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Denna instruktion är giltig för alla lågtryckspumpar specificerade i Pumpbeteckningstabellen nedan.

Pumpbeteckning
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Pump familj Stig-
ning
(1)

Axel-
tätning

typ
(1)

Monterings
form
(2)

Ventil
(3)

Tilläggs
beteckning
Varianter

Kommentarer

Pumpaggregat
utan axelkoppling
och mellanstycke

O = max 5 bar

(1) Se produktbeskrivningen eller Serviceinstruktionen för
resp. pump

(2) B = Flänsmontage
F = Fotmontage
Y = Vertikalt fotmontage

(3) E = Utan integrerad överströmningsventil
G = Integrerad överströmningsventil med extern retur
O = Ventil  med intern återcirkulation för reducerat tryckområde
P = Ventil  med intern återcirkulation för totalt tryckområde

Varianter
A020 Pump med ytbehandlat hus
A084 Pump med engångsinfettat kullager
A087 Samma som A084 men med moturs rotation
A101 Pump med moturs rotation, där detta ej är standard
A327 Pump med Tuning®
A328 Pumpar förberedda för Tuning®
A385 A101 + A327

Material i
pumphus

(1)

Storlek
(1)

O = max 6 bar

O = max 10 bar

Generation

Pumpaggregat
utan axelkoppling
och mellanstycke
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Fig. 2 Lyftning av pump

max 90°
min 60°

max 90°
min 60°

  
!

Om dessa instruktioner ej följs, föreligger
risk för haveri och/eller personskada

Transport och förvaring/lagring
Skydda alltid pumpen från fukt, vatten och andra
föroreningar. Förvara/lagra pumpen i ett rent, torrt
och varmt utrymme.
Pumpen är levererad med de inre detaljerna inoljade
och med skyddslock för röranslutningar och
dräneringshål. Behåll skyddslocken på plats så länge
som möjligt under monteringen/installationen, för
att förhindra att föroreningar kommer in i pumpen.
Skyddslocken måste ovillkorligen avlägsnas före
start.

  
!

Allt arbete med pumpen måste utföras på ett
sådant sätt att risk för personskada förhin-
dras !

Lyftning av pump

  
!

Stroppar skall läggas så  att dom inte glider
och så att tyngdpunkten hamnar mellan
dem.

Vid lyftning av LPQ och ABQ pumpar, använd två
öglebultar (M20) noggrant fastsatta till toppflänsen
på pumpen. Vid lyftning av en pump med mellan-
stycke, sätt fast öglebultarna i toppflänsen på
mellanstycket (gängdimension är M16 utom för
F600, där det är M20).

Identification of safety instructions
Non compliance of safety instructions
identified by the following symbol -
could affect safety for persons.

Safety instructions  where
electrical safety is involved,
are identified by:

Safety instructions which shall be considered for
reasons of safe operation of the pump or pump
unit and/or protection of the pump or pump unit
itself are marked by the sign:

ATTENTION

max 90°
min 60°

Fig. 1 Lagring i ren och torr omgivning

Installation
LÄS DENNA INSTRUKTION NOGA INNAN NÅGON FORM AV ARBETE PÅBÖRJAS !

Prestanda och tekniska data för varje pump återfinns i ”Produktbeskrivningen”.
Installation av IMO lågtryckspumpar kräver inga särskilda kunskaper. Det förutsätts emellertid i dessa
instruktioner att arbetet utförs av vana installatörer.  ”Skötsel- och serviceinstruktioner”, som är specifika
för varje enskild pumpfamilj, återfinns i separata skrifter.

Symboler för säkerhetsinstruktioner
Om säkerhetsföreskrifter, märkta Säkerhetsinstruktioner för Säkerhetsföreskrifter som skall följas rörande pumpens
enligt vidstående symbol ej följs, elektriska installationer är eller pumpaggregatets drift, skötsel och skydd, är
föreligger risk för personskada. märkta enl. vidstående symbol. märkta enligt vidstående symbol. OBSERVERA
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Ett pumpaggregat med  motor får inte lyftas i enbart
motorns lyftanordning, då denna ej är dimensione-
rad för den totala vikten av motor och pump.

 
!

Vid lyft av pumpaggregat skall tillses att
tyngdpunkten ligger lägre än fästpunkten
eller att tillräckligt skydd mot tippning
erhålles på annat sätt.

Montering
Pumpen skall monteras på ett säkert och stabilt
underlag och vara placerad så att inspektion och
service lätt kan utföras.
Anordningar för uppsamling av oljespill i samband
med service skall finnas.

  OBSERVERA!

Installationen skall alltid utföras så att
risker för skador och haverier minimeras.
Installera anordning för att samla upp
läckande olja på grund av spruckna rör och
eller pumphus om ett drifts- eller funktions-
fel skulle uppstå.
Pumpinstallationen skall förses med nöd-
stopp för att undvika skador orsakade av
överhettning eller om oljenivån skulle
hamna under miniminivån.

Uppriktning och axelkoppling.
Pumpen skall monteras till drivkällan via en flexibel
axelkoppling.
Pumpar av typ ACG/UCG och ACF/UCF kan även
anslutas för direktdrift till en växellåda eller rem-
skiva, vilket anges i produktbeskrivningen.
En vinkelavvikelse på 0.1° motsvarar c:a 0.2 mm
avvikelse per 100 mm. Koppling och uppriktning
skall väljas/utföras så att inga skadliga axiella eller
radiella krafter överförs till axeländarna. IMO AB’s
standardkopplingar skall ha ett avstånd mellan
kopplingshalvorna enligt tabell fig 4.
Kopplingshalvorna skall låsas med härför avsedda
låsskruvar. För övriga typer av kopplingar, konsul-
tera respektive kopplingtillverkares instruktioner.

Fig 4. Avstånd mellan kopplingshalvorna
(IMO AB Standardkoppling).

Hammare eller motsvarande får inte
användas när axeltäningen skall monteras
eftersom det kan skada såväl kullager som
axeltätning. Använd någon form av
pressverktyg.

!

Vid handhavande av frätande eller andra
skadliga vätskor, använd handskar och/ eller
skyddskläder.

Vid handhavande av brandfarliga vätskor
skall stor försiktighet iakttagas för att und-
vika fara eller olycka.

!

!
A B A B

50 26 2.0 8 148 3.5
67 40 2.5 16 168 3.5
82 55 3.0 18 194 3.5
97 65 3.0 20 214 4.0

112 80 3.5 24 240 4.0
128 95 3.5 26

Fig. 3  Uppriktning av IMO ABs standardkopplingar.

t

D4 ø max 0.3 mm
D6 ø max 0.4 mm
E4 ø max 0.4 mm

max
0.1°

D

Se tabell nedan En vinkelavvikelse
på 0,1° motsvarar
ca. 0,2 mm
avvikelse per 100
mm.
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Fig. 8 Avluftning.

 
!

Åtgärder skall vidtagas för att förhindra
kontakt med roterande axelkoppling.
Alla kopplingsskydd skall utformas så att
pumpaxel och framgavel blir lätt åtkomliga
för service och underhåll av kullager och
axeltätning.

Röranslutningar.
Rördragningen skall utföras på ett sådant sätt att
inga krafter från rören överförs till pumphuset.
Rörsystemet skall vara tätt för att förhindra läckage
och för att förhindra föroreningar eller luft att tränga
in i systemet.
Avstängningsventiler skall monteras till såväl
inlopps- som utloppsledning, för att hydrauliskt
kunna isolera pumpen vid service.

Inloppsledning.
Inloppsledningen utformas så att de totala rör-
förlusterna, mätt vid pumpens inloppsfläns, under
inga omständigheter, överstiger pumpens sugför-
måga. Gör alltid en noggrann förlustberäkning för
inloppslednigen och ta hänsyn till ingående kompo-
nenter som ventiler, silar, rörkrökar mm. Generellt
skall rörförlusten i inloppsledningen hållas så lågt
som möjligt, vilket lättast uppnås  genom att placera
pumpen nära tanken med en kort rak inlopps-
ledning och tillräcklig rördiameter.
Vätskehastigheten i inloppsledningen bör ej över-
stiga 0.5-1.2 m/s. För system som cirkulerar smörj-
olja rekommenderar vi att hålla så låg hastighet som
möjligt.
Inloppsledningen skall förses med en anslutning för
att fylla pumpen före start.

Utloppsledning.
Utloppsledningen dimensioneras för en vätske-
hastighet av 1-3 m/s.

Avluftning.
I anläggningar där pumpen placeras över tank och
där pumpen startas mot fullt utloppstryck, skall ett
avluftningsrör med strypning, diameter 2-3 mm,
installeras. Avluftningsröret skall placeras på syste-
mets högsta punkt och strax före backventilen.
Det måste också installeras när pumpen skall använ-
das som stand-by pump.

Fig.7 Inloppsledning.

Fig. 6 Röranslutningar.

Uppriktningen mellan pump och motor skall
hållas inom följande värden:

Max radiellt spel Max vinkel-
avvikelse

(mm) (grader)

 Typ LPD Ej aktuellt då pumpen
 och ACD saknar koppling

 Andra sorter 0.3 0.1

Fig 5.
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Fig. 11 Vätskelås.

Fig. 9 Sil

Silar.
Pumpen skall skyddas från främmande föremål, t ex
svetsslagg, glödskal mm, som kan komma in i
pumpen via inloppsledningen. Om renlighet i
systemet ej kan garanteras, måste en sil monteras på
inloppsledningen nära pumpen. Av praktiska skäl
rekommenderas en sil med maskvidden 0.5-2 mm.
Små pumpar (LPD,ACD,ACE) 0.5-0.8 mm
Stora pumpar (ACG/UCG, ACF/UCF, LPQ/ABQ)
0.8-2.0 mm
Dimensionen på silen skall väljas så att tillräckligt
tryck på sugsidan fortfarande kan erhållas. Tryck-
fallet över silen bör ej överstiga 0.1 bar vid max flöde
och normal driftviskositet.
En vakuummeter mellan pump och sil rekommen-
deras för att indikera när silen måste rengöras.

Axeltätningens dränering.
Pumpen skall installeras så att eventuellt läckage
från axeltätningen ej förorsakar olycksrisk. Då
axeltätningen genom sin konstruktion behöver
smörjning via det pumpade mediet, kan man aldrig
helt utesluta ett visst mindre läckage från tätningen.
Åtgärder för att samla upp läckaget från axeltät-
ningen skall vidtagas.
Ett dräneringsrör monteras till dränerings-
anslutningen på pumpen, (LPD saknar anslutning)
för att avleda läckaget till lämpligt uppsamlingskärl.
Vid pumpning av vätskor som vid omgivande
temperatur får en hög viskositet, rekommenderar vi
att vätskan får droppa fritt från dräneringshålet i
pumpen utan något direkt anslutet dräneringsrör.

SealGuard
Vid applikationer för het brännolja, skall en SealGuard
anslutas till pumpen. För mer information om
SealGuard, läs Installations- och
Uppstartningsinstruktioner för SealGuard.

Vätskelås.
I vissa installationer kan pumpen tömmas vid
stillastående. Detta medför att pumpen vid återstart
får svårare att suga in vätskan, samtidigt som risk
föreligger att pumpen går torrt. För att undvika
detta bör ett vätskelås utformas på tillopps-
ledningen. Se fig 11.

����
����
����
����
����
����

Fig. 10 Axeltätningens dränering
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bar

Fig. 12 Manometrar.

Manometrar.
Manometrar rekommenderas för att kontrollera
pumpens arbetsförhållanden. Dessa installeras, lätt
avläsbara, så nära pumpens in- och utloppsflänsar
som möjligt.
För standardpumparna ACE, ACG/UCG, ACF/UCF
och LPQ finns manometeranslutningar på såväl in-
som utloppssidan.

Tryckbegränsningsventiler
Alla system utrustade med deplacementspumpar,
vilket skruvpumpen är, måste förses med en tryck-
begränsningsventil monterad i omedelbar närhet av
pumpen.
Integrerat i alla IMO standard lågtryckspumpar ,
finns en sådan tryckbegränsningsventil för att
skydda systemet mot  övertryck.
När vätska cirkuleras genom tryckbegränsnings-
ventilen bildas värme i proportion till inställt tryck
och mängd cirkulerad vätska. Om 100% av flödet
cirkuleras genom tryckbegränsningsventilen kan
detta ske under ca tre minuter, innan temperaturen
nått oacceptabel nivå. Om 50% av flödet cirkuleras
genom ventilen kan detta normalt ske under obe-
gränsad tid.
Vid mer än 50% återcirkulation genom ventilen, får
man från fall till fall noga mäta pumphusets tempe-
ratur och därvid fastställa acceptabel cirkulationstid.
Om pump med integrerad tryckbegränsningsventil
(se fig 12) installeras i ett system med extern tryck-
hållningsventil (se fig 13), måste pumpens tryck-
begränsningsventil ställas på ett högre värde än den
externa tryckbegränsningsventilen för att undvika
vibrationer i systemet. Vid två pumpar monterade i
samma system skall deras tryckbegränsningsventiler
ställas in på olika värden.

Tryckprovning och spolning.
Rörsystemet skall alltid trycktestas och spolas innan
pumpen ansluts. Om en korrosiv vätska, som vatten
använts för testen, måste systemet noggrant töm-
mas, torkas och därefter skyddas mot korrosion efter
spolningen.

 
!

Oljeläckage kan göra golvet halt och föror-
saka personskada.

Fig. 13  Intern tryckbegränsningsventil.

Fig. 14 Extern tryckbegränsningsventil.
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Idriftsättning

Före start.
Efter installationen eller närhelst man kan misstänka
att pumpen tömts, måste man tillse att pumpen fylls
med vätska innan start. Se fig 15.
För ACE Generation 3, ACG Generation 6 och ACF
Generation 4 som levererats efter 1997, har pum-
parna utrustats med avluftningsplugg vilket under-
lättar ventilering av tätningsutrymmet innan start. I
installationer med positivt mottryck: Öppna först
inlopps- och utloppsventilerna, öppna sedan
avluftnings- pluggen ett par varv tills olja sipprar ut.
Dra åt pluggen. I installationer med negativt mot-
tryck : Öppna först  inlopps- och utloppsventilerna,
ta bort avluftningspluggen och fyll tätnings-
utrymmet med olja. Sätt tillbaks och dra åt pluggen.
Se fig 16
OBSERVERA! Gäller ej LPQ/ABQ.

  
!

Tillse att drivkällan är frånkopplad och ej
kan startas av misstag.

Rotera axeln för hand under tiden som pumpen
fylls på, detta för att säkerställa att pumpens alla
delar, inklusive tätningsutrymmet, fylls. För mindre
pumpar LPD, ACD, ACE, ACG/UCG) görs detta
enklast genom att rotera fläkten på el-motorn.
Fläktkåpan demonteras för att komma åt fläkten.

  
!

Glöm ej att återmontera fläktkåpan före
start av motorn.

För ACF/UCF, LPQ och ABQ pumparna, roteras
axeln lättast genom att rotera axelkopplingen.
Om tilloppsledningen inte kan fyllas helt är det
viktigt att innestängd luft kan evakueras utan
tryckuppbyggnad. (Se fig 8 avluftning).

VARNING

Att starta en torr pump kan förorsaka
skador, speciellt på axeltätning.

Rotationsriktning.
Kontrollera motorns rotationsriktning genom att
med brytaren ge motorn en kort impuls. Rätt rota-
tionsriktning framgår av rotationspilar på pumpen.
Dessa är placerade på olika ställen beroende på
pumpfamilj.

VARNING

Förväxla inte pilar för rotationsriktning
med pilar för inlopp och utlopp.

Fig. 15 Påfyllning före start.

Fig. 17 Rotationsriktning.

Fig. 16 Avluftningspluggar

ACG

ACF

IMO AB

ACE

Avluftnings
plugg

Avluftnings plugg

Avluftnings
plugg

Avluftnings
plugg
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Fig. 18  Justering av Tuning®

 
!

Om arbetstemperaturen är över 60°C skall
lämpliga åtgärder vidtagas för att
förhindra att brännskador uppstår.

 
!

Använd hörselskydd om ljudnivån från
anläggningen är hög.

3. Vrid upp den övre skruven tills ljudnivån når sitt
minimum. (Om den vrids upp för mycket kom-
mer ljudet att öka igen.)

4. Repetera sedan punkt 2 och 3 för att uppnå lägsta
ljudnivån.

Inställning av tuning för ACG/UCG och ACF/UCF
1. Före start, se till att justerskruven ( 8 mm: ACG/

UCG, 12 mm: ACF/UCF, insexskruven på
utloppssidan är skruvad i botten.

2. Vrid skruven moturs tills ljudnivån når sitt
minimum. (Om den roteras för mycket kommer
ljudet att öka igen.)

Då man ställt in Tuning®-ventilen en gång behövs ej
vidare justeringar, såvida driftförhållandena ej
ändras.

OBSERVERA!
Det går ej att dra åt tuningspindeln för hårt.

Start
Kontrollera att alla avstängningsventiler på såväl
inlopps- som utloppsledningarna är helt öppna.
Starta pumpen.
Den första gången skall pumpen startas med tryck-
avlastningsventilens justeringsspindel åtdragen till
hälften. (Ventilens inställning ökar när spindeln
vrids medurs). Genom att iaktta manometrarna, kan
man avgöra när inloppsledningen är fylld och
pumpen börjar arbeta. Skulle pumpen ej arbeta
normalt stoppa den efter en halv minut. Starta sedan
pumpen åter efter c:a 3-5 min (axeltätningen behö-
ver tid för att svalna) och kör pumpen i ytterligare
en halv minut. Denna procedur måste kanske
upprepas ett par tre gånger om inloppsledningen är
mycket lång. Skulle pumpen trots det inte fungera
tillfredställande, föreligger ett fel i systemet som
måste åtgärdas innan ytterligare startförsök görs.
Kontrollera åter rekommendationerna för inlopps-
ledningar på sidan 5 och eller se sidan 10,
”Felsökning”.

Inställning av tryckavlastningsventilen
Inställning av önskat öppningstrycket görs på
följande sätt: Stäng pumpens avlastningsventil helt
genom att vrida ventilspindeln medurs till sitt
ändläge.
Stäng därefter avstängningsventilen, på utgående
ledning, så pass mycket att önskat öppningstryck
erhålles. Öppna därefter pumpens avlastningsventil
så pas mycket så att trycket precis börjar sjunka.
Därefter kan avstängningsventilen på utgående
ledning öppnas helt. Nu är pumpens avlastnings-
ventil inställd på önskat öppningstryck.

OBSERVERA! Reglermuttern på LPD är dold
bakom en platta.

Justering av Tuning®

Tuning® systemet är en anordning för att minimera
effekterna av fri luft i oljesystemet och är en stan-
dardutrustning på ACF/UCF och LPQ samt finns
som tillval för ACG/UCG och ABQ pumpar. Tun-
ing® principen beskrivs i produktinformationen för
respektive pump. Tuningen® skall justeras då
pumpen är i drift under normala driftförhållanden.
Detta sker genom att vrida justerskruven med en
insexnyckel (8 mm för ACG/UCG, 12 mm för ACF/
UCF, LPQ och ABQ) till den position där ljudnivån
är lägst.
På alla dubbelpumpar (LPQ, ABQ) finns två Tun-
ing®-system som måste justeras var för sig enligt
följande:
Inställning av tuning för LPQ
1. Före start, se till att båda justerskruvarna

är skruvade i botten.
2. TVrid upp den nedre skruven tills ljudnivån når

sitt minimum. (Om den vrids upp för mycket
kommer ljudet att öka igen.)

 
!

Pumpar med externt kullager och
smörjnippel, måste smörjas efter en timmes
drift. Smörjningen skall ske när pumpen är
i drift.
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Felsökning
ÅtgärdProblem Orsak

Felaktig rotationsriktning. - Motorns elkablar felanslutna. Skifta kablarna i anslutnings-
boxen på elmotorn.

Anslutning av elkablar får
endast utföras av behörig
elektriker.

Pumpen fylls ej med - Felaktig rotationsriktning. Se ovan.
vätska (”tar ej”).

- Inloppsledningen är blockerad Kontrollera alla komponenter i
eller har för stort tryckfall. inloppsledningen. Inlopps-

trycket kontrolleras med vakuum
meter.

- Stort luftläckage på inloppssidan. Kontrollera inloppsledningen.

- Pumpen förmår ej att evakuera Se kapitel ”avluftning”
luften ur utloppsledningen, på (se sid 5).
grund av för stort mottryck.

Inget flöde. - Pumpen har ej fyllts med vätska. Se ovan.

- Pumpens tryckbegränsnings- Justera ventiltrycket till ett
ventil  är inställd på lägre värde högre än systemtrycket.
öppningstryck än erforderligt
systemtryck.

För litet flöde. - Pumpens tryckbegränsnings- Justera tryckbegränsnings-
ventil är inställt på för lågt tryck. ventilen.

- Något hindrar flödet i Kontrollera alla komponenter i
tilloppsledningen. (Detta inloppsledningen. (Silar, ventiler
förorsakar i vanliga fall oljud). etc).

- Vätskan innehåller för stor Se kapitel ”Oljud och vibrationer”
mängd gas, exempelvis luft. (sid 11).
(Detta förorsakar i vanliga
fall oljud).

För lågt tryck. - Tryckbegränsningsventilen är Justera ventilen.
för lågt inställd.

- Mottrycket i utloppsledningen Kontrollera utloppsledningen.
är för lågt pga ett större läckage.

- Ventilkolven i tryckbegränsnings- Kontrollera ventilen. Se i
ventilen har fastnat i öppet läge. respektive pumps skötsel-
instruktion.

- Något hindrar flödet i Kontrollera alla komponenter i
tilloppsledningen. (Detta inloppsledningen. (Silar, ventiler
förorsakar i vanliga fall oljud). etc).

- Vätskan innehåller för stor Se kapitel ”Oljud och vibrationer”
mängd gas, exempelvis luft. (sid 11).
(Detta förorsakar i vanliga
fall oljud).

- För liten pump har valts. Kontakta IMO AB representant.
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Trycket för högt. - Tryckbegränsningsventilen Justera ventilen till ett lägre
för högt inställd. värde.

- Vätskan är för kall (eller har Minska trycket genom att justera
högre viskositet än beräknat). tryckbegränsningsventilen.

- Mottrycket i utloppsledningen Kontrollera dimensioneringen av
för högt. systemet.

Motorn är svårstartad/ - Mottrycket för högt Se ovan: trycket för högt.
motorskyddet löser ut.

- Vätskan är för kall och visko- Sätt ner trycket på tryckbegräns-
siteten därmed för hög. ningsventilen, för att minska

effektåtgången. Då vätskan nått
arbetstemperatur kan ventilen
ställas tillbaka på normalt
arbetstryck.

- Motorn är underdimensionerad Kontrollera motorn.
för rådande förhållanden.

- Kraftförsörjningen otillräcklig Kontrollera spänningsfördröj-
eller felaktig. ning och motorns anslutning.

- Motorns motorskydd är för lågt Justera eller byt ut motorskyddet.
inställd eller felaktigt.

- Felaktigt inställd Y/D start. Justera startsekvensen i motor-
skyddet. Tiden det tar för motor-
skyddet att lösa ut får ej över-
stiga 10 - 15 sek.

Oljud och vibrationer. - Flödet till pumpen är Kontrollera vätskenivån i tanken.
otillräckligt. Se även kapitel: För litet flöde.

- Otillräckligt fastsatta rör. Kontrollera att alla rör är säkert
fastsatta.

Kontrollera systemet - Felaktig uppriktning av pump/ Kontrollera uppriktningen, se
och stäng av pumpen motorn. sid 4.
om det finns något tecken
på felaktigheter. - Luftläckage i inloppsledningen. Kontrollera inoppsledningen

efter luftläckage.

- Fri luft i vätskan eller För pumpar med Tuning® ,
gaskavitation. justera Tuningen®. För pumpar

utan Tuning®, kontakta IMO AB.

- Felaktig elförsörjning.     Kontrollera spänningen.

ÅtgärdProblem Orsak

!


