk. Pumpen er testet på fabrikk før levering.

4 . 2 Sugeledning
Sugeledningen må være så kort som mulig, inneholde så 
lite bend og ventiler som mulig, ellers kan kavitasjons-
problemer oppstå.
Har pumpen positivt innløp, dvs. tillrenning, bør en 
serviceventil monteres. Beregn om nødvendig anleggets 
NPSHa. Avles pumpens NPSHr på pumpens kurveblad. For å 
unngå kavitasjon skal følgende betingelse være oppfylt:

NPSHa  ≥  NPSHr  +  0,5 m.
Rørdimensjoner bør ikke være mindre enn pumpens 
anslutninger, hastigheten på væsken bør ikke overstige 
1,5-2 m/s. Ledningen legges med stigning helt til pumpen. 
Anvend eksentrisk reduksjon ved anslutning til pumpen. Har 
pumpen tilløp, monteres en avstengningsventil (med minst 
mulig trykktap) i sugeledningen. Monteres flere pumper i 
parallell bør hver pumpe ha egen sugeledning.

4 . 3 Trykkledning
Trykkledningen dimensjoneres for en rimelig væskehastighet, 
som ikke bør overstige 3 m/s. Monter en stengeventil, som 
også kan brukes til regulering av driftspunktet.Pumpen er 
forsynt med innebygget kontraventil, slik at separat 
tilbakeslagsventil er unødvendig.

4 . 4 Instrumentering
Følgende to instrumenter anbefales for kontroll av pumpens 
funksjon og tilstand:

- manometer på trykkledning
- vakuummanometer på sugeledningen

Ved hjelp av disse instrumenter kan du få informasjon om 
pumpens aktuelle driftspunkt, unormale forhold på sugesiden 
samt slitasje.

5 . Elektrisk installasjon
El-installasjon skal til enhver tid bare skje i henhold til 
gjeldene regler og forskrifter og skal kun utføres av 

autorisert personell.
Pumpens strømforbruk går frem av  identifikasjonsskiltet.

6 . Oppstart
6 . 1 Generelt
Før start skal pumpen være væskefylt.
Kavitasjon ødelegger pumpen. Eventuelle ventiler i 
sugeledningen skal derfor under drift alltid være helt åpne. 
Skulle kavitasjon allikevel inntre stoppes pumpen omgående, 
og årsaken undersøkes (for stor sugehøyde, for lite mottrykk, 
for høy væsketemperatur etc).
Magnetkoblingen kan koble ut ved overlast. Stopp pumpen 
omgående, og sjekk årsaken (for høy konsentrasjon, for høy 
viskositet, for stort mottrykk, avleiringer ved løpehjul og/eller 
lager).

6 . 2 Oppstart
Avstengningsventilen i trykkledningen åpnes helt (motsatt av 
en vanlig sentrifugalpumpe). Likeledes åpnes eventuell 
stengeventil i sugeledningen helt.
Fjern utluftningsproppen like under trykkstussen. 
Pumpen skal være væskefylt før start. Dette vil skje 
automatisk hvis pumpen har tilrenning. Vent til all luft er 
evakuert gjennom utluftningshullet. 
Ved negativ sugehøyde påfylles væske gjennom 
påfyllningsproppen på toppen av  pumpehuset. Drei motor-
viften for hånd for å sikre at all luft evakueres fra pumpen 
gjennom utluftningshullet. Sugeledningen behøver ikke være 
væskefylt, da pumpen selv kan evakuere luften i 
sugeledningen.
Sjekk dreieretningen på motoren, (gjelder bare 3-fas motorer). 
Ved feil dreieretning byttes to strømførende ledninger i 
støpslet eller koblingsboksen.
(Utføres av elektriker) NB! Husk å kople fra strømtilførselen 
først.
Deretter startes pumpen. Ved negativ sugehøyde vil det ta 
noen minutter før sugeledningen er  tømt for   luft, og 
pumpingen kommer i gang.
Er pumpingen ikke kommet igang innen 5-6 minutter, stoppes 
pumpen, og oppstartsprosedyren gjentas, men maks. 2-3 
ganger. Deretter sjekkes installasjon og driftsforhold. 
Etter at pumpingen er kommet i gang, kan ventilen på 
trykksiden justeres, inntil ønsket driftspunkt er nådd.

Pumpen må ikke kjøres mot lukket ventil på 
trykksiden.

7 . Stopp og start
Stopp pumpen ved  å  stoppe  motoren
Tilbakeslagsventilen  sørger  for  at  pumpehuset ikke tømmes 
for  væske. Pumpen vil derfor umiddelbart etter ny start 
begynne å  pumpe igjen.
Er det lengre stillstandsperioder bør pumpen tømmes og 
rengjøres

8 . Vedlikehold  
8 . 1 Daglig
- Kontroller trykket på suge- og trykkside.
- Kontroller motorens strømforbruk.
- Kontroller pumpe og motor mot unormal støy.

8 . 2 Hvert år
Pumpen demonteres, sjekk alle deler mot riper, slitasje, 
avleiringer o.l., slitte eller skadede deler byttes, pumpen 
rengjøres, og ny O-ring monteres. 

9 . Reservedeler
Se deletegning, bruk kun orginale reservedeler.
Ved bestilling, benytt orginale delenummer.
Er  noe  usikkert,  kontakt  din  leverandør.



1 . Sikkerhetshenvisninger

! ! Før enhver  inspeksjon av pumpen skal elmotor
 sikres slik at pumpen ikke utilsiktet kan startes.
! ! Ventiler i suge- og trykkledning lukkes.
! ! Systemet skal være trykkløst og drenert for væske

innen demontering.
! ! Reparatøren skal være kjent med hvilken væske
 som har vært pumpet, samt hvilke sikkerhets-

foranstaltninger han skal ta  før omgang med
pumpen/væsken 

! ! Ved service av  magnetdrevne pumper skal man 
være oppmerksom på, at magnetdelene kan forår-
sake skade på elektronisk utstyr sånn som pace-
makere, kredittkort, disketter, computere o.l.

! ! Vær oppmerksom og nøye med å holde magnetene  
fri for metallpartikler og metallstøv.

! ! Alle sikkerhetsanordninger skal være på plass før 
ny oppstart av pumpen.

2 . Demontering av pumpe

! ! Vær nøye med at pakningsflater ikke ripes opp 
eller på annen måte skades. 

Fjern drenspropp og utluftningspropp, tøm pumpen for 
væske.

Demonter endeskjold. 

Trekk  løpehjul  av  akselen. 

Demonter forpart sammen med bakpart fra konsollen. 
Vær  nøye med at den magnetiserende bakpart  ikke 
kommer  i nærheten av metallspon eller metallstøv.

Demonter bakpart fra forpart, og fjern den innvendige 
magnet. Pass på metallspon og metallstøv.
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Demonter lagerhus-enhet ‘A’ fra forpart.

Demonter lagerhus-enhet ‘B’ fra bakpart.

3 . Kontroll av slitedeler
Løpehjul, forpart, endeskjold, tilbakeslagsventil, aksel 
og lagringer kontrolleres for slitasje.

For lagringer og aksel gjelder følgende mål:

MDK-20/-25/-32
Innv. diameter av lager ø15mm = ny del

ø16mm = bytt ut
Utv. diameter av aksel ø15mm = ny del

ø14mm = bytt ut

MDK-40
Innv. diameter av lager ø28mm = ny del

ø29mm = bytt ut
Utv. diameter av aksel ø28mm = ny del

ø27mm = bytt ut

Øvrige slite deler  kontrolleres  mot  riper, sprekker o.l.

4 . Montering av pumpe
Foregår i motsatt rekkefølge av demontering.

!! Pass på og  ikke  ripe opp aksel og  lagringer.

Pakningsflater rengjøres. Anvend  ny  O-ring og  nye
pakninger.
Boltene kryss-spennes. Benytt momentnøkkel for 
ensartet tilspenning:

Bolt Tilspenningsmoment
M6 5,2 Nm
M8 12,5 Nm

Det kan anbefales trykkprøving av pumpen for å sikre at 
den er  montert  korrekt og dermed tett. 

Pumpetype Prøvetrykk
MDK-20/-25/-32 6 bar
MDK-40 8 bar

Prøvetrykket skal holdes konstant i minst 5 min.

5 . Reservedeler
Alle væskeberørte deler  lagerføres.

Husk vår døgnservice på tlf. 66 81 16 60.



Problem

Motor går, men ingen 
pumpevirkning.

 
 

Volumstrøm for liten.

 

Årsak

Stengte ventiler 

Utilstrekkelig væskemengde eller 
tørrkjøring.

Sugesil/Sugeside er blokkert 

Luftlekkasje  på sugesiden.

Magnetkoblingen kobler ut.

Pumpen går med feil omdreinings-
hastighet.

Pumpen går med feil omdreinings-
retning.

Pumpen går med feil omdreinings-
retning.

Mottrykket for høyt.

Sugehøyde for stor (kavitasjon).

Sugeside, sil og/eller løpehjul 
delvis tilstoppet.

Luftlekkasje på sugesiden.

Luftlommer i suge-/trykkledning.

Trykkledning delvis tilstoppet.

 
Inspeksjon/Målinger

Sjekk/åpne alle ventiler.

Stopp pumpen, fyll pumpen helt opp 
med væske, og start den på nytt.

Sjekk og rens.

Sjekk rør-/flensanslutninger. Om 
nødvendig endres rørinstallasjonen.
Sjekk væskestand på sugesiden.

Mål  ampereforbruket  for  sjekk  av
overbelastning. 
Sjekk spenningen på elforsyningen.
Sjekk om løpehjul er  tett eller 
blokkert.

Sjekk motor og El-installasjon.

Bytt 2 av de strømførende fasene i 
koblingsboksen.

Bytt 2 av de strømførende fasene i 
koblingsboksen.

Sjekk trykktapsberegningene og  
rørinstallasjonen.

Sjekk anleggets NPSHa og 
sammenligne med pumpens NPSHr.

Sjekk og rens.

Sjekk sugeledning og rør-/flens-
anslutninger. Om nødvendig endres 
rørinstallasjonen.

Rørinstallasjonen endres.

Sjekk og rens.
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Volumstrøm er for liten.

Avgangstrykk er for lite.

Volumstrøm faller plutselig

Motor kobler ut på vern.

Pumpen vibrerer.

Husk vår døgnservice på
tlf. 66 81 16 60.

Væsken har for høy viskositet.

Pumpe slitt.

Volumstrøm for stor.

Pumpe slitt.

Sugeside, sil og/eller løpe-
hjul blokkert.

Overbelastning.

For lav nettspenning.

Motoren går kun på 2 faser.

Pumpen er ikke  fastgjort  til 
fundamentet.

Fundamentboltene er løse.

Kavitasjon.

Lagrene i pumpe og/eller motor er
slitt.

Den innvendige magnet og/eller
akslingen er defekt.

Løpehjul er i kontakt med forpart og/
eller endeskjold.

Innvendig magnet er i kontakt med
bakpart.

Sjekk data  for væskens egenskaper

Skift løpehjul, samt evt. forpart og
endeskjold. Sjekk lagring og aksel.

Sjekk trykktapsberegningene og 
 installasjonen.

Skift løpehjul, samt evt. forpart og
endeskjold. Sjekk lagring og aksel.

Sjekk og rens. Undersøk årsaken
til den plutselige blokkering.

Sjekk væskens konsentrasjon og
viskositet.

Sjekk strømforsyningen.

Sjekk/skift gruppesikringer.

Skru fast pumpen.

Spenn boltene.

Stopp pumpen og sjekk suge-
ledningen.

Bytt lagringene.

Bytt den innvendige magnet med 
aksel.

Sjekk løpehjul, forpart og ende-
skjold. Skift defekte deler.

Sjekk/skift bakpart og innvendig
magnet. Sjekk/Skift lagringer.


