
In dit Service Bulletin willen we u een aantal Tips & Trics aanreiken om bij stilstand van pompen en fil-
ters onderhoud uit te voeren en daarmee schade aan uw Hendor pompen en filters zo veel mogelijk te 
voorkomen. Dit kan vooral belangrijk zijn bij chemische processen die gevoelig zijn voor kristalvorming 
zoals ontvettingen, nikkel, zink, koper, etc..
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Hendor adviseert daarom pompen en filters af te sluiten van de ge-
bruikte vloeistoffen en daarna te spoelen met warm water. Vervol-
gens de binnenkant controleren en schoonmaken. De koelwaaier 
en kap dienen ook schoon gemaakt te worden. Daarnaast advise- 
ren wij het filtermedium (kaarsen, doekschijven of zakfilters) nu al 
te vervangen. 
Als u na deze genomen voorzorgsmaatregelen na een langere 
periode uw installatie met Hendor pompen en filters weer opstart, 
adviseren wij u om goed te controleren of alle afsluiters en kra-
nen in de juiste operationele stand staan. Hiermee kan worden 
voorkomen dat pompen drooglopen of heetlopen met uitval en 
onnodige schade als gevolg.

Samenvattend
• Horizontale pompen afsluiten, uitbouwen en de binnenkant spoelen met warm water. Wet ends 

uitbouwen, schoonmaken en slijtage inspecteren volgens Hendor manual. Vervolgens nog niet 
vullen met de procesvloeistof.

• Verticale pompen lichten, uitbouwen en de binnenkant spoelen tot aan de montageplaat met 
warm water. Controleer de binnenkant en maak deze schoon. Vervolgens alle vuil van de koelwaai- 
er en kap verwijderen. Daarna kan de pomp worden teruggebouwd.

• Voor filtersystemen geldt hetzelfde als voor horizontale pompen en daarnaast moet vooraf de 
filtermedia worden vervangen. Daarna het filtersysteem droog of gevuld met water laten staan. 

• Voor de opstart van de installatie, eerst een inspectieronde uitvoeren en zorgen dat alle afsluiters 
en kranen openstaan en pompen zijn gevuld met vloeistof voordat deze worden ingeschakeld.

Als u nog vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan contact op met Hendor. Wij helpen u graag 
verder en zorgen er voor dat uw Hendor pompen en filters weer in volledig operationele conditie zijn 
zodra u weer opstart.
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