Kompaktowy zespół pompy o zmiennych parametrach

Seria NSP
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Konstrukcja
energooszczędna przy
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 Usprawniony efekt pod względem

oszczędności energii

Oszczędność energii równą około 40 procent w porównaniu
z urządzeniem standardowym uzyskano poprzez dalsze
usprawnienia tradycyjnego urządzenia NACHICCO w zakresie
wydajności oszczędzania energii.
(Porównanie przeprowadzono w naszej firmie przy
utrzymywanym ciśnieniu)
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 Kompaktowy rozmiar

 Łatwa obsługa i konserwacja

Miejsce instalacji jest minimalizowane poprzez
wykorzystanie pompy ze zmiennymi łopatkami
wbudowanej integralnie z silnikiem
w połączeniu z wydajnym układem.

Prosta konstrukcja i doskonała niezawodność
zapewniają łatwą obsługę i konserwację.

 Mniejsze generowanie ciepła

 Skuteczność w zakresie

Pompa i silnik charakteryzują się generowaniem
małej ilości ciepła przy dużej wydajności, szczególnie
wtedy, gdy utrzymywane jest ciśnienie, w ten
sposób pomagając w utrzymaniu dużej precyzji
podstawowego urządzenia.

Wymagana jest tylko mała ilość oleju w
zbiorniku. Właściwość ta stanowi znaczący
wkład w oszczędzanie zasobów na ziemi.

Zużycie mocy L (kW)

2.0
Kiedy utrzymywane jest ciśnienie
(pełne odcięcie). Silnik – Liczba
biegunów: 2,2 kW – 4 P. Napięcie –
Częstotliwość: 200 V – 60 Hz

1.0

Standardowe urządzenie NACHI

przy wyższej wydajności

40%

NSP Series

0.0

2 {290}

4 {579}

6 {869}

Ciśnienie wylotu

8 {1158}

P MPa {Psi}

Parametry
Typ

Pozycja
3

Wydajność pompy cm /obr.
Maksymalne ciśnienie MPa
Moc silnika
Pojemność zbiornika

kW
l

Powierzchnia instalacji mm
Przybliżony ciężar

kg

NSP- - VOA

NSP- - V1A

8,0

16,0

8,0 {1.158 psi} (ciśnienie przy pełnym odcięciu)
0,75, 1,5

1,5, 2,2
10, 20

300 5 400 (11,81 5 15,75 cali)
43 (94,8 funtów) (zbiornik 10 l, 1,5 kW, bez opcji)

oszczędności zasobów

Uwagi: 1. Istnieje ograniczenie dotyczące kombinacji, na przykład, pomiędzy wydajnością
pompy i wydajnością silnika. Szczegółowe dane można znaleźć w opisie w
kolumnie Środki ostrożności dotyczące wyboru urządzeń.
2. Numer konstrukcji może ulegać zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia z
powodu zmiany naszej polityki.

Opis symboli

Numer konstrukcji
Opcja (w porządku alfabetycznym) F R : blokiem (Szczegóły podane zostały poniżej)
T: Wskaźnik poziomu oleju z termometrem
Zakres regulacji ciśnienia (A: typ ze stałym doprowadzeniem)
A2: 1,5 ~ 4 MPa (3,5 MPa) A3: 3,5 ~ 6 MPa (5 MPa)
A4: 5,5 ~ 8 MPa (7 MPa)
Uwaga 1: Wartości MPa w nawiasach wskazują ustawioną wartość dla pełnego odcięcia w czasie wysyłki z fabryki.
3

3

Zakres regulacji natężenia przepływu (maksymalna wydajność) 0 : 8 cm /obr. 1 : 16 cm /obr.
Uwaga 2: Wskazuje wyżej wymienioną wartość maksymalną w czasie wysyłki z fabryki.

Pompa: pompa ze zmienną łopatką
Wydajność silnika:

07 : 0,75 kW 15 : 1,5 kW 22 : 2,2 kW

Pojemność zbiornika: 10 i 20 litrów (dostępny jest również opcjonalny typ 30-litrowy)
Kompaktowy zespół hydrauliczny seria NSP

Widok zewnętrzny/tabela wymiarów

NSP- -

V

A -13

mm (cal)

Przepływ powietrza

Powyżej
poziomu
oleju

4-częściowe ucho do podnoszenia
(nakrętka z uchem M8)

(Powyżej poziomu oleju)

Szczegóły dotyczące powierzchni
montażowej kołnierza
Powierzchnia
montażowa
kołnierza
Otwór oleju służący
również jako
odpowietrznik

Uwaga: Ucho do podnoszenia urządzenia (nakrętka
z uchem) służy również jako śruba do montażu
zbiornika. W przypadku jego demontażu, górna płyta
zbiornika będzie demontowana.
Śruba regulująca objętość odprowadzania

Śruba do regulacji ciśnienia
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek
zegara: wzrost ciśnienia
Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara: spadek ciśnienia

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara:
zmniejszanie prędkości odprowadzania
Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara:
zwiększanie prędkości odprowadzania

Otwór kablowy G 3/4

Wskaźnik poziomu oleju

BIAŁY

Granica górna H

CZARNY

Granica dolna L

CZERWONY

UZIEMIENIE
Szczegóły dotyczące listwy zaciskowej
pompy uniwersalnej

Procedura obsługi –
tabliczka znamionowa

Otwór spustu

Wymiary mm (cale)
LA
LB
LC
LD
LE
LF
LG
LH
LI
H
L
405
400
400		
240
154
109					
NSP-10-07V A - -13
0,75–4
			
(15,94) (15,75) (15,75)		
(9,45) (6,06) (4,29)					
430
425
402
160
242
164
119
102
10
10L
9L
NSP-10-15V A - -13
1,50–4
			
(16,93) (16,73) (15.83) (6,30) (9,53) (6,46) (4,69) (4,29) (0,39) (0,39) (0,35)
460
455
422		
262
174
129					
NSP-10-22V A - -13
2,20–4
(18,11) (17,91) (16,61)		
(10,31) (6,85) (5,08)					
			
405
400
502		
240
154
109					
0,75–4
NSP-20-07V A - -13
			
(15,94) (15,75) (19,76)		
(9,45) (6,06) (4,29)					
430
425
504
262
242
164
119
185
30
20L
17L
NSP-20-15V A - -13
1,50–4
			
(16,93) (16,73) (19,84) (10,31) (9,53) (6,46) (4,69) (7,28) (1,18) (0,79) (0,67)
460
455
524		
262
174
129					
NSP-20-22V A - -13
2,20–4
			
(18,11) (17,91) (20,63)		
(10,31) (6,85) (5,08)					
Typ
		

Silnik
(kW-P)

Trioxane

Przybliżony
ciężar kg (funty)

36
(79,4)
42
(92,6)
48
(106,0)
39
(86,0)
45
(99,2)
51
(112,0)

(Bez oleju hydraulicznego)

Metoda wyboru silnika
(Rozwiązanie)
Tak jak pokazuje przerywana linia na wykresie, szukamy silnika
znajdującego się nad punktem przecięcia pomiędzy ciśnieniem
3,5 MPa {507psi} i prędkością odprowadzania 12 litrów/min.

Prędkość odprowadzania Q

Prędkość odprowadzania Q

Dostępny zakres mocy znamionowej każdego silnika pokazany jest pod
krzywą mocy każdego silnika na wykresie.
(Przykład)
Znajdźmy silnik jakiego należy użyć przy ciśnieniu 3,5 MPa {507psi},
prędkości odprowadzania 12 litrów/min. i częstotliwości 60 Hz.

P MPa {Psi}

Ciśnienie odprowadzania

P MPa {Psi}

Ciśnienie odprowadzania

P MPa {Psi}

Ciśnienie odprowadzania

P MPa {Psi}

Prędkość odprowadzania Q

Prędkość odprowadzania Q

Ciśnienie odprowadzania

[Dodatkowy przykład bloku]
NSP-10-07V0 A2-F2-13

(NAD POZIOMEM OLEJU)

(Zaślepka)

(Nad
poziomem
oleju)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
No.

Płyta odcinająca
Blokada miecha
Chłodnica
Wskaźnik poziomu oleju
Otwór oleju służący również jako
odpowietrznik
Ciśnieniomierz
Pompa uniwersalna
Sito na układzie ssania
Zbiornik oleju
NAZWA

I: W odniesieniu do wyżej wymienionych

części, części numer 8 i 9 są opcjonalne.
W przypadku montażu na bloku, część
numer 9 uwzględniona jest jako standard.

Charakterystyka właściwości użytkowych
a Zużycie mocy

b Charakterystyka hałasu
Warunki

(Wartość na rysunku po lewej stronie
przedstawia typową charakterystykę w
następujących warunkach).

Poziom hałasu dB (A)

Zużycie mocy L (kW)

Stan (Pełne odcięcie: kiedy utrzymywane jest
ciśnienie). Silnik – Liczba biegunów: 2,2 kW – 4 P.
Napięcie – Częstotliwość: 200 V – 60 Hz
obniżenie 40 %
Urządzenie standardowe
Tradycyjne urządzenie NACHICCO
Seria NSP

Stosowany olej: ISO VG32 lub jego
odpowiednik
Temperatura oleju: 40 ± 5 °C
Prędkość: 1800 min
Odległość pomiarowa: 1 metr wokół
urządzenia
-1

3

Prędkość odprowadzania 8 cm /obr., Silnik 1,5 kW
3

Prędkość odprowadzania 16 cm /obr., Silnik 2,2 kW

Ciśnienie odprowadzania P MPa {psi}

Uwaga: Charakterystyka hałasu zależy od
miejsca instalacji, warunków podłoża
oraz obecności lub nieobecności
otaczającej substancji odbijającej
dźwięk, i w niektórych przypadkach
może się różnić od powyższego
opisu.

Ustawione ciśnienie w czasie FC P MPa {psi}

Pojemność zbiornika 10 l
Ciśnienie FC 5.0 MPa {724 psi}
Ciśnienie FC 3.5 MPa {507 psi}

Wzrost temperatury oleju
(różnica od temperatury otoczeniowej) (°C)

Wzrost temperatury oleju
(różnica od temperatury otoczeniowej) (°C)

c Charakterystyka temperatury oleju
Pojemność zbiornika 20 l

Warunki

Ciśnienie FC 7.0 MPa {1014 psi}
Ciśnienie FC 5.0 MPa {724 psi}
Ciśnienie FC 3.5 MPa {507 psi}

Stosowany olej: ISO VG32 lub jego
odpowiednik
Prędkość: 1800 min
Temperatura pokojowa: 29 °C
Silnik: 0,75 ~ 2,2 kW
-1

Uwagi:
1. Przy ciśnieniu 5,0 MPa {724 psi} w zbiorniku
10-litrowym, należy pamiętać, że w warunkach
ciągłej pracy następuje duży wzrost temperatury
oleju. W takim przypadku zalecamy użycie
zbiornika 20-litrowego.

Czas (godz.)

Czas (godz.)

(Wartość na rysunku po lewej stronie przedstawia
typową charakterystykę w następujących
warunkach).

2. Wzrost temperatury oleju zależy od warunków
użytkowania samego urządzenia, zatem w
niektórych przypadkach może się on różnić od
powyższego opisu.

Zalecenia dotyczące wyboru urządzeń

l Kombinacja typów

l Montowany blok kolektora

aTabela po prawej
		
0,75 1,5 2,2
Pompa
stronie pokazuje stan0A
dardową kombinację
1A
pomiędzy pompami i
silnikami.
b Pojemność zbiornika 30 litrów jest opcjonalna.
c	Typ z montażem na bloku wyposażony jest w zawór
odcinający.
Silnik
kW

™ ™
™ ™

l Hidrolik devre konfigürasyonu
a	Podstawowa konfiguracja obejmuje urządzenie
) jako produkt standardowy
NACHICCO (NSPplus zewnętrzny kolektor (obwód).
b	 Orurowanie powinno być wykonane z wystarczającym
odchyleniem pomiędzy urządzeniem NACHICCO i
kolektorem zewnętrznym.
		 n	Zalecamy użycie węża o normalnym ciśnieniu
równym 14 MPa {2027 psi} i długości około 1 do
2 metrów (40 ~ 80 cali).
		 n	Maksymalne ciśnienie szczytowe (ciśnienie
ustawione + ciśnienie napływu) nie powinno
przekroczyć 14 MPa {2027 psi}.
		 n	Kiedy ciśnienie wzrośnie powyżej 14 MPa {2027
psi}, należy zamontować zawór nadmiarowy w
celu obcięcia napływu po stronie obwodu.

a W przypadku, gdy blok kolektora (opcjonalny)
montowany jest na pompie, całkowity ciężar bloku i
zaworu nie powinien przekraczać 15 kg (33,07 funtów).
Typ bloku
kg

Ciężar bloku
		 (funty)
Nadwyżka na

kg

dodatkowy montaż (funty)

F1 • R1

F2 • R2

F3

04,5

6,5

8,5

(9,92)

(14,33)

(18,74)

10.5

8.5

6.5

(23,15)

(18,74)

(14,33)

b	Jeżeli ma być instalowany obwód, to proszę
skontaktować się z naszą firmą.

l Specyfikacje dotyczące lakierowania
a	Wewnętrzna i zewnętrzna strona zbiornika oraz
część silnika są wykończone spiekaną żywicą
melaminową, a część pompy lakierem nałożonym
poprzez nadmuchiwanie. Kolor zgodny jest z
6
kolorem w normie Fujikoshi (Munsell NO.5B /3).
bJeżeli chodzi o kolor elementów zewnętrznych,
proszę skonsultować się z naszą firmą.

Szczegóły dotyczące opcji
Zawór nadmiarowy
odcinający napływ

4 ~ Ø 8,5 Odcięcie
Ø 14x10 Otwór
pogłębiony

4 ~ Ø 8,5 Odcięcie

4 ~ Ø 8,5
Odcięcie
Ø 14x10 Otwór
pogłębiony

4 ~ Ø 8,5
Odcięcie
Ø 14x10 Otwór
pogłębiony

Dla obwodu
hydraulicznego F3

4 ~ Ø 8,5 Odcięcie
Ø 14x10 Otwór
pogłębiony

Ø 14x10 Otwór
pogłębiony

• Opcje
1. Należy wybrać blok B z wyżej
wymienionych pięciu typów od F1
do R2.
2. Szkic po lewej stronie pokazuje
kształt wskaźnika poziomu oleju T
z termometrem.
Uwaga: Surowo zabronione jest regulowanie zaworu nadmiarowego odcinającego napływ.

Procedura obsługi

l Środki ostrożności podczas rozruchu
a Sprawdzić, czy zbiornik napełniony jest olejem
hydraulicznym do określonego poziomu.
A Górny limit, Żółte oznaczenie: określony poziom oleju
(pojemność nominalna)
B Dolny limit, Czerwone oznaczenie: minimalny poziom oleju
Olej hydrauliczny: Na bazie uniwersalnego oleju mineralnego,
ISO VG32 lub jego odpowiednik
			
b	 Podłączenie elektryczne należy wykonać prawidłowo
zgodnie z następującą procedurą:
Fazy po stronie
silnika i po
stronie zasilania
elektrycznego
UR
VS
W T

a

Jeżeli podłączenie elektryczne jest nieprawidłowe:
¡Pompa z silnikiem obraca się w odwrotnym
kierunku bez odprowadzania oleju. Jeżeli
działanie jest kontynuowane, może
nastąpić uszkodzenie pompy.
¡Należy używać ciśnieniomierza
zamontowanego po stronie odprowadzania
i upewnić się, czy ciśnienie rośnie

c Powtórzyć procedurę włączania i wyłączania silnika. Usunąć powietrze
wewnątrz pompy i przewodu ssawnego. (Powietrze można szybciej
usunąć, jeżeli z obwodu usunięte zostaną obciążenia.)

l Procedura regulacji ciśnienia i prędkości odprowadzania
Śruba regulacji ciśnienia

Ciśnieniomierz

Śruba regulująca prędkość odprowadzania

Obrót zgodnie z
ruchem wskazówek Zwiększegara
zanie
Obrót przeciwnie do
Zmniejszanie
ruchu wskazówek zegara

Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Zmniejszanie

Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Zwiększanie
Uwaga: Nie wolno dotykać żadnej śruby, z wyjątkiem wspomnianej powyżej śruby regulacyjnej.

l Konserwacja i kontrola
a Temperatura oleju: Urządzenia należy używać w temperaturze od
10 do 60 °C.
b Częstotliwość wymiany oleju hydraulicznego: Olej hydrauliczny
należy wymieniać na początku trzy miesiące po rozpoczęciu
pracy. Następnie należy go wymieniać zawsze po zauważeniu
zanieczyszczenia lub po upływie jednego roku.
c Kontrola i czyszczenie wnętrza zbiornika i sita: co 6 miesięcy lub
co 4000 godzin (zależnie od tego co nastąpi najpierw).

l Temperatura otoczenia
a Temperatura: 10 do 35 °C
b Nie należy używać w bardzo wilgotnym otoczeniu (bez
konzerwacji).
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