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Typ/Típusok
PP 41-R-GLRD
PP 41-L-GLRD
PP 41-R-DL
PP 41-L-DL
PVDF 41-R-GLRD
PVDF 41-L-GLRD
PVDF 41-R-DL
PVDF 41-L-DL
Alu 41-R-GLRD
Alu 41-L-GLRD
Alu 41-R-DL
Alu 41-L-DL
Niro 41-R-GLRD
Niro 41-L-GLRD

Niro 41-R-DL
Niro 41-L-DL
HC 42-R-DL
HC 42-L-DL
RE-PP-GLRD
RE-Niro-GLRD
MP-PP-R-GLRD
MP-PP-L-GLRD
MP-PP-R-DL
MP-PP-L-DL
MP-Niro-R-GLRD
MP-Niro-L-GLRD

Przed użyciem zapoznać się dokładnie z niniejszą instrukcją!
Před uvedením do provozu si přečtěte provozní návod!
Használat elõtt kérjük, olvassa el tájékoztatónkat!
Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na použitie
Przechować dla następnych użytkowników.
Uschovejte pro budoucí použití !
A jövõbeni felhasználás érdekében kérjük, õrizze meg tájékoztatónkat.
Uschovajte pre budúce použitie.
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 W razie potrzeby wykorzystać systemy
zapobiegające emisji.
       
 
     
    
    
     
       
      
	Przy niskim poziomie cieczy w zbiorniku może nastąpić
chlapanie przy stopie pompy podczas pracy. Przy
pompowaniu cieczy niebezpiecznych zalecamy,
aby zbiorniki były przykryte pokrywą.
9.	      


     
       
    
      
        
      
     
       
    
    

       
     
     
       

	Silnik nie może pracować wraz z pompą tłoczącą
łatwopalną ciecz.
Klasyfikacja cieczy łatwopalnych zgodnie z
rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP). 
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1.2 Rok produkcji
Rok produkcji urządzenia jest podany w polu numeru
fabrycznego. Ostatnie dwie cyfry numeru fabrycznego
oznaczają rok produkcji (np. -10 dla roku 2010).
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Rury ssące z Hastelloyu C (HC) są w zasadzie
bezuszczelnieniowe i są wyposażone w wirnik osiowy
(R) lub radialny (L).
       

     
     
       
     
      
      
        

     
 
     
      
     
     
    
      
        
      
       
     
       

      


  
     
     

 
     
    
      
      
       
     

 
     
     
     
      
    
       
    

    
      
       
    
    
    
      
      
  
      
      

    
     
     

Rury mieszajce MP są wykonane z uszczelnieniem
mechanicznym lub bezuszczelnieniowe.
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Naprawy powinny być przeprowadzane tylko przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela Lutz. Używać
tylko oryginalnych części zamiennych Lutz.

Przed zwrotem urządzenia należy:
•	Resztki w urządzeniu, które mogą być niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. Urządzenie musi
być całkowicie opróżnione, przepłukane i wyczyszczone.
•	Proszę podać specyfikację cieczy, która była pompowana. Odpowiednia karta bezpieczeństwa musi być dołączona
do przesyłki zwrotnej.
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9.1 Identyfikacja
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 elektryczną.
      
        
     

     
  ≤  Ω   
     Ω
  ≤  Ω   
     
        
     Dysza wylotowa
także powinna być wykonana z materiału przewodzącego.
     
       
  
  
   
   
       Stosowane
dysze wylotowe należy sprawdzać łącznie z wężem.
Kontrolę przeprowadzić po każdej naprawie dyszy
wylotowej.
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Všeobecné bezpečnostní pokyny

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Provozní návod je třeba před uvedením zařízení do
provozu přečíst a po dobu provozu dodržovat uvedené
bezpečnostní pokyny.
1. Čerpadlo smí být provozováno pouze ve svislé
poloze.
Obsluha musí používat při čerpání nebezpečných kapalin
(např. horkých, leptajících, jedovatých apod.) odpovídající
ochranné pomůcky, ochranný oděv, brýle, rukavice apod.
Použijte případně ochranné systémy proti úniku emisí.
Přezkoušejte před uvedením do provozu pevnost všech
spojení a připojení.
Dodržujte hodnoty maximální teploty, viskozity a hustoty
čerpané kapaliny.
Při čerpání silně znečištěných kapalin používejte sací koš.
Nesahejte do sacího otvoru čerpadla.
Čerpadlo nesmí pracovat na sucho.
Za provozu může při nízkém stavu hladiny v nádrži
docházet k rozstřikování media v dolní části čerpadla.
Při čerpání nebezpečných kapalin používejte nádrž s
víkem.
Seznamte se s provozním návodem pro motor.

Následující pokyny platí pro čerpadla z polypropylenu (PP),
polyvinyldenfluoridu (PVDF) a hliníku (Alu):
1. Čerpadlo nesmí být používáno v prostředí s nebezpečím
výbuchu
2. Nesmí být čerpány žádné vznětlivé látky.
Klasifikace vznětlivých kapalin se provádí podle směrnice
(EU) 1272/2008 (CLP). Při čerpání vznětlivých kapalin je
třeba dbát provozně-bezpečnostních předpisů a následujících
bodů:
1. Používejte pouze čerpací jednotky z nerezu (Niro 1.4571)
nebo Hastelloy C (HC).
2. Používejte pouze motory určené do prostředí s
nebezpečím výbuchu.
3. Je povolen provoz pouze v přenosných nádobách.
4. Před zapnutím čerpadla vyrovnejte rozdíl potenciálů mezi
čerpadlem a zásobníkem.
5. Používejte pouze vodivé hadice.
6. Čerpadlo nesmí pracovat bez dozoru.
7. Opravy čerpadla smí provádět pouze autorizovaná dílna
nebo výrobce.
Je třeba dodržovat předpisy na ochranu zdraví platné v zemi
použití.
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1. Všeobecné
Elektrické sudové čerpadlo se skládá z pohonného motoru
a z čerpací jednotky. Pro pohon čerpadla jsou k dispozici
motory na střídavý a třífázový proud a s pohonem stlačeným
vzduchem, v různých provedeních (např. s ochranou pro
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu) a o různých
výkonech. Čerpací jednotky jsou dodávány v rozdílných
materiálech, s různými typy utěsnění a s různými tvary
oběžného kola. Tím lze dosáhnout optimálního typu čerpadla
pro každý druh použití v závislosti na dopravním množství,
dopravní výšce a na vlastnostech čerpané kapaliny.

1.1 Rozsah dodávky
Balení čerpadla může současně obsahovat i objednané
příslušenství. Zkontrolujte proto pečlivě kompletnost dodávky
podle dodacího listu.

1.2 Rok výroby
Rok výroby lze zjistit v poli pro sériové číslo. Zde jsou k
sériovému číslu pomocí pomlčky připojena poslední dvě čísla
roku výroby (např. -10 pro rok 2010).

CZ
2. Provedení

3. Pracovní podmínky

2.1 Čerpací jednotka

3.1 Odolnost čerpacích jednotek

Čerpací jednotky z polypropylenu (PP), polyvinyldenfluoridu
(PVDF), hliníku (Alu) nebo z nerezové oceli (Niro 1.4571)
jsou podle požadavku na dopravní množství a dopravní výšku
vybaveny buď axiálním (písmeno R v popisu čerpadla) nebo
radiálním (písmeno L v popisu čerpadla) oběžným kolem,
a dále ve dvou provedeních utěsnění, buď bezucpávkové
(označení DL) nebo utěsnění mechanickou ucpávkou (GLRD).
Čerpadla z Hastelloy C jsou zásadně bezucpávková a jsou
vybavena buď axiálním oběžným kolem (R) nebo radiálním
oběžným kolem (L).
Čerpací jednotky mohou být instalovány pouze ve svislé
poloze.

Čerpací jednotky slouží k čerpání čistých, zakalených,
agresívních i neagresívních kapalin, přičemž však použité
materiály čerpací jednotky musí být odolné vůči čerpanému
médiu.
Přezkoušejte před uvedením do provozu pomocí odolnostních
tabulek (např. Lutz-odolnostní tabulky) a seznamu použitých
materiálů tabulka 1 (viz str. 37), zda je čerpací jednotka
vhodná k čerpání dané kapaliny.

2.2 Čerpací jednotka RE pro úplné vyčerpání sudů
Čerpací jednotky RE pro úplné vyčerpání sudů, dodávané v
polypropylenu (PP) a v nerezové oceli (Niro 1.4571), slouží
k úplnému vyprázdnění sudů a zásobníků.
Díky možnosti překrytí sacího otvoru čerpadla klapkou
může být za běhu čerpadla uzavřeno jeho sání. To zabrání
následnému vytečení média ven po vypnutí motoru. Uzavírání
a otevírání sání čerpadla se ovládá ručně pákou v horní
části čerpadla.
Čerpací jednotky RE jsou opatřeny mechanickou ucpávkou
a radiálním oběžným kolem.
Čerpací jednotky mohou být instalovány pouze ve svislé
poloze.

2.3 Čerpací jednotka MP s možností míchání

3.2 Teplota kapaliny
Teplota kapaliny nesmí překročit hodnoty uvedené v
tabulce 2 (viz str. 38).

3.3 Viskozita
Čerpání viskóznějších kapalin vyžaduje od pohonného motoru
vyšší výkon. Viskóznější média snižují dopravní množství i
dopravní výšku čerpadla. Aby nedošlo k přetížení motoru,
musí být dodrženy hranice maximální viskozity kapaliny,
uvedené v tabulce 3 (viz str. 39).

3.4 Hustota
Čerpání kapalin s vyšší specifickou vahou vyžaduje od motoru
vyšší výkon. Čerpání látek s vyšší hustotou snižuje dopravní
výšku a dopravní množství. Aby nedošlo k přetížení motoru,
musí být dodrženy hranice maximální hustoty dle tabulky 4
(viz str. 40).

Čerpací jednotky MP s možností míchání, dodáváné v
polypropylenu (PP) a v nerezové oceli (Niro 1.4571), slouží
k míchání kapalin v sudech a zásobnících.
Překrytím nebo otevřením míchacích otvorů v trubici čerpací
jednotky lze ovlivnit míchací účinek. Při uzavřeném stavu
čerpadlo čerpá. Při otevřeném stavu čerpadlo čerpá a
promíchává.
Otevírání nebo uzavírání otvorů se ovládá manuálně pákou
v horní části čerpadla.
Míchací efekt se ještě zvýší, pokud dojde během míchání k
uzavření výtlaku čerpadla (např. uzavřením výdejní pistole
nebo uzavíracím kohoutem apod.).
Čerpadla MP s možností míchání jsou dodávána s
mechanickou ucpávkou nebo bezucpávková.
Čerpací jednotky mohou být instalovány pouze ve svislé
poloze.
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4. Uvedení do provozu

4.4 Maximální ponorná délka

4.1 Připojení k motoru

Musí být zaručeno, že čerpadlo nebude ponořeno do kapaliny
hlouběji než ke svému výtokovému hrdlu (viz obr. 4).

Vypnutý motor se nasadí na čerpací jednotku. Lehkým
otáčením motoru docílíme zapadnutí unašeče na motoru do
spojky na čerpací jednotce. Nyní otáčením ručního kola (pravý
závit) spojíme pevně motor s čerpací jednotkou (viz obr. 1).

4.2 Upevnění čerpací jednotky
Čerpací jednotky musí stále stát svisle v otvoru zátky sudu, aby
bylo zabráněno převrácení prázdného sudu nebo zásobníku.
Stabilitu čerpadla lze zajistit např. sudovým adaptérem nebo
emisním adaptérem z programu příslušenství Lutz.
Při stacionárním použití čerpacích jednotek z hliníku nebo
z nerezové oceli s ponornou délkou větší než 1200 mm je
výhodné použít stavební přírubu (viz obr. 2 - poz.1). Čerpací
jednotky z umělé hmoty delší než 1200mm by měly být pro
stacionární provoz vždy vybaveny stavební přírubou.
V zásobnících s kapalinou v pohybu – způsobeným např.
mícháním nebo turbulentním prouděním kapaliny – musí
být čerpací jednotky dodatečně upevněny i v dolní části (viz
obr. 2- poz. 2).
Při stacionárním použití sudového čerpadla v
prostředí s nebezpečím výbuchu věnujte
pozornost kapitole 9!

4.3 Mechanické zatížení čerpací jednotky
Ohnutí čerpací jednotky mechanickým zatížením omezuje
funkčnost čerpací jednotky a zkracuje dobu její životnosti.
Je třeba proto vyloučit tlakové a tahové síly na výtokovém
díle (viz obr. 3).
Ohýbací momenty MB na výtokovém díle jsou omezeny
následujícími hodnotami:
Materiál čerpadla
Polypropylen (PP)
Polyvinylidenfluorid
(PVDF)
Hliník (Alu)
Nerezová ocel
(Niro 1.4571)
Hastelloy C (HC)
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Maximální ohýbací
moment MB
10 Nm
20 Nm
20 Nm
30 Nm
30 Nm

4.5 Použití sacího koše
U kapalin s hrubými nečistotami je bezpodmínečně nutné
používat sací koš. Vláknité látky, které by se mohly dostat
do blízkosti rotujících částí čerpadla, musí být odstraněny z
blízkosti oběžného kola (viz obr. 5).

5. Obsluha
5.1 Bezezbytkové vyčerpání
Aby bylo dosaženo vyčerpání sudu je třeba nechat čerpadlo
tak dlouho v běhu, až se úplně přeruší proud kapaliny.
Nakloněním sudu a umístěním sacího otvoru k místu nátoku
zbytku kapaliny dosáhneme optimálního vyčerpání sudu.

5.2 Bezezbytkové vyčerpání čerpadlem RE
Uzavírání a otevírání sacího otvoru je ovládáno manuálně.
U čerpací jednotky RE-Niro pomocí páčky A (viz obr. 6). U
čerpací jednotky RE-PP pomocí dvou páček A a B (viz. obr.
7). Páčky se nachází pod ručním kolem.
Po ukončení čerpání se při běžícím motoru uzavře pootočením
páčky sání čerpadla (viz obr. 6 + 7 – poz. 1).
Čerpací jednotku s nasátou kapalinou lze po vypnutí motoru
vytáhnout ze sudu a vložit do dalšího sudu. Pro uvolnění
kapaliny z čerpací jednotky je třeba jen uvolnit ruční páčku
(viz obr. 6 + 7 – poz. 2).
Upozornění:
Pozice páčky „0“
= Čerpací jednotka uzavřena
Pozice páčky „I“
= Čerpací jednotka otevřena
Viz označení na čerpací jednotce

CZ
5.3 Míchání čerpadlem MP

6. Skladování

Nastavení míchání/čerpání se provádí manuálně páčkou A,
umístěnou pod ručním kolem. Vedle páčky ukazuje nápis
(mix, pump) se šipkou směr otáčení páčky pro požadovanou
funkci. V režimu míchání (mix) má čerpadlo omezený výkon
(viz obr. 8).
Míchací efekt se ještě zvýší, pokud dojde během míchání k
uzavření výtlaku čerpadla (např. uzavřením výdejní pistole
nebo uzavíracím kohoutem apod.).

Uložte Vaše čerpadlo na chráněném a lehce přístupném
místě.
Čerpací jednotky z polypropylenu (PP) mají být chráněny
před delším působením ultrafialového záření (viz. obr. 9).

Před zapnutím motoru je třeba dát pozor na to, v jaké
pozici se nachází ovládací páčka. Pokud jsou míchací
otvory nad hladinou čerpané látky, hrozí nebezpečí
vystříknutí látky. Míchejte jen při uzavřeném víku
nádoby.

Čerpací jednotka PP 41 GLRD:
U čerpadel s mechanickou ucpávkou může vniknout
malé množství kapaliny do vodící trubice hřídele. Před
uskladněním obraťte proto krátce čerpadlo sacím
koncem vzhůru, aby kapalina mohla vytéct. Pozor u
agresivních kapalin !

5.4 Běh nasucho
O běh nasucho se jedná tehdy, pokud čerpadlo nečerpá
absolutně žádnou kapalinu. Čerpací jednotky s mechanickou
ucpávkou nesmí běhat nasucho. Bezucpávkové čerpací
jednotky smí běhat nasucho max. 15 minut. Běh nasucho
lze kontrolovat dozorem nad čerpadlem nebo pomocnými
technickými prostředky (např. hlídače průtoku).

5.5 Vytažení čerpadla
Čerpadlo vytahujte ze sudu opatrně, aby čerpaná kapalina
mohla vytéct z čerpadla a z hadice zpět do sudu.
Čerpadlo se zbytky čerpané kapaliny nikdy neskladujte
naležato, ale svisle, např. v závěsném zařízení. Přitom musí
být zabráněno tomu, aby zbytky čerpané látky, zvláště u
nebezpečných látek, neodkapávaly z čerpadla volně na zem.

Čerpadlo RE pro úplné vyčerpání:
Před uložením čerpadlo vyprázdněte a skladujte
pouze s páčkou v pozici „I“.

7. Údržba
Před údržbovými pracemi je třeba zkontrolovat, zda
je čerpadlo zcela vyprázdněno. Při používání
výdejních pistolí může po uzavření pistole a vypnutí
motoru zůstat ještě zbytek kapaliny v čerpadle.
Po čerpání agresivních, lepivých, krystalizujících nebo
znečištěných látek je vhodné čerpadlo propláchnout a vyčistit.
Pokud během provozu vytéká z otvoru pod ručním kolem
čerpaná látka, je třeba čerpadlo ihned vypnout a nechat
opravit (viz obr. 10).
U bezucpávkových čerpacích jednotek se dle materiálu
čerpací jednotky nachází v dolní části jednotky jeden nebo
dva oválné otvory. Pro funkčnost čerpací jednotky je třeba
bezpodmínečně dbát na to, aby tento otvor (otvory) měly
volný průchod.
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7.1 Návod k výměně držáku ucpávky čerpadla PP 41 GLRD

7.2 Návod k výměnně distančního pouzdra čerpadel PVDF a Alu

8. Opravy
Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis. Používejte pouze originální náhradní díly Lutz.
Před zpětným zasláním přístroje je třeba dbát následujících pokynů:
• Zbytky média v přístroji mohou ohrozit životní prostředí a lidské zdraví. Přístroj zcela vyprázdněte, následně propláchněte
a vyčistěte.
• Sdělte nám, prosím, jaká kapalina byla čerpána. K zásilce přiložte prosím odpovídající bezpečnostní list.
18
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9. Čerpací jednotky určené do prostředí s
nebezpečím výbuchu
9.1 Označení
II 1/2 G IIB T4

9.2 Všeobecné
Čerpací jednotky Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD,
Niro 41-R-DL, Niro 41-L-DL, RE-Niro 41-L-GLRD,
MP-Niro 41-R/L-GLRD, HC42-R DL a HC 42-L DL slouží k
čerpání vznětlivých kapalin, které patří do skupiny výbušnosti
IIA a IIB a teplotních tříd T1 až T4, z přenosných nádob.
Vnější část čerpací jednotky mezi sacím otvorem a výtlačným
hrdlem odpovídá kategorii 1.
Vnější část čerpadla mezi výtlačným hrdlem a spojovacím
dílem pro připojení motoru a vnitřní díl čerpací jednotky při
provedení GLRD (při čerpání odpovídajícím způsobem je
kryta čerpanou kapalinou) odpovídá kategorii 2.

9.3 Zvláštní podmínky
Při použití sudového čerpadla se musí včechny stavební díly
dodatečně upevněné na spojovacím díle (spojka, převodovka,
pohonný motor apod.) nacházet mimo přenosnou nádobu.
Přitom musí být splněny požadavky podle třídy přístrojů. II
(oddíl IIB) kategorie 2, teplotní třída T4.
Pohonný motor (elektrický nebo na stlačený vzduch) nesmí
překročit výkon 0,88 kW a otáčky 17.000 1/min.
Sudové čerpadlo nesmí být pevně zabudováno do nádoby
Provoz čerpadla musí být během čerpání hlídán, aby fáze
běhu nasucho nebo volného běhu byly omezeny na provozně
nezbytné minimum.

9.4 Vyrovnání potenciálu a uzemnění
Před uvedením čerpadla do provozu je bezpodmínečně nutné
vyrovnat elektrický potenciál v systému čerpadlo-nádoba, ze
které se čerpá – nádoba, do které se čerpá.
Stejného potenciálu mezi čerpadlem a vyprazdňovanou
nádobou se dosáhne použitím uzemňovacího kabelu (obj.č.
0204-994). Pro lepší vodivost je třeba odstranit z okraje
nádoby zbytky barev a nečistot.
Vodivého propojení vyprazdňované a plněné nádoby se
dosáhne umístěním obou nádob na vodivý podklad, např.
vodivý rošt apod..
Stejně tak musí být zajištěno dobré vodivé propojení nádoby
a podkladu.

Vysvětlivky:
(1) uzemňovací kabel, (2a) vodivý podklad nebo spojení obou nádob
uzemňovacím kabelem, (2b) galvanické spojení ( nízký přechodový odpor
k zemi), (3) vodivá hadice, (4) vodivé připojení hadice k výdejní pistoli,
(5) čerpací jednotka pro zónu 0, (6) motor bez možnosti dotyku
kovových částí, (7) výdejní pistole

9.5 Vodivé hadice / hadicová šroubení
V každém případě z důvodu vzniku elektrostatického náboje
musí být hadice, která je připojena na výtlak čerpadla,
dostatečně elektricky vodivá.
Elektrický ohmický odpor mezi armaturami – v tomto případě
mezi čerpací jednotkou a tankovací pistolí – nesmí, podle typu
hadice, překročit dovolené hodnoty .
1. Označení hadic se symbolem „M“
Dovolená hodnota ≤ 102 Ω (viz obr. 11)
2. Označení hadic se symbolem „Ω“
Dovolená hodnota ≤ 106 Ω (viz obr. 12)
Hadicové šroubení musí zajišťovat dobrý vodivý přechod
mezi hadicí a čerpací jednotkou, jakož i mezi hadicí a výdejní
pistolí. Výdejní pistole musí také být vodivá.
Pokud se výjmečně nejedná o takový případ, je
bezpodmínečně nutné separátní uzemnění všech vodivých
částí (např. pomocí kovových čelistí na konci hadice.
Spojení od vodivých hadic s armaturami k hadicovému
připojení –vedení vyžaduje příslušné označení a
přezkoušení dle DIN EN 12 115. Použité pistole musí
být vyzkoušeny společně s hadicovým vedením.
Kontrolu je třeba provést i po opravě pistole.
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9.6 Předpisy pro ochranu před výbuchem

Pro elektrická zařízení pracující v prostředí s nebezpečím
výbuchu je třeba, aby uživatel dbal řady bezpečnostních
předpisů. Následně je uváděn přehled důležitých předpisů.
Uvnitř Evropské Unie platí:
- Směrnice 1999/92/EG o minimálních předpisech pro
zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti práce, týkající se
pracovníků ohrožených možnou výbušnou atmosférou
- EN 1127-1
Výbušná atmosféra a ochrana proti výbuchu – díl 1: Základy
a metodika
- EN 13463-1
Neelektrická zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu – díl 1: Základní metody a požadavky
- EN 13463-5
Neelektrická zařízení pro použití v prostředí s
nebezpečím výbuchu – díl 5: Ochrana bezpečnou
konstrukcí.
- Nařízení (EU) 1272/2008 (CLP)
Dále mohou platit navíc i národní předpisy a směrnice.

9.8 Objasnění zón nebezpečí při použití čerpadla
v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Uvnitř sudu nebo nádoby je zásadně zóna 0.
- Rozhraní mezi zónou 0 a zónou 1 je otvor zátky sudu resp.
horní hrana nádoby.
- Prostory, kde dochází k přečerpávání nebo stáčení spadají
trvale do zóny 1.
- Pro sudová a nádržová čerpadla z toho plyne:
1. K čerpání vznětlivých kapalin smějí být použity pouze
čerpací jednotky patřící do zařízení skupiny II, kategorii
1/2 G. Tyto čerpací jednotky splňují předpisy pro použití
v zóně 0.
2. Provoz motorů určených pro provoz v prostředí s
nebezpečím výbuchu, jedno jakého krytí, není v
prostoru zóny 0 povolen. Výjimky mohou povolit pouze
místní autorizované úřady dozoru.
3. Motory LUTZ řady ME v provedení „Pevný závěrZajištěné provedení” splňují předpisy pro zařízení
skupiny II, kategorie 2 G. Motory mohou být použity v
zóně 1.

9.9 Schopnost zpětného vysledování

9.7 Klasifikace zón v prostředí s nebezpečím
výbuchu

Výrobky firmy Lutz Pumpen pro prostředí s nebezpečím
výbuchu jsou označeny individuálním sériovým číslem, které
slouží ke zpětnému vysledování výrobku. Z tohoto čísla lze
zjistit rok výroby a provedení výrobku.

Pro prostředí s nebezpečím výbuchu, vzniklého hořlavými
plyny, parami nebo mlhou, platí:
a) Zóna 0 zahrnuje prostředí, kde nebezpečná výbušná
atmosféra trvá stále nebo dlouhodobě.
b) Zóna 1 zahrnuje prostředí, kde je třeba počítat s
příležitostným výskytem výbušné atmosféry.
c) Zóna 2 zahrnuje prostředí, kde je třeba počítat s občasným
a současně krátkodobým výskytem výbušné atmosféry.

U tohoto výrobku se jedná o výrobek určený pro prostředí s
nebezpečím výbuchu. Z tohoto důvodu a s přihlédnutím ke
směrnici ATEX 94/9/EU je nutno učinit specifická opatření
pro zpětné vysledování výrobku k Vašemu dodavateli a k
Vašemu odběrateli.
Systém kvality řízení firmy Lutz-Pumpen, certifikovaný
rozhodnutím dle ATEX, zaručuje toto zpětné vysledování až
k prvnímu odběrateli.
S výjimkou případů, kdy je smluvně stanoveno jinak, jsou
povinny všechny osoby, které tyto produkty dodávají dále,
zavést takový systém, který umožní případné zpětné
vyhledání vadných výrobků.

Prostředí s nebezpečím výbuchu jsou taková místa, kde může
na základě místních a provozních poměrů vzniknout výbušná
atmosféra v množství, které hrozí nebezpečím. Tato místa
jsou rozdělena do několika zón
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ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

A kezelési utasítást a merülõrész kezelõjének a
motor üzembe helyezése elõtt el kell olvasnia és
az elõírásokat a motor üzemeltetése alatt be kell
tartania.
A merülõrész elõírás szerinti üzemeltetési helyzete
függõleges állapotban van.
A szivattyú kezelõjének veszélyes folyadékok
(pl. maró, forró, mérgezõ, stb. anyagok) továbbítása
során megfelelõ védõöltözéket, arcmaszkot vagy
védõszemüveget, védõkötényt és védõkesztyût kell
viselnie. Szükség esetén használjon emisszióvédo
rendszert.
Ügyelni kell arra, hogy minden csatlakozásnak és
szerelvénynek meghúzott állapotban kell lennie.
A szállított folyadék hõmérsékletére, viszkozitására és
sûrûségére vonatkozó határértékeket be kell tartani.
Erosen szennyezett folyadéknál használjon lábszurot.
A szivattyú bemeneti nyílásába nyúlni tilos!
A szivattyút tilos szárazon üzemeltetni!
Üzemelés közben a tartály alacsony folyadékszintje
esetén a szivattyúlábnál spriccelhet. Veszélyes
folyadékok alkalmazása esetén a tartályt lefedéssel
használja.
Vegye figyelembe a motor kezelési utasításait is.

A polipropilénbõl (PP), poli(vinilidénfluorid)-ból (PVDF)
és alumíniumból (Alu) készült merülõrészekre a fentieken
túlmenõen a következõk is érvényesek:
1. A szivattyút robbanásveszélynek kitett területen tilos
üzemeltetni!
2. Gyúlékony folyadék szállítására nem szabad a motort
alkalmazni.
Gyúlékony folyadékok besorolása a (EG) 1272/2008
(CLP) szabályozás alapján történik. Gyúlékony folyadékok
szállításánál az üzemi biztonsági előírásokat és a következő
pontokat kell figyelembe venni:
1. Csak nemesacél (Niro 1.4571) vagy Hastelloy C (HC)
szivattyúkat használjunk.
2. Csak robbanásvédett hajtómotort szabad alkalmazni!
3. A szivattyút csak mozgatható tartályoknál szabad
alkalmazni!
4. A szivattyúzási mûvelet megkezdése elõtt a merülõrész
és a tartály között azonos potenciálú (ekvipotenciális)
kapcsolatot kell kialakítani.
5. Vezetõképes nyomócsöveket kell alkalmazni.
6. A szivattyút mûködés közben állandóan ellenõrzés
alatt kell tartani!
7. A szivattyú javítása csak arra feljogosított mûhelyben
vagy a gyártónál történhet.
A helyszínen érvényes balesetvédelmi elõírásokat
feltétlenül be kell tartani.
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1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Az elektromos hordó- és tartályszivattyú egy
hajtómotorból és egy merülõrészbõl áll. A szivattyú
mûködtetésére különbözõ kivitelû (pl. robbanásvédett)
és teljesítményû váltóáramú, forgóáramú és sûrített
levegõvel hajtott motorokat lehet alkalmazni. A merülõrész
különbözõ szerkezeti anyagokból készülhet, és többféle
tömítési lehetõséggel és szállítókerék-kialakítással
kerül forgalomba. Ennek következtében a szivattyú
a szállítandó mennyiség, a szállítási magasság és a
folyadék tulajdonságai által megszabott kívánalmaknak
a legteljesebben képes megfelelni.

1.1 A szállítmány tartalma
A csomagolás a konkrétan megrendelt alkatrészeket
tartalmazza. Ezért kérjük, hogy a szállítmány teljességét
a megrendelés alapján ellenõrizze.

1.2 Gyártási év
A gyártási éve a készülék gyártási számának mezõjén
látható. A kötõjel után, a gyártási év utolsó két számjegye
a gyári szám után lett csatlakoztatva (pl.: -10 a 2010
évre utal).
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2. A Merülõrész
2.1 Merülõrész
A polipropilénbõl (PP), poli(vinilidénfluorid)-ból (PVDF),
alumíniumból (Alu) vagy rozsdamentes acélból (Niro
1.4571, SS 1.4571) készült merülõrészeket a szállítandó
mennyiségnek és a szállítási magasságnak megfelelõen
vagy axiális szállítókerékkel (betûjele R), vagy radiális
szállítókerékkel (betûjele L) szereljük fel, s kétfajta tömítési
kivitelben (tömítésmentes, német rövidítéssel DL, angol
rövidítéssel SL, vagy csúszógyûrûs tömítéssel, német
rövidítéssel GLRD, angol rövidítéssel MS) szállítjuk.
A Hastelloy C (HC) merülõszárak alapvetõen
tömítésmentesek és egy axiális rotorral (R) vagy egy
radiális járókerékkel (L) van kialakítva.
A merülõrészeket csak függõleges helyzetben szabad
használni.

2.2 Maradék nélküli merülõrész, RE
A polipropilénbõl (PP) vagy rozsdamentes acélból (Niro
1.4571) készült maradék nélküli merülõrész a hordók és
tartályok tökéletes leürítésére szolgál.
A merülõrészen belül található záróedény leeresztése
révén a szivattyúlábat a szivattyúmotor mûködése közben
is el lehet zárni. Ez meggátolja, hogy a már felszívott
folyadék visszafolyjon a hordóba vagy a tartályba
a szivattyú leállítása után. A záróedény zárása vagy
nyitása kézzel történik, a kézikerék alatt található kar
segítségével.
Az RE-merülõrész radiális szállítókerékkel és
csúszógyûrûs tömítéssel kerül forgalomba.
A merülõrészeket csak függõleges helyzetben szabad
használni.

3. ÜZEMELTETÉSI KÖRÜLMÉNYEK
3.1 A merülõrész ellenállóképessége
A merülõrész tiszta, zavaros, agresszív és nem agresszív
folyadékok szállítására egyaránt alkalmas, a használt
szerkezeti anyagnak azonban a szállított közeggel
szemben ellenállónak kell lennie.
Az alkalmassági táblázat ( pl. Lutz- alkalmassági táblázat)
és a szerkezeti anyagok táblázata 1 (lásd 37. oldal)
segítségével ellenõrizze, hogy a merülõrész a szállítandó
közegnek megfelel-e.

3.2 A közeg hõmérséklete
A közeg hõmérséklete nem lépheti túl az alábbi táblázatban
megadott értékeket (ld. táblázat 2; 38. oldal).

3.3 Viszkozitás
Sûrûn folyó folyadékok szállítása a hajtómotortól
nagyobb teljesítményt követel meg. Viszkózus szállított
folyadékok esetén csökken a szállítási magasság és a
szállított mennyiség. Annak érdekében, hogy a motort
túl ne terheljük, a következõ viszkozitási határokat be
kell tartani: (lásd 3 táblázat; 39 oldal).

3.4 Sûrûség
Nagy fajsúlyú folyadékok szállítása a hajtómotortól
nagyobb teljesítményt követel meg. Nagyobb fajsúlyú
szállított folyadékok esetén csökken a szállítási magasság
és a szállított mennyiség. A motor túlterheltsége ellen
csak fajlagos sûrûségû közegeket (lásd 4. táblázat;
40 oldal) alkalmazhatunk.

2.3 Keverõ merülõrész, MP
A polipropilénbõl (PP) vagy rozsdamentes acélból (Niro
1.4571) készült keverõ merülõrész a hordókban és a
tartályokban lévõ folyadékok keverésére szolgál.
A keverés hatásfokát a keverõnyílások nyitásával vagy
zárásával lehet befolyásolni. Amikor a keverõnyílások
zárva vannak, a szivattyú folyadékot szállít. A
keverõnyílások nyitott állapotában a szivattyú keveri és
szállítja a közeget.
A keverõnyílások nyitása és zárása kézzel történik, a
kézikerék alatt található kar segítségével.
A keverési hatásfok javítható, ha a szivattyú kimenetét
keverés alatt zárva tartjuk (pl. zárva van a töltõpisztoly,
vagy a kieresztõ csap, stb.).
Keverõs merülõszárak MP csúszógyûrûs tömítéssel vagy
tömítés mentesen vannak kialakítva.
A merülõrészeket csak függõleges helyzetben szabad
használni.
23

HU
4. ÜZEMBE HELYEZÉS

4.4 Maximális merülési mélység

4.1 A motor szerelése

Biztosítani kell, hogy a szivattyú ne merülhessen
mélyebbre, mint a kiömlõnyílás magassága (lásd
kép 4).

A kikapcsolt szivattyúmotort felszereljük a merülõrészre.
A motor enyhe elforgatása révén érhetjük el, hogy a
menesztõ helyesen illeszkedjen a kupplungba. Most már
csak szorosan össze kell kötni egymással a motort és
a merülõrészt, ami a jobbmenetû kézikerékkel történik
(lásd kép 1).

4.2 A merülõrész rögzítése
A merülõrésznek mindig függõlegesen kell a zárólyukba
illeszkednie, hogy ezáltal üres hordók és tartályok
esetében a felborulást megakadályozzuk. Ennek
megkönnyítésére szolgál a Lutz-féle hordó-adapter vagy
a kicsordulásmentes hordó-adapter.
Ha a szivattyú alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
készült és merülési mélysége több, mint 1200 mm
(kb. 47 hüvelyk), akkor állandó beépítés mellett elõnyõs
egy beépítési karima használata (lásd kép 2 – Poz .1.).
Mûanyagból készült és 1200 mm-nél nagyobb merülési
mélységû merülõrészek állandó beépítése esetén
általában stabilitási okok miatt is beépítési karimát kell
alkalmazni.
Ha a merülõrész olyan tartályba nyúlik bele, amelyben (akár
keverés miatt, akár turbulens beömlés következtében)
mozgásban lévõ folyadék van, akkor a merülõrészt a
fentiek mellett az alsó részén egy kiegészítõ rögzítéssel
is el kell látni (lásd kép 2 – Poz .2.).
Ha hordóra szerelt szivattyút alkalmaznak
állandó beépítés mellett robbanásveszélynek
kitett környezetben, akkor a 9. fejezetben
foglaltakat is figyelembe kell venni!

4.3 A merülõrész mechanikai terhelése
A merülõrésznek mechanikai terhelés következtében elõálló
meggörbülése, elhajlása csökkenti mûködõképességét és
élettartamát. Ezért el kell kerülni, hogy a kinyúló részre
nyomó- vagy húzóerõk hassanak (lásd kép 3).
A kinyúló részen mérhetõ hajlító nyomaték (MB) nem
lépheti túl az alábbi határértéket:
A szivattyú szerkezeti anyaga

maximális hajlító
nyomaték MB

Polipropilén (PP)

10 Nm

Poli (vinilidénfluorid) (PVDF)

20 Nm

Alumínium (Alu)

20 Nm

Rozsdamentes acél (SS 1.4571) 30 Nm
Hastelloy C (HC)
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30 Nm

4.5 Talpszûrõ alkalmazása
Olyan folyadékok esetében, amelyben durva mechanikai
szennyezõdések találhatók, feltétlen talpszûrõt kell
alkalmazni. Az olyan szöveteket és szálas anyagokat,
amelyek a szivattyú forgó részeire fel tudnak tekeredni,
távol kell tartani a szállító elemektõl (lásd kép 5).

5. ÜZEMELTETÉS
5.1 A maradék leeresztése
Annak érdekében, hogy a tartályban lévõ
folyadékmaradékot le tudjuk ereszteni, a szivattyúzási
mûveletnek mindaddig kell tartania, míg a folyadékáram
teljesen meg nem szûnik. A tartály megdöntése és a
szivattyú szívónyílásának a legmélyebben lévõ ponthoz
illesztése révén érhetõ el a legtökéletesebb leürítés.

5.2 A maradék leeresztése RE merülõrésszel
A záróedény nyitása és zárása kézzel történik. Erre a célra
az RE Niro kivitelû merülõrésznél egy kar szolgál (felsõ
kép, „A“) (lásd kép 6). Az RE PP kivitelû merülõrésznél
két kar található (ld. az alsó ábrán, „A“ és „B“) (lásd
kép 7). A karok a kézikerék alatt helyezkednek el.
A szivattyúzási mûvelet befejeztével a záróedényt
járó motor mellett a kar elfordításával lezárjuk (lásd
kép 6+7 – Poz. 1.).
A motor kikapcsolása után a merülõrészt a felszívott
folyadékkal együtt kiemeljük és a következõ tartályba
tesszük. A merülõrész leeresztéséhez a kart meghúzzuk,
ezáltal meglazul és visszafordítható kiindulási helyzetébe
(lásd kép 6+7 – Poz. 2.).
Kérjük, hogy figyeljenek a következõkre:
A kar „0“ állása = a merülõrész lezárva
A kar „I“ állása
= a merülõrész nyitva
Ld. a merülõrészen található jelölést.
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5.3 Keverés MP merülõrésszel

6. TÁROLÁS

A keverés/szivattyúzás beállítása kézzel történik, egy kar
segítségével (jele: „A“), ami a kézikerék alatt található.
A kar mellett egy felirat van („mix“ = keverés, „pump“
= szivattyúzás), a nyíl mutatja, hogy melyik irányba kell
elforgatni a kart a kívánt mûvelethez. Keverés üzemmódban
(„mix“) a szivattyú csökkentett teljesítménnyel szállít csak
folyadékot (lásd kép 8).
A keverési hatásfok javítható, ha a szivattyú kimenetét
keverés alatt zárva tartjuk (pl. zárva van a töltõpisztoly,
vagy a kieresztõ csap, stb.).

A szivattyút védett, ugyanakkor könnyen hozzáférhetõ
helyen kell tárolni.
Polypropylen (PP) merülõrészeket a hosszabb UV-fény
besugárzásától óvjuk meg (lásd kép 9).

A motor bekapcsolása elõtt meg kell gyõzõdni
arról, hogy a kar a kívánt mûveletnek megfelelõ
állásban van-e. Ha a keverõnyílás a folyadékszint
fölött található, akkor fennáll a kispriccelés
veszélye. Keverést csak a hordó lefedése után
szabad végezni!

5.4 Szárazon járatás
Akkor beszélünk szárazon járatásról, ha a szivattyú
abszolút semmi folyadékot nem szállít. Csúszõgyûrûs
tömítésû merülõrészeket nem szabad szárazon
járatni. Tömítésmentes merülõrészek max. 15
percig szabad szárazon járatni. Ez vagy felügyelet
melletti munkavégzéssel, vagy technikai segédlettel
(pl. áramlásfigyelõvel) történhet.

5.5 A merülõrész kiemelése
A merülõrészt mindig óvatosan kell a tartályból kiemelni,
nehogy a szivattyúcsõben és a vezetékrendszerben
található folyadék a tartályba vissza tudjon folyni.
A folyadékkal nedvesített merülõrészt sohasem szabad
fekve tárolni, mindig fel kell akasztani egy falitartóra.
Veszélyes folyadékok szállítása után mindig ügyelni kell
arra, hogy meggátoljuk, hogy a folyadék maradékai a
felfüggesztés következtében a padlóra csepegjenek.

Maradék nélküli merülõrész, RE:
A megõrzés elõtt kiüríteni és csak az „I” karállásban
raktározni.
Merülõrész PP 41 GLRD:
A csúszógyûrûs tömítésû merülõrészeknél
elõfordulhat, hogy a tengelyvezetõ csõhöz egy
kis folyadék bekerülhet. A megõrzésre kerülõ
merülõrészt röviden a fejére állítani, hogy a
folyadék ki tudjon folyni. Figyelem agresszív
folyadékoknál!

7. KARBANTARTÁS
A karbantartási munkák elõtt meg kell gyõzõdni
arról, hogy a merülõrészt teljesen leürítették-e.
Töltõpisztoly alkalmazása esetén a pisztoly zárása
és a motor kikapcsolása között még folyadék
maradhat vissza a merülõrészben.
Célszerû, ha a merülõrészt agresszív, ragadós,
kikristályosodó vagy szennyezett folyadékok szállítása
után kiöblítjük és kitisztítjuk. Amennyiben a merülõrészen
található kézikerék alatt folyadék szivárog ki, akkor a
szivattyút azonnal le kell kapcsolni és meg kell javítani
(lásd kép 10).
Tömítésmentes merülõrész esetén a merülõrész szerkezeti
anyagától függõen egy vagy két ovális nyílás található
a szivattyú talprésze fölött. A szivattyú kifogástalan
mûködése érdekében feltétlenül ügyelni kell arra, hogy
ezek a nyílások szabadon átjárhatóak legyenek.
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7.1 Összeszerelési utasítás PP 41-GLRD merülõrész csúszógyûrû tartó cseréjéhez

7.2 Összeszerelési utasítás PVDF és Alu merülõrész távtartó hüvelyhez

8. JAVÍTÁS
Bármilyen javítást csak a gyártó, vagy a gyártó által feljogosított szakműhely végezhet. Csak eredeti Lutz-gyártmányú
tartalékalkatrészeket szabad használni!
A készülék visszaküldése előtt a következőkre kell figyelni:
• A készülékben visszamaradó maradékok a környezet és emberek egészségét károsíthatja. Ürítse ki a készüléket teljesen, öblítse
és tisztítsa ki utána.
• Hozza tudomásunkra, milyen folyadék lett vele szállítva. Mellékeljen a szállításhoz egy megfelelő biztonsági adatlapot.
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9. ROBBANÁSVÉDETT MERÜLÕRÉSZ
9.1 Besorolás
II 1/2 G IIB T4

9.2 Általános tudnivalók
A Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD, Niro 41-R DL, Niro
41-L DL, RE Niro 41-L GLRD, MP Niro 41-R/L GLRD,
HC 42-R DL és HC 42-L DL merülőszárak gyúlékony
folyadékok hordózható hordókból való szállítására
szolgál, amik a IIA és IIB robbanásveszélyes és a T1 és
T4 hőmérsékleti osztályba sorolhatók be.
A merülõrész kívülre esõ része a szívónyílás és
nyomóoldal között az 1 kategóriát képviseli.
A merülõrész kívülre esõ része, a nyomóoldal és motor
csatlakozórészei közé esõ rész, és a GLRD típusú
merülõrészek belülre esõ részei (rendeltetésszerû
teljesítmény a szállítandó közegen keresztül lefedve)
2. kategóriát képviseli.

9.3 Különleges feltételek
Hordószivattyú alkalmazása esetén, minden csatlakozó
részt az utólagosan beépített építõrészekbõl ( kuplung,
meghajtás, motor) a hordózható tartályon kívül kell lennie.
Ekkor a készülékcsoport II (IIB besorolás), kategória 2,
T4 hõmérsékleti osztály elõírásait kell betartani.
A meghajtómotor (elektromos vagy sûrített levegõ
meghajtású) a 0,88 kW teljesítményt és a 17.000 1/min
fordulatot nem lépheti túl.
A hordószivattyút helyhez kötötten nem alkalmazható.
A szivattyú üzemelését a szivattyúzás közben úgy kell
felügyelni, hogy üzemelés közben fellépõ esetleges
szárazon futás és üresjáratot a lehetõ legkisebb idõre
csökkenteni.

9.4 Potenciálkiegyenlítés és földelés
A szivattyú üzembe helyezése elõtt föltétlenül el kell
végezni az elektromos potenciál-kiegyenlítést a szivattyú,
a leürítendõ tartály és a feltöltendõ tartály alkotta
rendszerben.
A szivattyú és a leeresztendõ tartály között azonos
potenciált úgy érhetünk el, ha felcsíptetjük a potenciálkiegyenlítõ kábelt (rendelési száma: 0204-994).
A jobb elektromos vezetõképesség érdekében a
felcsíptetési helyekrõl távolítsuk el a festéket és a
szennyezõdéseket.
A leürítendõ és a feltöltendõ tartály közötti elektromos
vezetõ kapcsolatot elektromosan vezetõképes padozattal
(pl. vezetõképes ráccsal) biztosíthatunk.
Jó elektromos vezetõképességû kapcsolatnak kell a
tartályok és a padozat között is fennállnia.

Magyarázat az ábrához:
(1) Potenciál-kiegyenlítõ kábel, (2a) Elektromosan vezetõképes
padozat, vagy mindkét hordóhoz csatlakozó potenciál
kiegyenlítõ kábel, (2b) Galvanikus kapcsolat (kisebb átmeneti
ellenállás a földhöz), (3) Elektromosan vezetõképes tömlõ,
(4) A tömlõ és a tömlõcsatlakozás közötti elektromosan
vezetõképes kötés, (5) „0“ zónára engedélyezett merülõrész,
(6) Motor, meg nem érinthetõ fémrészekkel, (7) Töltõpisztoly

9.5 Elektromosan vezetõképes tömlõk és
tömlõcsatlakozások
A hordószivattyú nyomóoldalára csatlakoztatott tömlõ minden esetben –tekintettel az elektrosztatikus feltöltõdöttségre
–elegendõen elektromosan vezetõképesnek kell lennie.
Az armatúrák közti ohm ellenállás – ez esetben a
merülõrész és a csapolópisztoly között – a tömlõtípusnak
megfelelõen a határértéket nem lépheti át.
1. Tömlõ ismertetõjele „M” szimbólummal.
Határérték ≤ 102 Ω (lásd 11 kép)
2. Tömlõ ismertetõjele „Ω” szimbólummal.
Határérték ≤ 106 W (lásd 12 kép)
A csõ becsatlakozási részénél jó elektromos
vezetõképességû átmenetet kell biztosítani a tömlõ és
a merülõrész között, valamint a tömlõ és a töltõpisztoly
között. A csapolópisztolynak is mindenképpen
vezetõképesnek kell lennie.
Ha kivételesen nem ez az eset, akkor minden vezetõképes
részre (pl. a tömlõvég fém szájrésze) külön földelés
mindenképen szükséges.
A vezetõképes tömlõ bekötése armatúrákkal a
csõvezetékbe megköveteli a ismertetõjelet és az
ellenõrzést a DIN EN 12 115 alapján. Alkalmazott
csapolópisztolyokat a tömlõvezetékkel együtt
ellenõriztetni kell. Az ellenõrzés a csapolópisztoly
javítása után is szükséges.
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9.6 Robbanásvédelemre vonatkozó elõírások
Robbanásveszélyes területen mûködtetett elektromos
berendezésekre számos elõírás érvényes. A következõ
felsorolás egy áttekintést biztosít a lényeges
elõírásokhoz.
Az európai Unión belül érvényes:
- Irányelv 1999/92/EG az egészségvédelem javításának
legkisebb elõírásai és a munkavállaló biztonsága, ami
a robbanásveszélyes atmoszférán keresztül veszélyben
lehetnek.
- EN 1127-1
Robbanásra hajlamos atmoszféra – robbanásvédelem
–1. rész: Alapok és módszertan
- EN 13463-1
Nem elektromos készülékek használata robbanásveszélyes területen - 1. rész: alapveto módszertan és
követelmény
- EN 13463-5
Nem elektromos készülékek használata robbanásveszélyes területen - 5. rész: Véd a biztos építésmódon
át
- Szabályozás (EG) 1272/2008 (CLP)
Kiegészítõ nemzetközi elõírások és irányelvek továbbra
is érvényesek.

9.7 Zónabesorolás robbanási veszélynek kitett
területekre
A robbanási veszélynek kitett területek olyan területek,
ahol a helyi és üzemi körülmények alapján robbanóképes
atmoszféra alakulhat ki veszélyt okozó méretekben. Több
zónákban kerülnek felosztásra.
Éghetõ gázok, gõzök vagy ködök következtében robbanási
veszélynek kitett területekre a következõk érvényesek:
a) A „0“ zónába tartoznak azok a területek, amelyeken
belül állandóan vagy huzamosabb idõn keresztül
veszélyes, robbanásképes atmoszféra uralkodik.
b) A „1“ zónába tartoznak azok a területek, amelyeken
belül azzal kell számolni, hogy esetenként veszélyes,
robbanásképes atmoszféra áll elõ.
c) A „2“ zónába tartoznak azok a területek, amelyeken belül
azzal kell számolni, hogy veszélyes, robbanásképes
atmoszféra csak ritkán, és akkor is csak rövid ideig
áll elõ.
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9.8 A zónabesorolás magyarázata gyúlékony
folyadékoknak hordóból történőszivattyúzása
esetén
- Egy hordó vagy egy tartály belsejében általában „0“
zóna uralkodik.
- A „0“ zóna és az „1“ zóna közötti választóvonalat a
hordó zárónyílása, illetve a tartály felsõ széle jelenti.
- Az olyan tereket, ahol áttöltést vagy kitöltést végeznek,
általában az „1“ zónába kell sorolni.
- A fentiek tehát a hordóból és tartályból történõ
szivattyúzás esetére vonatkoztatva azt jelentik, hogy:
1. Gyúlékony folyadékok szállítására II.
készülékcsoport, 1/2 G kategória alkalmazható.
Ezek megfelelnek a „0“ zónában való felhasználás
elõírásainak.
2. A „0“ zónában semmilyen motort nem szabad
alkalmazni, akármilyen védettségi fokozattal
rendelkezik is. Ez alól kivételt csak a helyi felügyeleti
hatóságok tehetnek.
3. Az ME sorozatba tartozó „nyomásbiztos tokozásu,
fokozottan biztonságos“ Lutz-motorok megfelelnek
a II. készülékcsoport, 2 G kategória elõírásainak.
Az „1“ zónában alkalmazhatóak.

9.9 Visszakövethetõség
A Lutz Pumpen cég robbanásbiztos berendezéseit
egy egyéni szériaszámmal látták el, amely a
visszakövethetõséget szolgálja. Ebbõl a számból
megállapítható a gyártási év és a készülék kivitelezése.
Ennél a terméknél egy robbanásbiztos készülékrõl van
szó. Ezt illetõen és az ATEX 94/9/EG irányvonalának
figyelembevételével megtörténtek a specifikus
intézkedések, hogy a készüléknek visszakövethetõségét
a korábban- vagy utólag bekapcsolt területen biztosítani
tudják. Az ATEX-határozattal ellátott QM-rendszerünk
biztosítja ezt a visszakövethetõséget az elsõ kiszállítás
helyéig. Kivéve egy ellenkezõleg szóló szerzõdéses
határozat esetében minden személy, aki ezt a készüléket
továbbszállítja, köteles egy olyan rendszert bevezetni,
amely lehetõvé teszi a hibás készülékek egy esetlegesen
szükséges visszahívási akcióját.
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Všeobecné bezpečnostné pokyny

1. Všeobecné

Návod na použitie je potrebné pred uvedením
zariadenia do prevádzky prečítať a počas prevádzky
dodržiavať uvedené bezpečnostné pokyny.
1. Čerpadlo môže byť prevádzkované len vo zvislej
polohe
2. Obsluha musí používať pri čerpaní nebezpečných
kvapalín (napr. horúcich, leptajúcich, jedovatých apod.)
zodpovedajúce ochranné pomôcky, ochranný odev,
okuliare, rukavice apod. Použite prípadne ochranné
systémy proti úniku emisií.
3. Preskúšajte pred uvedením do prevádzky pevnosť
všetkých spojení a pripojení.
4. Dodržujte hraničné hodnoty maximálnej teploty, viskozity
a hustoty čerpanej kvapaliny.
5. Pri čerpaní veľmi znečistených kvapalín používajte sací
kôš.
6. Nedotýkajte sa sacieho otvoru čerpadla.
7. Spustenie ako aj chod čerpadla nasucho nieje v žiadnom
prípade dovolené.
8. Pri prevádzke môže pri nízkom stave hladiny v nádrži
dochádzať k striekaniu média v dolnej časti čerpadla. Pri
čerpaní nebezpečných kvapalín používajte nádrž s vekom.
9. Oboznámte sa s návodom na použitie pre motor.

Elektrické sudové čerpadlo sa skladá z pohonného motora
a z čerpacej jednotky. Pre pohon čerpadla sú k dispozícii
motory na striedavý a trojfázový prúd a s pohonom na stlačený
vzduch, v rôznych prevedeniach ( napr. s ochranou pre použitie
v prostredí s nebezpečím výbuchu) a s rôznymi výkonmi.
Čerpacie jednotky sú dodávané v rozdielnych materiáloch, s
rôznymi typmi tesnení a s rôznymi tvarmi obehového kolesa.
Tým možno dosiahnuť optimálny typ čerpadla pre každý druh
použitia v závislosti na dopravnom množstve, dopravnej výške
a na vlastnostiach čerpanej kvapaliny.

Nasledujúce pokyny platia pre čerpadlá z polypropylénu (PP),
polyvinyidenfluoridu (PVDF) a hliníka (Alu):
1. Čerpadlo nesmie byť používané v prostredí s nebezpečím
výbuchu.
2. Nesmú byť čerpané žiadne vznetlivé látky.
Klasifikácia vznetlivých kvapalín sa vykonáva podľa smernice
(EU) 1272/2008 (CLP). Pri čerpaní vznetlivých kvapalín je
potrebné dodržiavať prevádzkovo-bezpečnostné predpisy
a nasledujúce body:
1. Používajte jedine čerpacie jednotky z nerezu (Niro 1.4571)
alebo Hastelloy C (HC).
2. Používajte len motory určené do prostredia s nebezpečím
výbuchu.
3. Je povolená prevádzka len v prenosných nádobách.
4. Pred zapnutím čerpadla vyrovnajte rozdiel potenciálov
medzi čerpadlom a zásobníkom.
5. Používajte len vodivé hadice
6. Čerpadlo nesmie pracovať bez dozoru.
7. Opravy čerpadla môže vykonávať len autorizovaná dielňa
alebo výrobca.
Je potrebné dodržiavať predpisy na ochranu zdravia platné
v krajine použitia.
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1.1 Rozsah dodávky
Balenie čerpadla môže súčasne obsahovať aj objednané
príslušenstvo. Skontrolujte preto dôkladne kompletnosť
dodávky podľa dodacieho listu.

1.2 Rok výroby
Rok výroby je možné zistiť v poli pre sériové číslo. Tu sú k
sériovému číslu pomocou pomlčky pripojené posledné dve
čísla roku výroby (napr. – 10 pre rok 2010).
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2. Čerpacie jednotky

3. Pracovné podmienky

2.1 Čerpacia jednotka

3.1 Odolnosť čerpacích jednotiek

Čerpacie jednotky z polypropylénu (PP), polyvinyldenfluoridu
(PVDF), hliníka (Alu) alebo z nerezovej ocele (Niro 1.4571) sú
podľa požiadavky na dopravné množstvo a dopravnú výšku
vybavené buď axiálnym (písmeno R v popise čerpadla) alebo
radiálnym (písmeno L v popise čerpadla) obehovým kolesom,
a ďalej vo dvoch prevedeniach utesnenia, buď bezupchávkové
(označenie DL) alebo utesnenie mechanickou upchávkou
(GLRD).
Čerpadlá z Hastelloy C sú zásadne bezupchávkové a sú
vybavené alebo axiálnym obežným kolesom (R) alebo
radiálnym obežným kolesom (L).
Čerpacie jednotky môžu byť inštalované len vo zvislej polohe.

Čerpacie jednotky slúžia na čerpanie čistých, zakalených,
agresívnych a neagresívnych kvapalín, pričom však použité
materiály čerpacej jednotky musia byť odolné voči čerpanému
médiu.
Preskúšajte pred uvedením do prevádzky pomocou
odolnostných tabuliek (napr. Lutz-odolnostné tabuľky) a
zoznamu použitých materiálov tabuľka 1 (viď str. 37), či
je čerpacia jednotka vhodná na čerpanie danej kvapaliny.

3.2 Teplota kvapaliny
Teplota kvapaliny nesmie prekročiť hodnoty uvedené v
tabuľke 2 (viď str. 38).

2.2 Čerpacia jednotka RE pre úplné vyčerpanie
suda.

3.3 Viskozita

Čerpacie jednotky RE pre úplné vyčerpanie suda, dodávané
v polypropyléne (PP) a v nerezovej oceli (Niro 1.4571), slúžia
k úplnému vyprázdneniu sudov a zásobníkov.
Vďaka možnosti prekrytia sacieho otvoru čerpadla klapkou
môže byť za chodu čerpadla uzavreté jeho sanie. To zabrání
následnému vytečeniu média von po vypnutí motora.
Uzavieranie a otváranie sania čerpadla sa ovláda ručne
pákou v hornej časti čerpadla.
Čerpacie jednotky RE sú vybavené mechanickou upchávkou
a radiálnym obehovým kolesom.
Čerpacie jednotky môžu byť inštalované len vo zvislej polohe.

3.4 Hustota

Čerpanie viskóznejších kvapalín vyžaduje od pohonného
motora vyšší výkon. Viskóznejšie média znižujú dopravné
množstvo a dopravnú výšku čerpadla. Aby nedošlo k
preťaženiu motora, musia byť dodržané hranice maximálnej
viskozity kvapaliny, uvedené v tabuľke 3 (viď str. 39).

Čerpanie kvapalín s vyššou špecifickou váhou vyžaduje
od motora vyšší výkon. Čerpanie látok s vyššou hustotou
znižuje dopravnú výšku a dopravné množstvo. Aby nedošlo
k preťaženiu motora, musia byť dodržané hranice maximálnej
hustoty podľa tabuľky 4 (viď str. 40).

2.3 Čerpacia jednotka MP s možnosťou miešania
Čerpacie jednotky MP s možnosťou miešania, dodávané v
polypropyléne (PP) a v nerezovej oceli (Niro 1.4571), slúžia
na miešanie kvapalín v sudoch a zásobníkoch.
Prekrytím alebo otvorením miešacích otvorov v trubici
čerpacej jednotky možno ovplyvniť miešací účinok. Pri
uzavretom stave čerpadlo čerpá. Pri otvorenom stave
čerpadlo čerpá a premiešava.
Otváranie alebo uzatváranie otvorov sa ovláda manuálne
pákou v hornej časti čerpadla.
Miešací efekt sa ešte zvýší, pokiaľ dôjde počas miešania k
uzavretiu výtlaku čerpadla (napr. uzavretím výdajnej pištole
alebo uzavieracím kohútom apod.).
Čerpadlá MP s možnosťou miešania sú dodávané s
mechanickou upchávkou alebo bezupchávkové.
Čerpacie jednotky môžu byť inštalované len vo zvislej polohe.
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4. Uvedenie do prevádzky

4.4 Maximálna ponorná dĺžka

4.1 Pripojenie k motoru

Musí byť zaručené, že čerpadlo nebude ponorené do
kvapaliny hlbšie než ku svojmu výtokovému hrdlu (viď obr. 4).

Vypnutý motor sa nasadí na čerpaciu jednotku. Ľahkým
otáčaním motorom docielíme zapadnutie unášača na motore
do spojky na čerpacej jednotke. Teraz otáčaním ručného
kolesa (pravý závit) spojíme pevne motor s čerpacou
jednotkou (viď obr. 1).

4.2 Upevnenie čerpacej jednotky
Čerpacie jednotky musia stále stáť zvislo v otvore zátky
suda, aby bolo zabránené prevráteniu prázdneho suda
alebo zásobníka. Stabilitu čerpadla možno zaistiť napr.
sudovým adaptérom alebo emisným adaptérom z programu
príslušenstva Lutz.
Pri stacionárnom použití čerpacích jednotiek z hliníka alebo
z nerezovej ocele s ponornou dĺžkou väčšou než 1200 mm
je výhodné použiť stavebnú prírubu (viď obr.2 - poz.1).
Čerpacie jednotky z umelej hmoty dlhšie než 1200mm by
mali byť pre stacionárnu prevádzku vždy vybavené stavebnou
prírubou.
V zásobníkoch s kvapalinou v pohybe – spôsobeným napr.
miešaním alebo turbulentným prúdením kvapaliny – musia
byť čerpacie jednotky dodatočne upevnené aj v dolnej časti
(viď obr. 2- poz. 2)
Pri stacionárnom použití sudového čerpadla v
prostredí s nebezpečím výbuchu venujte
pozornosť kapitole 9!

4.3 Mechanické zaťaženie čerpacej jednotky
Ohnutie čerpacej jednotky mechanickým zaťažením
obmedzuje funkčnosť čerpacej jednotky a skracuje dobu jej
životnosti. Preto je potrebné vylúčiť tlakové a ťahové sily na
výtokovom diele ( viď obr. 3).
Ohýbacie momenty MB na výtokovom diele sú obmedzené
nasledujúcimi hodnotami:
Materiál čerpadla
Polypropylén (PP)
Polyvinyldenfluorid (PVDF)
Hliník (Alu)
Nerezová oceľ (Niro 1.4571)
Hastelloy C (HC)
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Maximálny ohýbací
moment MB
10 Nm
20 Nm
20 Nm
30 Nm
30 Nm

4.5 Použitie sacieho koša
Pri kvapalinách s hrubými nečistotami je bezpodmienečne
potrebné používať sací kôš. Vláknité látky, ktoré by sa mohli
dostať do blízkosti rotujúcich častí čerpadla, musia byť
odstránené z blízkosti obehového kolesa (viď obr. 5).

5. Obsluha
5.1 Bezzvyškové vyčerpanie
Aby bolo dosiahnuté vyčerpanie suda, je potrebné nechať
čerpadlo tak dlho v chode, až sa úplne preruší prúd kvapaliny.
Naklonením suda a umiestnením sacieho otvoru k miestu
nátoku zvyšku kvapaliny dosiahneme optimálne vyčerpanie
suda.

5.2 Bezzvyškové vyčerpanie
čerpadlom RE
Uzatvánie a otváranie sacieho otvoru je ovládané manuálne.
Pri čerpacej jednotke RE-Niro pomocou páčky A (viď obr.
6). Pri čerpacej jednotke RE-PP pomocou dvoch páčiek A a
B (viď. obr. 7). Páčky sa nachádzajú pod ručným kolesom.
Po skončení čerpania sa pri zapnutom motore pootočením
páčky uzavrie sanie čerpadla (viď obr. 6 + 7 – poz. 1).
Čerpaciu jednotku s nasatou kvapalinou možno po vypnutí
motora vytiahnuť zo suda a vložiť do ďalšieho suda. Pre
uvolnenie kvapaliny z čerpacej jednotky je potrebné len uvolniť
ručnú páčku (viď obr. 6 + 7 – poz. 2).
Upozornenie:
Pozícia páčky „0“
= Čerpacia jednotka
		 uzavretá
Pozícia páčky „I“
= Čerpacia jednotka
		 otvorená
Viď označenie na čerpacej jednotke
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5.3 Miešanie čerpadlom MP

6. Skladovanie

Nastavenie miešania/čerpania sa vykonáva manuálne
páčkou A, umiestnenou pod ručným kolesom. Vedľa páčky
ukazuje nápis (mix, pump) so šípkou smer otáčania páčky pre
požadovanú funkciu. V režime miešania (mix) má čerpadlo
obmedzený výkon (viď obr. 8).
Miešací efekt sa ešte zvýší, pokiaľ dôjde počas miešania k
uzavretiu výtlaku čerpadla (napr. uzavretím výdajnej pištole
alebo uzavieracím kohútom apod.) .

Uložte vaše čerpadlo na chránenom a ľahko prístupnom
mieste.
Čerpacie jednotky z polypropylénu (PP) majú byť chránené
pred dlhším pôsobením ultrafialového žiarenia (viď obr. 9).

Pred zapnutím motora je potrebné dať pozor na to, v
akej pozícii sa nachádza ovládacia páčka. Pokiaľ sú
miešacie otvory nad hladinou čerpanej látky, hrozí
nebezpečie vystreknutia látky. Miešajte len pri
uzavretom veku nádoby.

Čerpacia jednotka PP 41 GLRD:
Pri čerpadlách s mechanickou upchávkou môže
vniknúť malé množstvo kvapaliny do vodiacej trubice
hriadele. Pred uskladnením obráťte preto nakrátko
čerpadlo sacím koncom dohora, aby kvapalina mohla
vytiecť. Pozor pri agresívnych kvapalinách!

5.4 Chod nasucho
O chod nasucho sa jedná vtedy, keď čerpadlo nečerpá
aboslútne žiadnu kvapalinu. Čerpacie jednotky s mechanickou
upchávkou nemôžu byť ponechané v chode nasucho.
Bezupchávkové čerpacie jednotky môžu byť ponechané
v chode nasucho max. 15 minút. Chod nasucho možno
kontrolovať dozorom nad čerpadlom alebo pomocnými
technickými prostriedkami (napr. zariadenie na sledovanie
prietoku).

5.5 Vytiahnutie čerpadla
Čerpadlo vyťahujte zo suda opatrne, aby čerpaná kvapalina
mohla vytiecť z čerpadla a z hadice spät do suda.
Čerpadlo so zbytkami čerpanej látky nikdy neskladujte
naležato, ale zvisle, napr. v závesnom zariadení. Pritom
musí byť zabránené tomu, aby zvyšky čerpanej látky, zvlášť
pri nebezpečných látkach, neodkvapkávali z čerpadla voľne
na zem.

Čerpadlo RE pre úplné vyčerpanie:
Pred uložením čerpadlo vyprázdnite a skladujte len s
páčkou v pozícii „I“.

7. Údržba
Pred údržbovými prácami je potrebné skontrolovať,
či je čerpadlo celkom vyprázdnené. Pri používaní
výdajných pištolí môže po uzavretí pištole a vypnutí
motora zostať ešte zvyšok kvapaliny v čerpadle.
Po čerpaní agresívnych, lepivých, kryštalizujúcich alebo
znečistených látok je vhodné čerpadlo prepláchnuť a vyčistiť.
Pokiaľ počas prevádzky vyteká z otvoru pod ručným kolesom
čerpaná látka, je potrebné čerpadlo ihneď vypnúť a nechať
opraviť (viď obr. 10).
Pri bezupchávkových čerpacích jednotkách sa podľa materiálu
čerpacej jednotky nachádza v dolnej časti jednotky jeden
alebo dva oválné otvory. Pre funkčnosť čerpacej jednotky je
potrebné bezpodmienečne dbať na to, aby tento otvor (otvory)
mali voľný priechod.
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7.1 Návod na výmenu držiaka upchávky čerpadla PP 41 GLRD

7.2 Návod na výmenu dištančného púzdra čerpadiel PVDF a Alu

8. Opravy
Opravy môže vykonávať len výrobca alebo autorizovaný servis. Používajte len originálne náhradné diely Lutz.
Pred spätným odoslaním prístroja je potrebné dodržať nasledovné pokyny :
• Zbytky média v prístroji môžu ohroziť životné prostredie. Prístroj úplne vyprázdnite, následne prepláchnite a vyčistite.
• Oznámte nám, prosím aká kvapalina bola čerpaná. K zásielke priložte prosím zodpovedajúci bezpečnostný list.
34
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9. Čerpacie jednotky určené do prostredia s
nebezpečím výbuchu
9.1 Označenie
II 1/2 G IIB T4

9.2 Všeobecné

Čerpacie jednotky Niro 41-R-GLRD, Niro 41-L-GLRD, Niro
41-R-DL, Niro 41-L-DL, RE-Niro 41-L-GLRD, MP-Niro
41-R/L-GLRD, HC 42-R DL a HC 42-R DL slúžia pre čerpanie
vznetlivých kvapalín, ktoré patria do skupiny výbušnosti IIA a
IIB a teplotných tried T1 až T4, z prenosných nádob.
Vonkajšia časť čerpacej jednotky medzi sacím otvorom a
výtlačným hrdlom zodpovedá kategórii 1.
Vonkajšia časť čerpadla medzi výtlačným hrdlom a spojovacím
dielom pre pripojenie motora a vnútorný diel čerpacej jednotky
pri prevedení GLRD (pri čerpaní zodpovedajúcim zpôsobom je
krytá čerpanou kvapalinou) zodpovedá kategórii 2.

9.3 Zvláštne podmienky
Pri použití sudového čerpadla sa musia všetky stavebné
diely dodatočne upevnené na spojovacom diele (spojka,
prevodovka, pohonný motor apod.) nachádzat' mimo
prenosnú nádobu. Pritom musia byť splnené požiadavky
podľa triedy prístrojov. II (oddiel IIB) kategória 2, teplotná
trieda T4.
Pohonný motor (elektrický alebo na stlačený vzduch) nesmie
prekročiť výkon 0,88 kW a otáčky 17.000 1/min.
Sudové čerpadlo nesmie byť pevne zabudované do nádoby.
Prevádzka čerpadla musí byť počas čerpania dozorovaná,
aby fáza chodu nasucho alebo voľného chodu boli obmedzené
na prevádzkovo nevyhnutné minimum.

9.4 Vyrovnanie potenciálu a uzemnenie
Pred uvedením čerpadla do prevádzky je bezpodmienečne
nutné vyrovnať elektrický potenciál v systéme čerpadlonádoba, z ktorej sa čerpá – nádoba, do ktorej sa čerpá.
Rovnaký potenciál medzi čerpadlom a vyprázdňovanou
nádobou dosiahneme použitím uzemňovacieho kábla (obj.č.
0204-994). Pre lepšiu vodivosť je potrebné odstrániť z okraja
nádoby zbytky farieb a nečistôt.
Vodivé prepojenie vyprázdňovanej a plnenej nádoby
dosiahneme umiestnením oboch nádob na vodivý podklad,
napr. vodivý rošt apod.).
Rovnako musí byť zaistené dobré vodivé prepojenie nádoby
a podkladu.

Vysvetlivky:
(1) uzemňovací kábel, (2a) vodivý podklad alebo spojenie oboch nádob
uzemňovacím káblom, (2b) galvanické spojenie ( nízky prechodový
odpor k zemi), (3) vodivá hadica, (4) vodivé pripojenie hadice k výdajnej
pištoli, (5) čerpacia jednotka pre zónu 0, (6) motor bez možnosti dotyku
kovových častí, (7) výdajná pištoľ

9.5 Vodivé hadice / hadicové šroubenia

V každom prípade z dôvodu vzniku elektrostatického náboja
musí byť hadica, ktorá je pripojená na výtlak čerpadla,
dostatočne elektricky vodivá.
Elektrický ohmický odpor medzi armatúrami – v tomto prípade
medzi čerpacou jednotkou a tankovacou pištoľou – nesmie,
podľa typu hadice, prekročiť dovolené hodnoty.
1. Označenie hadíc so symbolom „M“
Dovolená hodnota ≤ 102 Ω (viď obr. 11)
2. Označenie hadíc so symbolom „Ω“
Dovolená hodnota ≤ 106 Ω (viď obr. 12)
Hadicové šroubenie musí zaisťovať dobrý vodivý prechod
medzi hadicou a čerpacou jednotkou, ako aj medzi hadicou
a výdajnou pištoľou. Výdajná pištoľ musí byť tiež vodivá.
Pokiaľ sa výnimočne nejedná o taký prípad, je bezpodmienečne
potrebné separátne uzemnenie všetkých vodivých častí (napr.
pomocou kovových čeľustí na konci hadice.
Spojenie vodivých hadíc s armatúrami hadicovými
pripojeniami –vedenie vyžaduje príslušné označenie
a prezkúšanie podľa DIN EN 12 115. Použité pištole
musia byť vyskúšané spoločne s hadicovým vedením.
Kontrolu je treba spraviť aj po oprave pištole.
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9.6 Predpisy pre ochranu pred výbuchom

pre elektrické zariadenia, pracujúce v prostredí s nebezpečím
výbuchu, je potrebné, aby užívateľ dodržiaval radu
bezpečnostných predpisov. Následne je uvádzaný prehľad
dôležitých predpisov.
Vo vnútri Európskej Únie platí:
- Smernica 1999/92/EG o minimálnych predpisoch pre
zlepšenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce, týkajúcej
sa pracovníkov ohrozených možnou výbušnou atmosférou.
- EN 1127-1
Výbušná atmosféra a ochrana proti výbuchu Diel 1: Základy a metodika
- EN 13463-1
Neelektrické zariadenia pre použitie v prostredi s
nebezpečím výbuchu - Diel 1: Základná metodika a
požiadavky
- EN 13463-5
Neelektrické zariadenia pre použitie v prostredi s
nebezpečím výbuchu - Diel 5: Ochrana bezpečnou
konštrukciou
- Nariadenie (EU) 1272/2008 (CLP)

9.8 Objasnenie zón nebezpečenstva pri použití
čerpadla v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

- Vo vnútri suda alebo nádoby je zásadne zóna 0.
- Rozhranie medzi zónou 0 a zónou 1 je otvor zátky suda
resp. horná hrana nádoby.
- Priestory, kde dochádza k prečerpávaniu alebo stáčaniu
spadajú trvale do zóny 1.
- Pre sudové a nádržové čerpadlá z toho vyplýva:
1. Pre čerpanie vznetlivých kvapalín môžu byť použité len
čerpacie jednotky patriace medzi zariadenia skupiny
II, kategórie 1/2 G. Tieto čerpacie jednotky splňujú
predpisy pre nasadenie v Zóne 0.
2. Prevádzka motorov určených pre prevádzku v prostredí
s nebezpečím výbuchu, jedno akého krytia, nieje v
priestore zóny 0 povolená. Výnimky môžu povoliť len
miestne autorizované úrady dozoru.
3. Motory LUTZ rady ME v prevedení „Pevný záverZaistené prevedenie” splňujú predpisy pre zariadenia
skupiny II, kategórie 2 G. Motory môžu byť použité v
Zóne 1.

Ďalej môžu platiť naviac aj národné predpisy a smernice.

9.9 Schopnosť spätného vysledovania

9.7 Klasifikácia zón v prostredí s nebezpečím
výbuchu

Výrobky firmy Lutz Pumpen pre prostredie s nebezpečenstvom
výbuchu sú označené individuálnym sériovým číslom, ktoré
slúži k spätnému vysledovaniu výrobku. Z tohoto čísla je
možné zistiť rok výroby a prevedenie výrobku.

Prostredia s nebezpečím výbuchu sú také miesta, kde môže
na základe miestnych a prevádzkových pomerov vzniknúť
výbušná atmosféra v množstve, ktoré hrozí nebezpečím.
Tieto miesta sú rozdelené do niekoľkých zón.
Pre prostredie s nebezpečím výbuchu, vzniknutého horľavými
plynmi, parami alebo hmlou, platí:
a) Zóna 0 zahrňuje prostredia, kde nebezpečná výbušná
atmosféra trvá stále alebo dlhodobo.
b) Zóna 1 zahrňuje prostredia, kde je potrebné rátať s
príležitostným výskytom výbušnej atmosféry.
c) Zóna 2 zahrňuje prostredia, kde je potrebné rátať s
občasným a súčasne krátkodobým výskytom výbušnej
atmosféry.
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U tohoto výrobku se jedná o výrobek určený pro prostředí
s nebezpečím výbuchu. Z tohoto dôvodu a s prihliadnutím
k smernici ATEX 94/9/EU je nutné urobiť špecifické opatrenia
pre spätné vysledovanie výrobku k Vašemu dodávateľovi a
k Vašemu odberateľovi.
Systém kvality riadenia firmy Lutz-Pumpen, certifikovaný
rozhodnutím podľa ATEX, zaručuje toto spätné vysledovanie
až k prvému odberateľovi.
S výnimkou prípadov, keď je zmluvne dohodnuté inak,
sú povinné všetky osoby, ktoré tieto produkty dodávajú
ďalej, zaviesť taký systém, ktorý umožní prípadné spätné
vyhľadanie vadných výrobkov.

PL

CZ

HU

SK

  / Tabulka 1 / Táblázat 1 / Tabuľka 1

Hastelloy C (HC)

 / Uhlík /
Szén / Uhlík

ETFE

SiC



















PP 41-…1) GLRD HC

PP 41-…1) MS HC





PP 41-…1) DL SS

PP 41-…1) SL SS





PP 41-…1) DL HC

PP 41-…1) SL HC







PVDF 41-…1) GLRD

PVDF 41-…1) MS





PVDF 41-…1) DL

PVDF 41-…1) SL





Alu 41-…1) GLRD

Alu 41-…1) MS









Alu 41-…1) DL

Alu 41-…1) SL









Niro 41-…1) GLRD

SS 41-…1) MS





Niro 41-…1) DL

SS 41-…1) SL



HC 42-…1) DL

HC 42-…1) SL

RE PP 41-…1) GLRD HC RE PP 41-…1) MS HC





RE SS 41-…1) MS






MP PP 50/41-…1) DL SS MP PP 50/41-…1) SL SS







MP PP 50/41-…1) DL HC MP PP 50/41-…1) SL HC



































































MP SS 41-R MS









1)







MP PP 50/41-…1) GLRD MP PP 50/41-…1) MS

MP Niro 41-R GLRD






RE Niro 41-…1) GLRD



FPM



PTFE

PP 41-…1) MS SS

Alu

PP 41-…1) GLRD SS

FEP

 ,
Nerezová ocel,
Rozsda mentes acél,
Niro (SS 1.4571)



PVDF



Opis
Popis
Leírás
Popis
en

PP



Opis
Popis
Leírás
Popis
de

RE PP 41-…1) GLRD SS RE PP 41-…1) MS SS

 / Keramika /
Oxidkerámia / Keramika

ęś ż
Materiály přicházející do styku s médiem
A merűlőrész anyaga
Materiály prichádzajúce do styku s médiom




























… = Oznaczenie literowe R lub L / Označení písmenem R nebo L / Ismertető betű R vagy L /Označenie písmenom R alebo L
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  / Tabulka 2 / Táblázat 2 / Tabuľka 2
Opis
Popis
Leírás
Popis
de

 
Max. teplota
Az alkalmazhatóság maximális hőmérséklete
Max. teplota

Opis
Popis
Leírás
Popis
en

°C

°F

PP 41-… GLRD SS

PP 41-… MS SS

50

122

PP 41-…1) GLRD HC

PP 41-…1) MS HC

50

122

PP 41-…1) DL SS

PP 41-…1) SL SS

50

122

PP 41-…1) DL HC

PP 41-…1) SL HC

50

122

PVDF 41-…1) GLRD

PVDF 41-…1) MS

100

212

PVDF 41-…1) DL

PVDF 41-…1) SL

100

212

Alu 41-…1) GLRD

Alu 41-…1) MS

100

212

Alu 41-…1) DL

Alu 41-…1) SL

100

212

Niro 41-…1) GLRD

SS 41-…1) MS

100

212

Niro 41-…1) DL

SS 41-…1) SL

100

212

HC 42-…1) DL

HC 42-…1) SL

120

248

RE PP 41-…1) GLRD SS

RE PP 41-…1) MS SS

50

122

RE PP 41-…1) GLRD HC

RE PP 41-…1) MS HC

50

122

RE Niro 41-…1) GLRD

RE SS 41-…1) MS

100

212

MP PP 50/41-…1) GLRD

MP PP 50/41-…1) MS

50

122

MP PP 50/41-…1) DL SS

MP PP 50/41-…1) SL SS

50

122

MP PP 50/41-…1) DL HC

MP PP 50/41-…1) SL HC

50

122

MP Niro 41-R GLRD

MP SS 41-R MS

100

212

1)

1)

1)

… = Oznaczenie literowe R lub L / Označení písmenem R nebo L / Ismertető betű R vagy L /Označenie písmenom R alebo L
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Przy pracy z cieczami palnymi, zwróć uwagę na temperaturę zapłonu.
U vznětlivých kapalin dbejte bodu vzplanutí.
Gyúlékony folyadéknál az égési pontot figyelembe kell venni.
U vznetlivých kvapalín dbajte bodu vzplanutia.
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  - Lepkość / Tabulka 3 - Viskozita / Táblázat 3 - Viszkozitás / Tabuľka 3 - Viskozita
Opis
Popis
Leírás
Popis
en

MI 4

MA/ME II 3

MA/ME II 5

MA/ME II 7

ME II 8

MD-1/-2/-3

B4/GT

Silnik1) / Motor 1)

Opis
Popis
Leírás
Popis
de
PP 41-R …2)

PP 41-R …2)

150

150

350

350

400

600

400

PP 41-L ...2)

PP 41-L …2)

500

500

800

800

800

850

400

PVDF 41-R ...2)

PVDF 41-R …2)

150

150

350

350

400

600

400

PVDF 41-L ...2)

PVDF 41-L …2)

500

500

800

800

800

850

400

Alu 41-R ...2)

Alu 41-R …2)

150

150

350

350

400

600

400

Alu 41-L ...2)

Alu 41-L …2)

500

500

800

800

800

850

400

Niro 41-R ...2)

SS 41-R …2)

350

200

550

400

650

400

400

Niro 41-L ...2)

SS 41-L …2)

500

350

700

500

750

500

500

HC 42-R DL

HC 42-R SL

350

200

550

400

650

400

400

HC 42-L DL

HC 42-L SL

500

350

700

500

750

500

500

RE PP 41-L GLRD ...2)

RE PP 41-L MS …2)

1000

800

1200

1000

1250

1000

1000

RE Niro 41-L GLRD

RE SS 41-L MS

700

500

900

700

950

700

600

MP PP 50/41-R ...2)

MP PP 50/41-R …2)

350

200

550

400

700

600

400

MP PP 50/41-L ...2)

MP PP 50/41-L …2)

500

500

800

800

800

850

400

MP Niro 41-R GLRD

MP SS 41-R MS

350

200

550

400

700

400

400

1)
2)






ś   / Údaje v mPas / Adatok mPas / Údaje v mPas
… = Identyfikacja opcjonalna / Libovolné označení / Opcionális jelölés / Ľubovoľné označenie
ś ś    ą  ż   ą ęść ęą ż  ³
U kapalin s vyšší specifickou hustotou než 1 kg/dm3 se snižují udané hodnoty viskozity.
1 kg/dm3 -nál nagyobb fajsúlyú folyadékok esetében a megadott viszkozitási értékek csökkennek!
Pri kvapalinách s vyššou špecifickou hustotou než 1 kg/dm3 sa znižujú udané hodnoty viskozity.
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  - Gęstość/ Tabulka 4 - Hustota / Táblázat 4 - Sűrűség / Tabuľka 4 - Hustota
Opis
Popis
Leírás
Popis
en

MI 4

MA/ME II 3

MA/ME II 5

MA/ME II 7

ME II 8

MD-1/-2/-3

B4/GT

Motor 1)

Opis
Popis
Leírás
Popis
de
PP 41-R …2)

PP 41-R …2)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,3

1,3

2

PP 41-L ...2)

PP 41-L …2)

1,4

1,6

1,8

1,9

1,8

1,8

2,2

PVDF 41-R ...2)

PVDF 41-R …2)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,3

1,3

2

PVDF 41-L ...2)

PVDF 41-L …2)

1,4

1,6

1,8

1,9

1,8

1,8

2,2

Alu 41-R ...2)

Alu 41-R …2)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,3

1,3

2

Alu 41-L ...2)

Alu 41-L …2)

1,4

1,6

1,8

1,9

1,8

1,8

2,2

Niro 41-R ...2)

SS 41-R …2)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,3

2

Niro 41-L ...2)

SS 41-L …2)

1,4

1,6

1,8

1,9

1,9

1,8

2,2

HC 42-R DL

HC 42-R SL

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,3

2

HC 42-L DL

HC 42-L SL

1,4

1,6

1,8

1,9

1,9

1,8

2,2

RE PP 41-L GLRD ...2)

RE PP 41-L MS …2)

1,6

1,7

2

2

2,1

2

2,2

RE Niro 41-L GLRD

RE SS 41-L MS

1,4

1,6

1,8

1,9

1,9

1,8

2,2

MP PP 50/41-R ...2)

MP PP 50/41-R …2)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,3

1,3

2

MP PP 50/41-L ...2)

MP PP 50/41-L …2)

1,4

1,6

1,8

1,9

1,8

1,8

2,2

MP SS 41-R MS

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,3

2

MP Niro 41-R GLRD

ś    ś           		
Údaje v kg/dm3 / při 3 m hadice 3/4" a otevřené výdejní pistoli 3/4".
1)
Adatok kg/dm3 -ben / Mérés 3 fm 3/4” tömlővel és nyitott 3/4” töltőpisztoly mellett.
1)
Údaje v kg/dm3 / pre 3 m hadice 3/4" a otvorenej výdajnej pištoli 3/4"
2)
… = Identyfikacja opcjonalna / Libovolné označení / Opcionális jelölés / Ľubovoľné označenie
1)



1)
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ś ęś    ą  ż   ą ść ęą ż  
U kapalin s viskozitou vyšší než 1 mPas se snižují udané hodnoty hustoty.
1 mPas-nál nagyobb viszkozitású folyadékok esetében a megadott sűrűség-értékek csökkennek!
Pri kvapalinách s viskozitou vyššou než 1 mPas sa znižujú udané hodnoty hustoty.
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Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności

Překlad originálního Prohlášení o shodě

Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że niżej wymieniony produkt jest zgodny z wymaganiami
podanych Dyrektyw UE.

Tímto prohlašujeme na výlučnou odpovědnost, že následující výrobek odpovídá všem příslušným nařízením
uvedených EU směrnic.

Producent:

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Výrobce:

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Produkt:

Pompa beczkowa i kontenerowa

Výrobek:

Sudová a nádržová čerpadla

Typy:

PP 41-R MS HC
PP 41-R MS SS
PP 41-R SL HC
PP 41-R SL SS
PVDF 41-R SL
PVDF 41-R MS
Alu 41-R SL
Alu 41-R MS
RE PP 41-L MS SS
MP PP 50/41-L SL SS
MP PP 50/41-R SL SS
MP PP 50/41-L MS

Typy:

PP 41-R GLRD HC
PP 41-R GLRD SS
PP 41-R DL HC
PP 41-R DL SS
PVDF 41-R DL
PVDF 41-R GLRD
Alu 41-R DL
Alu 41-R GLRD
RE PP 41-L GLRD SS
MP PP 50/41-L DL SS
MP PP 50/41-R DL SS
MP PP 50/41-L GLRD

PP 41-L MS HC
PP 41-L MS SS
PP 41-L SL HC
PP 41-L SL SS
PVDF 41-L SL
PVDF 41-L MS
Alu 41-L SL
Alu 41-L MS
RE PP 41-L MS HC
MP PP 50/41-L SL HC
MP PP 50/41-R SL HC
MP PP 50/41-MS

Odnośne Dyrektywy Europejskie:
Directive dla maszyn

PP 41-L GLRD HC
PP 41-L GLRD SS
PP 41-L DL HC
PP 41-L DL SS
PVDF 41-L DL
PVDF 41-L GLRD
Alu 41-L DL
Alu 41-L GLRD
RE PP 41-L GLRD HC
MP PP 50/41-L DL HC
MP PP 50/41-R DL HC
MP PP 50/41-R GLRD

Použité evropské směrnice:
2006/42/EC

Směrnice pro strojní zařízení

Stosowane normy zharmonizowane:

2006/42/EC

Použité harmonizované normy:

EN ISO 12100
EN 809

EN ISO 12100
EN 809

Osoba odpowiedzialna za dokumentację:

Zplnomocněná osoba pro problematiku dokumentace

Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim

Wertheim, 2018-11-08

Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim

Wertheim, 08.11.2018

Heinz Lutz, Dyrektor Generalny

Heinz Lutz, Výkonný ředitel

Eredeti komformitási nyilatkozat fordítása

Preklad originálneho Prehlásenia o zhode

Teljes felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy a következő termék a felsorolt EU-irányelvek minden
meghatározott rendelkezéseinek megfelel.

Týmto prehlasujeme na výlučnú zodpovednosť, že nasledujúci výrobok odpovedá všetkým príslušným
nariadeniam uvedených EU smerníc.

Gyártó:

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Výrobca:

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Termék:

Hordó- és tartályszivattyúk

Výrobok:

Sudové a nádržové čerpadlá

Típusok:

PP 41-R GLRD HC
PP 41-R GLRD SS
PP 41-R DL HC
PP 41-R DL SS
PVDF 41-R DL
PVDF 41-R GLRD
Alu 41-R DL
Alu 41-R GLRD
RE PP 41-L GLRD SS
MP PP 50/41-L DL SS
MP PP 50/41-R DL SS
MP PP 50/41-L GLRD

Typy:

PP 41-R GLRD HC
PP 41-R GLRD SS
PP 41-R DL HC
PP 41-R DL SS
PVDF 41-R DL
PVDF 41-R GLRD
Alu 41-R DL
Alu 41-R GLRD
RE PP 41-L GLRD SS
MP PP 50/41-L DL SS
MP PP 50/41-R DL SS
MP PP 50/41-L GLRD

PP 41-L GLRD HC
PP 41-L GLRD SS
PP 41-L DL HC
PP 41-L DL SS
PVDF 41-L DL
PVDF 41-L GLRD
Alu 41-L DL
Alu 41-L GLRD
RE PP 41-L GLRD HC
MP PP 50/41-L DL HC
MP PP 50/41-R DL HC
MP PP 50/41-R GLRD

Použité európske smernice:

Alkalmazott európai irányelvek:
EK-gép irányvonal

PP 41-L GLRD HC
PP 41-L GLRD SS
PP 41-L DL HC
PP 41-L DL SS
PVDF 41-L DL
PVDF 41-L GLRD
Alu 41-L DL
Alu 41-L GLRD
RE PP 41-L GLRD HC
MP PP 50/41-L DL HC
MP PP 50/41-R DL HC
MP PP 50/41-R GLRD

Smernica EÚ pre strojné zariadenia

2006/42/EG

2006/42/EC

Použité harmonizované normy:

Felhasznált harmonizált normák:

EN ISO 12100
EN 809

EN ISO 12100
EN 809

Splnomocnená osoba pre problematiku dokumentácie:

Dokumentációt engedélyezte:

Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim

Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim

Wertheim, 08.11.2018

Wertheim, 08.11.2018

Heinz Lutz, ügyvezető igazgató

Heinz Lutz, Výkonný riaditel'

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności

Překlad originálního Prohlášení o shodě

Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że niżej wymieniony produkt jest zgodny z wymaganiami
podanych Dyrektyw UE.

Tímto prohlašujeme na výlučnou odpovědnost, že následující výrobek odpovídá všem příslušným nařízením
uvedených EU směrnic.

Producent:

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Výrobce:

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Produkt:

Pompa beczkowa i kontenerowa

Výrobek:

Sudová a nádržová čerpadla

Typy

Osvědčení o zkoušce typu

PTB 00 ATEX 4119 X

Niro 41-R GLRD

PTB 00 ATEX 4119 X

SS 41-L MS

PTB 00 ATEX 4119 X

Niro 41-L GLRD

PTB 00 ATEX 4119 X

SS 41-R SL

PTB 00 ATEX 4111 X

Niro 41-R DL

PTB 00 ATEX 4111 X

SS 41-L SL

PTB 00 ATEX 4111 X

Niro 41-L DL

PTB 00 ATEX 4111 X

RE SS 41-L MS

PTB 00 ATEX 4123 X

RE Niro 41-L GLRD

PTB 00 ATEX 4123 X

MP SS 41-R/L MS

PTB 00 ATEX 4122 X

MP Niro 41-R/L GLRD

PTB 00 ATEX 4122 X

HC 42-R SL

PTB 03 ATEX 4002 X

HC 42-R DL

PTB 03 ATEX 4002 X

HC 42-L SL

PTB 03 ATEX 4002 X

HC 42-L DL

PTB 03 ATEX 4002 X

Odnośne Dyrektywy Europejskie

ATEX
Directive dla maszyn

Použité evropské směrnice

ATEX
Směrnice pro strojní zařízení

Typy

Zatwierdzenia typu

SS 41-R MS

1)

Stosowane normy zharmonizowane

2014/34/UE1)
2006/42/EC

EN ISO 12100:2010
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
2)

1)

Nie dotyczy wersji specjalnych bez oznakowania ATEX.

EN 13463-1:20092)
EN 13463-5:20112)

Použité harmonizované normy

Jeden lub więcej standardów związanych certyfikatem CE został
zastąpiony nową edycją. Deklarujemy, że produkty wymienione
powyżej są zgodne pod względem technicznym z wymienionymi
bieżącymi standardami.

Jednostka notyfikowana Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,
38116 Braunschweig, Niemcy dokonała testów i wydała certyfikaty wymienione powyżej.

EN ISO 12100:2010
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
2)

2014/34/EU1)
2006/42/EC

Neplatí pro speciální provedení bez označení ATEX.

EN 13463-1:20092)
EN 13463-5:20112)

Jedna nebo více norem, uvedených v příslušném EU-certifikátu typu,
byla/byly již nahrazena/nahrazeny novým vydáním. Prohlašujeme,
že výše uvedené výrobky technicky odpovídají uvedeným aktuálním
normám.

Notifikovaná osoba Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,38116 Braunschweig,
přezkoušela konstrukční vzorek a vystavila výše uvedené certifikáty.
Zplnomocněná osoba pro problematiku dokumentace:
Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim

Osoba odpowiedzialna za dokumentację: Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim

Wertheim, 08.11.2018

Wertheim, 08.11.2018

Heinz Lutz, Výkonný ředitel

Heinz Lutz, Dyrektor Generalny

Preklad originálneho Prehlásenia o zhode

Eredeti komformitási nyilatkozat fordítása
Teljes felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy a következő termék a felsorolt EU-irányelvek minden
meghatározott rendelkezéseinek megfelel.

Týmto prehlasujeme na výlučnú zodpovednosť, že nasledujúci výrobok odpovedá všetkým príslušným
nariadeniam uvedených EU smerníc.

Gyártó:

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Výrobca:

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Termék:

Hordó- és tartályszivattyúk

Výrobok:

Sudové a nádržové čerpadlá

Típusok

Európai közösségi mintaengedély

Niro 41-R GLRD

PTB 00 ATEX 4119 X

Niro 41-L GLRD

PTB 00 ATEX 4119 X

Niro 41-R DL

PTB 00 ATEX 4111 X

Niro 41-L DL

PTB 00 ATEX 4111 X

RE Niro 41-L GLRD

PTB 00 ATEX 4123 X

MP Niro 41-R/L GLRD

PTB 00 ATEX 4122 X

HC 42-R DL

PTB 03 ATEX 4002 X

HC 42-L DL

PTB 03 ATEX 4002 X

Alkalmazott európai irányelvek

ATEX
EK-gép irányvonal
1)

Felhasznált harmonizált normák

2014/34/EG1)
2006/42/EG

Nem vonatkozik az ATEX –jelölés nélküli speciális változatokra.

EN ISO 12100:2010
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
2)

EN 13463-1:20092)
EN 13463-5:20112)

Typy

Osvedčenie o skúške typu

Niro 41-R GLRD

PTB 00 ATEX 4119 X

Niro 41-L GLRD

PTB 00 ATEX 4119 X

Niro 41-R DL

PTB 00 ATEX 4111 X

Niro 41-L DL

PTB 00 ATEX 4111 X

RE Niro 41-L GLRD

PTB 00 ATEX 4123 X

MP Niro 41-R/L GLRD

PTB 00 ATEX 4122 X

HC 42-R DL

PTB 03 ATEX 4002 X

HC 42-L DL

PTB 03 ATEX 4002 X

Použité európske smernice

ATEX
Smernica EÚ pre strojné zariadenia
1)

Použité harmonizované normy

Egy vagy több a hozzá tartozó EG- építősorozat bevizsgálási engedély
nevezett normák már új kiadással helyettesítve lettek. Kijelentjük, hogy
a nevezett termékek megfelelnek a jelenlegi szakmai szabványoknak.

A Fizikai-Technikai Szövetségi Központ jegyzett hivatala, 0102 Bundesalle 100, 38116 Braunschweig,
ellenőrizte a mintadarabot és a fent felsorolt tanúsítványt kiállította.
Dokumentációt engedélyezte: Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim
Wertheim, 08.11.2018

EN ISO 12100:2010
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
2)

2014/34/EU1)
2006/42/EC

Neplatí pre špeciálne označenie bez označenia ATEX.

EN 13463-1:20092)
EN 13463-5:20112)

Jedna alebo viacej noriem, uvedených v príslušnom EU-certifikáte typu,
bola/boli už nahradená/nahradené novým vydaním. Prehlasujeme, že
vyššie uvedené výrobky technicky odpovedajú uvedeným aktuálnym
normám.

Notifikovaná osoba Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100,38116 Braunschweig,
preskúšala konštrukčnú vzorku a vystavila výše uvedené certifikáty.
Splnomocnená osoba pre problematiku dokumentácie:
Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim
Wertheim, 08.11.2018

Heinz Lutz, ügyvezető igazgató

Heinz Lutz, Výkonný riaditel'

PL

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel. (+49 93 42) 8 79-0
Fax (+49 93 42) 87 94 04
e-mail: info@lutz-pumpen.de
http://www.lutz-pumpen.de
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