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Pakkboks eller Glideringstettning!
På alle våre pumper er det en form for tetning mellom pumpehuset og
pumpeakslingen. På gamle pumper er det pakkboks med skrue for
ettertetning og på nye er det vedlikeholdsfri tetning i keramikk.
Pakkboksen må en kontrollere ved jevne mellomrom. En pakkboks skal
alltid “lekke” dvs at det skal komme ett drypp hvert ca tiende sekund.
Dette er pga kjøling av pakkboksen. Dette blir justert ved hjelp av den
røde skruen som en kan se på bildet på venstre side. Det er en skrue for
hver pakkboks og pumpen har pakkboks på sugesiden og på trykksiden.
På en pumpe med høytrykk er det en pakkboks mellom normaltrykk og
høytrykk, denne kan ikke kontrolleres med å se på dryppingen, her må
en kontrollere at manometeret for høytrykk ikke har utslag ved kun
kjøring av normaltrykk siden.
Etterpakking:
Pumpen skal gå med vann og ett trykk på ca 2 bar. Etterpakking kan ta
lang tid så åpne ventilen for “Tankfylling via pumpe” for å unngå
varmgang.
Tørn skruen en 1/4 omdreining og kontroller dryppingen etter ca 15 sek.
Gjenta dette, helt til pakkboksen er korrekt. Etterfyll pakkstoff om
nødvendig ved å ta ut skruen og tilføre nye biter på ca. 1-1,5 cm.
Ekstra knapakkning kan bestilles på følgende artikkel numre:
Knapakkning Ø6mm art.nr.: RO 008 990
Knapakkning Ø8mm art.nr.: RO 008 991 (R 600 Pumper).
Det er svært viktig å ikke stramme pakkboksen for mye, da dette
kan føre til varmgang og skade på pumpeakslingen.
Glideringstettningen er som nevnt vedlikeholdsfri, men dette
forutsetter gode spylerutiner ved bruk av skum eller sjøvann. En må
også huske at pumpen ikke kjøres for lenge uten vann.
Maks kjøring uten vann er 3 minutter.
Er en usikker på hva pumpen er utstyrt med, så kan en se på
pumpenummeret som en finner på kanten av sugesiden på pumpen
(se bilde nr.2 på venstre side). Slutter nummeret med en “G” så har
pumpen Glideringstettning.
Ved spørsmål eller behov for assistanse, kontakt: Egenes Service Team.
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