
 

  

 
 

Handleiding 
Zelfaanzuigende GSH pomp 

Vervangen van Goan 5,5PK & 7,5PK 
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Figuur 1 Schematische weergave GSH 
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Inleiding 
De GSH is een product van Van der Ende Pompen B.V. Door de aanpassing op de standaard pomp 
van Lowara is het mogelijk geworden om een zelfaanzuigende pomp direct uit te kunnen wisselen 

voor een Goan pomp. Meer technische informatie kunt u vinden in de productleaflet. 
Voor het installeren van de pomp dient men ook de meegeleverde handleiding van Lowara aandachtig 

door te lezen. Via de website is de handleiding van de Lowara pomp ook te benaderen.  

Uitvoeringen 
De GSH40-200/55 (5,5kW) is in één uitvoering beschikbaar. Dit model is uitwisselbaar met een Goan 

5,5 PK (4,0 kW) en 7,5 PK (5,5 kW). Bij het vervangen van een 5,5 PK Goan dient gelet te worden of 

de maximaal in te stellen stroomwaarde valt binnen de maximale motorstroom van de nieuwe pomp. 

Specificaties 
max. capaciteit:  48 m³/h 

max. opvoerhoogte:  45 m 
max. druk behuizing: 6 bar 

vermogen:  5,5 kW 
stroom:   10,9 A 

spanning:  3~400 Volt 
frequentie:  50 Hz 

beschermingsgraad: IP55 

isolatieklasse:  F 
materiaal pomp:  rvs 316L 

materiaal pomphuis:  S235 
materiaal waaier:  rvs 316L 

seal:    carbon, ceramic, FPM 

 
Capaciteitstabel: 

GSH 40-200/55 ZAZ 

Capaciteit Druk Stroom 

l/min m3/h mwk A 

801 48 12 10,9 

776 47 15 10,9 

705 42 20 10,7 

630 38 25 10,4 

545 33 30 10,1 

437 26 35 9,6 

306 18 40 8,8 

130 8 45 7,3 

Installatie 
1. De GSH40-200 heeft dezelfde aansluitflenzen en inbouwmaat als een Goan 5,5PK en 7,5PK. 

2. Een vultrechter met een afsluiter wordt aanbevolen in de persbuis, zo dicht mogelijk bij het 
pomphuis. 

3. Lucht moet aan de perszijde van de pomp het leidingsysteem kunnen verlaten. 
4. Het  plaatsen van een terugslagklep of een voetklep in de zuigleiding is niet noodzakelijk, 

maar wordt wel aanbevolen. Een voetklep is van invloed op de tijd die de pomp nodig heeft 

om lucht uit de zuigleiding te halen, bij een lange zuigleiding wordt een voetklep geadviseerd. 
5. Monteer een manometer in de persleiding. Met behulp van deze manometer kan altijd de druk 

en dus de werking van de pomp worden gecontroleerd. 
6. Monteer een manometer (vacuüm) in de zuigleiding. Hiermee kunt u de pomp controleren op 

de juiste werking. 

https://www.vanderendegroep.nl/downloads/product/9250/8d9574d08c91510/2.08%20VDEG%20GSH-2.pdf
https://www.xylem.com/siteassets/brand/lowara/resources/e-sh-stainless-steel-316-end-suction-pumps/e-she-e-shs-nl.pdf
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Inbedrijfstelling 

 Vullen 

De pomp kan door de gemonteerde vultrechter worden gevuld met water. De pomp moet gevuld 

worden met minimaal 25 liter water (twee emmers). Bij het vullen dient er op gelet te worden dat het 

pomphuis geheel gevuld zijn met water. De zuigleiding hoeft niet geheel gevuld te worden. 

 Starten (eerste keer) 

Als de pomp gevuld is met water en de ontluchtingsventiel staat open, kan de pomp worden gestart. 
De draairichting dient te zijn gecontroleerd (pijl op de koelwaaierkap van de motor). Het aanzuigen 

van het water kan enige tijd duren zeker bij een langere zuigleiding. Zorg ervoor dat het lucht ergens 

in de persleiding het systeem kan verlaten. Na enige tijd gaat de pomp water verpompen en druk 
leveren. 

 Starten (normaal gebruik) 

Zolang de pomp en de zuigleiding vol staan met water, zal de pomp tijdens het starten in normaal 

gebruik, direct op druk. De pomp werkt dan op dezelfde manier als een normaalzuigende pomp. 

 

 Starten (als de pomp lucht aanzuigt) 

Indien de pomp tijdens bedrijf lucht heeft aangezogen zal de zelfaanzuigende werking van de pomp 
weer ingeschakeld worden, dit gebeurd automatisch. Het lucht dient hiervoor wel aan de perszijde het 

pomphuis te kunnen verlaten. 

Problemen en oplossingen 

 Pomp zuigt geen water aan 

Indien de pomp geen water aanzuigt kan dat de volgende oorzaken hebben: 

 De pomp heeft geen of onvoldoende water in het pomphuis. Vul het systeem met extra water 

via de vultrechter. Als er al water in het pomphuis zit is het mogelijk om na te vullen als de 
pomp in bedrijf is. 

 De zuigleiding is lek waardoor de pomp lucht blijft zuigen. Vul het pomphuis en de zuigleiding 

met water en controleer deze op lekkages (vacuümmeter in de zuigleiding). 
 De omloopleiding is verstopt geraakt. Demonteer deze en controleer dit op de aanwezigheid 

van vuil. Na het controleren en eventueel verwijderen van de verstopping, het geheel weer 

monteren. 

 Pomp komt niet op druk 

Indien de pomp minder druk levert dan in normaal gebruik, kan dat meerdere oorzaken hebben. Zie 

de bedieningsinstructie van die met de pomp is meegeleverd. 

Reparaties en onderhoud 
Voor onderhoud wordt verwezen naar de meegeleverde bedieningshandleiding van de pomp. 

 


