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1. Introductie 
1.1 Inleiding 

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor het goed functioneren en onderhouden van 
deze pomp. Tevens bevat het belangrijke aanwijzingen om mogelijke ongevallen en ernstige 
beschadigingen te voorkomen en een veilig en storingvrij functioneren van deze pomp mogelijk 
te maken. 

Lees voor het in werking stellen van de pomp de handleiding goed door, maak u 
vertrouwd met het gebruik van de pomp en volg de gegeven aanwijzingen stipt op! 

De hier gepubliceerde gegevens beantwoorden aan de meest recente informatie op het 
ogenblik van ter perse gaan. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. 

1.2 Veiligheid 

In de handleiding staan aanwijzingen voor het veilig omgaan met de pomp. Men is verplicht om 
bedienings- en onderhoudspersoneel vertrouwd te maken met deze aanwijzingen. 
Hieronder volgt een overzicht van de bij die genoemde aanwijzingen gebruikte symbolen en 
hun betekenis: 

Persoonlijk gevaar voor de gebruiker. Volg de bijbehorende aanwijzingen direct en 
stipt op! 

!  Risico van beschadiging of slecht functioneren van de pomp. Volg de bijbehorende 
aanwijzingen op om dit risico te vermijden. 

  Nuttige tip of aanwijzing voor de gebruiker. 

  Onderwerpen die extra aandacht behoeven, worden vetgedrukt weergegeven. 

1.3 Garantie 

Op de geleverde goederen is een garantietermijn van 12 maanden van toepassing met in acht 
neming van de volgende voorwaarden. Bedu Pompen B.V. is tot geen enkele andere garantie 
gehouden dan die welke door Bedu Pompen B.V. is geaccepteerd. Met name zal Bedu Pompen 
B.V. geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor expliciete en/of impliciete garanties, zoals, 
maar niet beperkt tot, de verkoopbaarheid en/of geschiktheid van het geleverde. 
De garantie vervalt onmiddellijk en van rechtswege indien: 

• Service en/of onderhoud niet strikt volgens de voorschriften zijn uitgevoerd 

• De pomp niet volgens de voorschriften is geïnstalleerd en in bedrijf is gesteld. 

• Noodzakelijke reparaties niet door ons personeel zijn uitgevoerd of zijn uitgevoerd zonder 
onze daaraan voorafgaande schriftelijke toestemming. 

• Wijzigingen aan het geleverde zijn aangebracht zonder onze daaraan voorafgaande 
schriftelijke toestemming. 

• Andere onderdelen dan de door Bedu voorgeschreven onderdelen worden gebruikt. 

• Andere dan de voorgeschreven additieven of smeermiddelen worden gebruikt. 

• Het geleverde niet in overeenstemming met zijn aard en/of bestemming wordt gebruikt. 

• Onoordeelkundig, onzorgvuldig, onjuist en/of nalatig wordt omgesprongen met het 
geleverde. 
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• Het geleverde defect raakt door een omstandigheid die van buitenaf komt en die buiten onze 
macht valt. 

Alle slijtdelen zijn uitgesloten van garantie. 

Tevens zijn van toepassing onze “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, die u gratis bij 
ons aan kunt vragen. 

1.4 Service en Ondersteuning 

Deze handleiding is bedoeld voor het technisch- en onderhoudspersoneel en voor diegenen die 
belast zijn met de bestelling van reserveonderdelen. 

1.4.1. Bestellen reservedelen 

In deze handleiding staan de door Bedu geadviseerde reserve- en vervangingsonderdelen 
vermeld. Geef bij bestelling van onderdelen altijd de bestelcode op uit de onderdelenlijst in 
hoofdstuk 8 
Indien u vragen heeft of verdere uitleg wenst met betrekking tot specifieke onderwerpen, aarzel 
dan niet om contact op te nemen met Bedu Pompen B.V. 

1.4.2. Pompnummer 

Op het type plaatje van de pomp staat het pompnummer ingeslagen. 
Bij correspondentie en bestellingen van onderdelen dient u steeds dit nummer en de overige 
gegevens ven het typeplaatje te vermelden. 

1.5 Controle geleverde goederen 

Controleer bij aankomst de zending direct op beschadiging en of het geheel conform het 
verzendadvies is. Laat bij beschadiging en/of vermissing direct proces-verbaal opmaken door 
de vervoerder. 

1.6 Instructies voor transport en opslag 

1.6.1. Afmetingen en gewicht 

Pompen uit de serie S die meer als 20kg wegen dienen met daarvoor geschikt transport- en 
hijsgereedschap te worden verplaatst teneinde persoonlijk letsel en/of schade aan 
pomponderdelen te voorkomen. Het gewicht van deze pomp vind U in hoofdstuk 7. 

1.6.2. Gebruik van pallets 

De serie S is meestal verpakt op een pallet. Laat de pomp altijd zo lang mogelijk op de pallet. 
Dit voorkomt onnodige beschadigingen en vergemakkelijkt het transport als de pomp vóór de 
installatie nog verplaatst dient te worden. 

!  Bij gebruik van een heftruck: stel de lepels altijd zo ver mogelijk uit elkaar en pak 
de pallet met beide lepels op. 

1.6.3. Hijsen 

Denk er bij hijsen aan dat hijsogen die bevestigd zijn aan individuele componenten zoals motor 
of pomp ontworpen zijn om alleen dit component te hijsen en niet het gehele aggregaat. 
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1.7 Opslag 

Indien de pomp na binnenkomst en inspectie niet direct in gebruik word genomen, dient men de 
pomp op een daarvoor geschikte plek op te bergen. Beschermende coatings op ongeverfde 
delen dienen geïnspecteerd en intact gelaten te worden. Onbehandelde oppervlakten, niet door 
de fabriek voorzien van een roest werende coating, dienen afdoende te worden beschermd. 
Plastic of pakkingen ter bescherming van pers- en zuigaansluiting dient men te laten zitten. 
Zorg voor een schone en droge opslag locatie. Indien de locatie vochtig of stoffig is dient men 
zorg te dragen voor afdoende bescherming totdat de pomp word geïnstalleerd. 
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2. Algemeen 
2.1 Pompbeschrijving 

De Bedu serie S is een serie zelfaanzuigende centrifugaalpompen voor zware toepassingen. 
De pomp is geschikt voor het verpompen van schone als ook (licht)verontreinigde vloeistoffen 
met een viscositeit vergelijkbaar met die van water en een temperatuur tot 900C. Naast water 
zijn deze pompen door o.a. het gebruik van andere afdichtingmaterialen geschikt te maken voor 
bijvoorbeeld gasolie, benzine, dieselolie, petroleum, spiritus, terpentine, stookolie, minerale olie 
en zeewater. De Bedu serie S is leverbaar in monoblok uitvoering met standaard IEC 
elektromotor of verbrandingsmotor, of in vrije as uitvoering. De pomp is voorzien van een 
halfopen waaier waardoor verstoppingproblemen worden voorkomen. Verder zijn deze pompen 
voorzien van een enkelvoudige mechanische asafdichting. De meeste modellen zijn voorzien 
van slijtplaten voor en achter de waaier, zodat deze vervangen kunnen worden in plaats van het 
gehele pomphuis.  

2.2 Werking 

Het slakkenhuis van de pomp is voorzien van een soort voorraadtank. Voor het eerste gebruik 
wordt deze voorraadtank gevuld met het te verpompen medium. Het medium blijft in het 
pomphuis doordat er een terugslagklep is gemonteerd in de zuigopening. Wanneer nu de pomp 
wordt ingeschakeld, zal er een lagere druk aan de zuigzijde van de pomp ontstaan waardoor de 
lucht uit de zuigleiding wordt gezogen en uiteindelijk ook de vloeistof. De lucht zal in de 
voorraadtank naar boven stijgen en via de persleiding verdwijnen. Door een opening onderin 
het slakkenhuis stroomt medium uit de voorraadtank in het slakkenhuis waardoor de waaier ten 
alle tijden in de vloeistof draait en zo alle lucht uit het pomphuis kan verwerken. 

2.3 Typeaanduiding 

Identificatie van de pomp is mogelijk door het op het lagerhuis gemonteerde typeplaatje. Hierop 
bevindt zich de typeaanduiding en het serienummer. Vermeld bij eventueel correspondentie met 
Bedu Pompen BV bijvoorbeeld bij het bestellen van reserveonderdelen altijd de gegevens van 
het typeplaatje. 

2.4 Toepassingen 

De pompen uit de Bedu serie S vinden toepassing o.a. in de volgende industrieën 

• Scheepvaart 

• Bouwnijverheid 

• Papierindustrie 

• Voedingsmiddelenindustrie 

• Chemische industrie 

• Milieusector, o.a. saneringen 

• Keramische industrie 

• Petrochemische industrie 

• Slachterijen 

• Land- en tuinbouw 
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• Transportsector 

Wanneer een pomp wordt toegepast in een systeem of onder systeemomstandigheden 
(vloeistof, systeemdruk, temperatuur, etc.) waarvoor hij niet is ontworpen, kan gevaar 
voor de gebruiker ontstaan! 

2.5 Constructie 

De pompen uit de Bedu serie S zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

• Pomphuis 

• Waaier 

• Mechanische asafdichting 

• Overige afdichtingen 

• Lagering 

2.5.1. Pomphuis 

Het pomphuis van de serie S is, afhankelijk van het medium, vervaardigd uit gietijzer, roestvast 
staal (agressieve media) of brons (zeewater). Het pomphuis is voorzien van een inspectie 
deksel om de waaier te reinigen/ inspecteren. afhankelijk van de grootte van de pomp zijn er 
één of twee slijtplaten. Tussen deze slijtplaten loopt de waaier. Wanneer deze slijtplaten zijn 
versleten kan men deze vervangen in plaats van het gehele pomphuis. Verder is in de 
zuigopening een zuigklep gemonteerd. De aansluitingen op de zuig- en persopening zijn 
standaard voorzien van gasdraad. Op aanvraag zijn uitvoeringen met flensaansluitingen ook 
mogelijk. 

2.5.2. Waaier 

De waaier van de Bedu serie S pompen is van het half open type, en is vervaardigd uit 
hetzelfde materiaal als het pomphuis. 

2.5.3. Mechanische asafdichting 

Alle pompen uit de Bedu serie S zijn voorzien van een enkelvoudige mechanische 
asafdichting. De asafdichting is, afhankelijk van het medium, uitvoerbaar in verschillende 
materialen. 

2.5.4. Overige afdichtingen 

Alle overige afdichtingen, zoals de pakking van de inspectie deksel, de pakkingen van de 
aansluitingen en de zuigklep, zijn leverbaar in verschillende materialen afhankelijk van het 
medium. De pomphuispakking is een papieren pakking. 

2.5.5. Lagering 

Pompen uit de Bedu serie S in monoblok uitvoering zijn gelagerd door de lagers van de 
motor. Bij de vrije as uitvoering is de pomp voorzien van twee enkelrijige groefkogellagers. 
Afhankelijk van de grootte van de pomp zijn deze lagers voorzien van vetsmering voor de 
levensduur van de lagers, of zijn voorzien van smeernippels en dienen periodiek te worden 
gesmeerd. 
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2.6 Inzetgebied 

Globaal is het inzetgebied als volgt: 

 Maximum waarde 

Capaciteit 1500 m3/h 

Opvoerhoogte 70 mWk 

Aanzuighoogte 7 mWk 

Vuildoorlaat ∅75 mm 

 

De maximaal toelaatbare drukken en temperaturen zijn echter sterk afhankelijk van de 
gebruikte materialen en componenten. 

Er kunnen ook verschillen ontstaan door de bedrijfsomstandigheden. 

2.7 Hergebruik 

De pomp mag alleen voor andere toepassingen gebruikt worden na overleg met Bedu Pompen 
BV of met uw leverancier. Omdat niet altijd bekent is wat het laatst verpompte medium is 
geweest, is het volgende van belang: 

• De pomp goed spoelen. 

• Voer de spoelvloeistof veilig af (milieu!). 

• Zorg hoerbij voor adequate veiligheidsmaatregelen (opvangbak) en gebruik de juiste 
persoonlijke beschermmiddelen (rubber handschoenen, bril)! 

2.8 Verschroten 

Als besloten is een pomp te verschroten, moeten eerst dezelfde stappen als bij ‘Hergebruik’ 
worden doorlopen. 
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3. Installatie 
3.1 Veiligheid 

• Lees voor het opstellen en in gebruik nemen eerst aandachtig deze handleiding. Niet 
nakomen van deze voorschriften kan ernstige schade aan de pomp tot gevolg hebben, die 
niet door onze garantievoorwaarden worden gedekt. Volg de gegeven aanwijzingen 
puntsgewijs op. 

• Zorg ervoor dat de motor niet gestart kan worden, als er aan de pomp- motor combinatie 
gewerkt moet worden, en de draaiende delen onvoldoende zijn afgeschermd. 

• Afhankelijk van de uitvoering zijn de pompen geschikt voor vloeistoffen met een temperatuur 
tot 200oC. vanaf 70oC moeten bij het installeren door de gebruiker afdoende 
beschermmiddelen en waarschuwingen aangebracht worden om aanraken van hete 
pompdelen te voorkomen. 

• Indien er gevaar ontstaat bij statische elektriciteit moet het hele pompaggregaat goed 
worden geaard. 

• Indien de verpompte vloeistof gevaar kan opleveren voor mens er/of milieu moet de 
gebruiker maatregelen nemen om de pomp veilig te kunnen aftappen. Ook eventuele 
lekvloeistof van de asafdichting moet veilig afgevoerd worden. 

3.2 Conservering 

Om corrosie te voorkomen, is de pomp voor het verlaten van de fabriek geconserveerd. 
Alvorens de pomp in gebruik te stellen, eventueel aanwezige conserveringsmiddelen 
verwijderen door de pomp door te spoelen met heet water. 

3.3 Omgeving 

• De fundatie moet hard, vlak en waterpas zijn. 

• De ruimte waarin het pompaggregaat geplaatst wordt, moet voldoende geventileerd worden. 
Een te hoge omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid, alsmede een stoffige omgeving kan 
de werking van de motornadelig beïnvloeden. 

• De ruimte rondom het pompaggregaat moet voldoende zijn om de pomp te kunnen bedienen 
en eventueel te repareren. 

• Achter de koelluchtinlaat van de motor moet zich een vrije ruimte bevinden, gelijk aan 
minimaal ¼ van de elektromotordiameter, om een onbelemmerde luchttoevoer te 
waarborgen. 

3.4 Opstellen 

3.4.1. Plaatsen aggregaat 

Bij levering als aggregaat zijn pomp- en motoras zuiver in elkaars verlengde afgesteld in de 
fabriek. Bij levering met V-snaar aandrijving zijn de pully’s van motor en pomp zuiver in elkaars 
verlengde afgesteld. Bij vaste opstelling fundatie zuiver waterpas op het fundament afstellen 
met behulp van vulplaatjes. Vervolgens de bouten van de fundatie voorzichtig aanhalen Daarna 
de afstelling controleren van pomp- en motoras en zonodig deze opnieuw afstellen volgens de 
instructies bij Figuur 1. 
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3.4.2. Samenbouwen aggregaat 

Als de pomp nog met de elektromotor samengebouwd moet worden, ga dan als volgt te werk: 

• Monteer de beide helften van de koppeling op respectievelijk de pompas en de motoras. 

• Plaats de pomp op de fundatieplaat. Zet de pomp met bouten vast. 

• Plaats de elektromotor op de fundatieplaat. Tussen de beide koppelingshelften moet een 
opening zijn van ca. 2mm. 

• Zet de elektromotor vast met bouten. 

• Lijn de koppeling uit volgens onderstaande instructies. 

3.4.3. Uitlijnen koppeling 

• Een liniaal op de koppeling leggen. De liniaal moet beide koppelingshelften over de hele 
breedte raken. Zie Figuur 1. 

• Dezelfde controle uitvoeren tegen de zijkanten van de koppeling ter hoogte van de as. 

• Voor alle zekerheid wordt de controle ook gedaan met een schuifmaat op 2 diametraal 
tegenover elkaar liggende punten van de zijvlakken van de koppelingshelften. Zie Figuur 1. 

 

Figuur 1: Uitlijnen koppeling 

3.4.4. Uitlijntoleranties. 

De maximaal toelaatbare toleranties bij het afstellen van de koppelingshelften staan 
aangegeven in de volgende tabel. Zie Figuur 2
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Figuur 2: Uitlijntoleranties 

 
19 24 28 38 42 48 55 65 75 Koppelingstype 

19/24 24/28 28/38 38/45 42/55 48/60 55/70 65/75 75/90 

Afstandsmaat E 16 18 20 24 26 28 30 35 40 

Maat s 2 2 2,5 3 3 3,5 4 4,5 5 

Maat dH 18 27 30 38 46 51 60 68 80 

Maat dW 12 20 22 27 36 40 48 55 65 

Maat L1 26 30 34 40 46 50 56 63 72 

Maximale axiaalverschil ΔKa[mm] 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,1 2,2 2,6 3,0 

Maximale radiaalverschil ΔKr[mm] 
Bij n=1500 min-1 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36 0,38 0,42 0,48 

ΔKw[o] 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 Max. hoek bij n=1500 
min-1

ΔKw*[mm] 0,82 0,85 1,05 1,35 1,70 2,00 2,30 2,70 3,30 

3.5 Leidingwerk 

• Het leidingwerk dient spanningsvrij en zuiver passend aan te sluiten op de pomp.  

• Zuigleiding of –slang dient dezelfde diameter te hebben als de zuigaansluiting van de pomp 

• Zuigleiding of –slang dient zo kort mogelijk te zijn. Dit helpt de aanzuigtijd te verkorten en 
verzekerd het leveren van de volledige capaciteit. 

• Controleer of alle aansluitingen (schroefdraad, lasverbindingen, pakkingen, snelkoppelingen, 
kleppen etc.) volledig luchtdicht zijn. insmeren met vet waar nodig. 

• Het wordt geadviseerd een zuigkorf te plaatsen. (leverbaar op aanvraag).  

3.6 Aansluiten elektromotor 

3.6.1. Voorschriften 

De elektromotor moet door een erkend elektrotechnisch installateur worden aangesloten 
op het net, volgens de plaatselijk geldende voorschriften van het elektriciteitsbedrijf! 

 Verder is van belang: 

• Gebruik altijd een thermische motorbeveiligingsschakelaar. 

• Monteer, indien mogelijk, een werkschakelaar zo dicht mogelijk bij de pomp. 

• Het is aan te bevelen een aardlekschakelaar te monteren. 
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3.6.2. Spanningsgegevens 

De elektromotor heeft één van de volgende spanningsgegevens op het typeplaatje staan: 

• 230/400V 50Hz  

• 400/690V 50Hz  

of, indien geschikt voor Eurospanning: 

• 230/400V 50Hz (277/480V 60Hz)  

• 400/690V 50Hz (480/830V 60Hz)  

Raadpleeg uw leverancier in het geval van afwijkende spanningen of netfrequenties. 

3.6.3. Aansluiten 230/400V 

Deze motoren kunnen in ster op een net van 400V tussen de fasen worden aangesloten. Zie 
Figuur 3 voor de juiste aansluiting. 

 
Figuur 3: Ster-aansluiting 

3.6.4. Aansluiten 400/690V 

Deze motoren moeten in driehoek op een net van 400V tussen de fasen worden aangesloten. 
Zie Figuur 4. voor de juiste aansluiting. 

 
Figuur 4: Driehoek-aansluiting 
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Motoren met een vermogen van 5,5kW en hoger mogen meestal niet direct in driehoek worden 
geschakeld (direct na het starten loopt de aanloopstroom te hoog op). De elektromotor wordt 
dan eerst in ster geschakeld en na een aantal seconden, als de motor op toeren is gekomen, 
omgeschakeld naar driehoek. Dit gebeurt met de ster- driehoekschakeling, die is afgebeeld in  

 
Figuur 5: Ster- driehoekschakeling 

3.7 Vebrandingsmotoren 

3.7.1. Veiligheid 

Indien het pompaggregaat is uitgevoerd met een verbrandingsmotor behoort de handleiding van 
deze motor tot de levering van de groep. Indien deze handleiding niet aanwezig is verzoeken 
wij U dringend contact met ons op te nemen. Ongeacht deze handleiding dient U voor alle 
verbrandingsmotoren de volgende punten in acht nemen: 

• Voldoen aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. 

• De uitlaat van de verbrandingsgassen moet afgeschermd zijn tegen toevallige aanraking. 

• De staatsinrichting moet automatisch ontkoppeld worden als de motor is gestart. 

• Het door ons ingestelde maximum toerental van de motor mag niet worden gewijzigd. 

• Voor het starten van de motor het oliepeil controleren. 

3.7.2. Draairichting 

De draairichting van verbrandingsmotor en pomp is aangegeven door een pijl op respectievelijk 
de verbrandingsmotor en het pomphuis. Controleer of de draairichting van de motor 
overeenkomt met die van de pomp. 
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4. In bedrijf stellen 
4.1 Controle 

• Controleer of de as vrij rond kan draaien. Doe dit door het aseinde bij de koppeling enige 
malen rond te draaien 

• Bij uitvoering met pakkingbus: Controleer of de glandmoeren niet te vast zijn aangedraaid. 
Draai zonodig de glandmoeren los en zet deze met de hand weer vast. 

4.2 Controle motor 

Indien aangedreven door een elektromotor: 

• Controleer of de zekeringen zijn aangebracht. 

Indien aangedreven door een verbrandingsmotor: 

• Controleer of de ruimte waarin de motor zich bevindt voldoende geventileerd is 

• Controleer of de uitlaat van de motor niet belemmerd wordt. 

• Controleer voor het starten van de motor het oliepeil van de motor. 

• De motor nooit laten draaien in een gesloten ruimte! 

4.3 Gereedmaken smering 

4.3.1. Lagersmering 

Wanneer de pomp is uitgerust zonder een vetnippel, is deze pomp uitgerust met lagers die 
gesmeerd zijn voor het leven. 

Bij modellen met een smeernippel worden geleverd met gesmeerde lagers en behoeven geen 
smering voor de eerste 1500 bedrijfsuren. 

4.3.2. Sealsmering 

Sommige modellen uit de Bedu S serie zijn voorzien van een smeernippel om de ruimte 
achter de seal te vullen met vet. Deze smering bevorderd de droogloopeigenschappen van de 
pomp. Deze ruimte dient voor het eerste gebruik te worden gevuld met vet en dient daarna te 
worden voorzien van een smeersysteem  

4.4 Gereedmaken pomp 

Neem de volgende punten in acht zowel bij een eerste in bedrijfstelling als bij het terugplaatsen 
na een reparatie. 

4.4.1. Controle draairichting 

Let bij controle van de draairichting op voor eventueel niet afgeschermde draaiende 
delen. 

• De draairichting van de pomp is aangegeven door een pijl. Controleer of de draairichting van 
de motor overeenkomt met die van de pomp. 
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• Schakel de motor slechts gedurende korte tijd in en controleer de draairichting. Als de 
draairichting niet correct is, verander dan de aansluitdraden L1 en L2, zie Figuur 3 en Figuur 
4 

• Monteer de beschermkap. 

4.4.2. Inschakelen pomp 

• Open de vulplug of deksel aan de bovenzijde van de pomp 

• Vul de gehele pompkamer met de te verpompen vloeistof 

• Sluit de vulplug of deksel en schakel de pomp in. 

• Open, nadat de pomp op druk is gekomen, langzaam de persafsluiter totdat de werkdruk is 
bereikt. 

Zorg ervoor dat gedurende het bedrijf van een pomp de draaiende delen altijd afdoende 
zijn afgeschermd door de beschermkap. 

4.4.3. Controle 

Als de pomp in bedrijf is, let dan op het volgende: 
• De pomp mag nooit zonder vloeistofdraaien. 

• De opbrengst van de pomp mag nooit geregeld worden met de zuigafsluiter. Deze moet 
altijd geheel geopend zijn. 

• Controleer of de absolute inlaatdruk voldoende is, zodat in de pomp geen dampvorming kan 
ontstaan. 

• Controleer of de verschildruk tussen zuig- en persaansluiting overeenkomt met de 
specificaties van het werkpunt van de pomp. 

4.5 Geluid 

De geluidsproductie van een S pomp is in belangrijke mate afhankelijk van de 
bedrijfsomstandigheden. 

Bij gebruik buiten het normale inzetgebied en bij cavitatie kan het geluidsniveau hoger worden 
dan 85 dB(A). Er moeten dan voorzorgsmaatregelen worden getroffen, zoals het aanbrengen 
van geluiddempende bekleding om het pompaggregaat of het dragen van gehoorbescherming. 
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5. Onderhoud 
5.1 Dagelijks onderhoud 

Controleer regelmatig de inlaatdruk. 

Indien de pompruimte wordt schoongespoten, mag er geen water in het aansluitkastje 
van de elektromotor komen! 
Spuit nooit water tegen hete pompdelen! Door een eventuele plotselinge afkoeling 
kunnen deze delen barsten en de hete pompvloeistof kan dan naar buiten komen. 

5.2 Mechanische Asafdichting 

Een mechanische asafdichting vereist in het algemeen geen onderhoud, maar mag nooit 
drooglopen. Indien er geen klachten zijn is demontage af te raden. Door het op elkaar inlopen 
van de dichtingsvlakken betekend demontage vrijwel altijd vervanging van de asafdichting. 

Vertoont de asafdichting lekkage, dan is vervanging noodzakelijk. 

5.3 Smering van de lagers 

Uitvoeringen met smeernippels dienen periodiek gesmeerd te worden. De interval is afhankelijk 
van het gebruik van de pomp. Wanneer er geen smeernippels aanwezig zijn is de pomp 
uitgevoerd met gesloten lagers. Deze lagers zijn gesmeerd voor het leven en behoeven geen 
periodiek onderhoud. 

5.4 Omgevingsinvloeden 

• Het filter in de zuigleiding of de zuigkorf onderaan de zuigleiding regelmatig reinigen, 
aangezien bij een vervuild filter of zuigkorf de inlaatdruk te laag kan worden. 

• Indien de installatie buiten bedrijf is en het gevaar bestaat dat het te verpompen medium bij 
stolling of bevriezing uitzet, dient de installatie zonodig te worden afgetapt en zo nodig 
doorgespoeld. 

• Wanneer de pomp gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld, dient deze te worden 
geconserveerd en op een trillingsvrije ondergrond te worden bewaard. De pompas dient 
periodiek enige malen te worden rondgedraaid. 

5.5 Geluid 

Wanneer de pomp na verloop van tijd lawaai gaat maken kan dit duiden op bepaalde 
problemen met de pomp. Een knetterend geluid in de pomp bijvoorbeeld kan wijzen op 
cavitatie, of bovenmatig motorgeluid kan een indicatie zijn voor een afnemende lagerkwaliteit. 

5.6 Storing 

Als u de aard van een storing vast wil stellen, bedenk dan dat de pomp onder druk kan 
staan of dat de inhoud heet kan zijn. Neem daarom gepaste maatregelen en voorzie u van 
de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, bril, ..) 

! Bij elektrische storing kan de oorzaak ook in de bekabeling zitten. Schakel in dat geval 
een erkend elektrotechnisch installateur in. 

Bent u er zeker van dat het probleem de pomp betreft, ga dan als volgt te werk: 
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• Schakel eerst de stroomvoorziening van de pomp uit. Sluit de werkschakelaar af met een 
slot of verwijder de zekering 

• Sluit de afsluiters 

• Neem de aard van een storing op. 

• Probeer met behulp van hoofdstuk 6 de oorzaak hiervan te achterhalen. Neem vervolgens 
de gepaste maatregelen, 
of: 
neem contact op met uw leverancier! 
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6. Problemen oplossen 
Storingen in een pompinstallatie kunnen verschillende oorzaken hebben. De storing hoeft niet in 
de pomp te zitten, maar kan ook door het leidingsysteem of de bedrijfsomstandigheden 
veroorzaakt worden. Controleer altijd eerst of de installatie conform de voorschriften in deze 
handleiding is uitgevoerd en of de bedrijfsomstandigheden nog overeenkomen met de 
specificaties waarvoor de pomp is aangeschaft. 

In het algemeen zijn storingen bij een pompinstallatie terug te brengen tot de volgende 
oorzaken: 

• Storingen aan de pomp 

• Storingen of fouten in het leidingsysteem 

• Storingen door onjuiste installatie of inbedrijfstelling 

• Storingen door onjuiste pompkeuze. 

Hieronder staan een aantal van de meest voorkomende storingen en de mogelijke oorzaken 
ervan. 

Meest voorkomende storingen Mogelijke oorzaken 
Pomp levert geen vloeistof 1 2 3 4 9 10 11 13 14 17 19 20 21 29 
Pomp heeft onvoldoende volumestroom 1 2 3 4 9 10 11 13 14 15 17 19 20 21 28 29 

46 
Pomp heeft onvoldoende opvoerhoogte 2 4 5 13 14 17 19 28 29 
Pomp slaat af na inbedrijfstelling 1 2 3 4 9 10 11 
Pomp heeft hoger opgenomen vermogen dan 
normaal 

12 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 32 38 39 

Pomp heeft hoger opgenomen vermogen dan 
normaal 

13 14 15 16 17 18 20 21 28 29 

Mechanische asafdichting moet te vaak 
vernieuwd worden 

6 7 23 25 26 30 32 33 41 

Pomp trilt of maakt lawaai 1 9 10 11 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 
37 38 39 40 

Lagers slijten te veel of worden warm 23 24 25 26 27 37 38 39 40 
Pomp loopt zwaar, warm of loopt vast 23 24 25 26 27 34 37 38 39 40 
Pomp zuigt niet aan 1 2 4 9 10 13 16 17 20 21 29 30 32 44 45 
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 Mogelijke oorzaken 
1 Pomp voldoende gevuld en ontlucht 
2 Er komt lucht of gas uit de vloeistof 
3 Er is een luchtzak in de zuigleiding 
4 Er is een luchtlek in de zuigleiding 
9 Zuigleiding of zuigkorf verstopt 
10 Voetklep of zuigleiding is onvoldoende ondergedompeld tijdens bedrijf 
11 NPSH beschikbaar is te laag 
12 Toerental is te hoog 
13 Toerental is te laag 
14 Draairichting is verkeerd 
15 Pomp werkt niet bij het juiste bedrijfspunt 
16 Soortelijke massa vloeistof is anders dan berekend 
17 Viscositeit vloeistof is anders dan berekend 
18 Pomp werkt bij te kleine vloeistofstroom 
19 Foutieve pompkeuze 
20 Verstopping in waaier of pomphuis 
21 Verstopping in het leidingsysteem 
22 Pompeenheid foutief opgesteld 
23 Pomp en motor niet goed uitgelijnd 
24 Aanlopen van een draaiend onderdeel 
25 Onbalans in draaiende delen (bv. Waaier of koppeling) 
26 Pompas slingert 
27 Lagers defect of versleten 
28 Dichtingsringen defect of versleten 
29 Waaier is beschadigd 
30 Loopvlakken van de mechanische asafdichting zijn versleten of beschadigd. 
32 Niet goed verpakte pakkingbus of niet goed gemonteerde mechanische asafadichting 
33 Pakkingsoort of mechanische asafdichting niet geschikt voor gebruikte vloeistof of 

bedrijfsomstandigheden. 
37 Axiale opsluiting van waaier of pompas defect 
38 Foute montage van de lagers 
39 Te veel of te weinig lagersmering 
40 Smeermiddel is verkeerd of verontreinigd 
41 Verontreinigingen uit de vloeistof komen in de pakkingbus 
42 Te hoge axiaalkracht door te hoge inlaatdruk 
44 slijtpla(a)t(en) versleten 
45 Persleiding laat lucht onvoldoende ontsnappen 
46 Statische zuighoogte te hoog, plaats de pomp zo dicht mogelijk bij het vloeistof oppervlak 
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7. Afmetingen 
7.1 Afmetingen gietijzeren pompen met lagerblok 

 
 DN B B1 B2 B3 C C1 D F F1 F2 H H1 H2 H3 L M M1 N N1 N2 P Q R S S1 T U W kg  
S 32 1” 25 49 80 169   247 105 352 68 255 122 15 S 32 
S 40 29 89 178 267 98 365 

90 187 
70 257 142 

80 10    10 35 
17 S 40 

S 45 
1½”  40 

7 

80 111 231 
39 35 

270 122 392 237 75 312 150 10 0 110 27 S 45 
S 50 103 206 

19 

305 418 
110 

225 308 

40 50 

175 
100 12 12 

21,5 6 

40 
26 S 50 

S 60 
9 36 

129 258 360 
113 

267 350 185 
   

39 S 60 
S 63 94 131 275 329 144 

473 132 
272 355 

70 
164 

125 15 

 

10 140 

 

45 
42 S 63 

S 65 S 65 
S 68 

2” 50 

9.5 
60 154 308 

48 45 

430 113 543 160 310 

83 

393 125 228 150 18 18 24 
0 

260 14 41 67 
S 68 

S 80 13 40 130 260 369 140 194    46 S 80 
S 83 12 85 133 278 339 170 

509 132 277 378 70 
174 

125 15  
10 140 

 45 
50 S 83 

S 85 S 85 
S 88 

3” 80 

16 106 160 326 

55 48 

409 194 603 310 

101 

411 45 80 
S 88 

S 100 50 157 314 449 158 607 320 130 450 5 

0 

77 S 100 
S 105 

28 

419 649 

160 

60 

125 228 18 

20 

31 8 

41 

97 S 105 
S 108 

17 
107 167 354 230 

716 
345 126 471 

236 
35 

-20 

260 

115 S 108 
S 120 

4” 100 

19 143 203 426 

72 63 

486 
250 736 390 121 511 241 40 20 137 S 120 

S 150 109 194 445 380 554 0 
295 

145 S 150 
S 160 139 225 506 

32 

546 271 817 

200 

410 
174 

584 

80 150 

296 

150 18 

35 
30 315 

14 

14 

35 10 55 

178 S 160 
S 170 S 170 
S 180 

6” 150 26 

264 173 577 

69 54 

626 313 939 490 180 670 50 380 2572
57 S 180 

S 200 140 252 552 631 1005 455 208 663 

309 

45 

0 

410 256 S 200 
S 220 S 220 
S 230 

8” 200 36 
179 291 630 

  

42 

646 
374 

1020 

280 

530 194 724 

110 180 

329 

260 

20 

25 

50 30 450 

18 18 45 12 77 

325 
S 230 
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7.2 Afmetingen Roestvast stalen pompen met lagerblok 

 
 DN  B B1 B2 B3 C C1 D F F1 F2 H H1 H2 H3 L M M1 N N1 N2 P Q R S S1 T U W kg 

S 41 7 89 178 19 267 99 366 90 187 70 257 40 50 80 10 10 35 23 
S 46 

1½” 40 
10 

29 
150 300 

42 35 
28 357 78 436 132 259 73 322 60 70 125 15 14 45 42 

S 51 7 36 126 252 19 232 418 110 225 308 40 50 100 12 12 

21.5 6 

40 30 
S 61 

2” 50 
10 33 152 304 

48 45 
379 

95 
474 267 

83 
350 50 

S 80 3” 80 14 40 141 282 82 75 
28 

403 106 509 
132 

277 102 379 
60 70 

 

125 15 

    

14 

 

31 8 45 
54 
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7.3 Afmetingen monoblok pompen 

 
 DN B B1 B2 B3 C C1 F F1 F2 H H1 H2 H3 M M1 N N1 P R S S1 kg 
S 40 G 89 178 366 99 465 187 70 257 176 25 
S 41 K 

29 
107 220 385 78 463 

90 
182 73 255 

100 
185 

190 0 
31 

S 45 G 

7 

80 111 231 392 112 514 110 237 75 312 125 191 210 20 

9 

38 
S 46 K 

1½” 40 

10 29 150 300 

42 35 

454 78 532 132 259 73 332 140 216 240 12 58 
S 50 G 103 206 427 113 206 36 
S 51 K 126 252 445 95 

540 110 225 308 125 
224 

210 9 
40 

S 60 G 

9 36 

129 258 456 113 569 218 55 
S 61 K 10 33 152 314 475 95 570 

132 267 350 
237 

 

0 

  

66 
S 65 487 600 

140 

265 

240 

72 
S 68 

2” 50 

9 60 154 308 

48 45 

596 
113 

708 
160 310 

83 

393 
270 245 216 

18 24 260 14 
106 

S 80 G 13 130 260 55 48 465 140 605 101 378 227 62 
S 80 K 14 

40 
141 282 82 75 503 106 609 

132 277 
102 379 261 

    
70 

S 85 466 661 

140 240 

92 
S 88 

3” 80 

16 106 160 326 55 48 
575 

194 
769 

310 101 411 220 45 
125 

S 100 50 157 314 613 160 773 

160 

320 130 450 
270 

240 
216 

18 

5 

260 

121 
S 105 

17 
107 167 254 493 230 723 180 345 126 471 140 272 260 35 260 112 

S 120 

4” 100 

19 143 203 426 

72 65 

583 250 833 220 390 121 511 296 40 175 
S 150 109 194 445 645 885 500 380 554 

178 
351 

305 
18 

295 

12 

182 
S 160 

6” 150 26 
139 225 517 

69 54 
767 

271 
1038 230 410 

174 
584 254 370 385  

35 
360 14 

14 

273 
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7.4 Afmetingen S121 …SR 
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8. Onderdelen 
8.1 Bestellen van onderdelen en reservedelen 

Voor het bestellen van reserveonderdelen van een pomp is het noodzakelijk dat de volgende 
gegevens vermeld worden. 

1 Uw adresgegevens 

2 Het serienummer (te vinden op het typeplaatje) 

3 Het pomptype (te vinden op het typeplaatje) 

4 Het aantal, stuknummer, omschrijving en de bestelcode van het onderdeel 

5 In het geval van afwijkende elektromotorspanning dient U de juiste spanning te vermelden. 
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Ref. Part Name  Ref. Part Name 

01 Casing  24 Gasket (Priming) 
02 Wear Plate  25 Mechanical Seal 
03 Impeller  26 Clean Out Cover 
04 Volute  27 Gasket (Clean Out) 

04.1 Bracket  33 Nut, Impeller 
05 Foot, Bracket  42 Gasket, Volute 
06 Bearing Housing  43 Gasket, Casing 
07 Shaft  44 Gasket, Seal Box 
08 Bearing Cover  58 Ball Bearing, outer 
09 Wear Plate rear (with 42)  59 Ball Bearing, inner 
10 Suction Flange  64 Sleeve, inner 
14 Check Valve  70 Grease Lubricator 
16 Drain Cover or Plug  80 Electric motor (with 33) 
17 Gasket (Drain)  93 Coupling Half 
19 Head  94 Rubber Part 

19.1 Seal Box  95 Coupling Half 
22 Gasket, Discharge Flange   Gasket Set (with14,17,22,27,42,43) 



EG – Verklaring van Overeenstemming

Fabrikant Details

Handelsnaam
Bedu Pompen BV

Adres

Poort van Midden Gelderland Rood 10, 6666 LT, Heteren, Nederland

Product Details
Product Naam

Centrifugaalpompen

Model (+serie) Naam
S

Toegepaste richtlijnen en normen

Richtlijnen

2006/42/EG (Machinerichtlijn)
2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn)
2014/30/EU (Elektromagnetische compatibiliteit)

Normen

NEN-EN-ISO 12100:2010
NEN-EN-IEC 60204-1:2006
NEN-EN 809+A1/C1

Additionele informatie

Geen verdere opmerkingen.

Verklaring

Hierbij verklaren wij dat bovenstaande

product(serie) voldoet aan de in deze verklaring

genoemde richtlijnen en normen.

BEDU Pompen BV
Poort van Midden Gelderland Rood 10
6666 LT Heteren
Tel : +31 (0)88 – 4802 900
Fax : +31 (0)88 – 4802 901
E-mail : info@bedu.nl
Website : www.bedu.eu

Naam Directeur(en): Datum:

01/10/ 2014

Marco Breunissen Ron Bijen

Handtekeningen
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 Deskundig advies

 Een klantgerichte organisatie die 
 zich aanpast aan de eisen en wensen 
 van uw organisatie

 Innovatieve en maatwerkoplossingen

 Storingsdienst 24 uur per dag, 
 7 dagen in de week

 Technische dienst met uitgebreide  
 testfaciliteiten, werkend vanuit onze  
 eigen werkplaats of bij u op locatie

 Een snelle en passende oplossing 
 voor al uw vraagstukken

 Breed assortiment vloeistofpompen

 Reparatie, onderhoud en revisie 

made for your process

BEDU POMPEN B.V.

Poort van Midden Gelderland Rood 10

6666 LT  HETEREN

Nederland

Telefoon +31 (0)88 4802 900

Fax +31 (0)88 4802 901

E-mail info@bedu.nl 

WWW.BEDU.NL

BEDU BELGIUM B.V.B.A.

Industriepark-West 75 bus 24

9100 SINT-NIKLAAS

België

Telefoon +32 (0)3 80 87 980

Fax +32 (0)3 80 87 981

E-mail info@bedu.be
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