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1 Algemeen
In dit hoofdstuk vindt u nuttige informatie over het gebruik van
de handleiding.

1.1 Impressum
Fabrikant / uitgever en verantwoordelijk voor de inhoud:
Adres van de fabrikant:

Contactadres:

HYDAC FILTER SYSTEMS
GMBH
Industriegebiet
66280 Sulzbach / Saar

HYDAC FILTER SYSTEMS
GMBH
Justus-von-Liebig-Str., Werk
20
66280 Sulzbach / Saar

Duitsland

Duitsland

E-mail:

filtersystems@hydac.com

Homepage:

www.hydac.com

Registratiekantoor:

Saarbrücken , HRB 17216

Directeur:

Mathias Dieter ,
Dipl.Kfm. Wolfgang Haering

Tab. 1: Impressum

1.2 Gemachtigde voor de documentatie
De contactgegevens van de Gemachtigde voor de documentatie:
De heer Günter Harge
c/o HYDAC International GmbH, Industriegebiet, 66280 Sulzbach / Saar
Duitsland
Telefoon:

+49 6897 509 1511

Fax:

+49 6897 509 1394

E-mail:

guenter.harge@hydac.com

Tab. 2: Gemachtigde voor de documentatie
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1.3 Doel van deze handleiding
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product
voor het eerst gebruikt of als u wordt belast met andere werkzaamheden aan het product.
Het gebruik en de omgang met het hieronder beschreven product en het hanteren hiervan zijn niet vanzelfsprekend en worden in deze gebruiksaanwijzing en de bijgevoegde technische
documentatie uitvoerig uitgelegd.
Deze handleiding helpt u om het product te gebruiken zoals
beoogd, op correcte, effectieve en veilige wijze. Lees de volgende hoofdstukken daarom oplettend en zorgvuldig door.
Raadpleeg de handleiding indien voor feiten die voor u steeds
weer van doorslaggevend belang zijn.
De handleiding informeert en waarschuwt u voor restrisico's
die door het ontwerp en beschermingsmaatregelen niet of niet
volledig kunnen worden verholpen.

1.4 Doelgroep van de handleiding
Deze handleiding is opgesteld voor de volgende doelgroepen.
Doelgroep

Taken

Exploitant

Bewaar deze handleiding en andere toepasselijke documenten op de plaats van
gebruik van het product, tevens voor later
gebruik.
Spoor werknemers aan om deze instructies en andere toepasselijke documenten
te lezen en op te volgen, in het bijzonder
de veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen.
Volg aanvullende productgerelateerde bepalingen en voorschriften op.
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Doelgroep

Taken

Vakpersoneel

Lees deze handleiding en toepasselijke
documenten en volg ze op, in het bijzonder de veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen.

Tab. 3: Doelgroep

1.5 Afbeeldingen in de handleiding
In de handleiding vindt u afbeeldingen. Details hierover vindt u
in de volgende hoofdstukken.

1.5.1 Afbeelding op de titelpagina
Op de titelpagina van de handleiding vindt u de volgende informatie:

1

Korte productnaam
Productnaam

2

Gebruiks- en onderhoudsinstructies
Nederlandse (vertaling van de originele
gebruiksaanwijzing)

- ... ...

12345678 ● ##.##.####

- ... ...

- vanaf s/nr.

Geldig:

4

3

5

Afb. 1: Overzicht / Opschrift van de titelpagina

1
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2

Soort document

3

Taal

4

Documentnr. / Index ● Printdatum

5

Aanvullende informatie over de geldigheid van de handleiding (optioneel)
Houd er rekening mee dat u direct toegang heeft tot
informatie vanuit de directory's. Dit ontslaat u echter
niet van de verplichting om deze handleiding volledig te lezen vóór de inbedrijfstelling.

Het documentnr. met index (4) is bedoeld voor de identificatie
en nabestelling van de bedieningshandleiding. De index wordt
bij een bewerking/wijziging van de bedieningshandleiding
steeds met een cijfer verhoogd.
De handleiding bevat een inhouds-, tabellen, afbeeldings-, trefwoordenopgave en een woordenlijst.

1.5.2 Presentatie van de voorwaarden
Indien bepaalde vereisten worden gesteld voor het uitvoeren
van een activiteit aan het product, worden deze gemarkeerd
met een vinkje in de tekst en zijn dan vetgedrukt.
Voorbeeld voor de presentatie van de voorwaarden
ü

Het product is gemonteerd en aangesloten.

ü

Het product is uitgeschakeld.

1. Schakel het product in.

1.5.3 Weergave van instructies m.b.t. handelingen
In het geval van instructies m.b.t. handelingen verschillen de
volgende twee afbeeldingen van elkaar:
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Instructies m.b.t. handelingen met vaste volgorde
Instructies m.b.t. handelingen, waarvan de volgorde strikt in
acht moet worden genomen, zijn opeenvolgend genummerd
(1e, 2e, 3e, etc.).
Voorbeeld voor instructies m.b.t. handelingen met vaste volgorde:
1. Verwijder de transportbeveiliging.
2. Vul het product vooraf.
3. Schakel het product in.

Instructies m.b.t. handelingen in willekeurige volgorde
Instructies m.b.t. handelingen waarvan de volgorde willekeurig
is, worden gemarkeerd met een streepje (-).
Voorbeeld voor een instructies m.b.t. handelingen in willekeurige volgorde:
– Reinig de display.
– Spoel het product.

1.5.4 Presentatie van tussenresultaten / resultaten
Voor sommige activiteiten is het noodzakelijk om de werkstappen uit te voeren met tussen- en eindresultaten.
Tussenresultaten zijn het resultaat van handelingen, die zijn
gemarkeerd met een ingesprongen pijl.
De eindresultaten geven het einde van de handelingen aan en
zijn gemarkeerd met een vlag.
Voorbeeld voor een instructies m.b.t. handelingen met tussenresultaat en resultaat:
1. Schakel het product in.
ð De display brandt.
2. Druk op de toets.
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O Het product is bedrijfsgereed.
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1.5.5 Presentatie van de waarschuwings-/
veiligheidsinstructies
Alle waarschuwings-/veiligheidsinstructies in deze handleiding
zijn gemarkeerd met pictogrammen en signaalwoorden. Het
pictogram en het signaalwoord geven u een indicatie van de
ernst van het gevaar.
Waarschuwings-/veiligheidsinstructies die aan elke handeling
voorafgaan, worden als volgt weergegeven:

VOORZICHTIG
Aard en bron van het gevaar
Gevolg van het gevaar
gevarensymbool
► Maatregelen om iets te vermijden

BeWa FCM 3160267e nl lq
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1.5.6 Signaalwoorden en hun betekenis in
veiligheidsinstructies
De volgende signaalwoorden vindt u in deze handleiding:

GEVAAR
GEVAAR - Dit signaalwoord betekent een gevaar met hoge risicograad dat, wanneer dit niet wordt vermeden, de dood of
zware verwondingen tot gevolg heeft.

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING - Dit signaalwoord betekent een gevaar
met een gemiddelde risicograad dat, wanneer dit niet wordt
vermeden, de dood of zware verwondingen tot gevolg kan
hebben.

VOORZICHTIG
VOORZICHTIG - Dit signaalwoord betekent een gevaar met
lage risicograad dat, wanneer dit niet wordt vermeden, geringe
of matige verwondingen tot gevolg kan hebben.

LET OP
LET OP - Dit signaalwoord betekent een gevaar met hoge risicograad dat, wanneer dit niet wordt vermeden, materiële schade tot gevolg heeft.

12 / 84
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1.6 Gevarensymbolen / pictogrammen
De volgende gevarensymbolen / pictogrammen vindt u in deze
handleiding. Deze wijzen op bijzondere gevaren voor personen, materiële goederen of het milieu. Neem deze gevarensymbolen / pictogrammen in acht en wees in deze gevallen
zeer voorzichtig. Houd alle symbolen / pictogrammen altijd volledig en goed leesbaar.

Gebruikte waarschuwingstekens
Deze tekens vindt u bij alle veiligheidsinstructies in deze bedieningshandleiding die wijzen op bijzondere gevaren voor personen, materiële zaken of het milieu.
Waarschuwing voor een gevaarlijke plaats

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische
spanning

Gebruikte gebodstekens
Deze symbolen vindt u bij alle veiligheidsinstructies in deze bedieningshandleiding die wijzen op bijzondere gevaren voor
personen, materiële zaken of het milieu.
Neem de handleiding in acht.

Andere gebruikte tekens
Deze tekens vindt u bijv. bij alle veiligheidsinstructies in deze
bedieningshandleiding die wijzen op een bijzonder gevaren
voor personen, materiële zaken of het milieu.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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Blootliggende elektrische componenten

Gevaar door bedrijfsdruk

Gebruikte tekens voor het vereiste vakpersoneel
Deze symbolen tonen de vereiste opleiding/kennis voor de installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.
Vakpersoneel – elektriciens
deze personen beschikken over een specifieke
vakopleiding en meerdere jaren beroepservaring. Zij zijn in staat de aan hen toevertrouwde
werkzaamheden te beoordelen, uit te voeren en
mogelijke gevaren te herkennen.
Vakpersoneel – monteurs
deze personen beschikken over een specifieke
vakopleiding en meerdere jaren beroepservaring. Zij zijn in staat de aan hen toevertrouwde
werkzaamheden te beoordelen, uit te voeren en
mogelijke gevaren te herkennen.

1.7 Aanvullende pictogrammen
Daarnaast vindt u de volgende pictogrammen in de handleiding:
Tip voor de omgang met het product
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Vereist gereedschap

1.8 Disclaimer / garantie
Wij aanvaarden vrijwaring conform de algemene verkoops- en
leveringsvoorwaarden. Deze worden u uiterlijk bij de afsluiting
van de overeenkomst beschikbaar gesteld. Tevens vindt u deze op www.hydac.com -> Algemene Voorwaarden (AV).
Deze handleiding is opgesteld op basis van onze ervaring en
kennis. Toch kan niet helemaal worden uitgesloten dat, ondanks het feit dat we zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan, er
fouten in de tekst geslopen zijn. Wij vragen daarom uw begrip
voor het feit dat wij, voor zover er hierna niets anders wordt
aangegeven, geen garantie en geen aansprakelijkheid aanvaarden – om het even op basis van welke juridische redenen
– voor de informatie in deze handleiding. Met name aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor gederfde winst of andere
financiële schade.
Deze disclaimer is niet van toepassing in geval van kwaad opzet en grove nalatigheid. Evenmin is deze van toepassing op
gebreken die arglistig werden verzwegen of waarvan de afwezigheid is gegarandeerd, of bij schuldig verzuim met overlijden,
lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid tot gevolg. Indien wij een contractuele plicht niet vervullen uit nalatigheid
blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorspelbare schade. Aanspraken uit productaansprakelijkheid blijven onaangeroerd.

1.9 Opmerking over het auteursrecht
Het auteursrecht van deze handleiding blijft bij de fabrikant.
Geen deel van deze handleiding mag in enigerlei vorm zonder
schriftelijke toestemming van de producent worden gereproduceerd of gebruikmakend van elektronische systemen worden

BeWa FCM 3160267e nl lq
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verwerkt, vermenigvuldigd of verspreid. Overtredingen die in
strijd zijn met bovenstaande bepalingen zullen leiden tot een
schadevergoeding.

1.10 Geldigheid van de handleiding
De afbeeldingen en visualisaties in deze handleiding dienen
slechts ter illustratie. De weergave en functiemogelijkheden
kunnen daarom afwijken van het geleverde product.
Inhoudelijke veranderingen van deze handleiding behouden wij
ons voor zonder aankondiging.

16 / 84
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2 Veiligheidsinstructies
Deze veiligheidsinstructies geven belangrijke aanwijzingen
over de omgang met het apparaat. Voorwaarde voor veilig
werken is het opvolgen van alle aangegeven veiligheids- en
handelingsinstructies. Daarnaast moeten de plaatselijke ongevallenpreventievoorschriften die gelden voor het toepassingsgebied van het apparaat en de algemene veiligheidsbepalingen worden opgevolgd.

GEVAAR
Gevaar door onbeoogd gebruik
Lichamelijk letsel / materiële schade
u Gebruik het filteraggregaat niet in een explosieve omgeving.
u Gebruik het filteraggregaat alleen met de toegelaten bedrijfsmedia.

LET OP
Niet-toegestane bedrijfsmedia
Het filteraggregaat wordt beschadigd.
u Gebruik het filteraggregaat alleen in combinatie met minerale oliën geraffineerde producten op basis van minerale
olie.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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2.1 Brand bestrijden / brand blussen
Gebruik voor het blussen van brand / voor brandbestrijding
bluspoeder van brandklasse B in overeenstemming met EN 2.
Houd een minimumafstand aan tot de elektrische componenten. Bij een netspanning tot 1000 V bedraagt de minimumafstand 1 meter.

Afb. 2: Brandbeveiligingsklasse B

Afb. 3: Minimumafstand bij de brandbestrijding
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2.2 Stopzetten in geval van nood (NOODSTOP)
In een noodgeval moet het product van alle energiebronnen
worden losgekoppeld.

2.3 Voorschriften opvolgen
Respecteer andere de volgende voorschriften en richtlijnen:
– Wettelijke en plaatselijke voorschriften m.b.t. ongevallenpreventie
– Wettelijke en plaatselijke voorschriften m.b.t. milieubescherming
– Nationale, organisatie-afhankelijke bepalingen

2.4 Geschikte kleding dragen
Losse of te wijd gedragen kleding verhoogt het risico om te
worden gegrepen door draaiende onderdelen of door uitstekende onderdelen. Hierdoor kunt u ernstig letsel oplopen, zelfs
met dodelijke afloop.
– Draag nauwsluitende kleding.
– Draag geen ringen, kettingen of andere sieraden.
– Draag een haarnet als u lang haar hebt.
– Draag veiligheidsschoenen.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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3 Filteraggregaat overzicht
De FluidCleaner Mobil is een verrijdbaar filter-pompaggregaat
voor olieservice dat naargelang de uitvoering met / zonder omschakeling dient voor het ompompen met of zonder gelijktijdige
filtratie van vloeistoffen.

3.1 Gebruik volgens bestemming
Gebruik het filteraggregaat uitsluitend voor de hieronder beschreven beoogde gebruik.
De FCM is een verrijdbaar filteraggregaat voor filterelementen
met aanduiding -KB , dat voor het overpompen en afhankelijk
van de uitvoering met of zonder gelijktijdige filtratie van smeeren hydraulische oliën dient.
Tot het gebruik volgens bestemming behoort ook:
– het naleven van de aanwijzingen in de bedieningshandleiding.
– het naleven van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden.
Garantie- en aansprakelijkheidsclaims bestaan, ongeacht de
rechtsgrond, in het bijzonder niet bij gebrekkige of ondeskundige installatie, inbedrijfsstelling, gebruik, behandeling, opslag,
onderhoud, reparatie, gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen of andere niet door de producent te verantwoorden omstandigheden.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het bepalen van de
interfaces voor installatie in een installatie, de inbouw, het gebruik en functionaliteit van het product in deze installatie.
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3.2 Niet-reglementair gebruik
Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet-reglementair.
Voor schade die hieruit voortkomt, is
HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH niet aansprakelijk. Het risico ligt bij de exploitant.
Bij onbeoogd gebruik kunnen gevaren ontstaan of raakt het filteraggregaat beschadigd. Verkeerd gebruik is bijv.:
– gebruik in een explosieve omgeving;
– gebruik onder niet-toegelaten bedrijfsvoorwaarden;
– eigenmachtige constructieve wijziging aan het filteraggregaat;
– onvoldoende bewaking van toestelonderdelen die onderhevig zijn aan slijtage;
– ondeskundig uitgevoerd onderhoud of reparaties.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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3.3 Leveringsomvang controleren
Het filteraggregaat wordt verpakt en in bedrijfsklare toestand
geleverd. Controleer voordat u het filteraggregaat in gebruik
neemt of de inhoud van de verpakking compleet is.
Tot de leveringsomvang behoren:
Stuks
1

FluidCleaner Mobil FCM (model volgens bestelling
- zie typecode)

1

Filterelement (filterfijnheid volgens de bestelling)

1

Zuigslang met / zonder lans (optioneel)

1

Drukslang met / zonder lans (optioneel)

1

Filterelement (filterfijnheid volgens de bestelling)

1

Gebruiks- en onderhoudsinstructies (dit document)

1

EG-conformiteitsverklaring

Tab. 4: Leveringsomvang controleren
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3.4 afmetingen
Afhankelijk van de uitvoering heeft de filterbehuizing verschillende afmetingen (X1/X2).

Afb. 4: FCM afmetingen

X1 Filtergrootte 1300
X2 Filtergrootte 2600
Alle afmetingen in mm.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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3.5 Hydrauliekschema
Afhankelijk van de uitvoering met of zonder omschakeling
heeft het filteraggregaat het volgende hydraulische schema:

3.5.1 FCMxxx-L / FCMxxx-K - hydrauliekschema
Het filteraggregaat FCMxxx-L-… / FCMxxx-K-… heeft het volgende hydrauliekschema.

Afb. 5: Hydrauliekschema FCMxxx-L-… / FCMxxx-K-…
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3.5.2 FCMxxx-F / FCMxxx-G - hydrauliekschema
Het filteraggregaat FCMxxx-F-… / FCMxxx-G-… dat is voorzien van omschakeling, heeft het volgende hydrauliekschema.

Afb. 6: Hydrauliekschakelschema FCMxxx-F-… / FCMxxx-G-…

BeWa FCM 3160267e nl lq
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3.6 Specificaties
Het filteraggregaat heeft afhankelijk van de uitvoering verschillende technische specificaties. Details vindt u in de volgende
hoofdstukken.

3.6.1 FCM 060-L-… / FCM 060-F-…
Het filteraggregaat FCM 060-L-… / FCM 060-F-… heeft afhankelijk van de uitvoering de volgende technische specificaties:

Toegelaten bedrijfsmedium Minerale oliën volgens DIN
51424
Toegestane bedrijfsdruk

≤ 6 bar

Pomptype

schottenpomp

Hydraulische aansluitingen:
Zuigslang
NW 38 (1½ “ volgens ISO 228)
Drukslang
NW 25 (M36x2)
Afdichtingsmateriaal

NBR (optioneel FPM)

Nominale volumestroom

60 l/min

Toegestaan viscositeitsbereik

15 … 400 mm²/s

Toegestane druk aan zuig- -0,4 … 0,6 bar
aansluiting (IN)
Toegestaan bereik vloeistof- -10 … 80 °C
temperatuur
Toegestaan bereik omgevingstemperatuur

-10 … 40 °C

Toegestaan bereik opslagtemperatuur

10 … 40 °C

Toegestane relatieve lucht- ≤ 95% (niet condenserend)
vochtigheid tijdens opslag
Luchtcondities
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Schoon, geen zouthoudende
lucht, niet in de buurt van oxiderende substanties (vliegroest)
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Opslagduur

onbegrensd
Vervang alle afdichtingen na een
opslagperiode van ≥ 2 jaar voorafgaand aan de inbedrijfstelling.

IP-klasse

IP55

Elektrisch opgenomen vermogen
Voedingsspanning

Zie typeplaatje op de elektromotor.

Lengte van de elektrische
aansluitkabel

10 m

Geluidsemissiedruk LPA

< 70 db(A)

Beoogde levensduur

Als de service- en onderhoudsintervallen in acht worden genomen, wordt de beoogde levensduur van het filteraggregaat niet
verder beperkt.

Leeg gewicht

Filteruitvoering 1300 ≈ 130 kg
Filteruitvoering 2600 ≈ 140 kg

Tab. 5: Technische specificaties FCM 060-L-… / FCM 060-F-…

BeWa FCM 3160267e nl lq
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3.6.2 FCM 060-K-… / FCM 060-G-…
Het filteraggregaat FCM 060-K-… / FCM 060-G-… heeft - afhankelijk van de uitvoering - verschillende technische specificaties:

Toegelaten bedrijfsmedium Minerale oliën volgens DIN
51424
Toegestane bedrijfsdruk

≤ 10 bar

Pomptype

Tandwielpomp

Hydraulische aansluitingen:
Zuigslang
NW 38 (1½ “ volgens ISO 228)
Drukslang
NW 25 (M36x2)
Afdichtingsmateriaal

NBR (optioneel FPM)

Nominale volumestroom

60 l/min

Toegestaan viscositeitsbereik

15 … 1000 mm²/s

Toegestane druk aan zuig- -0,4 … 0,6 bar
aansluiting (IN)
Toegestaan bereik vloeistof- -10 … 80 °C
temperatuur
Toegestaan bereik omgevingstemperatuur

-10 … 40 °C

Toegestaan bereik opslagtemperatuur

10 … 40 °C

Toegestane relatieve lucht- ≤ 95% (niet condenserend)
vochtigheid tijdens opslag
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Luchtcondities

Schoon, geen zouthoudende
lucht, niet in de buurt van oxiderende substanties (vliegroest)

Opslagduur

onbegrensd
Vervang alle afdichtingen na een
opslagperiode van ≥ 2 jaar voorafgaand aan de inbedrijfstelling.

IP-klasse

IP55
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Elektrisch opgenomen vermogen
Voedingsspanning

Zie typeplaatje op de elektromotor.

Lengte van de elektrische
aansluitkabel

10 m

Geluidsemissiedruk LPA

< 70 db(A)

Beoogde levensduur

Als de service- en onderhoudsintervallen in acht worden genomen, wordt de beoogde levensduur van het filteraggregaat niet
verder beperkt.

Leeg gewicht

Filteruitvoering 1300 ≈ 140 kg
Filteruitvoering 2600 ≈ 150 kg

Tab. 6: Technische specificaties FCM 060-K-… / FCM 060-G-…

BeWa FCM 3160267e nl lq
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3.6.3 FCM 100-L-… / FCM 100-F-…
Het filteraggregaat FCM 100-L-… / FCM 100-F-… heeft afhankelijk van de uitvoering de volgende technische specificaties:

Toegelaten bedrijfsmedium Minerale oliën volgens DIN
51424
Toegestane bedrijfsdruk

≤ 6 bar

Pomptype

schottenpomp

Hydraulische aansluitingen:
Zuigslang
NW 38 (1½ “ volgens ISO 228)
Drukslang
NW 25 (M36x2)
Afdichtingsmateriaal

NBR (optioneel FPM)

Nominale volumestroom

100 l/min

Toegestaan viscositeitsbereik

15 … 400 mm²/s

Toegestane druk aan zuig- -0,4 … 0,6 bar
aansluiting (IN)
Toegestaan bereik vloeistof- -10 … 80 °C
temperatuur
Toegestaan bereik omgevingstemperatuur

-10 … 40 °C

Toegestaan bereik opslagtemperatuur

10 … 40 °C

Toegestane relatieve lucht- ≤ 95% (niet condenserend)
vochtigheid tijdens opslag
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Luchtcondities

Schoon, geen zouthoudende
lucht, niet in de buurt van oxiderende substanties (vliegroest)

Opslagduur

onbegrensd
Vervang alle afdichtingen na een
opslagperiode van ≥ 2 jaar voorafgaand aan de inbedrijfstelling.

IP-klasse

IP55
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Elektrisch opgenomen vermogen
Voedingsspanning

Zie typeplaatje op de elektromotor.

Lengte van de elektrische
aansluitkabel

10 m

Geluidsemissiedruk LPA

< 70 db(A)

Beoogde levensduur

Als de service- en onderhoudsintervallen in acht worden genomen, wordt de beoogde levensduur van het filteraggregaat niet
verder beperkt.

Leeg gewicht

Filteruitvoering 1300 ≈ 140 kg
Filteruitvoering 2600 ≈ 150 kg

Tab. 7: Technische specificaties FCM 100-L-… / FCM 100-F-…

BeWa FCM 3160267e nl lq
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3.6.4 FCM 100-K-… / FCM 100-G-…
Het filteraggregaat FCM 100-K-… / FCM 100-K-… heeft afhankelijk van de uitvoering de volgende technische specificaties:

Toegelaten bedrijfsmedium Minerale oliën volgens DIN
51424
Toegestane bedrijfsdruk

≤ 10 bar

Pomptype

Tandwielpomp

Hydraulische aansluitingen:
Zuigslang
NW 38 (1½ “ volgens ISO 228)
Drukslang
NW 25 (M36x2)
Afdichtingsmateriaal

NBR (optioneel FPM)

Nominale volumestroom

100 l/min

Toegestaan viscositeitsbereik

15 … 1000 mm²/s

Toegestane druk aan zuig- -0,4 … 0,6 bar
aansluiting (IN)
Toegestaan bereik vloeistof- -10 … 80 °C
temperatuur
Toegestaan bereik omgevingstemperatuur

-10 … 40 °C

Toegestaan bereik opslagtemperatuur

10 … 40 °C

Toegestane relatieve lucht- ≤ 95% (niet condenserend)
vochtigheid tijdens opslag
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Luchtcondities

Schoon, geen zouthoudende
lucht, niet in de buurt van oxiderende substanties (vliegroest)

Opslagduur

onbegrensd
Vervang alle afdichtingen na een
opslagperiode van ≥ 2 jaar voorafgaand aan de inbedrijfstelling.

IP-klasse

IP55
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Elektrisch opgenomen vermogen
Voedingsspanning

Zie typeplaatje op de elektromotor.

Lengte van de elektrische
aansluitkabel

10 m

Geluidsemissiedruk LPA

< 70 db(A)

Beoogde levensduur

Als de service- en onderhoudsintervallen in acht worden genomen, wordt de beoogde levensduur van het filteraggregaat niet
verder beperkt.

Leeg gewicht

Filteruitvoering 1300 ≈ 160 kg
Filteruitvoering 2600 ≈ 170 kg

Tab. 8: Technische specificaties FCM 100-K-… / FCM 100-G-…
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3.7 Typeplaatje ontcijferen
Op de typeplaatjes aan het filteraggregaat en de componenten
ervan vindt u details over het filteraggregaat. Vermeld bij contact met HYDAC steeds het artikelnummer en het serienummer.

Afb. 7: Typeplaatje ontcijferen

Pos. Beschrijving
(1) Typeplaatje van het filteraggregaat
(2) Typeplaatje van de elektromotor
(3) Typeplaatje bij het filteraggregaat
Part No. Artikelnummer
S/N Serienummer/bouwjaar
Power Elektrisch opgenomen vermogen
Voltage/Grid Elektrische spanning / net
Frequency Frequentie
Current Stroomopname
34 / 84
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Pressure max. Bedrijfsdruk, maximaal
Weight Leeg gewicht
Flow rate Doorstroom
Temp. Oil Toegestaan bereik olietemperatuur
Temp. Amb. Toegestaan bereik omgevingstemperatuur
Volume Olievolume in het filteraggregaat

BeWa FCM 3160267e nl lq
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3.7.1 Typesleutel
Het filteraggregaat wordt gedefinieerd door de volgende typecode:
FCM 100 L N 3 B 03 C / S5D5
Filteraggregaat
FluidCleaner Mobil
volumestroom
060 = 60 l/min
100 = 100 l/min
Pompuitvoering
L = Schottenpomp zonder omschakeling (standaard)
F = Schottenpomp met omschakeling
K = Tandwielpomp zonder omschakeling
G = Tandwielpomp met omschakeling
Elektromotor / spanning / net
M* = 230 V / 50 Hz (1 Ph + PE)
N = 400 V / 50 Hz (3 Ph + N + PE)
S = 500 V / 50 Hz (3 Ph + PE)
X = andere spanning
Formaat
2 = Filteruitvoering 1300
3 = Filteruitvoering 2600
Filtermateriaal
B = Optimicron (ON)
A = Aquamicron (AM)
Filterfijnheid
03 = 3 µm ON / AM
05 = 5 µm ON
10 = 10 µm ON / AM
20 = 20 µm ON
40 = 40 µm AM
Vervuilingsindicatie
B = Verschildrukindicatie, optisch
C = Verschildrukindicatie, elektrisch met motoruitschakeling
Aanvullende informatie
zonder = standaard
S5 = zuigslang met lans, L= 5 m
D5 = drukzuigslang met lans, L= 5 m
V = afdichtmateriaal FKM (FPM/Viton)
SK = zuigslang met draadaansluiting
DK = drukslang met draadaansluiting

Afb. 8: Typesleutel
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3.8 Eisen aan de werkplek en de werkomgeving
De eisen die aan de werkplek en de werkomgeving worden gesteld, vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens“ onder:
– Toegestaan bereik omgevingstemperatuur
– IP-klasse conform DIN EN 60529 (IEC 529)

3.9 Onderdelen / Bedieningselementen
Het filteraggregaat is opgebouwd uit de volgende onderdelen /
bedieningselementen

Afb. 9: Onderdelen / bedieningselementen (bijv: FCM xxx-G)

BeWa FCM 3160267e nl lq

37 / 84

3 | Filteraggregaat overzicht

38 / 84

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH

Pos.

Benaming

10

Onderstel

20

Uitvoering filterbehuizing (1300 /
2600)

20

Ontluchting filterbehuizing

AIR BLEED

20

Leegmaken van de filterbehuizing

DRAIN

30

Motor/Pomp groep

30

Drukbegrenzingsventiel

40

Verschildrukindicatie (optisch/elektrisch)

80

Zuigslang met lans (optioneel)

90

Drukslang met lans (optioneel)

100

Hoofdschakelaar aan/uit met motorbeveiligingsschakelaar

110

Omschakelappendage

120

Vuilzeef

DPI
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4 Filteraggregaat transporteren / opslaan
Maak voorafgaand aan het transporteren of opslaan het filteraggregaat geheel leeg. Verwijder het gebruikte filterelement en
reinig het inwendige van de filterbehuizing.

LET OP
Ontoelaatbaar vastsjorren van het filteraggregaat
Het filteraggregaat wordt beschadigd.
u Vastsjorren van het filteraggregaat voor het transport uitsluitend door middel van het frame / de filterbehuizing.
Transporteer het filteraggregaat uitsluitend in staande positie.
Sla het filteraggregaat uitsluitend in staande positie op en in
schone, droge ruimten. De toegestane opslagcondities vindt u
in het hoofdstuk .

Afb. 10: Filteraggregaat
transporteren

BeWa FCM 3160267e nl lq
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5 Installateren / monteren / integreren van het
filteraggregaat
Let op de volgende aanwijzingen over het opstellen van het filteraggregaat.
– Stel het filteraggregaat horizontaal op een stevige, vlakke
en effen ondergrond op.
– Let erop dat er voldoende plaats is boven de filterbehuizing zodat de filterelementen kunnen worden vervangen.
– Let op de maximaal toegelaten omgevingstemperatuur en
zorg steeds voor verse luchttoevoer om oververhitting te
voorkomen.
– Installeer afsluitarmaturen in de toevoer- en retourleiding
bij een montage onder het vloeistofniveau.
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5.1 Zuighevel-effect vermijden
Bij een hoogteverschil (ΔH) tussen de tank of het systeem aan
de zuigzijde en drukzijde kan de dieper liggende leiding een
zuigwerking ontwikkelen en een zuighevel-effect tussen de
communicerende tanks / systemen teweegbrengen. Dit zuighevel-effect treedt ook op bij pompen met een met druk voorgespannen tank.

Afb. 11: Zuighevel-effect vermijden

LET OP
Zuighevel-effect
Overlopen / uitlopen van tanks = olie-ongeval
u Verwijder de slanguiteinden na het bedrijf uit de tanks of
sluit de afsluiter in de zuigleiding.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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Na het uitschakelen van het filteraggregaat kan
door het hoogteverschil resp. de voordruk een
doorstroming in transportrichting alsook tegen
de transportrichting ontstaan en vloeistof ongecontroleerd uittreden.
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5.2 Stuwdruk / verschildruk meten of weergeven
Worden in een hydraulisch systeem drukmetingen uitgevoerd,
is de soort meting zoals bijv. stuwdruk of verschildruk en het
meetpunt doorslaggevend, zoals de volgende grafiek laat zien.

Afb. 12: Stuwdruk / verschildruk meten of weergeven

∑p = Totaal van de drukwaarden
∆p1 = Verschildruk

p1 = Stuwdruk

∆p2 = Verschildruk

p2 = Stuwdruk

∆p3 = Verschildruk

p3 = Stuwdruk

∆p4 = Verschildruk

p4 = Stuwdruk

In dit voorbeeld geeft de stuwdruk op het eerste meetpunt het
totaal van de volgende drukwaarden in het hydraulisch systeem aan.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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5.3 Het mengen van oliën vermijden - Filteraggregaat
leegmaken
Wilt u voor het bedrijf dezelfde olie gebruiken als tijdens het
vorige bedrijf, dan is het mengen van oliën niet erg.
Als u niet weet welke olie eerder met het filteraggregaat werd
gefilterd, moet u het filterelement vervangen en het filteraggregaat volledig leegmaken om vermenging met de resterende
olie in het filteraggregaat te vermijden.
Door het vermengen van verschillende oliën
kunnen olie-eigenschappen als volgt veranderen:
- hoger cavitatierisico
- hogere slijtage van de afdichtingen
- gewijzigde slijtagebescherming
- slechtere filterbaarheid
- verminderde levensduur filterelement
- gewijzigde wrijvingskarakteristiek
- gewijzigde reactie op water
- door de reactie van additieven ontstaan meer
afzettingen
- door losgekomen afzettingen wordt de systeemverontreiniging groter
- gewijzigde opname en afgifte van water en
lucht
- hogere neiging tot schuimen
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5.4 Elektrisch aansluiten
Afhankelijk van de uitvoering heeft het filteraggregaat verschillende aandrijfmotoren (verschillende spanning / vermogen /
aantal fasen, etc.). Neem het volgende hoofdstuk in acht om
het filteraggregaat elektrisch aan te sluiten.

5.4.1 Filteraggregaat met eenfasige elektromotor
verbinden
Bij de uitvoering met eenfase-elektromotor wordt het filteraggregaat aansluitklaar met stekker geleverd.
1. Neem de netaansluitkabel van de houder en rol deze
volledig af.
2. Controleer vóór het erin steken van de stekker of de
aan/uit-schakelaar zich wel in de stand 0 resp. OFF bevindt.
3. Let op de juiste spanning en frequentie. De elektrische
gegevens van het filteraggregaat vindt u op het typeplaatje van de elektromotor.
4. Steek de stekker in een geschikte netcontactdoos.
5. Schakel het filteraggregaat aan de schakelaar op de
motorklemmenkast in resp. uit.
Het filteraggregaat heeft afhankelijk van de uitvoering als veiligheid tegen elektrische overbelasting een thermische bescherming in de motorwikkeling of een motorbeschermingsschakelaar
in de aansluitkast.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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5.4.2 Filteraggregaat op driefasige elektromotor
aansluiten
Het filteraggregaat met driefasige elektromotor is met een
hoofdschakelaar, motorbeveiliging en aansluitstekker uitgerust.
Sluit het filteraggregaat overeenkomstig de volgende stappen
aan.
1. Neem de netaansluitkabel van de houder en rol deze
volledig af.
2. Controleer vóór het erin steken van de stekker of de
hoofdschakelaar zich wel in de stand 0 resp. OFF bevindt.
3. Let op de juiste spanning en frequentie. De elektrische
gegevens van het filteraggregaat vindt u op het typeplaatje van de elektromotor.
4. Steek de stekker in een geschikte netcontactdoos.
5. Controleer de draairichting van de elektrische motor
door kort inschakelen (tipbedrijf). Een pijl op de ventilatorkap duidt de vereiste draairichting aan.
6. Een verplichte omkering van de draairichting wordt uitgevoerd door aan de fasedraaier in de aansluitstekker te
draaien zoals op de afbeelding hiernaast.
7. Schakel het filteraggregaat in of uit op de hoofdschakelaar.
Het filteraggregaat heeft afhankelijk van de uitvoering als veiligheid tegen elektrische overbelasting een thermische bescherming in de motorwikkeling of een motorbeschermingsschakelaar
in de aansluitkast.
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5.5 Aansluiten van de zuig- / drukaansluiting
Houd rekening met het drukverlies bij het aansluiten van de
zuig- / drukslangen. De zuig- / drukslangen uit het filteraggregaat zijn afgestemd op het filteraggregaat.
Het drukverlies in een hydraulische leiding is afhankelijk van:
– volumestroom
– kinematische viscositeit
– leidingafmeting
– dichtheid van de vloeistof
Voor hydraulische oliën op basis van minerale olie kan het
drukverlies als volgt bij benadering worden berekend:

Afb. 13: Formule voor drukverlies

Δp Drukverschil

[bar]

L Lengte van de leiding

[m]

nl Binnendiameter van de leiding

[mm]

Q volumestroom

[l/min]

ν kinematische viscositeit

[mm²/s]

D Dichte

[kg/dm³]

De dichtheid van hydraulische olie op basis van minerale olie
bedraagt ≈ 0,9 kg/dm³.
Deze formule is van toepassing op rechte buisleidingen. Houd
er vooral bij de aansluiting aan de aanzuigzijde rekening mee
dat aanvullende schroefverbindingen en bochten in de leidingen het drukverschil vergroten.
Let bij de hydraulische aansluiting op de volgende punten:
– Houd het hoogteverschil tussen het aggregaat en het olieniveau in het reservoir zo klein mogelijk.
– Gebruik een zuigslang die geschikt is voor een onderdruk
van ≥ -0,5 bar.
– Voorkom versmallingen in de aansluitleidingen. Dit vermindert de prestaties en verhoogt het risico op cavitatie.
BeWa FCM 3160267e nl lq
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– Let erop dat de nominale breedte van de aansluitkabel
overeenkomt met de doorsnede van de aansluitschroefdraad.
– Let erop dat door de aansluitleidingen (zuig-/drukzijde)
geen spanningen en trillingen aan het filteraggregaat worden overgedragen. Indien nodig gebruikt u slangen of
compensatoren.
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5.6 Aanzuig- en drukslang inhangen / aansluiten
(toebehoren)
Houd rekening met het drukverlies bij het aansluiten van de
zuig- / drukslangen. De zuig- / drukslangen uit het filteraggregaat zijn afgestemd op het filteraggregaat.

LET OP
Hoge mate van vervuiling door vaste deeltjes in de vloeistof /
op de tankbodem
De pomp wordt beschadigd/vernietigd
u Zuig de vloeistof niet direct van de tankbodem af.
u Zuig de vloeistof niet in slib af.
Op de tankbodem ligt de hoogste vervuiling. Alle verontreinigingen en andere deeltjes zetten
zich aan de tankbodem af.
Voorkom dat er lucht in het medium raakt door
de lans volledig in het medium onder te dompelen.
Let erop dat de lansen zich tijdens het bedrijf
steeds onder het olieniveau bevinden.
De afmetingen van de aansluitingen IN / OUT op het filteraggregaat vindt u in hoofdstuk .
Controleer de slangen op schade en brosheid. Vervang beschadigde of verweerde slangen onmiddellijk. Daardoor voorkomt u lekkages tijdens het gebruik.
Stop de slangen met de lans, zonder spanning en zonder te
draaien, in de betreffende houder. Borg de slang tegen eruit
vallen en boven drijven.
Controleer eventueel aanwezige blokkeermechanismen in de
leidingen / slangen op vrije doorstroom. Garandeer een drukloze afvoer.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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5.7 Filterelement plaatsen
Het filteraggregaat wordt af fabriek geleverd zonder ingebouwd
filterelement. Controleer voor de inbedrijfstelling of er zich een
filterelement in de filterbehuizing bevindt.
Als er geen filterelement is geplaatst, monteer er dan een.
Voor details, zie Filterelement vervangen [} 59].

5.8 Inbedrijfstelling
Vóór de inbedrijfstelling dient u de volgende punten in acht te
nemen en te controleren:
ü

Plaats een filterelement in de filterbehuizing. Voor details, zie .

ü

Controleer de netaansluitingskabel op schade. Vervang
een beschadigde netaansluitingskabel onmiddellijk.

ü

Sluit het filteraggregaat aan op de stroomvoorziening.

ü

Controleer de aanzuig- en drukslang op schade. Vervang beschadigde slangen onmiddellijk.

ü

Controleer de omgevings- en vloeistoftemperatuur.

ü

Zorg er vóór het gebruik voor dat de olie in het filteraggregaat kan worden gebruikt in combinatie met het type
olie dat wordt gepompt. Als u niet zeker weet welk type
olie zich in het filteraggregaat bevindt of als u een ander
type olie wilt pompen als daarvoor, maak het filteraggregaat dan volledig leeg en vervang het filterelement.
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1. Schakel het filteraggregaat in en bewaak het aanzuiggedrag.
ð Als het filteraggregaat na maximaal 5 minuten geen
vloeistof pompt, schakelt u het filteraggregaat uit en
vult u de motorpompgroep via de aanzuigslang met
vloeistof. Schakel vervolgens opnieuw het filteraggregaat in.
O Het filteraggregaat is gereed voor gebruik.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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6 Bedrijf
Afhankelijk van de uitvoering van het filteraggregaat zijn er verschillende bedrijfsmodi beschikbaar.
Om de levensduur van het filterelement te bewaken, is het filteraggregaat uitgerust met een optische of elektrische vervuilingsindicator.
Controleer de optische vervuilingsindicator dagelijks door visuele inspectie. Zie hoofdstuk "Let op de optische vervuilingsindicatie (optioneel) [} 57]"
De elektrische vervuilingsindicator geeft aan dat het filterelement moet worden vervangen door het filteraggregaat uit te
schakelen en het oplichten van het indicatielampje op de
hoofdschakelaar.
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6.1 Hoofdschakelaar bedienen
Afhankelijk van de uitvoering met optische of elektrische vervuilingsindicator wijkt de hoofdschakelaar af, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

L

FCM xxx-x-x-x-xx-B/-xxx

FCM xxx-x-x-x-xx-C/-xxx

Afb. 14: Hoofdschakelaar bedienen

L Hoofdschakelaar / NOODSTOP
L1 Indicatielampje filterelement vervuild

BeWa FCM 3160267e nl lq
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6.2 Bediening van de poolomschakelaar (optioneel)
Door de optionele poolomschakeling kunt u de motor met twee
verschillende toerentallen en dus met twee verschillende volumestromen gebruiken. Let daarvoor op de stand van de keuzeschakelaar.

Afb. 15: FCM poolomschakelaar
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uit

1 =

Motortoerental 720 tpm, ≈ 70 l/min

2 =

Motortoerental 1450 tpm /≈ 140 l/min
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6.3 FCM xxx-L… / FCM xxx-K-… - Bedrijfsmodus
Het filteraggregaat FCM xxx-L… / FCM xxx-K… beschikt niet
over een omschakeling van de bedrijfsmodi. Dit filteraggregaat
kan alleen in de bedrijfsmodus - Overpompen met filtratie –
worden gebruikt.

Afb. 16: Bedrijfsmodus - Overpompen met filtratie

BeWa FCM 3160267e nl lq
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6.4 FCM xxx-F… / FCM xxx-G… - Bedrijfsmodi kiezen
Het filteraggregaat FCM xxx-F… / FCM xxx-G… beschikt voor
de omschakeling van de bedrijfsmodi over een omschakelarmatuur aan de zijkant.

Afb. 17: Bedrijfsmodus selecteren

LET OP
Omschakelarmatuur in een tussenstand
Een tussenstand leidt tot een ongecontroleerde werking
u Bedien het omschakelarmatuur tot in de betreffende eindstand.
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6.4.1 Bedrijfsmodus - Overpompen zonder filtratie S -> P
Voor de bedrijfsmodus - Overpompen zonder filtratie -, zet u
de omschakelarmatuur in de gewenste stand. Het medium
wordt van aansluiting S naar aansluiting P gepompt. Voor details, zie afbeelding.

Afb. 18: Bedrijfsmodi - Overpompen zonder filtratie

6.4.2 Bedrijfsmodus - Overpompen met filtratie S -> P
Voor de bedrijfsmodus - Overpompen met filtratie -, zet u de
omschakelarmatuur in de gewenste stand. Het medium wordt
van aansluiting S naar aansluiting P gepompt. Voor details, zie
afbeelding.

Afb. 19: Bedrijfsmodi - Overpompen met filtratie S -> P

6.5 Let op de optische vervuilingsindicatie (optioneel)
Als het filteraggregaat / de filterbehuizing is uitgerust met een
optische vervuilingsindicator, controleer deze dan dagelijks.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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Vervang het filterelement / de filterpatroon bij een drukverschil
van 2,5 bar of zodra de vervuilingsindicator zich in het rode bereik bevindt.

Afb. 20: Let op de optische vervuilingsindicatie
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7 Onderhoud uitvoeren
7.1 Filterelement vervangen
In dit hoofdstuk vindt u de procedure voor het vervangen van
het filterelement.
1x inbussleutel

= 5 mm

Geschikte opvangbak voor het opvangen van
de olie uit de filterbehuizing.

ü

Schakel het filteraggregaat uit en sluit de afsluiters aan
op de inlaat (IN) en uitlaat (OUT).

ü

Borg het filteraggregaat tijdens de onderhoudswerkzaamheden tegen ongewilde herinschakeling.

BLEED

1. Voer een drukontlasting van de filterbehuizing uit. Draai
hiervoor de ontluchtingsschroef (BLEED) in het filterdeksel eruit.
2. Plaats een geschikt vat onder de aansluiting
Leeg de filterbehuizing. Tap de resterende olie uit het fil-

DRAIN

terhuis via de aftapkogelkraan (DRAIN) af in een geschikt vat. Voer de olie op een milieuvriendelijke manier
af / maak de olie geschikt voor hergebruik.
3. Draai de vier stermoeren van het filterdeksel tegen de
klok in los.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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4. Klap de sterschroeven omlaag en druk deze verder tot
tegen de filterbehuizing. Hierdoor wordt het filterdeksel
van de filterbehuizing naar boven gedrukt.

5. Neem het filterdeksel eraf en verwijder het filterelement.
Voer het filterelement op een milieuvriendelijke manier
af.

6. Reinig
- het binnenste van de filterbehuizing van grove vervuiling
- en de afdichtvlakken aan de filterbehuizing en het filterdeksel.

7. Om de montage van het filterelement te vergemakkelijken, smeert u de O-ring op het filterelement licht in met
de bedrijfsvloeistof / olie.

8. Druk het nieuwe filterelement met een licht draai omlaag
in de filterhouder.
LET OP! Gebruik hiervoor geen slaggereedschappen.
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9. Controleer de O-ring van het deksel op beschadigingen
en vervang deze indien nodig.
Smeer de O-ring van het deksel licht in met bedrijfsmedium.
10. Plaats het filterdeksel erop.
LET OP! Let hierbij op de O-ring in het filterdeksel.
Deze mag niet worden beschadigd.

11. Klap de vier sterschroeven omhoog en draai de stermoeren kruislings met de klok mee gelijkmatig vast.

12. Sluit de aftapkraan (DRAIN).

BLEED

13. Schakel het filteraggregaat in en ontlucht de filterbehuizing via de aansluiting (BLEED).
Draai hiervoor de ontluchtingsschroef met ≈ vier slagen
los en wacht tot er olie uit de ontluchtingsschroeven
(BLEED) loopt. Sluit vervolgens de ontluchtingsschroef
(BLEED).

BeWa FCM 3160267e nl lq
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14. Controleer het filteraggregaat op lekkages.
O Het vervangen van het filterelement is voltooid.
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7.2 Vuilzeef controleren / reinigen
De gemonteerde vuilzeef beschermt de pomp tegen grove vervuiling die tot schade kan leiden. Als de opnamecapaciteit van
het aanzuigfilter verzadigd is, wordt de nominale volumestroom door het filteraggregaat aanzienlijk gereduceerd. Reinig
het vuilfilter daarom regelmatig.

LET OP
Bedrijf zonder vuilzeef
De pomp wordt beschadigd/vernietigd
u Gebruik het filteraggregaat nooit zonder vuilzeef.
1x inbussleutel

= 6 mm

1x moersleutel

= 50 mm

1x olieopvangbak
Voor het controleren of reinigen van de vuilzeef gaat u als
volgt te werk:
ü

Het filteraggregaat is uitgeschakeld via de hoofdschakelaar.

ü

De aanzuigslang en drukslang zijn op het apparaat gewikkeld of niet aangesloten of bevinden zich niet in de
tank.

1. Schroef de ontluchtingschroef BLEED tegen de klok in
(linksom) met de inbussleutel

= 6 mm eruit, om de

filterbehuizing te beluchten.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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2. Leeg de filterbehuizing via de aansluiting DRAIN. Vang
de olie op met een hiervoor geschikte olieopvangbak.
Giet de olie terug in de tank of voer deze op een milieuvriendelijke manier af.

DRAIN
3. Schroef het afsluitdeksel (1) van de vuilzeef tegen de
klok in (linksom) met de moersleutel

= 50 mm eruit.

4. Verwijder de vuilzeef (3).
5. Reinig de vuilzeef (3) door deze uit te spoelen en vervolgens met perslucht uit te blazen.
6. Controleer de afdichting (2) op evt. beschadigingen. Indien nodig vervangt u deze.
7. Steek de gereinigde vuilzeef (3) in de armatuur.
8. Schroef het afsluitdeksel (1) met gemonteerde afdichting
(2) met de hand tegen de klok in (linksom).
9. Draai deze met de moersleutel

= 50 mm vast.

O Het controleren/reinigen van de vuilzeef is afgesloten.
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8 Storingen verhelpen
Bij het hanteren of gebruiken van de filterbehuizing kunnen de
volgende storingen optreden:
Storing

Oorzaak (oorza- Oplossing
ken)

Functioneert
niet.

Geen elektrische Controleer de
spanning aantoevoerleiding,
wezig.
de zekering en
De motorpompde schakelaar.
groep draait niet.
De pomp is ge- Neem contact op
blokkeerd.
met de HYDACservice.
Olie stroomt niet. Het hydraulische Schakel het hysysteem is uitge- draulische sysschakeld.
teem in.
De afsluiter voor Open de afsluiof achter het fil- ters langzaam.
terelement zijn
gesloten.
Het filterelement Vervang het filis geblokkeerd. terelement.
De viscositeit
Controleer de
van de vloeistof viscositeit van
is te hoog.
de vloeistof.
Verwarm de
vloeistof om de
toegestane viscositeit te bereiken.
De transportslui- Verwijder de
tingen zijn niet
transportafsluiverwijderd.
tingen. Transportsluitingen
zijn de gele
kunststofdelen.
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Storing

Oorzaak (oorza- Oplossing
ken)

De stuwdruk
vóór het filter is
hoog.

De vloeistof is
sterk vervuild.

Vervang het filterelement.

De verzadigings(vervuilingsindi- capaciteit van
catie wordt ge- het filterelement
activeerd)
is bereikt.
De viscositeit
Controleer de
van de vloeistof viscositeit van
is te hoog.
de vloeistof.
Verwarm de
vloeistof om de
toegestane viscositeit te bereiken.
Lekkage aan de Verkeerde, ontfilterbehuizing. brekende of defecte dichtingsring.

Controleer de afdichtringen op
de filterbehuizing. Indien nodig vervangt u
deze.

De schroeven op Draai de schroehet filterbehuiven met de hand
zingsdeksel zijn vast.
niet vastgedraaid.
Tab. 9: Storing / oorzaak / oplossing
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9 Buitenbedrijfstelling / afvoer
– Leeg het product inclusief alle componenten volledig als u
het uit bedrijf neemt. Trek of verwijder de elektrische / hydraulische aansluiting.
– Voer het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze
af.
– Gooi de afgetapte vloeistof / het bedrijfsmedium op een
milieuvriendelijke manier af.
– Voer het product na de demontage en uitsortering van alle
onderdelen op milieuvriendelijke wijze af.

BeWa FCM 3160267e nl lq
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10 Bijlage
In deze bijlage vindt u aanvullende informatie over het product.

10.1 EG-conformiteitsverklaring
U kunt de CE-conformiteitsverklaring vinden in de bij het product geleverde technische documentatie.

10.2 Reserveonderdelen vinden
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en toebehoren. Vermeld bij het bestellen van reserveonderdelen en toebehoren altijd de exacte typeaanduiding en het serienummer.
Beschrijving

Artikelnr.

Tandwielpompaggregaat
FCM-060

KF40RF1

N

6001050

Tandwielpompaggregaat
FCM-100

KF63RF1

N

6000941

E-motor FCM-060-L/F

230V/50Hz M
/1Ph

636131

E-motor FCM-060-L/F

400V/50Hz N
/3Ph

6014525

E-motor FCM-100-L/F

400V/50Hz N
/3Ph

6205663

Schottenpomp FCM-060-L/F

2/2.1/
P/90/40/
RV6

721009

Reparatieset voor schottenpomp (M)FZP-2/2 NBR 382438
FCM-060-L/F
.1
Schottenpomp FCM-100-L/F

3/3.0/
P/100/70/
RV6

721231

Reparatieset voor schottenpomp (M)FZP-2/2 NBR 383765
FCM-100-L/F
.1
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Beschrijving

Artikelnr.

Verschildrukindicatie, optisch

B

NBR 303191

Verschildrukindicatie, optisch

B

FKM 303197

Verschildrukindicatie (optisch/
elektrisch)

C

NBR 311645

Verschildrukindicatie (optisch/
elektrisch)

C

FKM 304632

Verschildrukindicatie, elektrisch

D3

NBR 307847

Verschildrukindicatie, elektrisch

D3

FKM 304651

Verschildrukindicatie, elektrisch

D4

NBR 312682

Verschildrukindicatie, elektrisch

D4

FKM 316556

Drukslang met lans, L = 4 m

NBR 91205

Drukslang met lans, L = 5 m

NBR 349357

Drukslang met lans, L = 10 m

NBR 349109

Drukslang met lans, L = 18 m

NBR 349078

Drukslang zonder koppeling,
L=4m

NBR 632063

Drukslang zonder koppeling,
L=5m

NBR 632165

Zuigslang met lans L = 2,5 m

PVC/ 92172
NBR

Zuigslang met lans L = 5 m

PVC/ 349503
NBR

Zuigslang met koppeling L = 3 m

PVC/ 349666
NBR

Zuigslang met koppeling L = 5 m

PVC/ 349665
NBR

Vuilzeef, compleet

616851

Vuilzeef, 250 µm

617902

Tab. 10: Lijst reserveonderdelen

*) op aanvraag
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10.2.1 Filterelementen bestellen
Selecteer het filterelement op basis van de uitvoering van uw
filteraggregaat. Hieronder vindt u de filterelementen op basis
van uitvoering, filterfijnheid en afdichtmateriaal.

10.2.1.1 FILTERELEMENTEN - uitvoering 1300
In dit hoofdstuk vindt u filterelementen voor uitvoering 1300:
Beschrijving

Artikelnr.

Filterelement 3 µm

1300 R 003 ON/-KB

NBR 1263059

Filterelement 3 µm

1300 R 003 ON/-VKB

FPM 1263760

Filterelement 5 µm

1300 R 005 ON/-KB

NBR 1263060

Filterelement 5 µm

1300 R 005 ON/-VKB

FPM 1263761

Filterelement 10 µm 1300 R 010 ON/-KB

NBR 1263061

Filterelement 10 µm 1300 R 010 ON/-VKB

FPM 1263762

Filterelement 20 µm 1300 R 020 ON/-KB

NBR 1263062

Filterelement 20 µm 1300 R 020 ON/-VKB

FPM 1263763

Filterelement 40 µm 1300 R 040 AM/-KB

NBR 1267699

Tab. 11: Filterelementen uitvoering 1300
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10.2.1.2 FILTERELEMENTEN - uitvoering 2600
In dit hoofdstuk vindt u filterelementen voor uitvoering 2600:
Beschrijving

Artikelnr.

Filterelement 3 µm

2600 R 003 ON/-KB

NBR 1263071

Filterelement 3 µm

2600 R 003 ON/-VKB

FPM 1263784

Filterelement 3 µm

2600 R 003 AM/-KB

FPM 1268232

Filterelement 5 µm

2600 R 005 ON/-KB

NBR 1263072

Filterelement 5 µm

2600 R 005 ON/-VKB

FPM 1263785

Filterelement 10 µm 2600 R 010 ON/-KB

NBR 1263073

Filterelement 10 µm 2600 R 010 ON/-VKB

FPM 1263786

Filterelement 20 µm 2600 R 020 ON/-KB

NBR 1263074

Filterelement 20 µm 2600 R 020 ON/-VKB

FPM 1263787

Filterelement 40 µm 2600 R 040 AM/-KB

NBR 306899

Tab. 12: Filterelementen uitvoering 2600
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10.3 Vervuilingsindicatie (optioneel) - Technische
specificaties
Hieronder vindt u de technische gegevens m.b.t. vervuilingsindicatoren (optioneel):

30

Afb. 21: Verschildrukindicatie, optisch VM x B.x

Soort indicatie

Optische indicatie door groenrood veld, automatische reset

Gewicht

55 g

Reactiedruk of indicatiebereik VM 2 B.x = 2 bar -10%
VM 3 B.x = 3 bar -10%
VM 5 B.x = 5 bar -10%
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Toegestane bedrijfsoverdruk

≤ 210 bar

Toegestaan temperatuurbereik

-30 … +100 °C

Aansluitschroefdraad

G½

Benodigde inbouwruimte

Conform HN 28-22

BeWa FCM 3160267e nl lq

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH

Bijlage | 10

Maximaal aanhaalmoment

33 Nm

Tab. 13: Verschildrukindicatie, optisch VM x B.x

30

Afb. 22: Verschildrukindicatie, optisch VM x BM.x

Soort indicatie

Optische indicatie door groenrood veld,
handmatige reset

Gewicht

55 g

Reactiedruk of indicatiebereik VM 2 BM.x = 2 bar -10%
VM 3 BM.x = 3 bar -10%
VM 5 BM.x = 5 bar -10%
Toegestane bedrijfsoverdruk

BeWa FCM 3160267e nl lq
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Toegestaan temperatuurbereik

-30 … +100 °C

Aansluitschroefdraad

G½

Benodigde inbouwruimte

Conform HN 28-22

Tab. 14: Verschildrukindicatie, optisch VM x BM.x

30

Afb. 23: Verschildrukindicatie, elektrisch VM x C.x
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Soort indicatie

Elektrische schakelaar

Gewicht

120 g
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Reactiedruk of indicatiebereik VM 2 C.x = 2 bar -10%
VM 3 C.x = 3 bar -10%
VM 5 C.x = 5 bar -10%
Toegestane bedrijfsoverdruk

≤ 210 bar

Toegestaan temperatuurbereik

-30 … +100 °C

Aansluitschroefdraad

G½

Benodigde inbouwruimte

Conform HN 28-22

Maximaal aanhaalmoment

33 Nm

Schakeltype

Verbreek- of maakcontacten,
schakelcontacten (wisselaar)

Maximale schakelspanning

230 V

Maximaal schakelvermogen
bij ohmse last

60 W
100 VA AC

Schakelvermogen

ohmse 3 A @ 24 V DC
ohmse
0,03 … 5 A @ 230 V AC

Elektrische aansluiting

Steekverbinding M20
leidingdoos conform
DIN EN 175301-803

IP-klasse conform DIN 40050 IP 65 (alleen bij aangebrachte
en correcte bekabelde kabeldoos)
Tab. 15: Verschildrukindicatie, elektrisch VM x C.x
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30

Afb. 24: Verschildrukindicatie, elektrisch VM x D.x /-Lxx

Soort indicatie

Optische indicatie en elektrische schakelaar

Gewicht

150 g

Reactiedruk of indicatiebereik VM 2 D.x = 2 bar -10%
VM 3 D.x = 3 bar -10%
VM 5 D.x = 5 bar -10%
Toegestane bedrijfsoverdruk
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Toegestaan temperatuurbereik

-30 … +100 °C

Aansluitschroefdraad

G½

Benodigde inbouwruimte

Conform HN 28-22

Maximaal aanhaalmoment

33 Nm

Schakeltype

Verbreek- of maakcontacten,
schakelcontacten (wisselaar)

Maximale schakelspanning

/-L24 = 24 V DC
/-L48 = 48 V DC
/-L115 = 115 V AC
/-L230 = 230 V AC

Maximaal schakelvermogen
bij ohmse last

60 W
100 VA AC

Schakelvermogen

ohmse 3 A @ 24 V DC
ohmse
0,03 … 5 A @ 230 V AC

Elektrische aansluiting

Steekverbinding M20
leidingdoos conform
DIN EN 175301-803

IP-klasse conform DIN 40050 IP 65 (alleen bij aangebrachte
en correcte bekabelde kabeldoos)
Tab. 16: Verschildrukindicatie, elektrisch VM x D.x / -Lxx

10.4 Klantenservice vinden
De contactgegevens zoals telefoonnummers, e-mail- of verzendadressen voor de hotline, de productsupport, klantenservice,, filialen, servicepartner voor onderhoud, reparatie en reserveonderdelen vindt u op onze homepage www.hydac.com.
HYDAC SYSTEMS & SERVICES GMBH
Friedrichsthaler Str. 15a, Werk 13
66450 Neunkirchen - Heinitz
Duitsland
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Telefoon:

+49 6897 509 883

Fax:

+49 6897 509 324

E-mail:

service@hydac.com

Homepage:

www.hydac.com

Tab. 17: Klantenservice Duitsland
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Glossarium
Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden (AV)
kunt u vinden op de homepage
www.hydac.com -> Algemene Voorwaarden.

HN 28-22
HYDAC norm 28-22 met afmetingen voor de inbouwruimte voor vervuilingsindicatoren.

KB-aanduiding van filterelementen
Filterelementen met aanduiding -KB
hebben geen omleiding.
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