Bedieningsinstructies
en
Onderhoudsvoorschriften.

BUGGY
hogedrukreiniger
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Lees eerst deze handleiding zorgvuldig door voordat
men de installatie in gebruik neemt.

Installatie - en onderhoudswerkzaamheden moeten correct uitgevoerd worden door
daartoe bevoegde vakmensen overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften die van
kracht zijn in het land waar het systeem/installatie geïnstalleerd wordt. Indien U de
veiligheidsvoorschriften niet in acht neem, verliest U alle aanspraken op garantie;
bovendien kan er dan ook gevaar voor mensen optreden en schade aan apparatuur
berokkend worden.

Veiligheid voorop.
Dit symbool wordt in deze handleiding toegepast, wanneer men onderhouds
werkzaamheden verricht waarbij de kans op verwondings- of levensgevaar
bestaat.
Waarschuwing:

“Waarschuwing” vestigt de aandacht op instructies die strikt
opgevolgd dienen te worden om ernstige persoonlijke ongelukken
te voorkomen die in het uiterste geval de dood tot gevolg kunnen
hebben.

Voorzichtig:

“Voorzichtig” vestigt de aandacht op instructies die strikt opgevolgd
dienen te worden om schade aan het produkt en/of de omgeving
te voorkomen.

N.B:

Een “N.B.” dient om aanvullende informatie te verstrekken.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van
WATERKRACHT B.V.
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Waarschuwing

- Raadpleeg het instructie- en onderhoudsboek.

Warning

- Consult the operating and maintenance manual.

Attention

- Consulter le manuel d’utillisation et d’entretien.

Warnung

- Bedienungsanleitung lesen.

Waarschuwing

- Elektrische schok risico

Warning

- Electrical shock risk.

Attention!

- Risque d` électrocution.

Warnung

- Gefährliche elektrische Spannung.

Waarschuwing

- Heet oppervlak.

Warning

- Hot surface.

Attention

- Surface chaude.

Warnung

- Heiße Oberfläche.

Waarschuwing
Warning
Attention

- Bijtende vloeistof.
- Corrosion risk.

- Risque de corrosion.

Warnung

- Ätzende Stoffe.

Waarschuwing- Lees het instructie- en onderhoudsboek voordat
U gaat draaien of onderhoud gaat uitvoeren.
Warning - Read the Operation and Maintenance manual before
operati- on or maintanance of this machine is undertaken.
Attention! - Lire le manuel d’utillisation et de d’maintenance de
cette

machine avant d’intervenir.

Warnung - Bedienungs- u. Wartungsanleitung vor der
Inbetriebnahme

bzw. Wartung lesen.
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- Technische gegevens Buggy -

Waterkracht type plaatje.

BUGGY 150/21 BUGGY 200/15 BUGGY 200/21
Werkdruk.

150 bar

200 bar

200 bar

Wateropbrengst.

1260 ltr/uur

900 ltr/uur

1260 ltr/uur

Max. watertoevoer temp.

60 °C

60 °C

60 °C

Elektromotor.

5.5 KW

5.5 KW

5.5 KW

Toerental.

1450

1450

1450

Aansluitwaarde.

400V/50Hz

400/50Hz

400/50Hz

Artikelnummer.

202273

202272

202276

BUGGY 200/30
200 BAR
1800 ltr/uur
60 °C
11 KW
400V/50Hz
202278
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*** VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ***
1.

Bij gebruik van vloeistof onder hogedruk altijd passende persoonlijke
veiligheidsuitrusting gebruiken.

2.

Vermijd lichamelijk contact met de waterstraal deze is messcherp, vooral op
korte afstand.
Spuit nooit in de richting van mensen, dieren, stroom voerende delen en de
machine zelf.

3.

Een vloeistof onder een hoge druk kan gevaarlijk zijn indien deze op onjuiste
wijze wordt gebruikt. Voordat u werkzaamheden aan de hogedrukreiniger gaat
uitvoeren, dient u zich ervan te verzekeren dat de hogedrukreiniger niet meer
onder druk staat en niet per ongeluk kan worden gestart.

4.

De hogedruk reinigings installatie mag alleen bediend worden door personen die
met de werking van de installatie op de hoogte zijn.
Kinderen, onbevoegden en niet geïnstrueerde personen mogen niet met de
machine werken.

5.

De machine mag niet gebruikt worden als andere personen zich binnen
spuitbereik bevinden.

6.

De elektrische aansluiting moet door een gekwalificeerde vakman aangelegd zijn
en voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

7.

Eventuele verlengkabels dienen voorzien te zijn van waterdichte stekkers /
verbindingen.
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8.

Oppassen met terugslagkracht en draaimoment van de spuitlans. De gebruiker
moet stevig op een stroeve ondergrond staan. Pistool en lans met twee handen
vasthouden.

9.

Verzekeren dat de machine op de nominale druk werkt en dat al het betreffende
personeel van de nominale druk op de hoogte is.

10.

De machine mag niet gebruikt worden als de elektrokabel, of andere belangrijke
delen beschadigd zijn, bv. beveiligingen, HD-slang- en pistool.

11.

Er mogen alleen door de fabrikant goedgekeurde, reinigings- en
onderhoudsmiddelen gebruikt worden. De gebruiksvoorschriften dienen in acht
genomen te worden.

12.

Alle aan druk blootgestelde onderdelen, speciaal slangen en hun koppelingen,
moeten regelmatig geïnspecteerd worden, vrij van defecten zijn en wanneer
nodig vervangen worden.

13.

Bij zowel langere gebruikspauzes, als ingeval van service- en
reparatiewerkzaam-heden, dient men de hoofdschakelaar uit te zetten of
contactsleutel verwijderen en buiten bereik van onbevoegden te houden. Daarna
de pistoolhandle in te trekken om de machine drukloos te maken (handle
borgen).

14.

Voor service en reparatie, zie punt 13. Deze werkzaamheden mogen alleen
uitgevoerd worden door ter zake kundige monteurs.
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15.

Alle op de machine geïnstalleerde of daarop aangesloten hogedrukapparatuur,
moet een veilige nominale werkdruk hebben die tenminste gelijk is aan de
nominale werkdruk van de machine. (Rekening houdend met de optredende
piekdrukken)

16.

Als meer dan één hogedrukreiniger op één gemeenschappelijke leiding
aangesloten is, moet effectieve drukregelapparatuur aangebracht en door
werkprocedures geregeld worden, en wel zodanig dat één machine niet per
ongeluk door een andere onder druk/overdruk gezet kan worden.

17.

Vloeistof onder een hogedruk mag nooit gebruikt worden voor directe toevoer
aan enige vorm van drinkwaterapparatuur.

18.

Als vloeistof onder een hogedruk uiteindelijk in een beperkte ruimte uitgelaten
wordt, moet deze voldoende geventileerd worden.

19.

Controleer regelmatig of het overdrukventiel naar behoren functioneert.

20.

Periodiek, maar minstens eens per jaar dient men het beveiligingssysteem door
onze technische dienst te laten controleren.

21.

Het is niet toegestaan om stickers met waarschuwingen te verwijderen. Deze
stickers dienen goed leesbaar te zijn, anders moeten ze vernieuwd worden.

22.

De voedingskabel van de installatie mag niet langer zijn dan 3 meter (inclusief
stekker). Wanneer de voedingskabel langer dan 3 meter moet zijn dan dient de
installatie te worden voorzien van een hoofdschakelaar.
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VOORWOORD.

De inhoud van dit handboek is te beschouwen als het exclusieve eigendom van
Waterkracht B.V. en mag niet worden gereproduceerd ten behoeve van derden zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van Waterkracht B.V.

Alle garanties, of andere bepalingen of verkoopsvoorwaarden dienen in
overeenstemming te zijn met de standaardbepalingen en verkoopsvoorwaarden van
Waterkracht B.V. die u op verzoek worden toegezonden.

Dit handboek bevat aanwijzigingen en technische gegevens t.a.v. alle normale
bedienings- en regelmatige onderhoudstaken door bedienings- en onderhoudspersoneel.
Grote revisies vallen buiten bestek van dit handboek en hiervoor dient men de Waterkracht B.V. service afdeling te raadplegen.

De ontwerpspecificatie is geattesteerd als te voldoen aan E.G. richtlijnen. Elke
modificatie aan welk onderdeel dan ook is absoluut verboden en zou tot gevolg hebben
de CE attestatie en keurmerken ongeldig worden.

Alle componenten, accessoires, leidingen en aansluitingen die aan het
hogedrukwatersysteem worden toegevoegd behoren:
*

van goede kwaliteit te zijn, gekocht te zijn van een fabrikant met een goede
naam en waar nodig door Waterkracht B.V. goedgekeurd te zijn.

*

duidelijk geschikt te zijn voor een waterdruk die minstens gelijk is aan de
maximaal toelaatbare arbeidsdruk van de machine. (Ook rekening houdend met
de optredende piekdrukken)

Details over goedgekeurde uitrustingen zijn verkrijgbaar bij de Waterkracht B.V. serviceafdeling.
Door het gebruik van andere reparatie-, onderdelen dan vermeld in de bijgevoegde
10

onderdelenlijst van Waterkracht B.V., kunnen gevaarlijke situaties ontstaan waarover
Waterkracht geen controle heeft. Derhalve kan Waterkracht B.V niet verantwoordelijk
worden gehouden voor apparatuur waarin niet goedgekeurde reparatie- onderdelen zijn
geïnstalleerd.

Waterkracht B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededelingen
wijzigingen en verbeteringen aan te brengen en zonder de verplichting deze wijzigingen
dan wel verbeteringen aan te brengen in reeds verkochte produkten.

Het bedoelde gebruik van de machine wordt hieronder kort beschreven en tevens
voorbeelden van niet toegestaan gebruik. Waterkracht B.V. kan echter niet elke
toepassing of werksituatie die zich kan voordoen, voorzien.

IN GEVAL VAN TWIJFEL WATERKRACHT B.V. RAADPLEGEN!

Deze machine is ontworpen en geleverd uitsluitend voor gebruik in de hieronder
gespecificeerde omstandigheden en toepassingen:

De hogedrukreinigingsinstallaties van Waterkracht brengen een eigen krachtbron en evt
watervoorraad mee. Indien de watervoorraad te gering is, kan de installatie op een
watertoevoerkraan of, indien goed gefilterd, op brandkraan of op open water
aangesloten worden. Naast de verschillende uitvoeringsmogelijkheden, zoals de kleine
mobiele units, de gesloten aanhangers, de inbouwunits, de Skid modellen e.d. heeft
Waterkracht de mogelijkheid een watergekoelde of luchtgekoelde dieselmotor als
krachtbron toe te passen. Voor kleine installaties kan een benzinemotor als krachtbron
toegepast worden. Voor het opwarmen van het hogedrukwater past Waterkracht in de
praktijk beproefde hogedrukspiralen toe, compleet met dieselolie-, gasbranders of
electrische verwarming.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN.
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Algemeen
Zorg er voor dat het onderhoudspersoneel voldoende getraind is, en de onderhoudshandleidingen en de tekststickers gelezen heeft.
Degene die de hogedrukreiniger bedient het handboek raadpleegt voor gebruik van, of
onderhoud aan de hogedrukreiniger.

Verzekeren dat het bedienings- en onderhoudshandboek, niet permanent van de
machine verwijderd wordt.

Zorg ervoor dat bij een hogedrukinstallatie in bedrijf alle beschermkappen op hun plaats
zitten en dat hogedrukslangen vrij zijn van "lussen en slagen".

De specificatie van deze machine is zodanig dat hij niet geschikt is voor gebruik in
ruimten waar gevaar voor brandbaar gas aanwezig is. Bij dergelijke toepassingen
moeten alle plaatselijke voorschriften, praktijkcodes en werkplekregelementen opgevolgd
worden. Om te verzekeren dat de machine op veilige en betrouwbare wijze werken
kan, kan afhankelijk van plaatselijke regelementen en de hoogte van het betreffende
gevaar, het gebruik van gasdetectoren, uitlaatvonkvangers nodig zijn.

Materialen:
Stijve of flexibele leidingen voor vloeistoffen in het bijzonder hogedrukleidingen, moeten
bestand zijn tegen de interne en externe krachten waaraan zij normaal worden
blootgesteld; zij moeten stevig zijn bevestigd en/of afgeschermd tegen externe
aantasting of belasting van allerlei aard; er moeten voorzorgsmaatregelen worden
genomen om gevaren bij eventuele breuken te voorkomen (plotselinge bewegingen,
hogedrukstralen, enz.).
VERMIJDT INADEMING.

Zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie voor het koelsysteem en de uitlaatgassen.
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De volgende stoffen die bij de produktie van deze hogedrukreiniger zijn gebruikt,
kunnen bij verkeerd gebruik schadelijk zijn voor de gezondheid:(indien van toepassing)

-

smeermiddel voor de hogedrukpomp

-

smeermiddel voor de motor

-

beschermend vet

-

antiroest

ZORG ERVOOR DAT GEEN VAN DE VRIJKOMENDE GASSEN IN CONTACT KOMT
MET DE HUID, OGEN OF DE LUCHTWEGEN.

Als reinigingsmiddel (chemicaliën) met ogen in aanraking komt, met water uitspoelen.

Als reinigingsmiddel (chemicaliën) met de huid in aanraking komt, onmiddellijk met
water afwassen.
Bij inwendige opname van grote hoeveelheden reinigingsmiddel een arts raadplegen.
Bij inademing van reinigingsmiddeldampen een arts raadplegen.
Nooit vloeistoffen toedienen of braken opwekken als de patiënt bewusteloos is of
convulsies (krampen) heeft.
Veiligheidsgegevensbladen voor pomp-, motorsmeer-, reinigingsmiddelen moeten bij de
respectievelijke leveranciers aangevraagd worden.

Transport:
Bij laden of transporteren van machines verzekeren dat de daarvoor bestemde hijs- en
bevestigingspunten gebruikt worden.
NORMAAL ONDERHOUD.

In dit gedeelte wordt beschreven welke onderdelen regelmatig moeten worden
onderhouden of vervangen.
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Informatie over de olie capaciteit enz. kunt u vinden in het onderdeel ONDERHOUD
VAN DE HOGEDRUKPOMP.

Vloeistof onder hogedruk kan gevaarlijk zijn indien deze niet op de juiste wijze wordt
gebruikt.
Voordat u werkzaamheden aan de hogedrukreiniger gaat uitvoeren, dient u zich ervan
te verzekeren dat de hogedrukreiniger niet meer onder druk staat en niet per ongeluk
kan worden gestart.
Verzekeren dat onderhoudspersoneel voldoende getraind en bevoegd is en de
onderhoudshandboeken gelezen heeft.

Alvorens te proberen enig onderhoudswerk uit te voeren, verzekeren dat:
-

alle waterdruk geheel ontlast en van het systeem geïsoleerd is.

-

de machine niet per ongeluk of op enige andere wijze gestart kan worden, door
aanbrengen van waarschuwingsborden en/of passende anti-start inrichtingen.

-

alle reststroombronnen (net en accu) geïsoleerd zijn.

Alvorens deuren, panelen te openen of te verwijderen om binnen een machine te
werken, verzekeren dat:
-

eenieder die de machine binnen gaat zich bewust is van de lagere graad van
beveiliging en de extra gevaren, waaronder hete oppervlakken en bewegende
delen.

-

de machine niet per ongeluk of op enige andere wijze gestart kan worden, door
aanbrengen van waarschuwingsborden en/of passende anti-start inrichtingen.

Alvorens enig onderhoudswerk op een draaiende machine uit te voeren, verzekeren
dat:
-

de uitgevoerde werkzaamheden beperkt blijven tot taken waarvoor de machine
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moet lopen.
-

de uitgevoerde werkzaamheden waarbij de veiligheidsinrichtingen buiten werking
gesteld of verwijderd zijn, beperkt blijven tot zulke taken waarbij de veiligheidsinrichtingen buiten werking gesteld of verwijderd moeten zijn.

-

alle aanwezige gevaren bekend zijn (bijv. onder druk staande delen, onder
spanning staande delen, verwijderde panelen, deksels en beschermkappen,
extreme temperaturen, in- of uitstromen van lucht, bewegende delen, enz.)

-

passende persoonlijke bescherming gedragen wordt.

-

loshangende kleding, sieraden, lang haar veilig gemaakt worden.

-

waarschuwingsborden die aangeven dat onderhoudswerk in uitvoering is op
duidelijk zichtbare plaatsen aangebracht worden.

Na voltooien van onderhoudstaken en alvorens de machine weer in gebruik te
stellen, verzekeren dat:
-

de machine passend getest is.

-

alle beschermkappen en veiligheidsinrichtingen aangebracht zijn.

-

alle panelen, beschermkappen teruggezet zijn.

-

gevaarlijke materialen effectief verpakt en afgevoerd zijn.

BUITENGEBRUIKSTELLING.

Wanneer de machine permanent buiten gebruik gesteld of gedemonteerd gaat worden,
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is het van belang dat elke kans van gevaar ofwel geëlimineerd of aan de ontvanger
medegedeeld wordt. In het bijzonder:

-

Accu's of onderdelen die asbest bevatten niet vernietigen zonder de materialen
veilig te verpakken

-

Geen enkel drukvat wegwerpen zonder dit duidelijk te kenmerken met de
betreffende informatie, of dit onbruikbaar te maken door boren van gaten of in
delen te snijden.

-

Smeer- of koelmiddelen niet op open grond of in riolen gieten, deze dient
afgevoerd te worden naar een daarvoor bestemd inzamelpunt.

-

Nooit een complete machine afvoeren zonder vergezeld te laten gaan door
documentatie m.b.t. tot aanwijzigingen voor zijn gebruik.

&.

INLEIDING.

&.&. Voorwoord.
Waterkracht stationaire hogedruk reinigingsinstallaties zijn door eigen technische
specialisten ontwikkeld volgens de wensen van de cliënt en worden met de modernste
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componenten opgebouwd. Een uiterst strenge eindcontrole en testprocedure garanderen
een optimale werking en betrouwbare unit.

Waterkracht B.V. is een dynamisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in hogedruk
reinigingstechniek.
Het bedrijf heeft vele mogelijkheden in huis om uitgekiende toepassingen te bieden
voor hogedruk reiniging.
Waterkracht biedt niet alleen het juiste hogedruk reinigingssysteem, maar ook geeft zij
adviezen omtrent de specifieke reinigingsmiddelen en toebehoren, exact afgestemd op
het te bestrijden vuil.
Waterkracht B.V. levert complete "turn key" projecten:
- in ziekenhuizen;
- in grootkeukens;
- in brouwerijen;
- in slachterijen;
- in de transport sector;
- in de voedingsmiddelen industrie;
- in de chemische industrie;
- bij defensie;
- in landbouw en veeteelt.

Bij bovengenoemde sectoren is Waterkracht B.V. betrokken bij de stormachtige
ontwikkelingen in moderne bedrijfsvoering ten behoeve van reiniging.

&.(. After sales.
Snelle Persoonlijke Service wordt bij Waterkracht met hoofdletters geschreven. Vanuit
diverse plaatsen in Nederland zijn dagelijks dertien compleet geoutilleerde
servicewagens onderweg om overal waar nodig assistentie te verlenen.
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Waterkracht-afnemers kunnen voor hun hogedruk reinigings apparatuur servicecontracten afsluiten voor regelmatig onderhoud. Dit vergroot de bedrijfszekerheid van de
hogedruk units.

Bij storingen is de Waterkracht-service normaliter binnen (1 uur ter plaatse.

(.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

(.&. Beschrijving onderdelen.
(.&.&. Algemeen.
De Buggy heeft tot doel het opwekken en/of in stand houden van een ingestelde
werkdruk, waar op één of meerdere plaatsen water wordt afgetapt.
(.&.(. Opbouw.
Alle opbouwcomponenten van de pompinstallatie zijn afgestemd op industrieel gebruik
en met zorg in onze werkplaats samengebouwd.
De hogedruk unit is opgebouwd uit een hogedruk plunjerpomp, welke middels een
flensverbinding direct wordt aangedreven door de elektromotor.
Het water voor de hogedrukpomp wordt aangezogen uit een kunststof watertankje
waarbij de watertoevoer naar de tank geregeld wordt door middel van een vlotterafsluiter.
De perszijde van de installatie is voorzien van regelapparatuur, te weten:
-

Drukregelautomaat.

-

Manometer.

Waarschuwing!

Het plaatsen, aansluiten, inbedrijf stellen en onderhoud van
Waterkracht hogedruk units dient te worden uitgevoerd door daartoe
bevoegde en deskundige personen.
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Het niet zorgvuldig omgaan met de apparatuur kan ernstige schade
veroorzaken. Waterkracht B.V. kan voor schade ontstaan door onzorgvuldig handelen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

N.B.

Het stipt en nauwkeurig uitvoeren van periodieke onderhouds- en
controlebeurten komt de levensduur en betrouwbaarheid van de
installatie ten goede.
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(.&./. Hogedrukpomp.
Het hart van de installatie wordt gevormd door een industriële hogedruk plunjerpomp,
uit de serie Aquabar.
Hogedruk plunjerpompen zijn verdringer pompen, welke bij een
constant toerental, een constante hoeveelheid water verpompen,
ongeacht de druk.

(.&.1. Persgroep.
De persgroep van de pompinstallatie is opgebouwd met de volgende
componenten:
-

Drukregelautomaat; deze regelt de werkdruk van de pompinstallatie en kan
worden ingesteld m.b.v. een stelschroef.

-

Manometer; deze geeft de werkdruk in de perszijde van de pompinstallatie aan.

-

Chemicalien injector; de injector, welke in de perszijde is geplaatst, dient voor
het (onder lagedruk) aanzuigen van een reinigingsmiddel.

(.&.2. Aandrijving.
De aandrijving (via een flensverbinding) geschiedt door middel van een electromotor.
Het toerental van de motor bedraagt 1450 omwentelingen per minuut. Afhankelijk van
de uitvoering, kunnen de volgende elektromotoren worden toegepast; 4,0/5,5/7.5 of
11kW. De electromotor wordt rechtstreeks in “Ster” ingeschakeld. De benodigde
spanning 400 Volt, drie fasen 50 Hz.(afhankelijk van de uitvoering)

N.B.
Een vervuild aanzuigfilter kan zeer grote schade aan de pomp
veroorzaken, ten gevolge van watergebrek. Zorg er voor dat het
aanzuigfilter nooit verstopt raakt. Controleer daarom het aanzuigfilter
regelmatig op vervuiling. Reinig deze indien noodzakelijk.
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(.&.@. Elektro schakelkast.
Aan de achterzijde van de unit is de hoofdschakelaar geplaatst. Deze dient voor het in, en uitschakelen en beveiligen van de unit.

(.&.&A. Frame en beplating.
Alle componenten zijn opgebouwd op een 4-wielig onderstel. Deze is voorzien van een
geheel gesloten polyester beschermkap.
Waarschuwing!

De installatie mag nooit draaien met geheel of gedeeltelijk
weggenomen beschermende beplating.

(.(. Onderdelenlijst.
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Pos. nr;
&a.

Watertoevoerfilter ½”

art. no.: (&5525

1b.

Watertoevoer aansluiting, 1/2" Geka bi/dr

art. no.: 217158

Pos. nr;
(.

Hogedrukpomp:
type Aquabar, afhankelijk van de uitvoering. (zie typeplaatje hogedrukpomp)

-

messing/rvs pompkop

-

krukas in oliebad

:1

-

keramische plunjers, aantal

:3

-

R.V.S. zuig/perskleppen

:6

-

aandrijf toerental

: 1450 t/min

-

plunjerdiameter/capaciteit

: afhankelijk van het gemonteerde pomp.

-

max. watertoevoertemperatuur

: 65°C

Zie voor onderdelen exploded view en onderdelenlijst hogedrukpomp.

Pomp type.
Buggy Compact 200/15 5.5kw RR 15.20

art. no.: 204789

Buggy

200/15 5.5kw RW 15.20H

art. no.: 204760

Buggy

150/21 5.5kw RW 21.15H

art. no.: 204794

Buggy

200/21 7.5kw RW 21.20H

art. no.: 204757

Buggy

200/30 11kw

art. no.: 204764

XW 30.20N

Pos. nr;
/.

Persgroep
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3a.

Manometer, max. druk; 400 bar.

art. no.:300750

3b.

Drukregelautomaat, type VR3B

art. no.:204422

Drukregelautomaat, voor 200 bar-30lpm

art. no: 204431

Injector500 C/R.2 (optie)

art. no: 201209

3c.

Drukschakelaars

art. no: 204382

3c.

Drukschakelaar (vervangend)

art. no: 203697

Verloopring 3/8”x1/4”

art. no: 273122

3d

Chemicalien aanzuigslang 6 mm

art. no: 301021

3e

Chemicalien aanzuigfilter

art. no: 300808

Pos. nr;
1.

Elektromotor 1AAV
Type

: drie fasen draaistroommotor

Uitvoering

: B3 voetbevestiging, volgens DIN 42950

Vermogen

: 4,0/5.5/7.5/11 kW.

Toerental vol belast

: 1450 tpm.

Stroomopname bij 380 V. : 10/13/16/22 A.
Cos phi

: 0.85

Voltage

: 3 x 400 V

Isolatieklasse

:F

Beschermklasse

: IP 54
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Pos. nr;
2.

Flexibele koppeling voor 4/5.5/7.5 kw
&& kw

art. no: 204038
art. no: KS

Pos. nr;
3.

Elektro schakelkast
Schakelaar afhankelijk van type machine.

art. no.:

Voedingskabel, NWPK 4x2,5 mm

art. no: 272948

Stekker, 4P 32A = 3P+A

art. no: 272032

Optie, machine voorzien van,aardlekschakelaar
400V 300mA (zie bijlage schema)

Buggy (AA/&2+&2A/(& 2.2kw
Schakelaar 0-1

art. no.: 308990

Magneetschakelaar

art. no.: 308993

Printplaat

art. no.: 308994

Buggy (AA/(& 5.2KW
Schakelaar 0-1

art. no.: 204383

Schakelaar+therm. bev. 25A

art. no.: 204136

Printplaat

art. no.: 204380

Buggy (AA//A &&kw
Schakelaar 0-1

art. no.: 204383

Magneetschakelaar

art. no.: 204379

Printplaat

art. no.: 204380

Thermische beveiliging 24-40A

art. no.: 204381
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Pos. nr;
5.

Hogedruk spuitgarnituur
Hogedrukslang 10 meter, NS 8 M22 W

art. no.: 301594

Vega hogedruk pistool

art. no.: 306981

Dubbele spuitlans 1,0 mtr.

art. no.: 275937

Hogedruk vlakstraal nozzle, afhankelijk van type machine.

art. no.:

Lagedruk vlakstraal nozzle, type 4530

art. no.: 139545
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(./. Toevoegen van chemicaliën.
Het gebruik van chemicaliën in de hogedruk zijde van de unit is toegestaan, maar
gebruik alleen door WATERKRACHT goedgekeurde middelen. WATERKRACHT B.V.
kan voor schade ontstaan door het gebruik van middelen geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
Voorzichtig!
-

De meeste chemische middelen zijn min of meer agressief.

-

Draag beschermende kleding.

-

Na het gebruik van chemische middelen het systeem altijd
naspoelen met schoon water.

-

Spuit nooit in de richting van mensen.

(.1. Beveiligingen.
Waarschuwing!

Als er een beveiliging in werking getreden is, achterhaal eerst de
oorzaak alvorens de unit opnieuw te starten. Bij werkzaamheden aan
de installatie dient deze uitgeschakeld te zijn.

(.1.&. Beveiliging hogedrukpomp.

Temperatuur beveiliging. (optioneel)
Mocht de temperatuur van het water in de tank te hoog zijn (hoger dan 68°Celsius)
dan treedt de temperatuur beveiliging in werking. Deze schakelt de hogedrukpomp uit.

(.1.(. Beveiliging elektromotor.

Thermische beveiliging.
De elektromotor is voorzien van een thermische beveiliging. Wanneer de opgenomen
stroom van de elektromotor groter is dan de maximale ingestelde waarde dan stopt de
elektromotor.
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(.2. Te maken aansluitingen.
Waarschuwing!

De elektrovoeding- en wateraansluiting op het openbare net mogen
alleen worden uitgevoerd door een erkende installateur.

(.2.&. Elektriciteit.
Sluit de voedingskabel aan in de schakelkast. De voedingskabel dient geschikt te zijn
voor het gevraagde vermogen en spanning.

De hoofdschakelaar van de machine is voorzien van een thermische beveiliging, welke
de motor uitschakelt bij een overbelasting.

(.2.(. Watertoevoer.
De watertoevoerleiding dient te worden aangesloten op uw bestaande waterleiding
waarvan de capaciteit minimaal gelijk is aan de totale capaciteit van de unit.

Sluit de waterleiding aan op de watertoevoer aansluiting van de unit.

N.B.
De hogedrukunit dient gevoed te worden met schoon water van een
goede kwaliteit. Kalk- of ijzerhoudend water alsmede andere
verontreinigingen kunnen ernstige schade aan de installatie
toebrengen.

Watertoevoer aansluiting; GEKA snelkoppeling.
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(.2./. Hogedruk aansluiting.
De perszijde van de unit wordt aangesloten op het hogedruk leidingsysteem of direct op
het spuitgarnituur.

Persaansluiting; M22 snelkoppeling.

(.2.1. Waterafvoer.
Tijdens normaal bedrijf kan er enig water lekken. Voor afvoer van lekwater dient in de
ruimte waarin de unit geplaatst wordt een afvoerputje aanwezig te zijn. Bij voorkeur in
de directe nabijheid van de unit.

(.3. Instructies voor het gebruik.
(.3.&. Spuitlans en spuitpistool.

Het is alleen mogelijk om met de machine te werken wanneer men de veiligheidspal
van het mechanisch spuitpistool bedient. Door het inknijpen van de hendel wordt het
spuitpistool geopend. Wanneer men de hendel los laat wordt het spuitpistool gesloten.

Men dient het spuitpistool met twee handen vast te houden. Vermijdt
het snel achter elkaar openen en sluiten van het hogedrukpistool.

Wanneer men het spuitpistool sluit treedt er in het systeem een terugslag op daardoor
wordt de drukregelautomaat in By-Pass geschakeld. De pomp kan nu het water
drukloor rond pompen.
Wordt het hogedruk spuitpistool weer geopend dan daalt de druk in het systeem, dit
wordt gesignaleerd door de drukregelautomaat en deze zal de machine weer op de
ingestelde werkdruk brengen.
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Het spuitpistool is een veiligheids inrichting.
Reparaties mogen alleen door een ter zake kundige monteur
uitgevoerd worden.

(.3.(. Drukregelautomaat.

De drukregelautomaat beveiligd de hogedrukpomp tegen een te hoge werkdruk, en is
zo geconstrueerd dat de maximale toelaatbare werkdruk niet kan worden overschreden.
De gewenste werkdruk kan worden ingestelt met behulp van de draaiknop van de
drukregelautomaat. De borgmoer van de draaiknop is voorzien van lak.

Reparaties en wijzigingen mogen alleen worden uitgevoerd door een
ter zake kundige monteur.

(.3./. Watertoevoer temperatuur.

De machine mag zowel met koud als warm water gevoed worden (max. 65°C).
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/.

BEDIENING VAN DE INSTALLATIE.

Waarschuwing!
Voorkomen van ongelukken.

De installatie is zodanig uitgevoerd dat bij normale bediening de kans op
ongevallen zeer gering is. De pompinstallatie is hoofdzakelijk bedoeld voor
reinigings werkzaamheden m.b.v. hogedruk spuitpistolen. Er dient nadrukkelijk
gewezen te worden op het gevaar van, vooral op korte afstand, van de
“messcherpe” hogedrukstraal van het hogedruk spuitpistool. Spuit daarom
nooit in de richting van mensen, dieren of elektrocomponenten zoals
schakelaars, elektromotoren, schakelkasten, e.d.

/.&. Handelingen voor het starten van de installatie.
-

Controleer of de hoofdschakelaar op stand "0" staat.

-

Controleer het olieniveau in de hogedrukpomp. Het olieniveau is af te lezen op
het peilglas aan de achterkant van de pomp. De olie moet in het midden van
het glas staan. Indien nodig olie bijvullen met een voorgeschreven oliesoort. (Zie
onderhoudsinstructies)

-

Controleer het waterreservoir en het aanzuigfilter op interne vervuiling.

-

Controleer of de watertoevoer is geopend (indien aanwezig), en de watervoorraadtank

volgens voorschriften wordt gevuld.

-

Controleer of de aanzuigslangen en aansluitingen vrij van lekkage zijn.

-

Controleer of de hogedrukslang naar het spuitpistool is aangesloten.
Zijn deze punten in orde bevonden dan kan de unit gestart worden.
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/.(. Starten van de installatie.
-

Stekker aansluiten op wandcontactdoos.

-

Hogedrukpistool in knijpen, zodat de luchtbellen uit de pomp en slang kunnen
ontsnappen.

-

Hoofdschakelaar van stand “0" op stand “1" schakelen.

/./. Instellen van de werkdruk.
De maximale werkdruk is afgesteld op de verzegelde drukregelautomaat.

Voorzichtig!

De instelling van de drukregelautomaat mag niet gewijzigd worden!

/.1. Stoppen van de installatie.
-

Hogedrukpistoool sluiten.

-

Hoofdschakelaar van stand “1" op stand “0" schakelen.

-

Watertoevoerkraan sluiten.

-

Hogedrukpistool in knijpen, zodat de druk volledig wegvalt.

-

Watertoevoerslang afkoppelen.

-

Stekker uit stopcontact verwijderen.
Het is aan te bevelen de hogedrukslang en elektrokabel zorgvuldig op te bergen,
dit om beschadigingen te voorkomen.

/.2. Opnieuw in bedrijf nemen.
Let bij het opnieuw in gebruik nemen van de machine op dat de hogedrukslangen en
het spuitgarnituur niet beschadigd zijn een goede staat verkeren
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1.

ONDERHOUD.

1.&. Algemeen.
N.B.
Het stipt en nauwkeurig uitvoeren van periodieke onderhouds- en
controlebeurten komt de levensduur en betrouwbaarheid van de
installatie ten goede.

WATERKRACHT B.V. heeft de specialisten die dit snel en vakkundig voor U kunnen
verzorgen. U kunt daarom bij WATERKRACHT B.V. een service-contract afsluiten voor
regelmatig onderhoud.

Bij storingen is de Waterkracht-service normaliter binnen (1 uur ter plaatse.

De unit dient beschermd te worden tegen bevriezing, tijdens zowel opslag als gebruik,
om schade te voorkomen.

Waarschuwing!

Wees ervan overtuigd dat de unit volledig is uitgeschakeld wanneer
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden plaats vinden.
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1.(. Onderhoud hogedrukpomp..
1.(.&. Oliepeil controle.
De olie in het carter van de hogedrukpomp moet de eerste keer na 50 draaiuren
worden vervangen en vervolgens elke 200 draaiuren of tenminste éénmaal per jaar.

Afhankelijk van de kwaliteit en temperatuur van het water, kunnen er na verloop van
tijd lekkages langs de plunjers optreden, waardoor drukverlies kan ontstaan.
Zowel water als olie lekkages dienen onmiddellijk verholpen te worden, om ernstige
schade aan de pomp te voorkomen.

33

1.(.(. Olie verversen.

*

-

eerste verversing na 50 draaiuren.

-

de volgende verversingen na elke 200 draaiuren, of tenminste éénmaal per jaar.

Tap de oude olie bij een nog warme pomp geheel af door de olie aftapplug en
de afdichtingsring te verwijderen.

*

De oude olie dient kan men op te vangen door een opvangbak te plaatsen
onder de aftap opening van de pomp.

*

Olie aftapplug en afdichtingsring weer monteren.

*

Verwijder olievulstop en afdichtingsring.

*

Vul het carter met een voorgeschreven oliesoort. Controleer het oliepeil: peil
moet in het midden van het peilglas staan.

*

Olievulstop en afdichtingsring weer monteren.

*

Controleer of er geen olielekkage plaats gevonden heeft of dat er water het
aandrijfgedeelte is binnengedrongen. Controleer tevens of alle pompbouten en moeren nog vastzitten.

Voorgeschreven oliesoort:

SAE 90
Carter inhoud: 1,2 liter.

1.(./. Plunjers.
De pomp is voorzien van keramische plunjers met 2 nylon manchetten per plunjer.
Deze manchetten worden gekoeld en gesmeerd door water. De pomp mag daarom
nooit drooglopen dit heeft manchet slijtage en plunjer beschadigingen tot gevolg.

De plunjer manchetten dienen na elke 500 draaiuren, afhankelijk van de
watertemperatuur en -kwaliteit, vervangen te worden.
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1./. Levering reserve onderdelen.
Originele of vervangende onderdelen van gelijkwaardige of betere kwaliteit kunnen nog
tenminste 15 jaar na produktie van de unit worden geleverd. Vergeet niet bij bestelling
het onderdeelnummer op te geven.

1.1. Nozzles.
De nozzles in de spuitpistolen slijten tijdens gebruik en dienen regelmatig vervangen te
worden. De totale capaciteit van de geïnstalleerde nozzles dient bij de ingestelde
werkdruk lager te zijn dan de watercapaciteit van de pompunit.

1.2. Testen.
De machine dient minstens één a twee keer per jaar onderhoud gepleegd te worden.

WATERKRACHT B.V. heeft de specialisten die dit snel en vakkundig voor U kunnen
verzorgen.

2.

STORINGEN.
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2.&. Algemeen.
De "Buggy" is voorzien van een aantal beveiligingen die bij het in werking treden de
machine uitschakelen. Meestal kunnen deze storingen eenvoudig opgespoord en
opgelost worden door het verhelpen van de storingsreden; watertoevoer, water
temperatuur, motorbeveiligingsrelais, etc. en de machine opnieuw te starten.
Daarnaast kunnen storingen ontstaan door het uitvallen van zekeringen in de
elektrische installatie. Het defect of ontregeld raken van besturingscomponenten in de
elektrische installatie kan ook een reden zijn van machinestoring.

Zowel water- als olielekkage dienen onmiddellijk verholpen te worden, om ernstige
schade aan de pomp te voorkomen.

Afhankelijk van de kwaliteit van het gebruikte water, kunnen er na verloop van tijd
lekkages langs de pompplunjers optreden, waardoor drukverlies kan ontstaan.
Drukverlies kan ook ontstaan door lekkage in de toevoerleiding of in het
hogedruksysteem, bij onvoldoende watertoevoer, door te grote of versleten nozzles in
de spuitlans, of door defecte of vervuilde pompkleppen.

Een versleten nozzle, versleten/defecte klepveren, versleten lagers of luchtaanzuiging
kunnen hevige pompvibraties veroorzaken en ernstige pompschade tot gevolg hebben.

Mochten reparaties nodig zijn, dan wordt het ten zeerste aangeraden deze door
vakmensen te laten uitvoeren.
Dit geldt met name voor de hogedrukpomp en het drukregelsysteem. Neem bij
storingen contact op met Waterkracht B.V. te Varsseveld.

2.(. Storingen verhelpen.
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(Waterniveau en temperatuur beveiligingen zijn optioneel)

A.

Pompunit start niet:

&.

Voedingsspanning is niet of onjuist aangesloten,

-

sluit de voedingsspanning aan.
Thermische beveiliging in werking getreden,

(.
-

reset de beveiliging. Wees ervan overtuigd dat de oorzaak van de storing is
verholpen.
Laagwater beveiliging in werking getreden,

/.
-

sluit de watertoevoer aan en controleer deze op lekkage, en vul het reservoir.

-

controleer de watertoevoer op verstopping of opbrengst.
Maximum temperatuur beveiliging in werking getreden,

1.
-

water af laten koelen tot onder de maximale temperatuur. Eventueel de
watertoevoer temperatuur bijstellen tot onder de maximale temperatuur. (65°C.)

2.

Indien de voedingsspanning is weggevallen, dient men eerst de
hoofdschakelaar op stand “A" te draaien en vervolgens opnieuw in te
schakelen.

B.

Unit start, maar stopt na een korte periode:

&.

Laagwater beveiliging in werking getreden,
-

sluit de watertoevoer aan en vul het reservoir.

-

controleer watertoevoer op vervuiling (vlotter).
Maximum temperatuur beveiliging in werking getreden,

(.
-

water af laten koelen tot onder de maximale temperatuur. Eventueel
watertoevoer temperatuur bijstellen tot onder de maximale temperatuur. (65°C.)

C.

Pomp draait normaal, maar de werkdruk wordt niet bereikt:

&

Aanzuigslang, aansluitingen en/of filter lekken,
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-

repareren of vervangen van de defecte onderdelen.
Waarschuwing: laat de pomp nooit droog lopen.
Drukregelautomaat vervuild of verkeerd ingesteld,

(
/

schoonmaken of bijstellen, indien nodig.
Waterafname van de gebruiker is hoger dan de pompopbrengst,

-

versleten of van een verkeerd type nozzle(s),

-

controleer het aantal en de totale watercapaciteit van de nozzle(s) in de
spuitpistolen / vaste opstelling. Vervangen indien nodig. De totale
watercapaciteit van de geïnstalleerde nozzles dient lager te zijn dan de capaciteit
van de unit.
Pompkleppen vervuild of versleten,

1
-

reinig of vervang de kleppen.
Plunjers en/of plunjermanchetten versleten,

2
-

vervangen indien nodig.
Aandrijfgedeelte pomp defect,

3
-

D.
&.

demonteer pompkop en controleer de plunjerbeweging.

Sterke trillingen in de pomp:
Pomp zuigt een mengsel van lucht en water aan,

-

controleer/repareer aanzuigslang, aansluitingen en/of aanzuigfilter.
Pompkleppen vervuild of versleten,

(.
-

reinig de kleppen of vervang deze.
Plunjer manchetten versleten,

/.
-

plunjer afdichtingen en manchetten vervangen.
Aandrijfgedeelte pomp defect,

1.
-

controleer en repareer of vervang pomp.
Waarschuwing: hevige pompvibraties kunnen pompschade tot gevolg hebben.

3.

GARANTIE BEPALINGEN.
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Met inachtneming van de onderhouds- en bedieningsvoorschriften worden de pompen
gegarandeerd volgens onze algemene leveringsvoorwaarden (2652/1992).

De garantie vervalt echter indien:
1.

De pompen anders worden toegepast dan overeengekomen.

2.

Gebreken aan het licht komen, die door onoordeelkundig gebruik, toepassing
anderszins dan waardoor de pomp geschikt is, een foutieve opstelling, verkeerde
of onoordeelkundige montage van watertoevoer- en hogedrukleidingen, enz. zijn
ontstaan.

De aan slijtage onderhevige onderdelen vallen buiten de garantie.
Voor gebreken, welke eventueel onder de garantie vallen, verzoeken wij U direct
contact op te nemen met ons bedrijf te Varsseveld.

Montage en demontage, alsmede het onderhoud van de pomp dient door gekwalificeerd
personeel uitgevoerd te worden.

5.

TECHNISCHE BIJLAGEN.

- Hogedruk plunjerpomp

: Opengewerkte tekening met een onderdelenlijst.

- Drukregelautomaat

: Opengewerkte tekening met een onderdelenlijst.

- Schema´s
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