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1.0 Indledning

1.1 Generelt
Den trykluftdrevne membranpumpe AD er fremstillet af Albin Pump. Den 
markedsføres og sælges gennem et net af autoriserede forhandlere.

Denne instruktionsbog indeholder vigtig information om AD-serien, og den skal læses 
omhyggeligt og været forstået, før der foretages installation, service og vedlige-holdelse. 
Manualen skal opbevares, så den er let tilgængelig for betjening.

Vigtigt!
Pumpen må ikke bruges til andre formål end det anbefalede, og hvad den er bestemt til 
uden rådgivning fra en Albin Pump forhandler.

Væsker, som ikke egner sig for pumpen, kan beskadige pumpeenheden og være årsag til 
alvorlige personskader.

1.2 Modtagelse og opbevaring
1.2.1 Modtagelse

Fjern al indpakningsmateriale straks efter modtagelsen. Kontroller straks leverancen for 
skader. Kontroller også om navnepladen / typebetegnelsen er i overensstemmelse med 
følgesedlen og Deres ordre.

I tilfælde af skader og / eller manglende dele skal der skrives en rapport, som straks sendes 
til transportfirmaet. Deres Albin Pump forhandler skal også informeres.

Alle pumper har et varenummer (No.) trykt på navnepladen, som findes på pumpehuset 
ovenover tilgangen. Dette nummer skal oplyses ved al korrespondance med Deres 
forhandler.

Modelspecifikationen (Type) beskrives i pumpematerialet og optioner – afsnit 1.5.

Serienummeret (Mfg. No) er et 
følgenummer registreret hos Albin 
Pump.

Fabrikationsdato (Mfg. date) 
f.eks. 991201 angiver år, måned og 
fabrikationsdag.

Pilen over identifikationspladen viser 
gennemstrømningsretningen.

1.2.2 Opbevaring
Hvis pumpen ikke installeres straks efter modtagelsen, anbefales det at opbevare den på et 
tørt, rent og køligt sted. Fjern ikke beskyttelseshætterne fra tilgang og afgang eller luft-
forbindelser.

Pumpen er afprøvet med trykluft under helt tørre forhold, så der er ikke efterladt nogen 
væske i pumpen.

Navneplade 
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1.3 Sikkerhed
Vigtigt!
Pumpen må ikke bruges til andre formål end anbefalet, og hvad den er bestemt til, uden 
at De rådfører Dem med Deres Albin Pump forhandler.

Væsker, som er uegnede til pumpen, kan være skyld i alvorlige person- og maskinskad-
er på pumpeenheden. Rådfør Dem altid med Deres Albin Pump forhandler, hvis De 
er i tvivl om væskens forenelighed med pumpens materialer inkl. elastomer.

FARE ADVARSEL – MULIG EKSPLOSIONSFARE kan blive resultatet, hvis 
1,1,1-trikloroethan, metylenklorid eller andre halogene hydrakarbon opløsningsmidler 
bruges under tryk i et væskesystem og med våde dele i aluminium. Det kan føre til 
død, alvorlige personuheld og / eller skader.

Pumpen skal altid installeres og bruges i overensstemmelse med de gældende lokale og 
nationale sanitets- og sikkerhedsforskrifter og love.

Pumpen kan danne et væsketryk, som er lig med luftforsyningstrykket. Det maksimale 
tilladelige luftforsyningstryk på 7 bar må ikke overstiges. Det totale hydrauliske tryk 
(systemtryk +løfthøjde) må ikke være højere end 7 bar.

Pumpens anbefalede driftstemperatur må ikke overstiges. De maksimale temperatur-
begrænsninger er kun baseret på mekanisk stress og forskellige væsker (kemikalier kan 
nedsætte de maksimale sikkerhedstemperaturer for pumpens drift.)

Membraner:  PTFE kan arbejde vedvarende mellem -30°C og +85° C.

Pumpehus:  PP (polypropylen) kan bruges i intervallet ±0°C og +85° C. 
Aluminium kan bruges i samme interval som alle membraner.

Indeni pumpen vil to membraner adskille pumpevæsken fra luftforsyningen. Når en 
membran går i stykker, kan væsken komme ud gennem luft-udblæsningsporten. Hvis 
det drejer sig om farlige væsker, skal luftudblæsningsporten altid forbindes til en egnet 
beholder, som står på et sikkert sted. Når væsken er på et højere niveau end pumpen 
(oversvømmet sugeledning), skal udløbet føres til et højere niveau end væsken for på 
denne måde at forebygge spild på grund af hævertvirkningen.

Kør aldrig med en pumpe, der lækker, er defekt, korroderet, eller som på anden måde 
ikke er i stand til at holde på væsker eller lufttryk.

De anbefalede intervaller for vedligeholdelse og inspektion må aldrig overskrides for 
membran- og luftskiftventil.

Hold aldrig Deres hoved eller krop tæt til pumpens luftudblæsningsport, når pumpen 
er i drift.

Afbryd altid luftforsyningen og frakoble den fra pumpen, inden der foretages repa-
rationer på pumpen. Afgangs- og sugeledninger / slanger skal udluftes,før pumpen 
fjernes fra systemet.

Statisk elektricitet kan forekomme under drift. Anvend altid ledende polypropylen 
pumper i omgivelser med brandbare væsker. Pumperne skal skal tilsluttes jordforbind-
else. Følg venligst de lokale sikkerhedsregler.

Anvend under ingen omstædigheder pumperne for pumpning af ikke ledende brand-
bare og eksplosive medier.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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altid at bære høreværn, når De arbejder eller står tæt på en AODD pumpe i drift. 
Støjen kan reduceres væsentligt ved at lede udblæsningsluften gennem en slange-
forbindelse til lyddæmper 

Bær altid egnet sikkerhedsbeklædning ved håndtering af pumpen.

Installer afspærringsventiler på begge sider af pumpen, så tilgangs- og 
afgangsledningerne kan afspærres før service og vedligeholdelse. Kontroller om 
pumpen kan tømmes uden risiko for personer, og uden at omgivelserne eller 
nærtstående udstyr bliver forurenet.

Installer altid en on/off ventil i trykluft tilgangen.

Trykvariationer kan give rystelser i rørsystemet. Forbind pumpen til rørene via 
fleksible koblinger (slanger). Kontroller om rør / fittings er spændt ordentligt fast på 
fundamentet.

Forkert installation kan få alvorlige følger.

Hvis pumpen pumper anvendes til farlige væsker ( for miljø eller mennesker ) bør der 
installeres en form for opsamler hvor eventuel lækage kan opsamles.

Hvis systemets overfladetemperatur eller dele af systemet overstiger 60oC, skal disse 
områder afmærkes med en advarsel ”Varm overflade” for at undgå forbrændinger.

Brug kun luft og aldrig komprimeret gas til at drive pumpen.

Før pumpen igangsættes, skal De altid sikre, at rørsystemets udløbspunkt er frit og 
sikkert, og at alle personer er blevet advaret om at holde afstand.

Kontrollere altid flowretning før opstart.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

AD pumpers støjniveau overstiger ikke 80 dB (A), men det anbefales alligevel 
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1.4 Driftsprincip
Membranpumpen er en luftdreven, positiv fortrængningspumpe med to pumpe-kamre. 
To membraner, placeret midt i kamrene, adskiller trykluften (’tør side’) fra pumpevæsken 
(’våd side’). En aksel forbinder de to membraner med hinanden med en fjeder imellem 

En ventil (skifteventil), som får sine skiftesignaler fra styreventilen placeret i dækslet. 
Den fordeler luften skiftevis fra det ene kammer til det andet,  på denne måde skabes en 
vekselvirkning mellem membranerne. For hvert slag flyttes væske med den ene membran, 
medens den anden membran suger ny væske ind i ekspansionskammeret..

Kontraventilerne, to på afgangssiden og to på tilgangssiden, styrer og kontrollerer 
væskens gennemstrømningsretning.

1.4.1 Driftsprincip for AD membranpumpe

Trykluften kommer ind i luftkammeret (a) i pumpens venstre side. Membranerne 
presses til højre, og væsken fjernes fra kammer (A). Samtidigt reduceres trykket i kammer 
(B), og den nye væske løber her ind. Den brugte luft presses ud af det højre luftkammer 
(b)

Bemærk den korte transportvej gennem pumpens midte, og hvordan kontra- ventilerne 
åbner og lukker sig.

I AD membranpumpe er membranerne ikke fastgjort til akslen. Takket været denne 
Fleksible Membran Forbindelse (FDS-opfindelse) og fjederen på akslens ende, kan mem-
branerne bevæge sig et lille stykke  uafhængig af hinanden. I den anden ende af slaget ud-
sættes membranerne for trykluft i en meget kort periode. Når den venstre membran har nået 
sin slutposition, er den højre membran allerede begyndt at bevæge sig tilbage til den venstre, 
og fjederen er presset sammen. Derefter begynder den venstre membran at gå til venstre, og 
fjederen udvider sig.

De to membraner overlapper hinanden, og derfor er der ingen stilstand samtidigt, pulserin-
gen er derved reduceret.

Dette driftsprincip kræver en meget kort omskiftertid for trykluften. Den traditionelle glide-
luftventil kunne ikke bruges og der blev så udviklet en ny lavfriktions luftmotor (FPV-op-
findelse – Friktionsløs vippeventil) med en rokkende bevægelse. Den nye luftmotor er intet 
mindre end en patenteret sensation – utrolig enkel og bestående af meget få dele og komplet 
ufølsom overfor trykluftens kvalitet.

Cyklusen er afsluttet, og de to membraner går nu tilbage til venstre. 
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1.5 Modelspecifikation

Eksempel:

1.	 Familienavn 
 

2.	 Pumpestørrelse 
  
 60 
 120

3.	 Pumpehus	materiale 
 A = Aluminium, Al 
 B = Polypropylen, PP

4.	 Membran	materiale 
 B = PTFE belagt med nitril

5.	 Andre	våde	dele 
 A = Kontraventiler, aksel og fjeder i rustfrit stål

6.	 Optioner 
 AA = Standardpumpe uden ekstra tilbehør

1.6 Standarddele

Pumpehus

Endedæksel 

Membran

Luftventil

Ventilens vippearm

Nødstop luft

Aksel

Fjeder

Akselbøsning

Holder for 
kontraventil

Kontraventil, Tilgangs

Kontraventil, Afgangs

Luft manifold

Fod 

Lyddæmper

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

nominel max. gennemstrømning i liter pr. min.}

AD

AD

15/30
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2.0 Teknisk information
2.1 Tekniske data

2.2	 Materialespecifikation

NB. En sammenligning af standarder er ikke 100% korrekt, men er det nærmest mulige fra 
hver standard.

*) AA er standard offentliggjort af Aluminium Association. Standard iflg. ”Registration Record of International 
Alloy Designations”.

Fortsættes

Data

Tilslutning størrelse 3/8" 3/4" 1.1/4"

Nom max. ydelse (l/min) 35 80 130

Max pumpetryk (bar) 7 7 7

Max lufttryk (bar) 7 7 7

Max sugehøjde tør (m) 3 5 5

Max sugehøjde våd (m) 8 8 8

Max størrelse faste partikler (mm) 4 5 5

Vægt, version PP/Al (kg) 2.7/3.7 3.6/4.9 6.9/9.8

Våde dele Materiale AISI DIN SS

Pumpehus PP (polypropylen) eller 
Aluminium

(AA6082)* 3.2315 4212

Akselbøsning PPS (Tedur) 40% glas

Aksel Rustfrit stål 316 1.4436 2343

Fjeder Rustfrit stål 316 1.4401 2347

Kontraventil holder AD30/AD60 PPS (Tedur) 40% glas

Kontraventil holder AD120 Rustfrit stål 316 1.4436 2343

Kontraventil (til / fra) Rustfrit stål 316 1.4436 2343

O-ring PTFE

Skrue Rustfrit stål 316 1.4436 2343

Møtrik Rustfrit stål 316 1.4436 2343

Membran PTFE

Membran plade Rustfrit stål 316 1.4436 2343

AD60 AD120AD30

7

7

3

8

4

2.7/3.7

AD15

1/4"

20
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2.2 Materialespecifikation (fortsat)

NB. En sammenligning af standarder er ikke 100% korrekt, men er det nærmest mulige fra 
hver standard.

*) AA er standard offentliggjort af Aluminium Association. Standard iflg. ”Registration Record of International 
Alloy Designations”.

Luftside Materiale AISI DIN SS

Luft udblæsnings tætning NBR (nitril)

Membran NBR (nitril)

Membran plade Rustfrit stål 316 1.4436 2343

Spændeskive PA polyamid

Sidedæksel Aluminium ikke kendt ikke kendt 4253

Stempel PA polyamid

Kuglesæde PA polyamid

Kugle NBR (nitril)

Luftskifteventil hus Aluminium (AA6082)* 3.2315 4212

Dæksel Aluminium do. do. do.

Luftledning Aluminium do. do. do.

Nødstop luft POM (acetal)

Luft manifold Aluminium do. do. do.

Skifteventil vippearm Rustfrit stål 303 1.4305 2346

Vippeleje Bronze

Vippearms lufttætninger, til og fra NBR / Rustfrit stål 304 1.4301 2332

Luftpakninger NBR (nitril)

Lyddæmper HDPE (polyetylen)

Luft O-ringe NBR (nitril)

Udvendigt Materiale AISI DIN SS

Fod Rustfrit stål 304 1.4301 2333

Gummifod NBR (nitril)

Skrue Rustfrit stål 304 1.4301 2333

Studs bolt Rustfrit stål 304 1.4301 2333

Hættemøtrik Rustfrit stål 304 1.4301 2333

Skrue Rustfrit stål 304 1.4301 2333

NB. En sammenligning af standarder er ikke 100% korrekt, men er det nærmest mulige fra 
hver standard.
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2.3 Temperatur begrænsninger
Pumpens anbefalede driftstemperaturer må ikke overstiges. De maksimale temperatur-
begrænsninger er kun baseret på mekanisk stress, og forskellige væsker / kemikalier kan 
nedsætte pumpedriftens maximale sikkerheds-temperaturer.

Membraner: PTFE kan arbejde vedvarende mellem -30°C og +85° C.

Pumpehus: PP (polypropylen) kan bruges indenfor intervallet ±0°C og +85° C. 
Aluminium kan bruges i samme interval som alle membraner.

2.4 Støjniveau angivelser
De følgende værdier er målt på en membranpumpe model AD60, som pumper vand ved 
7 bar lufttryk og fuld åbne tilslutninger. Aflæsningen er foretaget i en afstand af 1 (én) 
meter og på samme niveau som pumpen.

Front 79,5 dB (A)

Venstre 75,5 dB (A) 

Højre 74,9 dB (A)

Bag 72,6 dB (A)

2.5 Tørløb

For tørkørsel gennem længere tid må man påregne en hvis slidtage på aksel bøsningen.

2.6 Restmængder
Hvis pumpen løber indtil sugeledningen er tømt, vil følgende restvolumen forblive i 
pumpen:

 45 ml

 90 ml

 200 ml

Hvis væskeafgangsledningen er lukket, vil følgende volumen restere i pumpen

 90 ml

 180 ml

 400 ml

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

AD pumpen kan under normale betingelser tåle at tørkøre uden at den tager skade. 

AD 30

AD 60

AD 120

AD 30

AD 60

AD 120
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3.0 Kurver over pumpeydelser
 
NB: Alle kurver er baseret på en vandafgangs kapacitet ved 20°C og 0 m sugetryk.

For at kompensere for højere viskositet bruges kurve ”3.2.1 Reduktion for viskositet”

For at kompensere for et negativt sugetryk bruges kurve ”3.2.2 Reduktion for 
sugehøjde”.

Vigtigt – for at opnå et langt liv for membraner og en høj effektivitet (lavt luftforbrug) skal 
der altid vælges en pumpe, som har en max. kapacitet, der er mindst 1,5 gange større end 
den ønskede gennemstrømningshastighed.

Advarsel – overskrid ikke en luftforsyning eller væskepumpetryk på 7 bar.

•

•

3.1 Nominel kapacitet AD serie

Lø
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ø
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e 

(b
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Væske flow (l/m)

AD15 AD30 AD60 AD120
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Luftforbrug 
Igen – find det ønskede flow (30 l/min) på den vandrette linie. Gå lodret op til krydsnin-
gen med det nødvendige lufttryk (3,5 bar) og læs luftforbruget til venstre. I dette eksem-
pel ~ 180 l/min

3.2 Hvordan kurverne skal bruges
	
Eksempel:	

Pumpevalg 
Find det ønskede flow (30 l/min) på den vandrette linie. Gå lodret op til krydsningen med 
2 bar løfthøjde og aflæs det nødvendige lufttryk, ~ 3,5 bar.

A) 6 bar lufttryk (87 psi)

B) 4 bar lufttryk (58 psi)

C) 2 bar lufttryk (29 psi)

A) 6 bar lufttryk (87 psi)

B) 4 bar lufttryk (58 psi)

C) 2 bar lufttryk (29 psi)
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rb

ru
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m
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)

Væske flow (l/m)

AD60 – 30 l/min mod et afgangstryk på 2.0 bar
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B) 4 bar lufttryk (58 psi)
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4.0 Installation

4.1 Systemets design og installation

Filter/regulator

Luftforsyning

Ventilafspærring

Nåleventil Fleksibelt rør

Væskeafgang

 Trykmåler

Ventilafspærring

Fleksibel forbindelse

Vakuum måler 
Ventilafspærring

Lyddæmper

Væsketilgang

Når en pumpe er indbygget i et system, er det så vidt muligt god praksis at reducere 
længden af rør / slanger og antallet af fittings (T-stykker, forskruninger, bøjninger osv.) 
Ved planlægning af sugeledningerne skal der tages særligt hensyn. Disse skal være så korte 
og lige som mulige, og der skal bruges et minimum af fittings, så tilgangen til pumpen bliver 
så god som muligt. Brug en forstærket slange, som ikke kan kollapse og med mindst samme 
indvendige diameter som tilgangen.Vær altid 
opmærksom på følgende ved planlægning af 
systemet:

Kontroller, at der er nok plads omkring 
pumpen til at udføre rutine vedlige-holdelse 
dvs. fjerne dæksler for inspektion eller 
udskifte mem-braner og kontrollere ventiler.

Membranpumpen leveres med en rustfri 
stålfod og med gummifødder. Af sikkerheds 
hensyn, anbefales det at fastspænde 
pumpen til et fast underlag. Takket været 
klapventilerne kan pumpen monteres 
omvendt, sideværts eller i andre vinkler – 
se billedet.



20

6 Nm  
(4 sekskant skruer, 4 mm)

10 Nm 
(4 sekskant skruer, 6 mm)

22 Nm 
(8 møtrik)

Membranpumpen skal forbindes til fabrikkens rørsystem med en fleksibel slange/kobling, 
både ved pumpens tilgangs- og afgangsport. Pumpen må ikke bruges til understøtning af 
rørledningen. Alle rør til og fra pumpen skal understøttes særskilt, ellers er der risiko for 
en forvridning af pumpens dele. Sugeledningen eller slangen skal have mindst samme 
diameter som pumpens tilgangsport eller større, hvis der pumpes højviskose produkter. 
Sugeslangen skal være forstærket, så den ikke kollapser. 

Ved montering af en over-dimensioneret ( 2 gange pumpens afgangs Ø) fleksibel slange på 
afgangen reduceres vibrationer og / eller pulsering i systemet til et minimum. Slangen skal 
være 2-2,5 m lang og kan anbringes i en løkke. Afgangsledningen skal altså være mindst 
samme diameter som pumpens afgangsport. Ø ges ledningens diameter reduceres frik-
tionstabet.

Inden pumpen bruges for første gang, skal alle udvendige skruer og møtrikker kontrol-
leres og spændes svarende til specifikationen for spændmoment – se billede. Det anbefales 
at kontrollere og spænde igen efter en dags drift og derefter hver anden – tredje måned.

Det anbefales også at bruge et forligeligt, flydende tætningsmiddel på alle udvendige 
gevind. Spænd alle forbindelser godt for at undgå lækage af luft eller væske.

Membranpumpen kan kun pumpe i én retning, og væskens tilgang findes under navne-
pladen. Pilen på navnepladen viser gennemstrømningsretningen. Luftens og væskens gen-
nemstrømning går i samme retning.

Takket været luftskifteventilens geniale design (FPV – friktionsløs vippeventil) kan en-
hver lufttype bruges – tør eller med olie, ren eller snavset: Det anbefales at installere en 
kombination af filter / regulator.
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4.3 Udluftning

4.2 Forslag til pumpens installation

Udblæsningsluften skal føres i rør til en afsides beholder, så produktet kan opbevares kor-
rekt, hvis en membran svigter. Det vil også reducere den støj, pumpen frembringer. Som 
vist på tegningen kan en større lyddæmper indbygges, så støjen nedsættes yderligere.

4.4. Før pumpen igangsættes
Kontroller at der ikke er urenheder i rør / slanger. Det anbefales at lade pumpen arbe-
jde med en uskadelig væske (f.eks. vand), før produktionen startes for på denne måde at 
sikre, at systemet er korrekt installeret, og der ikke er nogen lækager.

Normalt Under væskeniveau Neddykket
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4.5 Hvordan pumpen startes, betjenes og standses
Åben for væskens afgang og tilgangsventiler. Kontroller om nødstop for luften er åben 
(løftet). Lufttrykket øges gradvist med trykregulatoren, indtil pumpens cyklus starter, og 
tilgangs- og afgangsledningerne er fyldte.

Slaghastigheden kontrolleres ved at justere nåleventilen, indtil den ønskede 
gennemstrømning er fundet. En justering af afspærringsventilen i afgangs-ledningen vil 
også påvirke gennemstrømningen.

Pumpen kan standses på mange måder:

Luk luftens nødstop – det vil omgående standse luftforsyningen. Når nødstop løftes, 
vil pumpen starte igen. Bruges kun i nødstilfolde.

Luk afspærringsventilen på pumpens afgangsside. Trykket, som er opbygget i 
afgangsledningen, vil ikke overstige lufttrykket. Pumpen kører langsomt, men der 
kommer ikke yderligere væske ind i pumpen. Pumpen starter igen, så snart ventilen 
atter åbnes.

Luk luftens afspærringsventil

Reducer lufttrykket med trykregulatoren, så luftforsyningen bliver mindre end 
væskens afgangstryk.

4.6 Rutinemæssig vedligeholdelse
Regelmæssige inspektioner er den bedste måde at forebygge maskinstop på. Hver pumpe 
har sine egne krav til service. For at kunne forudsige og forebygge eventuelle problemer 
anbefaler vi, at De kontrollerer pumpen efter nogle få ugers drift. Efter denne inspektion 
er det muligt at opstille et skema for en forebyggende vedligeholdelse.

1)

2)

3)

4)

Punkter for inspektion Løsning af problem

Membran Udskiftes, hvis der er revner i bæregummiet og/eller PTFE laget. Kontrol 
af pumpen interne dele bør kontrolleres for hver 15 mill. cykler.

Lyddæmper Udskiftes, hvis den er stoppet.

Akselbøsning Udskiftes, hvis den er slidt.

Skruer/møtrik Kontroller at de er korrekt spændt – se afsnit 4.1.
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5.0 Anvisninger på adskillelse og samling
 
Advarsel – før der foretages vedligeholdelse eller reparationer, ska trykluftledningen af-
spærres og adskilles fra pumpen. Pumpen udluftes. Luk afspærringsventilerne på tilgangs- 
og afgangsledningen, før pumpen fjernes. Pumpen tømmes omhyggeligt, før den skilles ad.

5.1 Adskillelse
Det eneste værktøj, der skal bruges til totaladskillelse af membranpumpen er:

2  stykker 13 mm kombinations skruenøgler 

3 forskellige sekskantnøgler 2,5, 4 og 5 mm.

Det anbefales også at bruge en lille skruetrækker til at løfte O-ringe og gummipakninger 
med.

Det er nødvendigt med en momentnøgle til samling af pumpen, den skal kunne justeres 
op til 25 Nm. 

5.1.1 Membraner
Fjern de 4 sekskantskruer (1) og løft hele luftskifteventilen (2) med manifolden (3) 
op. 

De 4 hættemøtrikker (4) på den ene side af pumpen fjernes, og dækslerne (5) ad-
skilles fra pumpehuset. Membranerne (6) er nu løse og kan kontrolleres eller ud-
skiftes.

•

•

1)

2)
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5.1.2 Kontrol af kontraventiler, aksel, fjeder og akselbøsning
Fjern akslen (1) og fjederen (2). De 2 sekskantskruer (3), som holde kontraventilhol-
dere (4) og akselbøsningen (5), løsnes.

Fjern holderne. Hvis de sidder fast, så bruges akselbøsningen (5) til at presse den ene 
holder ud. Drej pumpehuset og pres den anden holder ud.

Kontroller bøsningen (5) og udskift den hvis slidt. Udskift kontra ventilerne (6, 7), 
hvis de er slidte eller defekte. Det anbefales altid at udskifte PFTE O-ringene (8, 9) 
hver gang holderne har været afmonteret

1)

2)

3)

5.1.3 Dæksler og luftstyreventil
De 2 sekskantskruer (1) skrues ud. Løft pladen (2) ud sammen 
med luftafgangstætningen (3), stempel (7) og kuglesædet (6). 

Fjern O-ringen (4) og kuglen (5). 
Fjern kuglesædet (6), stempel (7) og 
luftafgangstætningen (3). Kontroller 
luftafgangstætningen omhyggeligt.
Alle kanaler (8) skal gennemblæses 
med trykluft.

1)

2)
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5.1.4 Luftskifteventil og manifold
Fjern lyddæmperen (1) og luftforsyning. De 4 sekskantskruer (13) løsnes og mani-
folds (16) fjernes. 

De 4 sekskantskruer (2) løsnes og luft-forbindelserne (3), alle O-ringe (4) og nødstop-
pladen (5) fjernes. Fjern alle gummipakninger (14). 

De 2 sekskantskruer (6) løsnes og dækslet (7) og O-ringe (15) fjernes. Fjern styrep-
laden (8). 

Fjern låseringen (10). Pres luftafgangstætningen (9) ud. Træk vippearmen (11) ud og 
pres vippelejet (12) ud. Kontroller lejet og alle gummi-pakningerne. Alle kanaler skal 
gennemblæses med trykluft.

1)

2)

3)

4)

5.2 Samling
5.2.1 Luftskifteventil og manifold

Monter vippelejet (12). Sæt vippearmen (11) på plads. Luftens afgangstætning (9) 
presses på, og der indsættes en ny låsering (10). 

Monter styrepladen (8). Monter O-ringene (15) og dækslet (7). Monter O-ringen (4), 
låsepladen (5) og luftforbindelserne (3). 

Monter alle gummipakninger (14) og fastspænd manifolds (16). Spænd med 6 Nm. 
Monter lyddæmperen (1) og luftkoblingen.

1)

2)

3)
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5.2.2 Dæksler og luftstyreventilen
Indsæt O-ringen (4). Sæt kuglen (5) på plads. Monter 
luftafgangstætningen (3) på spændeskiven (2). Monter 
stempel (7) og kuglesædet (6). 

Skru spændeskiven til sædet i dækslet. Kontroller 
om mekanismen er tæt ved at blæse 
trykluft i det yderste hul (9). Pres 
luftkontrolventilen åben nogle få 
gange at den fungerer korrekt.

1)

2)

5.2.3 Aksel, akselbøsning, akselfjeder og kontraventiler
Pres akselbøsningen (5) på plads. Indsæt to nye PTFE O-ringe (8, 9) i pumpehuset 
(10). Monter tilgangens kontraventil (6) på en af holderne (4). Pres holderen fast på 
plads, så den låses i sædet. 

Drej pumpehuset (10). Monter kontraventil tilgangs (6) på den anden holder.  Mont-
er afgangskontrolventilen (7) i dens sæde og isæt stift (11). Pres den anden holder (4) 
på plads. 

Kontroller afgangskontrolventil gennem pumpens afgang. De to holdere med 
sekskantskruer (3) og de selvlåsende møtrikker (12) skrues i. Spænd skruerne indtil 
holderne sidder fast i sædet. Monter fjederen (2) og akslen (1).

1)

2)

3)
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5.2.4 Membraner
Membranerne (6) indsættes i dækslerne (5). Membranerne styres af dobbelte 
gevindtappe, så der er ingen risiko for, at de ikke bliver på plads.

Spænd hættemøtrikkerne (4) med 22 Nm.

1)

2)

 5.2.5 Luftskifteventil
Monter luftskifteventilen (2) med tilhørende manifold (3) på pumpehuset. Spænd med 10 
Nm.
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6.0 Mått och vikter

Pump-
typ

A B C D E F G H I J K L M N O Vikt, kg 
PP/Al

14 145 170 2.5 64.5 130 100 141 101 118 147 147 123 3/8" 2.7 / 3.7

14 164 189 2.5 74 149 100 141 101 118 147 147 141 3/4" 3/8" 3.6 / 4.9

14 210 235 2.5 97 195 100 184 134 148.5 178 170 184 1.1/4" 3/8" 6.9 / 9.8

14 145 170 2.5 64.5 130 100 141 101 118 147 147 123 3/8" 3/8" 2.7 / 3.7

1/4"AD15

AD30

AD60

AD120

A B C D E F G H I J K L M N O Vægt kg 
PP/AI

AD15 14 145 170 2.5 64.5 130 100 141 101 118 147 147 123 1/4” 3/8” 2.7 / 3.7

AD30 14 145 170 2.5 64.5 130 100 141 101 118 147 147 123 3/8” 3/8” 2.7 / 3.7

AD60 14 164 189 2.5 74 149 100 141 101 118 147 147 141 3/4” 3/8” 3.6 / 4.9

AD120 14 210 235 2.5 97 195 100 184 134 148.5 178 170 184 1.1/4” 3/8” 6.9 / 9.8

Pumpe
type

6.0 Dimensioner og vægt
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7.0 Splittegning og Reservedele

7.1 Pumpe
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Pumpereservedele (Kit se afsnit 7.3)

Pos Beskrivelse Udførsel

1 Pumpehus, PP B-x-xx Inkluderet i Pumpehus PP kit

Pumpehus, Al A-x-xx Inkluderet i Pumpehus Al kit

2 Pindbolt alle Inkluderet i Pumphus PP/Al kit og Pindbolt kit

3 Hættemøtrik alle Inkluderet i Pumphus PP/Al kit og Pindbolt kit

4 Dæksel alle Inkluderet i Dæksel kit

5 Membran, PTFE x-B-xx Inkluderet i Membran kit

6 Kontraventilholder alle Inkluderet i Kontraventil kit med holder

7 Kontraventil, tilgang alle Inkluderet i Kontraventil kit og Kontraventil kit med holder

8 PTFE, O-ring-tætning alle Inkluderet i Kontraventil kit og Kontraventil kit med holder

9 PTFE, O-ring-tætning alle Inkluderet i Kontraventil kit og Kontraventil kit med holder

10 Møtrik alle Inkluderet i Kontraventil kit med holder

11 Sekskantskrue alle Inkluderet i Kontraventil kit med holder

12 Kontraventil, afgang alle Inkluderet i Kontraventil kit og Kontraventil kit med holder

13 Stift alle Inkluderet i Kontraventil kit og Kontraventil kit med holder

14 Akselbøsning alle Inkluderet i Kontraventil kit og Kontraventil kit med holder 
og Aksel kit

15 Aksel alle Inkluderet i Aksel kit

16 Fjeder alle Inkluderet i Aksel kit

17 Sekskantskrue alle Inkluderet i Luftstyreventil kit

18 Spændeskive alle Inkluderet i Luftstyreventil kit

19 Luftafgangstætning alle Inkluderet i Luftstyreventil kit

20 Stempel alle Inkluderet i Luftstyreventil kit

21 Kuglesæde alle Inkluderet i Luftstyreventil kit

22 O-ring alle Inkluderet i Luftstyreventil kit

23 Kugle alle Inkluderet i Luftstyreventil kit

24 Fod alle Inkluderet i Fodplade kit

25 Skrue, Al hus A-x-xx Inkluderet i Fodplade kit

Skrue, PP hus B-x-xx Inkluderet i Fodplade kit

26 Gummifod alle Inkluderet i Fodplade kit

AD15/30 AD60 AD120
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7.2 Reservedele for Luftskifteventilen (Kit se afsnit 7.3)

Pos Beskrivelse Udførsel

27 Sekskantskrue alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Lufttilslutnings kit

28 Plade for lufttilslutning alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Lufttilslutnings kit

29 O-ring alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit, Luftskifteventil pakningskit og 
Lufttilslutnings kit

30 Plade nødstop alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Lufttilslutnings kit

31 Vippearm med tætningg alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Luftskifteventil dreje kit

32 Leje for vippearm alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Luftskifteventil dreje kit

33 Hus for luftskifteventil alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil

34 Tætning skifteventil afgang alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Luftskifteventil dreje kit

35 Låsering for vippearm alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Luftskifteventil dreje kit

36 Lyddæmper alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Lufttilslutnings kit

37 Luftmanifold alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit

38 Sekskantskrue alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit

39 Gummipakning luft alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Luftskifteventil pakningskit 

40 Gummipakning luft alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Luftskifteventil pakningskit 

41 O-ringe alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Luftskifteventil pakningskit 

42 Styr alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit

43 Dæksel alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit og Lufttilslutnings kit

44 Sekskantskrue alle Inkluderet i Komplet luftskifteventil kit

AD30 AD60 AD120
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7.3 Reservedels kit (Tegning se afsnit 7.1)

Pos Antal  
9-46928-01

22 1 O-ring 

21 1 Kuglesæde 

20 1 Stempel

19 1 Luftafgangstætning

18 1 Spændeskive

17 2 Sekskantskrue

23 1 Kugle

Luftskifteventil kit 

Pos Antal  
9-46933-01

 
9-46946-01

24 1 Fod Fod

26 4 Gummifod Gummifod

25 4 Skrue Skrue

Fodplade kit – Aluminium hus 

Pos Antal  
9-46933-02

 
9-46946-02

24 1 Fod Fod

26 4 Gummifod Gummifod

25 4 Skrue Skrue

Fodplade kit – PP hus 

Pos Antal  
9-46929-01

 
9-46934-01

 
9-46947-01

15 1 Aksel Aksel Aksel

14 1 Akselbøsning Akselbøsning Akselbøsning

16 1 Fjeder Fjeder Fjeder

Aksel kit 

Membran kit 

Pos Antal  
9-46930-01

 
9-46935-01

 
9-46948-01

5 2 Membran, PTFE Membran, PTFE Membran, PTFE

AD15/30, AD60, AD120

AD15/30, AD60 AD120 

AD15/30, AD60 AD120 

AD15/30 AD60 AD120 

AD15/30 AD60 AD120 



33

(Tegning se afsnit 7.1)

Pos Antal  
9-46932-01

 
9-46937-01

 
9-46950-01

7 2 Kontraventil, tilgang Kontraventil, tilgang Kontraventil, tilgang

12 1 Kontraventil, afgang Kontraventil, afgang Kontraventil, afgang

9 2 PTFE, O-ring-tætning PTFE, O-ring-tætning PTFE, O-ring-tætning

8 2 PTFE, O-ring-tætning PTFE, O-ring-tætning PTFE, O-ring-tætning

13 1 Stift Stift Stift

14 1 Akselbøsning Akselbøsning Akselbøsning

6 2 Kontraventilholder Kontraventilholder Kontraventilholder

11 2 Sekskantskrue Sekskantskrue Sekskantskrue

10 2 Møtrik Møtrik Møtrik

Kontraventil kit  

Kontraventil kit med holder 

Pos Antal  
9-46931-01

 
9-46936-01

 
9-46949-01

7 2 Kontraventil, tilgang Kontraventil, tilgang Kontraventil, tilgang

12 1 Kontraventil, afgang Kontraventil, afgang Kontraventil, afgang

9 2 PTFE, O-ring-tætning PTFE, O-ring-tætning PTFE, O-ring-tætning

8 2 PTFE, O-ring-tætning PTFE, O-ring-tætning PTFE, O-ring-tætning

13 1 Stift Stift Stift

14 1 Akselbøsning Akselbøsning Akselbøsning

Pos Antal  
9-46985-01

 
9-46986-01

2 4 Pindbolt Pindbolt

3 8 Hættemøtrik Hættemøtrik

Pos Antal  
9-46976-01

 
9-46977-01

 
9-46978-01

1 1 Pumpehus, PP Pumpehus, PP Pumpehus, PP

2 4 Pindbolt Pindbolt Pindbolt

3 8 Hættemøtrik Hættemøtrik Hættemøtrik

Pumpehus PP kit

Pos Antal  
9-46979-01

 
9-46980-01

 
9-46981-01

1 1 Pumpehus, Al Pumpehus, Al Pumpehus, Al

2 4 Pindbolt Pindbolt Pindbolt

3 8 Hættemøtrik Hættemøtrik Hættemøtrik

Pumpehus Al kit

Dæksel kit

Pos Antal  
9-46982-01

 
9-46983-01

 
9-46984-01

4 1 Dæksel Dæksel Dæksel

Pindbolt kit

AD15/30 AD60 AD120 

AD15/30 AD60 AD120 

AD15/30 AD60 AD120 

AD15/30 ADF60 AD120 

AD15/30 AD60 AD120 

AD 120 AD15/30, AD60, 
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Tegning se afsnit 7.2

Komplet luftskifteventil kit

Pos Antal  
9-46926-01

31 1 Vippearm med tætning

34 1 Tætning skifteventil afgang

35 1 Låsering for vippearm

32 1 Leje for vippearm

Luftskifteventil dreje kit

Pos Antal  
9-46927-01

39 2 Gummipakning luft

40 2 Gummipakning luft

29 2 O-ring

41 2 O-ring

Luftskifteventil pakningskit

Pos Antal  
9-46973-01

27 6 Sekskantskrue

28 2 Plade för lufttilslutning

29 3 O-ring

30 1 Plade nødstop

36 1 Lyddæmper

43 1 Dæksel

Lufttilslutnings kit

Pos Antal  
9-46974-01

 
9-46975-01

27 6 Sekskantskrue Sekskantskrue

28 2 Plade för lufttilslutning Plade för lufttilslutning

29 3 O-ring O-ring

30 1 Plade nødstop Plade nødstop

31 1 Vippearm med tætning Vippearm med tætning

32 1 Leje for vippearm Leje for vippearm

33 1 Hus for luftskifteventil Hus for luftskifteventil

34 1 Tætning skifteventil 
afgang

Tætning skifteventil 
afgang

35 1 Låsering for vippearm Låsering for vippearm

36 1 Lyddæmper Lyddæmper

37 2 Luftmanifold Luftmanifold

38 4 Sekskantskrue Sekskantskrue

39 2 Gummipakning, luft Gummipakning, luft

40 2 Gummipakning, luft Gummipakning, luft

41 2 O-ring O-ring

42 1 Styr Styr

43 1 Dæksel Dæksel

44 4 Sekskantskrue Sekskantskrue

AD15/30, AD60 AD120 

AD15/30, AD60, AD120

AD15/30, AD60, AD120 

AD15/30, AD60, AD120 
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8.0 Problemløsning
 
Se billeder og position Afsnit 7.0

Pumpen vil ikke køre Kontroller om lufttrykket er tilstrækkeligt.

Kontroller om nødstop ventilen er åben.

Kontroller luftfilter og lyddæmper for urenheder.

Kontroller om tilgangs- og afgangsledninger er åbne.

Fjern lyddæmper / luftafgangs slangen og kontroller om 
luftmotorens vippearm (pos. 31) frit kan bevæge sig. 

Åben pumpen og kontroller membranerne, luftens 
afgangstætning (pos. 19) og luftstyreventiler (pos. 20-23).

Kontroller om akslen (pos. 15) frit kan bevæge sig.

Kontroller ventilens drejeled - tætningerne kan være 
udslidte.

•

•

•

•

•

•

•

•

Ingen selvansugning Kontroller om tilgangs- og afgangsledninger er åbne.

Kontroller om alle tilgangsforbindelser er lufttætte.

Øg slaghastigheden (lufttryk).

Kontroller om dækslets møtrikker er spændt.

Kontroller membraner (pos. 5).

Kontroller om væskens kontraventiler (pos. 7 og 12) er 
tætte i sædet.

Udskift akselbøsningen (pos. 14) hvis den er slidt.

•

•

•

•

•

•

•

Ujævn pumpning/kraftig pulsering Kontroller membraner (pos. 5).

Kontroller om luftskifteventilens vippearm (pos. 31) frit 
kan bevæge sig og at gummitætningerne (pos. 31 og 34) er 
intakte.

Kontroller væskens kontraventiler (pos 19).

Kontroller om akslens fjeder  (pos. 16) er defekt.

Kontroller luftens afgangstætninger (pos. 19).

•

•

•

•

•

Pumpen er  i drift, men gennemstrømning 
er reduceret

Kontroller om tilgangs- og afgangsledninger er åbne.

Kontroller om alle tilgangsforbindelser er lufttætte.

Kontroller om mulig kavitation. Reducer pumpens has-
tighed så den passer til viskositeten eller væsk damptryk.

Åben pumpen og kontroller membraner (pos. 5) og 
væskens kontraventiler (pos. 12 og 7).

Hvis akselbøsningen (pos. 14) er slidt, øges det indvendige 
slip og gennemstrømningen nedsættes – udskift bøsning.

Kontroller luftkanalerne for urenheder.

•

•

•

•

•

•

Der kommer væske ud af luftens 
udblæsning

Kontroller om membranerne er hele.•

Luftbobler i væsken Kontroller om alle tilgangsforbindelser er lufttætte.

Kontroller om membranerne er defekte.

•

•



Albin Pump AB (Headoffice) 
Ålegårdsgatan 1 
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Sweden 
Tel +46 (0)31 701 38 36
Fax +46 (0)31 22 14 37
info@albinpump.se
www.albinpump.se

Albin Pump SAS 
ZAC de Fontgrave 
26740 Montboucher sur Jabron 
France 
Tel +33 (0) 4 75 90 92 92
Fax +33 (0) 4 75 90 92 40
info@albinpump.fr
www.albinpump.fr
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