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Eredeti használati utasítás fordítása
BÁZISMÉRŐ
Típus
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ST10
SL10
LM10
UN10
VA10
HC10

HDO080
HDO120
HDO200
HDO250P
HDO250
HDO400
HDO500

Használat előtt kérjük, olvassa el tájékoztatónkat!
A jövőbeni felhasználáshoz, őrízze meg.
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A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1. Ehhez az utasításhoz
Ez az utasítás
• egy része ennek a terméknek
• minden nevezett építősorozathoz érvényes
• leírja a biztos és megfelelő alkalmazást minden üzemi fázishoz

1.1 Fogalmak
Felhasználó: egyéni vagy szervezet, aki a terméket használja, pl.: ügyfél, üzemeltető, helyettes

1.2 Célcsoportok
Célcsoport

Feladat

Üzemeltető

►Ez az utasítás a termék felhasználási területén rendelkezésre álljon,
későbbi felhasználás esetén is.
►Az alkalmazott olvassa el és kövesse ezen utasításokat és a mellékelt
dokumentumokat is, különösképpen a biztonsági- és figyelmeztető
tudnivalókat.
►Vegye figyelembe a rendszerrel kapcsolatos további előírásokat és
elvárásokat.

Szakképzett személyzet,
szerelő

►Ezt az utasítást és a mellékelt dokumentumot figyelembe venni és
követni, különösképpen a biztonsági- és figyelmeztető tudnivalókat.

Tábl. 1: Cégcsoportok és azok feladatai

Dokumentumok

Cél

Használati utasítás kezelőegység

Biztonságos és rendeltetésszerű használat a kezelőegységnek
Kommunikációs modul funkcióinak beállítása és ellenőrzése.

Használati utasítás relémodul

Biztonsági és rendeltetésszerű használat a relémodulnak

Használati utasítás
kommunikációs modul

Biztonsági és rendeltetésszerű használat a kommunikációs modulnak

További használati utasítás

a vele szállított alkatrészekhez

Tábl. 2: Alkalmazható dokumentumok és célok

1.4 Figyelmeztetések és jelek
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1.3 Vonatkozó dokumentumok
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Figyelmeztetés

Veszélyszint

Elmulasztás következményei

VESZÉLY
FIGYELEM
VIGYÁZAT
ÉRTESÍTÉS

azonnal fenyegető veszély

halál, súlyos sérülés

lehetséges fenyegető veszély

halál, súlyos sérülés

lehetséges veszélyes helyzet

enyhe sérülés

lehetséges veszélyes helyzet

vagyoni kár

Tábl. 3: Figyelmeztetések és be nem tartás következményei

Jelek

i

Jelentése
Biztonsági előírások
► Kövessen minden intézkedést, amely a biztonsági jeleket tartalmazza, hogy elkerülje az
esetleges sérüléseket vagy halált.
Információ / ajánlás

►

Kezelési útmutató

→

Kereszthivatkozás
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Feltétel

Tábl. 4: Jelek és jelentésük

1.5 Aktuális állás
Ennek a használati utasításnak aktuális példányát a www.lutz-pumpen.de alatt találja meg.

1.6 Szerzői jog

0698-607 Bázismérő - 06/2021

A használati utasítás tartalma és képei a Lutz Pumpen GmbH által jogvédett.
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2. Biztonság
A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a teljes dokumentáció be nem tartásából erednek,
különösen a használati utasítás be nem tartása.

2.1 Általános biztonsági utasítások
Bármely tevékenység előtt a következő szabályokat kell betartani.
Termékbiztonság
A bázismérő a technika állása és az elismert biztonságtechnikai szabályzások szerint épült. Ennek ellenére használatánál fennáll a felhasználó testi éppsége és élete vagy harmadik vagyis a bázismérő és egyéb
vagyontárgyak lehetséges károsítása. Ezért:
• Bázismérőt csak technikailag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, biztonságosan a kezelési
utasítás figyelembe vételével szabad használni
• Ezt a kezelési utasítást és minden vonatkozó dokumentációt egyben és olvashatóan kell tárolni és a
személyzetnek mindig elérhetővé kell tenni.
• Minden olyan munkamenettől tartózkodni, amely a személyzetet vagy kívülálló harmadikat veszélyezteti.
• Az átfolyásmérő rendszer biztonsággal összefüggő zavarokat azonnal megállítani és a zavart megfelelő személyezettel elhárítani.
• Kiegészítésképpen a teljes dokumentációhoz a törvényi és egyéb biztonsági- és baleseti felelősség
előírásokat valamint az érvényes normákat és irányelveket az adott országban figyelembe kell venni.

Az üzemeltető kötelezettségei
Biztonságtudatos munka
• Bázismérőt csak technikailag kifogástalan állapotban, rendeltetésszerűen, biztonságosan a kezelési
utasítás figyelembe vételével szabad használni
• Betartást és ellenőrzést biztonságossá tenni
- rendeltetésszerű használat
- törvényileg és egyéb biztonsági – és baleseti felelősségbiztosításként
- biztonságos kezelés a veszélyes anyagok környezetében
- üzemeltető országban érvényes normák és irányelvek
• Védőruházatot készenlétbe helyezni.
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Módosítások
A gyártó írásos engedélye nélkül, a gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó általi beavatkozásokra
(módosításokra), mint átépítés, átváltoztatás, felújítás stb. gyártóval nem egyeztetett módosítások a
következő következményeket eredményezhetik:
• A készülék vagy berendezés működési korlátozásához vezethetnek
• A készülék meghibásodásához és egyéb anyagi károkhoz
• Környezeti károk
• Személyi sérüléstől egészen a halálig
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Személyzet képesítése
• győződjünk meg róla, hogy az átfolyásmérő megbízott személyzete a munkakezdet előtt  ezt a használati
utasítást és minden vele érvényes dokumentációt elolvasott és megértett, különös képpen a biztonság-,
karbantartás- és az üzembehelyezési információkat.
• A személyzet felelősségét, feladatait és ellenőrzését tisztázni.
• Minden munkálatokat csak technikai szakemberekkel végeztessen:
- szerelési, javítási, karbantartási munkálatok
- elektronikán való munkálatok
Garancia
• A garancia alatti átépítés, javítás vagy átalakítás csak a gyártó engedélyével lehetséges.
• Kizárólag csak eredeti részeket használni.
Személyzet kötelezettségei
• Kezelőegység tájékoztatását figyelembe venni és olvashatóan tartani
• Ha szükséges védőfelszerelést használjunk.
• Minden javítási- és karbantartási munkálatoknál a bázismérőt áramtalanítani

3. Szállítás és raktározás
3.1 Szállítás
Kicsomagolni és a szállítási állapotot ellenőrizni.
► Bázismérőt az átvételkor kicsomagolni és szállítási károkat ellenőrizni
► Szállítási kárt azonnal a gyártónak jelezni
► A szállítás teljességét a rendelés segítségével ellenőrizni

3.2 Raktározás
ÉRTESÍTÉS

Károk helytelen tárolás miatt
► Tárolja a bázismérőt megfelelően.
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► Bázismérőt az időjárási következményektől és UV sugaraktól védeni

4. Gyártási év
A gyártási év a készülék gyártási számának mezőjén látható. A kötőjel után, a gyártási év utolsó két számjegye a gyári szám után lett csatlakoztatva (pl.: -10 a 2010 évre utal).
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5. Áttekintés átfolyásmérő rendszer TS
Az áramlásmérő kiszorításos elven működik. A mérőkamra egy burkolatban található a beszívó és kiömlő
csőleágazással, amelyen keresztül a folyadéknak át kell folynia. A mérőkamrában egy támolygótárcsa zárja
el a folyadék szabad átfolyásának az útját. A mérőkamrán  való átáramláskor a folyadék a támolygótárcsát
félre tolja. Ez az „akadályelhárítás“ eredményezi a tárcsa támolygó mozgását és a támolygótárcsa tengelyének forgását. Egy többpólusú mágnest egy menesztőn keresztül forgásba hoznak, amely a burkolat
fedelén keresztül a mágneses érintkezőt bekapcsolja. A támolygótárcsa minden átfordulásához egy állandó
térfogat tartozik és egy fix impulzusszám, így a kiértékelő elektronika az impulzusok számából meg tudja
határozni az átáramlott mennyiséget.
A megfelelő gyakorlati alkalmazás érdekében az áramlásmérő-rendszert különböző modulokra
osztották:
À Kezelési egység
Kiértékelő elektronika érintőképernyővel átfolyásmérő kezeléséhez.
Á Védőfedél
A mérő-, relémodulokat vagy hálózati készüléket védi, ha a kezelőegység decentrális installálású.
Impulzus átalakító
Felerősíti a jeleket a bázismérőtől. Erre akkor van szüksèg, ha a jeleket
távolabb mint 5 m-re kell tovàbbítani.
Â Relémodul
A külső elektromos készülékeket kapcsolja, mint például a szivat�tyúmotor és a mágnesszelep, amelyeket a kezelőegység kiértékelő
elektronikája szabályoz.

Kép. 1 - Kezelőegység és mérő

Hálózati készülék
Feszültséggel látja el a kezelőegységet, ha nem az elemes üzemmódot
választjuk és relémodulra nincs szükség.
Kommunikàciós modul
Felület különböző ki-és bemenetekkel rendelkezik más vezérlő-,
szabályzó- vagy folyamat rendszerekhez képest.

Az áramlásmérő üzemeltetése két módon lehetséges:
Kézi működtetés:
A töltés kézi működtetésű csapos berendezéssel történik. A részmen�nyiségmérőt nullára visszaállítjuk és a kívánt mennyiséget a folyamat
közben lemérjük.
Mennyiség előválasztás: Az előre kiválasztott mennyiséget gombnyomásra betölti. Mennyiség beállítás csak csatlakoztatott relémodullal lehetséges.
Kép. 2 - Relémodul és védőfedél
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Ã Bázismérő
A mérőkamra a burkolattal és minden folyadékkal érintkező résszel
a térfogat méréséhez.
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6. Áttekintés átfolyásmérő rendszer HDO
HDO sorozatú átfolyásmérők oválkerekes mérők. Ez az elv az átfolyásmérésnél egy megbízható és kimondottan pontos módszert bizonyít. Ennek az átfolyásmérőnek a konstrukció ismertetőjele a nagyon jó
ismételhetőség és magas pontosság egy széles viszkozitású- és mérési területen. Alacsony nyomásveszteség
és a magas nyomásfokozatok révén a HDO sorozatú átfolyásmérők alkalmassak gravitációs- vagy szivattyú
berendezésnél.
A megfelelő gyakorlati alkalmazás érdekében az áramlásmérő-rendszert különböző modulokra
osztották:
À Kezelési egység
Kiértékelő elektronika érintőképernyővel átfolyásmérő kezeléséhez.
Á Védőfedél
A mérő-, relémodulokat vagy hálózati készüléket védi, ha a kezelőegység decentrális installálású.
Impulzus átalakító
Felerősíti a jeleket a bázismérőtől. Erre akkor van szüksèg, ha a jeleket
távolabb mint 5 m-re kell tovàbbítani.
Â Relémodul
A külső elektromos készülékeket kapcsolja, mint például a szivat�tyúmotor és a mágnesszelep, amelyeket a kezelőegység kiértékelő
elektronikája szabályoz.

Kép. 3 - Kezelőegység és mérő

Hálózati készülék
Feszültséggel látja el a kezelőegységet, ha nem az elemes üzemmódot
választjuk és relémodulra nincs szükség.
Kommunikàciós modul
Felület különböző ki-és bemenetekkel rendelkezik más vezérlő-,
szabályzó- vagy folyamat rendszerekhez képest.
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Ã Bázismérő
A mérőkamra a burkolattal és minden folyadékkal érintkező résszel
a térfogat méréséhez.
Az áramlásmérő üzemeltetése két módon lehetséges:
Kézi működtetés:
A töltés kézi működtetésű csapos berendezéssel történik. A részmen�nyiségmérőt nullára visszaállítjuk és a kívánt mennyiséget a folyamat
közben lemérjük.
Mennyiség előválasztás:
Az előre kiválasztott mennyiséget gombnyomásra betölti. Mennyiség
beállítás csak csatlakoztatott relémodullal lehetséges.
Kép. 4 - Relémodul és védőfedél
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B. Bázismérő TS
1. Rendeltetésszerű használat

A bázismérő folyadéktérfogatok mérésére szolgál kalibrálatlan használat esetén. A bázismérő vízzel történő
felhasználásra előkalibrált állapotban van. Azonban más, tiszta közegek is mérhetők. Ehhez a kezelőegységen
az alkalmazástól függően egy másik kalibráló faktor is megadható.

ÉRTESÍTÉS

Ezek az okok a mennyiségmérés eredményét rontják, az átfolyásmérőt károsíthatják vagy élettartalmát csökkenthetik:
► erős pulzáló átfolyás
► levegőbuborékok az átfolyásban
► túl csekély vagy túl magas átfolyási sebesség
► túl magas viszkozitás a mért folyadéknak
► levegőnyomás átfújása.

Tűz- és robbanásveszély a folyadék miatt!
Égésveszély. Nyomáshullám: az elrepülő alkatrészek megölhetik Önt.
Gyulékony folyadékok mérésénél vegye figyelembe a 1272/2008/EWG irányvonal alapján a következő
pontokat:
► A bázismérők nem elektromos üzemeszközök, és az „1“-es zónában történő alkalmazás esetén nem
esnek mintabevizsgált engedélykötelezettség alá.
► A bázismérőt II 2G Ex h IIB Gb X felirattal kell jelölni és csak ennek a jelölésnek megfelelően szabad
alkalmazni.
► A bázismérőt csak atmoszférikus feltételek mellett, 0,8 bar - 1,1 bar és -20°C +60°C
hőmérséklettartományban szabad alkalmazni. Nem szabad éghető porral ellátott atmoszfréban
alkalmazni.
► A közeg hőmérséklete nem haladhatja meg a maximális hőmérsékleti előírást (→ technikai adatok)
► Alakítsa ki a földelést bázismérő, szivattyú, tömlő- vagy csővezeték között. Csak vezetőképességgel
rendelkező nyomótömlőket vagy csővezetékeket használjunk! Az ellenállás a tömlő- ill. csővezeték vég
között nem lépheti át a 10 6 Ω -ot
► A maximális üzemi nyomás nem léphető túl (→ technikai adatok).
► A bázismérőt egy  az EN 60079-11 alapján egy megfelelő akadállyal ellátott bebiztosított áramkörhöz
vagy egy ATEX-engedéllyel rendelkező bebiztosított üzemi eszközhöz kell csatlakoztatni.
► A szikraképződés elkerülése érdekében a szerelési munkákat csak képzett szakszemélyzet végezheti!
► A korrózió elkerülése érdekében csak olyan folyadékok szállíthatók, melyekkel szemben az
alkalmazott bázismérő megfelelő ellenállóképességgel rendelkezik.
► A bázismérőben fellépő robbanóképes gázatmoszféra létrejöttének elkerülése érdekében teljes
tömlős rendszert kell alkalmazni.
► Mérés alatt a bázismérőt nem szabad szárazon futtatni.
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1.1 Alkalmazás robbanásveszélyes területen
! VESZÉLY
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► A folyadék vezetőképességének magasabbnak kell lennie mint 1000 pS/m, hogy megakadályozzuk az
elektrostatikus feltöltődést.
► Bázismérőt csak a robbanásveszélyes területen kívül szedje szét.

1.2 Műszaki adatok
Típus
Átfolyt
mennyiség
Hőmérséklet
max.
Viszkozitás
Üzemi nyomás
Pontosság

60°C

60°C

60°C

60°C

80°C (60°C**)

80°C (60°C**)

2000 mPas
4 bar
± 1% standard
≤1% alkalmazkodásko r a
felhasználási
feltételekhez
G 2 külső
menetes
megfelelő
a tartályos
szivattyúhoz
való
csatlakozásra
hollandianyával
G 1 1/4 külső
menetes
780 g

2000 mPas
4 bar
± 1% standard
≤1% alkalmazkodásko r a
felhasználási
feltételekhez
G 2 külső
menetes
megfelelő
a tartályos
szivattyúhoz
való
csatlakozásra
hollandianyával
G 1 1/4
külső menet
780 g

2000 mPas
4 bar
± 1% standard
≤1% alkalmazkodásko r a
felhasználási
feltételekhez
G 2 külső
menetes
megfelelő
a tartályos
szivattyúhoz
való
csatlakozásra
hollandianyával
G 1 1/4 külső
menetes
900 g

2000 mPas
4 bar
± 1% standard
≤1% alkalmazkodásko r a
felhasználási
feltételekhez
G 2 külső
menetes
megfelelő
a tartályos
szivattyúhoz
való
csatlakozásra
hollandianyával
G 1 1/4
külső menetes
930 g

5000 mPas***
10 bar
± 1%

5000 mPas***
10 bar
± 1%

G 1 1/4

G 1 1/4

G 1 1/4
külső menetes
3300 g

G 1 1/4
külső menetes
3600 g

PPO

PPO

PPS

PPS

Mérőkamra

PPO/PPS

PPO/PPS

LCP

LCP

Tömítések
Mágnes

FPM
BaFe, PA,
Nemesacél
(1.4401)
nem

FPM
PPS burkolt

FEP
BaFe, Ms,
Nemesacél

FEP
PPS burkolt

Nemesacél
(1.4581/1.4571)
Nemesacél
(1.4581/1.4571)
ETFE/PTFE****
FEP
PTFE burkolt

Hastelloy C
(2.4610)
Hastelloy C
(2.4610),
ETFE/PTFE
FEP
PTFE burkolt

Beeresztő csatlakozás

Kieresztő csatlakozás
Súly
Anyag:
Burkolat
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ST10
SL10
LM10
UN10
VA10
HC10
min. 10 l/min min. 10 l/min min. 10 l/min min. 10 l/min min. 10 l/min
min. 10 l/min
max. 100 l/min* max. 100 l/min* max. 100 l/min* max. 100 l/min* max. 100 l/min max. 100 l/min

Robbanásnem
II 2G Ex h IIB II 2G Ex h IIB II 2G Ex h IIB Gb II 2G Ex h IIB
veszélyes
Gb X
Gb X
X*****
Gb X
zónákban
alkalmazható
Rendelési szám 0230-500
0230-510
0230-520
0230-530
0230-540
0230-550
*     rövid ideig 120 l/min
****   PVDF aVA10 PURE, Rendelési szám 0230-330
**   robbanásbiztos kivitelben
PVDF/PE a VA10 Ex-PURE, Rendelési szám 0230-331
*** alkalmazási esettől függően
***** nem alkalmas a VA10 PURE-nál
Anyagmagyarázat
PPO = polifenilénoxid
FEP = tetrafluoretilén/hexafluorpropilén
PA
= poliamid
FPM = fluor kaucsuk
LCP = Liquid Cristalline polimer
PPS = polifenilénszulfid
Ms
= sárgaréz
BaFe = Bárium - ferrit
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1.3 Maximális nyomás a közeg hőmérsékletének függvényében

Típus VA10, HC10

Típus ST10, SL10, LM10, UN10

1. Diagram - Maximális nyomás a közeg hőmérsékletének függvényében

1.4 Légtelenített vezeték - rendszer
Az áramlásmérő első alkalmazása előtt a teljes vezetékrendszert a szivattyútól az elzárórészig (leeresztő
csap, mágnesszelep vagy hasonlóak) lassan kell légteleníteni. Az üzemeltetés közben is figyelni kell arra,
hogy a teljes rendszer fel legyen töltve folyadékkal.

1.5 Lökéshullám (vízlökés)
Hosszú nyomóvezetékeknél, valamint mágnesszelep alkalmazásakor rövid záró- és nyitási idővel az áramló
folyadékoszlop lassulása (kikapcsolás/zárás) vagy gyorsulása miatt a hálózatban  jelentős nyomásingadozások, úgynevezett vízlökések keletkezhetnek.
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! FIGYELEM

A vízlökések által fellépő, rövid ideig tartó nyomáscsúcsok vagy lökések súlyos károkat okozhatnak,
mint az áramlásmérő, a szivattyú vagy a berendezés más részeinek rongálódását! Az ellenőrizetlenül spriccelő folyadék által okozott veszély.
A továbbitott folyadékok szerint maráshoz, robbanásveszélyhez, mérgező gőzökhöz, áramütéshez, csúszásveszélyhez stb. vezethet!
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Példa:
Egy 10 m hosszú 1“ vezetékben  50/l/min szállított mennyiség esetében egy 20 ms szelepzáró időnél 10
bar-os nyomásütközés is keletkezthet.
A lökéshullám megakadályozása:
• Az áramlás gyorsaságának csökkentése a nyomóvezetékben nagyobb névleges átmérő használata által
(DN).
• Töltés fokozatonkénti kapcsolással (→ Kezelési utasítás Kezelési egység - Kikapcsolási pont).
• Tehermentesítő- illetve nyomásszabályozó szelep a nem megengedhető  nyomáscsúcsok megszüntetésére.

1.6 Nyomásveszteség
A 2. diagramm ábrázolja a nyomásveszteséget az áramlás függvényében. Az áthúzott vonal vízhez hasonló
folyadékokat jelent (ρ ≈ 1 kg/dm³, η ≈ 1 mPas).
Más sűrűségű közegek esetében (ρ ≠ 1 kg/dm³) a nyomásveszteség értékét a 2. diagramm áthúzott vonaláról olvashatjuk le és a folyadék sűrűségértékével kell megszorozni.
A nagy dinamikus viszkozitással rendelkező közegek (η >> 1 mPas), mint például a nagy sűrűségű közegek,
nagyobb nyomásveszteséget okoznak. ρ = 1 kg/dm³ esetében a megengedett viszkozitás görbülethatára
a 2. diagrammban szaggatott vonallal olvasható. Amennyiben a ρ sűrűség nagyobb mint 1 kg/dm³, a
nyomásveszteséget a diagrammban a tényleges sűrűséggel kell megszorozni.

Δ p / (mVo)

Típus VA10,
HC10

Típus ST10,
SL10, LM10,
UN10

Adatok ρ = 1 kg/dm³
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2. ábra - Nyomásveszteség az áramlási mennyiség függvényében
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1.7 Mérési pontosság és átfolyt mennyiség
Az áramlásmérőt gyárilag 40 l/perc áramlási mennyiségre kalibrálták. Más áramlási mennyiség megváltoztatja az áramlásmérő mérési pontosságát (→ diagramm 3a és 3b).
A mérési pontosságot az átfolyást illetően  kettő módon lehet javítani:
1. Az átfolyásmérőt gyárilag pontosan az átfolyt mennyiségre kalibrálják (→ használati utasítás kezelőegység). Ez a legpontosabb. De ez csak állandó átfolyt mennyiségnél üzemel.
2. Bázistípustól függően az átfolyt mennyiség pontossága különbözőképpen alakul (→ diagram 3a és 3b).
Ha a kezelőegységen lévő bázismérőtípust kiválasztották (→ használati utasítás kezelőegység), akkor a
meghatározott átfolyási területen a pontosság automatikusan javul.

Típus ST10, SL10,
LM10, UN10

Relatív hiba %

Q = 20 l/min  Krel = 0,01
K1 = 1,028
K2 = K1 + Krel
K2 = 1,028 + 0,01
K2 = 1,038

Relatív korrekciós tényező

Példák ST10, SL10, LM10,
UN10 típusokra:

3a. ábra - Korrekciós tényező a szállított mennyiség függvényében
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Típus
VA10, HC10

3b. ábra - Korrekciós tényező a szállított mennyiség függvényében
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Q : Átfolyt mennyiség
Krel : 3a vagy 3b diagramból
származó relatív korrekciós
tényező
K1 : munkatárolóból származó
régi korrekciós tényező
K2 : új javítási tényező

Relatív hiba %

Q = 20 l/min  Krel = 0,03
K1 = 3,37
K2 = K1 + Krel
K2 = 3,37 + 0,03
K2 = 3,4

Relatív korrekciós tényező

Példák VA10 típusokra:
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1.8 Felelősség
Ha a termék és a vele együtt szállított tartozék más célra, mint a meghatározott célra kerül használatra,
akkor a felhasználónak kell az alkalmasságot és a jogosultságot saját felelősségére meghatározni. A gyártó
felelőssége kizárt, abban az esetben, amikor nincs írásban a használata jóváhagyva.
A gyártó nem felelős a következményekért a helytelen kezelés, használat, karbantartás, javítás és készülék
kezelése, valamint a normál elhasználódásért. Ugyan ez érvényes, ha hiba lép fel, a gyártó nem erősítette
meg a felhasználónak az eljárásokat és szabályzatokat.

2. Kerülje az egyérelmű visszaéléseket
! FIGYELEM

A nem engedélyezett folyadékok mérése károsítja az átfolyásmérőt.
A szétfröccsenő folyadék vagy az elrepülő alkatrészek megsebesíthetik Önt.
► Ellenőrizzük a „Műszaki adatok“ részben megadott anyagok és az alkalmassági táblázat (pl. Lutz - alkalmassági táblázat) segítségével, hogy a bázismérő alkalmas-e a szállított folyadékhoz.

! FIGYELEM
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A hőmérséklettartomány és az üzemi nyomás túllépése a bázismérő károsodását okozza!
A szétfröccsenő folyadék vagy az elrepülő alkatrészek megsebesíthetik Önt.
►A Műszaki Adatokban megadott folyadékhőmérsékleti és üzemi nyomási tartományokat be kell tartani.
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3. Összeszerelés
3.1 Csatlakozás tartályos szivattyú üzemmódra

Kép. 5 - Csatlakozás tartályos szivattyú üzemmódra ST10, SL10, LM10 és
UN10 típusoknál

A VA10 típusú áramlásmérők
szerelésének lépései:
1. A lapostömítést a hollandianyába helyezzük.
2. A tartályos szivattyú csatlakozását a szivattyúmű kimeneti
csatlakozójára csavarjuk
3. A lapostömítést a hollandianyába helyezzük és és az
áramlámérővel összecsavarjuk
4. A tömlőgarnitúrát a mérő
kimenetére G 1 1/4 csavarjuk

Kép. 6 - Csatlakozás tartályos szivattyú üzemmódra VA10 típusnál

16

0698-607 Bázismérő - 06/2021

Az ST10, SL10, LM10 és
UN10 típusú áramlásmérők
szerelésének lépései:
1. A visszacsapószelepet (opció)
és a szűrőszitát a beeresztő
csatlakozó csonkba beépítjük
(nyíl). A visszacsapó szelepet
csak szűrővel együtt szabad
beszerelni.
2. Az O-gyűrűt  az összekötőhüvelybe behelyezzük. A tömítőfelületeket és O-gyűrűket
megfelelő csúszásfokozó
anyaggal be kell nedvesíteni.
3. A hollandianyát az összekötőhüvelyre ráhúzzuk.
4. Az összekötőhüvelyt a szivat�tyúmű kifolyási csatlakozó
csonkjára csavarjuk.
5. A hollandianyát és az áramlásmérőt összecsavarjuk.
6. A tömlőgarnitúrát a mérő
kimenetére G 1 1/4 csavarjuk
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3.2 Csatlakozás csővezetékrendszerre - peremes csatlakozás
ÉRTESÍTÉS

A csővezetékrendszerre való csatlakozáskor a következőkre kell figyelni:
► A csővezetékeket, az armatúrákat, stb. úgy kell megfelelő formában alátámasztani, hogy a fölösleges
súly és a  vibrációk az áramlásmérőre ne terjedjenek át!
► A szívó- és nyomóvezetékeket mindig feszülésmentesen kell csatlakoztatni. Amennyiben a csővezeték
elhelyezése a megfelelő formában nem kiegyenlíthető, a csővezetéket újból le kell fektetni.
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Az ST10, SL10, LM10 és
UN10 típusú áramlásmérők
szerelésének lépései:
1. A visszacsapószelepet (opció)
és a szűrőszitát a beeresztő
csatlakozó csonkba beépítjük
(nyíl).
A visszacsapó szelepet csak
szűrővel együtt szabad beszerelni.
2. Az O-gyűrűt behelyezzük. A
tömítőfelületeket és O-gyűrűket megfelelő csúszásfokozó
anyaggal be kell nedvesíteni.
3. A hollandianyát az összekötő
hüvelyre ráhúzzuk és az áramlásmérővel összecsavarjuk.
4. Az O-gyűrűt a menetes karmantyúba behelyezzük.
5. A menetes karmantyút az
áramlásmérőre csavarjuk.
6. Az O-gyűrűt a menetes karmantyúba behelyezzük.
7. A peremes csatlakozót felhelyezzük.
8. A peremes csatlakozó hüvelyét
rácsavarjuk.

Kép. 7 - Peremes csatlakozás ST10, SL10, LM10 és UN10 típusoknál

A VA10 típusú áramlásmérők
szerelésének lépései:
1. A peremes tárcsát felhelyezzük
az összekötőre.
2. Peremes csatlakozás a VA I
típusnál hüvelyre.
3. A lapostömítést az összekötő
hüvelybe behelyezzük.
Kép. 8 - Peremes csatlakozás a VA10 típusnál
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3.3 Szelepcsatlakozás
A szerelés lépései:
1. A kettős karmantyút G 3/4
- G 1 1/4 a mágnesszelep bemeneti és kimeneti oldalába
becsavarjuk.
2. A tömlőt mindkét végén G
1 1/4 tömlőcsatlakozással
látjuk el.
3. A tömlővel összekötjük a
mérő kimenti oldalát és a
mágnesszelep bemeneti
oldalát.
Ügyeljünk a mágneses szelep
átfolyási irányára!
4. A kifolyási ívet a mágnes�szelep kimeneti oldalára
felcsavarjuk.
Kép. 9 - Szelepcsatlakozás

4. Karbantartás
4.1 A szűrő és a visszacsapó szelep tisztítása

Eljárásmód az ST10, SL10, LM10 és UN10 típusok esetén:
1. A mérőt kiürítjük.
2. A hollandianyát kilazítjuk.
3. A szűrőt kivesszük és ecsettel megtisztítjuk vagy nagynyomású levegővel kifújjuk.
4. A visszacsapószelepet kézzel benyomjuk és nagynyomású levegővel kifújjuk.
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A bázismérőt aggresszív, ragadós, kikristályosodó vagy erősen szennyező folyadékokkal való üzemeltetés
után tanácsos kimosni és megtisztítani.
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4.2 A bázismérő szétszerelése
A mérőkamra tisztításához vagy a hibakereséshez a bázismérő szétszedhető.

! FIGYELEM

Ügyeljünk, hogy szétszereléskor a bázismérő még folyadékot
tartalmazhat!
Agresszív folyadékok esetén ez marást, mérgezést, bőr irritációt, stb.
okozhat.
Agresszív folyadékok esetén viseljünk megfelelő méretű védőruházatot! A bázismérőből a folyadékot szétszedés előtt el kell távolítani. A
kiürítés ellenére a szétszedéskor előfordulhat, hogy a mérőházban folyadékmaradék található. Ezért a mérőtetőt À mindig felfelé emelje fel.
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Az LM10, UN10, VA10 és HC10 típusú bázismérők szétszedésénél
az O-gyűrűt Á ajánlatos kicserélni. A tömítőfelületeket és O-gyűrűket megfelelő csúszásfokozó anyaggal be kell nedvesíteni.

Bázismérő ST10, SL10, LM10 és UN10 (→ Kép. 10a):
1. a mérő alján található csavarok Å kicsavarása.
2. mérőtetőt À felfelé levenni.
3. mérőkamrát Ã az alaptestből Ä kiemelni.
4. O-gyűrű Â a mérőházról levenni.
5. mérőkamrát óvatosan kinyitni.

Kép. 10a - A bázismérő szétszerelése

Az összeépítés fordított sorrendben történik.
A mérőtető À felhelyezésénél figyelembe kell venni az alaptest Ä
pontos pozícióját.
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Bázismérő VA10 és HC10 (→ Kép. 10b):
1. a mérő alján található csavarok Å kicsavarása.
2. mérőtetőt À felfelé levenni.
3. szorítógyűrűt Ã eltávolítani.
4. mérőkamrát Â az alaptestből kiemelni.
5. mérőkamrát óvatosan kinyitni.
Az összeépítés fordított sorrendben történik.
A mérőtető À felhelyezésénél figyelembe kell venni az alaptest Ä
pontos pozícióját.

Kép. 10b - A bázismérő szétszerelése
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C. Bázismérő HDO
1. Rendeltetésszerű használat
A HDO sorozatú átfolyásmérők folyadékmennyiség mérésére alkalmassak. Alapanyag lehet PPS, nemesacél
vagy alumínium. Rotorok alapanyaga PPS vagy nemesacél.

! FIGYELEM

A szétfröccsenő folyadék vagy az elrepülő alkatrészek megsebesíthetik Önt.
A nem engedélyezett folyadékok mérése károsítja az átfolyásmérőt.
►Ellenőrizzük a „Műszaki adatok“ részben megadott anyagok és az alkalmassági táblázat (pl. Lutz - alkalmassági táblázat) segítségével, hogy a bázismérő alkalmas-e a szállított folyadékhoz.
A hőmérséklettartomány és az üzemi nyomás túllépése a bázismérő károsodását okozza!
►A Műszaki Adatokban megadott folyadékhőmérsékleti és üzemi nyomási tartományokat be kell tartani.
►Olyan bővítéseket és fuvokákat használjon fel, amelyeket a készülékhez engedélyeztek.
►Valamennyi csatlakozást a készülék üzembehelyezése előtt tömíteni kell.

! VESZÉLY

Tűz- és robbanásveszély a folyadék miatt!
Égésveszély. Nyomáshullám: az elrepülő alkatrészek megölhetik Önt.
→ 1.1 fejezet - Alkalmazás robbanásveszélyes területen

ÉRTESÍTÉS

A 0,25 mm nagyobb szennyeződések és idegen testek károsíthatják az átfolyásmérőt.
Hogy a szennyeződések és idegen testek általi károsodást elkerüljük, az átfolyásmérő bemenetéhez minél
közelebb beépített 0,25 mm méretű szűrőt ajánlunk.
Megjegyzés: A szűröket folyamatosan ellenőrizze és tisztítsa. A szűrő piszkossága az átfolyámérő teljesítményét erősen befolyásolja.

ÉRTESÍTÉS

i
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A reedkapcsoló akár inpulzusadóként is szolgálhat a mérő vagy az SPS-mérőbementeknél. Ennél a
kontaktütközések pontatlan eredményt okozhatnak. Gyors mérőknél kontaktütközések ellen egy
kapcsoló beépítése ajánlott.

0698-607 Bázismérő - 06/2021

Légbuborékok az átfolyásmérőt károsíthatják.
► Üzembehelyezésnél a rendszert lassan töltse fel folyadékkal.
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ÉRTESÍTÉS

Ezek az okok a mennyiségmérés eredményét rontják, az átfolyásmérőt károsíthatják vagy élettartalmát csökkenthetik:
► erős pulzáló átfolyás
► levegőbuborékok az átfolyásban
► túl csekély vagy túl magas átfolyási sebesség
► túl magas viszkozitás a mért folyadéknak
► levegőnyomás átfújása.

1.1 Alkalmazás robbanásveszélyes területen
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! VESZÉLY

Tűz- és robbanásveszély a folyadék miatt!
Égésveszély. Nyomáshullám: az elrepülő alkatrészek megölhetik Önt.
Gyulékony folyadékok mérésénél vegye figyelembe a 1272/2008/EWG irányvonal alapján a következő
pontokat:
► A bázismérők nem elektromos üzemeszközök, és az „1“-es zónában történő alkalmazás esetén nem
esnek mintabevizsgált engedélykötelezettség alá.
► A bázismérőt II 2G Ex h IIB Gb X felirattal kell jelölni és csak ennek a jelölésnek megfelelően szabad
alkalmazni.
► A bázismérőt csak atmoszférikus feltételek mellett, 0,8 bar - 1,1 bar és -20°C +60°C
hőmérséklettartományban szabad alkalmazni. Nem szabad éghető porral ellátott atmoszfréban
alkalmazni.
► A közeg hőmérséklete nem haladhatja meg a maximális hőmérsékleti előírást (→ technikai adatok)
► Alakítsa ki a földelést bázismérő, szivattyú, tömlő- vagy csővezeték között. Csak vezetőképességgel
rendelkező nyomótömlőket vagy csővezetékeket használjunk! Az ellenállás a tömlő- ill. csővezeték vég
között nem lépheti át a 10 6 Ω -ot
► A maximális üzemi nyomás nem léphető túl (→ technikai adatok).
► A bázismérőt egy  az EN 60079-11 alapján egy megfelelő akadállyal ellátott bebiztosított áramkörhöz
vagy egy ATEX-engedéllyel rendelkező bebiztosított üzemi eszközhöz kell csatlakoztatni.
► A szikraképződés elkerülése érdekében a szerelési munkákat csak képzett szakszemélyzet végezheti!
► A korrózió elkerülése érdekében csak olyan folyadékok szállíthatók, melyekkel szemben az
alkalmazott bázismérő megfelelő ellenállóképességgel rendelkezik.
► A bázismérőben fellépő robbanóképes gázatmoszféra létrejöttének elkerülése érdekében teljes
tömlős rendszert kell alkalmazni.
► Mérés alatt a bázismérőt nem szabad szárazon futtatni.
► A folyadék vezetőképességének magasabbnak kell lennie mint 1000 pS/m, hogy megakadályozzuk az
elektrosztatikus feltöltődést.
► Bázismérőt csak a robbanásveszélyes területen kívül szedje szét.
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1.2 Műszaki adatok
Típus
Mérési tartomány

HDO080 Niro/Niro

5 mPas alatt
5 mPas felett
Hőmérséklet
Viszkozitás max.
Üzemi nyomás max.
Pontosság

0,44 - 8,3 l/min
0,25 - 8,3 l/min
max. 80 °C
1000 mPas
16 bar

5 mPas alatt
5 mPas felett
Reprodukálhatóság
Csatlakozás
Csatlakozások
Menet/Karima
Súly
Anyag:

± 2,5% mért érték
± 1% mért érték
± 0,03%
DN 8
G 1/4 IG

Burkolat
Mérőkerekek
Tengely
Tömítés
Rendelési szám

Nemesacél (1.4571)
Nemesacél (1.4571)
Nemesacél (1.4571)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-600

0,7 kg

1,0
0,9
0,8
0,6
0,5

140 mPas

0,4

1 mPas

0,3
0,2
0,1
0

0

1

2

3

4

5

6

Q / (l/min)

Diagram 4 – nyomásveszteség jelleggörbe HDO080
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Δp / (bar)
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Típus
Mérési tartomány

HDO120 Alu/LCP

HDO120 Niro/Niro

5 mPas alatt
5 mPas felett
Hőmérséklet
Viszkozitás max.
Üzemi nyomás max.
Pontosság

2 - 25 l/min
1 - 30 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bar

2 - 25 l/min
1 - 30 l/min
max. 120 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bar

5 mPas alatt

± 2% mért érték

5 mPas felett
Reprodukálhatóság
Csatlakozás
Csatlakozások
Menet/Karima
Súly
Anyag:

± 0,5% mért érték
± 0,03%
DN 12
G 1/2 IG

± 2% mért érték

Burkolat
Mérőkerekek
Tengely
Tömítés
Rendelési szám

± 0,5% mért érték
± 0,03%
DN 12
G 1/2 IG

1,8 kg

4,2 kg

Alumínium
LCP
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-602

Nemesacél (1.4404)
Nemesacél (1.4404)
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-601

* robbanásbiztos kivitelben

4,00
3,50

Δp / (bar)

3,00
2,50
900 mPas

2,00

400 mPas

1,50

140 mPas
1 mPas
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1,00
0,50
0,00

0

5

10

15

20

25

Q / (l/min)

30

35

40

Diagram 5 – nyomásveszteség jelleggörbe HDO120
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Típus
Mérési tartomány

HDO200 Alu/LCP

HDO200 Niro/Niro

5 mPas alatt
5 mPas felett
Hőmérséklet
Viszkozitás max.
Üzemi nyomás max.
Pontosság

4,5 - 53 l/min
2 - 60 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bar

4,5 - 53 l/min
2 - 60 l/min
max. 120 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bar

5 mPas alatt
5 mPas felett
Reprodukálhatóság
Csatlakozás
Csatlakozások
Menet/Karima
Súly
Anyag:

± 2% mért érték
± 0,5% mért érték
± 0,03%
DN 20
G 3/4 IG

± 2% mért érték
± 0,5% mért érték
± 0,03%
DN 20
G 3/4 IG

1,9 kg

4,5 kg

Alumínium
LCP
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-604

Nemesacél (1.4404)
Nemesacél (1.4404)
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-603

Burkolat
Mérőkerekek
Tengely
Tömítés
Rendelési szám
* robbanásbiztos kivitelben

5,50
5,00
4,50
3,50
3,00

900 mPas

2,50

400 mPas

2,00

140 mPas

1,50

1 mPas

1,00
0,50
0,00

0

10

20

30

40

Q / (l/min)

50

Diagram 6 – nyomásveszteség jelleggörbe HDO200
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Típus
Mérési tartomány
5 mPas alatt
5 mPas felett
Hőmérséklet
Viszkozitás max.
Üzemi nyomás
max.
Pontosság
5 mPas alatt
5mPas felett
Reprodukálhatóság
Csatlakozás
Csatlakozások
Menet/Karima
Súly
Anyag:
Burkolat
Mérőkerekek
Tengely
Tömítés
Rendelési szám
1.000 mPas-ig
500.000 mPas-ig

HDO250P PPS/PPS

HDO250 Alu/PPS

HDO250 Niro/PPS

HDO250 Niro/Niro

8 - 70 l/min.
3 - 75 l/min.
max. 80 °C
1000 mPas
10 bar

9,5 - 150 l/min.
6 - 170 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

9,5 - 150 l/min.
6 - 170 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

9,5 - 150 l/min.
6 - 170 l/min.
max. 120 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

± 2% mért érték
± 0,5% mért érték
0,03%

± 2% mért érték
± 0,5% mért érték
0,03%

± 2% mért érték
± 0,5% mért érték
0,03%

± 2% mért érték
± 0,5% mért érték
0,03%

DN 25
G 1 IG

DN 25
G 1 IG

PN 16

DN 25
G 1 IG

PN 16

DN 25
G 1 IG

PN 16

1 kg

1,8 kg

2,7 kg

4,4 kg

5,6 kg

4,5 kg

5,7 kg

PPS
PPS
Hastelloy C (2.4610)
FPM (altern. FEP,
EPDM)
Menet
0230-700

Alumínium
Nemesacél (1.4404)
PPS
PPS
Nemesacél (1.4404)
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM,
FPM (altern. FFPM,
EPDM)
EPDM)
Menet
Karima
Menet
Karima
0230-709 0230-710 0230-705 0230-706
0230-711 0230-712 0230-707 0230-708
Anyagmagyarázat
PPS = polifenilénszulfid

* robbanásbiztos kivitelben

Nemesacél (1.4404)
Nemesacél (1.4401)
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM,
EPDM)
Menet
Karima
0230-701 0230-702
0230-703 0230-704

5
4,5
4

Δp / (bar)

3,5
3

900 mPas

2,5

400 mPas

2

140 mPas
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1,5

1 mPas

1
0,5
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Q / (l/min)

Diagram 7 – nyomásveszteség jelleggörbe HDO250
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Típus
Mérési tartomány
5 mPas alatt
5 mPas felett
Hőmérséklet
Viszkozitás max.
Üzemi nyomás max.
Pontosság
5 mPas alatt
5 mPas felett
Reprodukálhatóság
Csatlakozás
Csatlakozások
Menet/Karima
Súly
Anyag:
Burkolat
Mérőkerekek
Tengely
Tömítés
Rendelési szám
1.000 mPas-ig
500.000 mPas-ig

HDO400 Alu/PPS

HDO400 Niro/PPS

HDO400 Niro/Niro

15 - 227 l/min.
9,5 - 246 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

15 - 227 l/min.
9,5 - 246 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

15 - 227 l/min.
9,5 - 246 l/min.
max. 120 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

± 1% mért érték
± 0,5% mért érték
0,03%
DN 40

± 1% mért érték
± 0,5% mért érték
0,03%
DN 40

± 1% mért érték
± 0,5% mért érték
0,03%
DN 40

G 1 1/2 IG
4,2 kg

G 1 1/2 IG
10,1 kg

G 1 1/2 IG
10,2 kg

PN 16
5,2 kg

Alumínium
PPS
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Menet
Karima
0230-721
0230-722
0230-723
0230-724

PN 16
11,7 kg

Nemesacél (1.4404)
PPS
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Menet
Karima
0230-717
0230-718
0230-719
0230-720

PN 16
11,8 kg

Nemesacél (1.4404)
Nemesacél (1.4401)
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Menet
Karima
0230-713
0230-714
0230-715
0230-716

* robbanásbiztos kivitelben
Anyagmagyarázat
PPS = polifenilénszulfid

14
12

8

900 mPas

6

400 mPas

4

1 mPas

140 mPas

2
0

0

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240

Q / (l/min)
Diagram 8 – nyomásveszteség jelleggörbe HDO400
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Típus
Mérési tartomány
5 mPas alatt
5 mPas felett
Hőmérséklet
Viszkozitás max.
Üzemi nyomás max.
Pontosság
5 mPas alatt
5 mPas felett
Reprodukálhatóság
Csatlakozás
Csatlakozások
Menet/Karima
Súly
Anyag:
Burkolat
Mérőkerekek
Tengely
Tömítés
Rendelési szám
1.000 mPas-ig
500.000 mPas-ig

HDO500 Alu/PPS

HDO500 Niro/PPS

HDO500 Niro/Niro

23 - 380 l/min.
15 - 380 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

23 - 380 l/min.
15 - 380 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

23 - 380 l/min.
15 - 380 l/min.
max. 120 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

± 1% mért érték
± 0,5% mért érték
0,03%
DN 50

± 1% mért érték
± 0,5% mért érték
0,03%
DN 50

± 1% mért érték
± 0,5% mért érték
0,03%
DN 50

PN 16
6,3 kg

PN 16
13,3 kg

PN 16
13,5 kg

Alumínium
PPS
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Karima
0230-729
0230-730

Nemesacél (1.4404)
PPS
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Karima
0230-727
0230-728

Nemesacél (1.4404)
Nemesacél (1.4401)
Nemesacél (1.4404)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Karima
0230-725
0230-726

* robbanásbiztos kivitelben
Anyagmagyarázat
PPS = polifenilénszulfid

14
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0698-607 Bázismérő - 06/2021

Δp / (bar)
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8

900 mPas
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4
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Q / (l/min)
Diagram 9 – nyomásveszteség jelleggörbe HDO500
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1.3 Felelősség
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Ha a termék és a vele együtt szállított tartozék más célra, mint a meghatározott célra kerül használatra,
akkor a felhasználónak kell az alkalmasságot és a jogosultságot saját felelősségére meghatározni. A gyártó
felelőssége kizárt, abban az esetben, amikor nincs írásban a használata jóváhagyva.
A gyártó nem felelős a következményekért a helytelen kezelés, használat, karbantartás, javítás és készülék
kezelése, valamint a normál elhasználódásért. Ugyan ez érvényes, ha hiba lép fel, a gyártó nem erősítette
meg a felhasználónak az eljárásokat és szabályzatokat.
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2. Összeszerelés
1. Az átfolyásmérőhöz javasolunk egy Bypass szelepet.
Ez lehetővé teszi, hogy az
átfolyásmérőt karbantartsuk
annélkül, hogy a termelést
megszakítsuk (→ kép 11).

Átfolyásbemenet
Bypass vezeték

Szűrök

Átfolyáskimenet

Kép 11 – átfolyásmérő Bypass szeleppel

2. A csőmenetekhez használjon tömítő anyagot. A peremveriációknál
használjon megfelelő ellenperemet és tömítéseket.
3. A csővezetékeknek és az átfolyásmérőnek megfelelőnek kell lenniük
a szivattyú maximális üzemi nyomásának.
4. Telepítsen  egy 0,25 mm  lyukú szűröt olyan közel, amennyire csak
lehet  az átfolyásmérő szívóoldalához.
5. Az átfolyásmérőt úgy kell telepíteni, hogy az átfolyás a házon
megjelölt nyíl irányának megfelelően történjen.
6. Az átfolyásmérő minden beépítési helyzetben telepíthető, amen�nyiben a rotortengelyek vízszintes síkban vannak (→ kép 12 helyes
telepítés). Más modulokat egyéni telepítéseknek megfelelően lehet  
igazítani.

ÉRTESÍTÉS
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A helytelen beépítés az átfolyásmérő alkatrészeinek idő előtti elhasználodáshoz vezethet.





7. A készülék csatlakozásokat nem húzza túl feszesre.
8. A vezetéket az első telepítés után lassan töltse fel. Az átfolyásmérőben a nagy sebeséggel átfolyt levegő a rotorokat károsíthatja.
9. Ellenőrizze a rendszert a szivárgásnál.
10. Ellenőrizze a szűröt a forgácsoknál vagy az idegenfejet, ellenőrizze
az első 200 l után folyamatosan, különösen, ha az átfolyási sebesség
növekszik.
Kép 12 – Beépítési helyzet
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2.1 Elektromos csatlakozások HDO080

Kép 13 – Elektromos csatlakozások HDO080

Kép 14 - Hordószivattyú csatlakozás

30

1. Tegye rá a hollandi anyát a
hordószivattyú csatlakozására és csavarozza rá az ellen
anyát.
2. Csavarozza össze a hordószivattyú csatlakozást az átfolyásmérővel és az ellen anyát
húzza meg.
Menetet PTFE szalaggal tömítse le.
3. Közcsavart csavarozza össze az
átfolyásmérővel.
Menetet PTFE szalaggal tömítse le.
4. Lapos tömítést helyezze a hordoszivattyú csatlakozásába.
5. A szivattyú kifolyócsatlakozására csavarozza rá az átfolyásmérőt.
6. A tömlőgarniturát a közcsavarnál csavarozza rá.
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2.2 Hordószivattyú csatlakozás
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3. Üzemeltetés

Kép 15 – Rotorok fukciója

A rotorok forognak, ha a készüléken folyadék megy át. A rotorokban mágnesek találhatóak, amelyek mágnesmezői ugyancsak forognak. A mágnesmezők a mérőházon keresztül  kettő reedkapcsoló segítségével
kapcsolnak be és ki, amelyek a mérőkamra felett egy platinán találhatóak. A reedkapcsolónál a feszültség
rákapcsolásán keresztül egy impulzusjel keletkezik, amely a platinánról a mérőelektronikára terjed  át és
ott kiértékelődik.

4. A bázismérő szétszerelése
3 Folyadékszállítás megszakítása
3 Bázismérő kiürítése

4.1 Bázismérő HDO250P
A szövegben a zárójelben lévő számok a 16. képre vonatkoznak.

4.1.1 Szétszerelés
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1. Szereljék le a kezelőegységet vagy a védőtetőt, amelyek a mérő
felsőrészét képezik. Könnyedén vegyék le a tetőt és húzzák ki az
összekötővezetéket.
2. Távolítsák el a csavarokat (10), közdarabot (9) és a tömítést (8).
3. Vegyék ki a csavarokat (7), amelyek a burkolatot (4) tartják.
Távolítsák el a csavarokat alátéttel együtt és vegyék le a burkolatot.
4. Távolítsák el az O-gyűrűt (2) a nutból a burkolatban (4).
5. Távolítsák el a rotorokat (3).

Kép 16 - Szétszerelés
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4.1.2 Összeszerelés
1. Összerelés előtt ellenőrizzék
a rotorok állapotát (ha szükRotor 1
séges pótolják).
2. Visszahelyezésnél a rotorok
sima oldala a két lyukkal Önök
felé kell, hogy nézzen. Ez az
oldal a mágnesoldal. Semmilyen különbség nincsen a
rotor 1 és a rotor 2 között.
3. Szereljék össze a rotorokat
a tengelyen egymáshoz 90
fokos szögben (lásd a képet)
és ellenőrizzék a a funkciókat,
Rotor 2
hogy a rotorok egyikét forgatják. Ha a rotorok nem helyeRotorokat egymáshoz 90 fokban kell szerelni.
sen kapaszkodnak egymásba
vagy nem tudnak szabadon
Kép 17 - Összeszerelés
forogni, távolítsák el az egyik
rotort és helyezzék 90 fokos
szögbe a másik rotorhoz. Még egyszer ellenőrizzék a rotorok működését.
4. Helyezzék vissza az O-gyűrűt (2) a fedél nutjába. Ha az O-gyűrű eldeformálodott vagy  valamilyen módon
megsérült, akkor pótolják egy újjal.
5. Szereljék össze a fedelet, óvatosan járjanak ennél, hogy a házban lévő rögzített stift a fedélen lévő lyukkal
összehangban legyen. Tegyék bele a csavarokat és húzzák meg őket a következő sorrendben 1,4,2,5,3,6.
6. Távolítsák el a csavarokat (10), közdarabot (9) és a tömítést (8). Dugják be az összekötő vezetéket a
kezelőegységbe vagy a védőtetőbe és rögzítsék ezeket a számlálón.
7. Ellenőrizzék az átfolyásmérőt, hogy a rotorokat ujjal megforgatják vagy az átfolyámérő   végen egy
nagyon alacsony levegőnyomás (nem több mint egy jó lélegzetvétel) rátételen keresztül, mielőtt  az
átfolyásmérőt a vezetékbe visszahelyezik.
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Megjegyzések az impulzustadó platinához:
Az impulzustadó platina (5) vagy  kettő reedkapcsolóval, kettő hall-szenzorral vagy egy reedkapcsolóval
és egy hall-szenzorral van kialakítva. Az impulzustadó platina a fedélen (4) kettő csavarral van rögzítve.
Legyenek nagyon óvatosak, ha az impulzustadó platinát eltávolítják vagy megfogják, mivel a reddkapcsoló
és a hall-szenzor törékeny. A reedkapcsoló vagy a halleffekt szenzor külön nem kapható, csak egy komplett
platina.
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4.2 Bázismérő HDO120, HDO200, HDO250, HDO400 és HDO500
4.2.1 Folyadékoldal szétszerelése
1.
2.
3.
4.

Lazítsa ki  a csavarokat az átfolyásmérő alsó oldalán.
Vegye le a fedelet.
Húzza le a rotorokat a tengelyről.
Távolítsa el az O-gyűrűt.

4.2.2 Folyadékoldal összeszerelése
3 Ellenőrizze a rotorokat és adott esetben pótolja. Mindkét rotor egyforma.
3 Ellenőrizze az O-gyűrűket és adott esetben pótolja.
1. Helyezze be az O-gyűrűt a fedél nutjába.
2. Forgassa a rotorokat a tengelyre egymáshoz 90 fokban. A rotorokat a platina irányába a legnagyobb
mágneserősséggel kell behelyezni. A mágneserősséget egy mágnesezhető résszel lehet ellenőrízni.  
Forgassa az egyik rotort, hogy a működését ellenőrizze. Korrigálja a pozicíót, ha a rotorok nem helyesen
ragadnak egymásba vagy lebblokkolnak.
3. Helyezze a tetőt a mérőházra és húzza meg a csavarokat a következő táblázat szerint.
Típus

Nyomaték

HDO120
HDO200
HDO250

17 Nm

HDO400
HDO500

75 Nm
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4. Ellenőrizzék az átfolyásmérőt, mielőtt a vezetékbe beépítik. A rotorokat nem szabad könnyen az ujjal
megforgatni.
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4.2.3 Reedkapcsoló-platina
ÉRTESÍTÉS

A platina érzékeny részeket tartalmaz és óvatosan kell eljárni.
Az átfolyásmérő méretére a platinát egy tolókapcsolóval lehet állitani.
• 1 pozicíó (fent): 1/2", 3/4", 1" = HDO120, HDO200, HDO250
• 2 pozició (középen): 1 1/2" = HDO400
• 3 pozicíó (alul): 2", 3" = HDO500

Tolókapcsoló

Kép 18 – Reedkapcsoló-platina

Reed kapcsolò
fehér
zöld

kék
fekete

Kép 19 – Csatlakozási terv a reedkapcsoló platinához
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Pót reedkapcsoló
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Tolókapcsoló
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4.3 Bázismérő HDO080
4.3.1 Szétszerelés
1. A bázismérő oldalán lévő csavarokat oldja ki.
2. Vegye le a fedelet.
3. Húzza le a rotorokat a tengelyről.
4. Távolítsa el az O-gyűrűt.

4.3.2 Összeszerelés
3 Ellenőrizze a rotorokat és adott esetben pótolja. Figyelem mindkét rotor nem egyenlő.
3 Ellenőrizze az O-gyűrűket és adott esetben pótolja.
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1. Helyezze az O-gyűrűt a mérőház hajlatába.
2. Forgassa a rotorokat a tengelyre egymáshoz 90 fokban. Kérem ügyeljen az részek elrendezésére kép 20.
A rotort az À mágnessel a tengelyen kell elhelyezni a Á süllyedés mellett.
3. Helyezze a tetőt a mérőházra. Az Â csatlakozókábel tájolását a mérőháznál figyelni. Húzza meg a csavarokat egy 5 Nm -es nyomatékkal.
4. Ellenőrizzék az átfolyásmérőt, mielőtt a vezetékbe beépítik. A rotoroknak könnyen forgathatónak kell
lennie.

Kép 20 - Összeszerelés HDO080
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D. JAVÍTÁS
►Bármilyen javítást csak a gyártó, vagy a gyártó által feljogosított szakműhely végezhet.
►Csak eredeti Lutz-gyártmányú tartalékalkatrészeket szabad használni! Más alkatrészek használatánál a
Lutz Szivattyúk felelőssége megszünik.
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.

E. Visszakövethetőség
A Lutz Pumpen cég robbanásbiztos berendezéseit egy egyéni szériaszámmal látták el, amely a visszakövethetőséget szolgálja. Ebből a számból megállapítható a gyártási év és a készülék kivitelezése.
Ennél a terméknél egy robbanásbiztos készülékről van szó. Ezt illetően és az ATEX irányvonalának figyelembevételével megtörténtek a specifikus intézkedések, hogy a készüléknek visszakövethetőségét a
korábban- vagy utólag bekapcsolt területen biztosítani tudják.
Az ATEX-határozattal ellátott QM-rendszerünk biztosítja ezt a visszakövethetőséget az első kiszállítás helyéig.
Kivéve egy ellenkezőleg szóló szerződéses határozat  esetében minden személy, aki ezt a készüléket továbbszállítja, köteles egy olyan rendszert bevezetni, amely lehetővé teszi a hibás készülékek egy esetlegesen
szükséges visszahívási akcióját.

F. Hulladékmegsemmisítés
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► Készüléket a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni.
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G. Melléklet
1. A kábel és a dugós csatlakozó kapcsolási kiosztása

Pin

Működés

A
C
E
G
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U

+ 6V
Földelès
VCC
Reed kapcsolò
GND
Kòdolàs
NN
GND
NN
SLEEP/
A
RESET/
B
Földelès

Kép. A1 - A kezelőegység adatkimenete

fehér
barna
zöld
sárga
szürke
rózsaszín
kék
piros
fekete
ibolya
szürke / rózsaszín
piros / kèk
fehèr / zöld
barna / zöld

Kép. A2 - A vezeték csatlakozási kiosztása

RM10

0698-607 Bázismérő - 06/2021

1+2
3

110-230V /  50-60 Hz
nem foglalt
védővezeték

Kép. A3 Relémodul RM10 - hálózati csatlakozás

1
2
3
4
PE

Ex-RM10m

semleges vezető
szivattyúmotor / SLOW-szelep
főszelep
nem foglalt
védővezeték

Kép. A4 Relémodul RM10 - Az külső elektromos készülékek csatlakozása
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2. Hibakeresés
2.1 Hibaüzenetek
Mûködési mód

Hibaüzenet

Ok

Intézkedés

Általános

Nem lehet
kommunikálni a
többi modullal.

• Kapcsolat a modulok
között megszakadt

• Ellenőrizze buszvezetékeket

BUS ellenőrizze!

• Programhiba a
rendszerben

• Reset segítségével újból indítson

• Modul hibás

• Cserélje ki a modult

• Kisebb
mértékegységet
választottak. Az
átszámolás után a
teljes részmennyiség
már nem jeleníthető
meg.

A teljes részmennyiség a kijelzett
mennyiség és a maximálisan
megjeleníthető mennyiség
összegéből számolandó ki. Példa:
Megjelent mennyiség: 104,3 L
Maximum megjeleníthető
mennyiség                     99999,9 L
Teljes részmennyiség:
99999,9 + 104,3 =  100104,2 liter

• Kisebb
mértékegységet
választottak

A teljes összeg a kijelzett
mennyiségből  és a maximálisan
megjeleníthető mennyiségből
számolandó. Példa:
Megjelent mennyiség: 104,3 L
Maximum megjeleníthető
mennyiség:                    99999,9 L
Teljes össz. mennyiség:
99999,9 + 104,3 =  100104,2 liter

A túlfolyás törlődik.

Az átszámolt  
összmennyiség
......... túl nagy a
kijelzőhöz.
A túlfolyás törlődik.

Az átszámolt rész- és • Kisebb
összmennyiségrészmértékegységet
leges.......... túl nagy
választottak
a kijelzőhöz.
A túlfolyás törlődik.
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Az átszámolt
részmennyiség
........... túl nagy a
kijelzőhöz.

hu
Mûködési mód

Hibaüzenet

Ok

Intézkedés

Átfolyásfigyelő
be

Átfolyt mennyiség
átlépve

• Szivattyú hibás

• Ellenőrizze a szivattyút

• Filterszűrő eltömödött • Filterszürőt tisztítani
• Tömlővezeték
megtört

• Ellenőrizze tömlővezetéket

• Mágnesszelep hibás

• Ellenőrizzük a mágnes szelepet

Átfolyásfigyelő
be

Átfolyt mennyiség
túllépve

• Fojtó szelepet
elállítani

• Fojtó szelepet beállítani

Mennyiség
előválasztás

Nincs számláló
impulzus

• Levegő a
vezetékrendszerben/
szárazonfutás

• Iktassuk ki a vezetékrendszerben
lévő légzárványokat, biztosítsuk
a teljes tömlőrendszert

• Szivattyú nem szállít

• Ellenőrizze a szivattyút

• Filterszűrő eltömödött • Filterszürőt tisztítani

0698-607 Bázismérő - 06/2021

• A vezetékek feltöltése • Hoszabbítsa meg a felügyeleti
tovább tart, mint a
időt
beállított ellenőrzési
idő

Mennyiség
előválasztás/
szivárgás jelző
be

Szivárgás a
rendszerben

• Tömlővezeték
megtört

• Ellenőrizze tömlővezetéket

• Mágnesszelep hibás

• Ellenőrizzük a mágnes szelepet

• Kapcsolat a modulok
között megszakadt

• Ellenőrizze buszvezetékeket

• Bázismérő hibás

• Ellenőrizze az átfolyásmérőt

• A relémodul
biztosítéka
meghibásodott

• Ellenőrizze a biztosítékokat

• Átfolyásmérőben
a mágnes vagy a
szenzor defektes

• Ellenőrizze az átfolyásmérőt

• Vezeték és
csatlakozások lazák

• Ellenőrizze a vezetékeket és a
csatlakozásokat

• Mágnesszelep nem
zár megfelelően

• Ellenőrizzük a mágnes szelepet
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2.2 Egyéb hiba
Mûködési mód

Hiba

Ok

Intézkedés

Általános

Nem történik
folyadék mérése

• Levegő a
vezetékrendszerben/
szárazonfutás

• Iktassuk ki a
vezetékrendszerben lévő
légzárványokat, biztosítsuk a
teljes tömlőrendszert

• Szivattyú nem szállít

• Ellenőrizze a szivattyút

• Filterszűrő eltömödött

• Filterszürőt tisztítani

A mérési érték
aránytalanul eltér a
tényleges értéktől

• Tömlővezeték megtört

• Ellenőrizze tömlővezetéket

• Mágnesszelep hibás

• Ellenőrizzük a mágnes
szelepet

• Kapcsolat a modulok
között megszakadt

• Ellenőrizze buszvezetékeket

• Idegen test az
átfolyásmérőben

• Átfolyásmérőt tisztítani

• Bázismérő hibás

• Ellenőrizze az átfolyásmérőt

• A relémodul biztosítéka
meghibásodott

• Ellenőrizze a biztosítékokat

• Átfolyásmérőben a
mágnes vagy a szenzor
defektes

• Ellenőrizze az átfolyásmérőt

• A korrekciós
tényező nincs a
munkafeltételekkel
összehangolva

• Átfolyásmérőt kalibrálni

• Folyadék sűrű folyású

• Átfolyásmérőt kalibrálni

• Tömítetlenségek a
tömlőrendszerben

• Ha szükséges, installáljuk a
visszacsapó szelepet
• Rendszert  légteleníteni

• Zavarjelek az
adatvezetékben
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• Az adatkábelek szétválasztása
más kábelektől
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• A vezetékek feltöltése
• Hoszabbítsa meg a felügyeleti
tovább tart, mint a
időt
beállított ellenőrzési idő

hu
Mûködési mód

Hiba

Ok

Intézkedés

Általános

Az átfolyásmérő
házánál szivárog a
folyadék

• Tömítés hibás

• Cseréljük ki a tömítést

• Mechanikai behatások • Ellenőrizzük és korrigáljuk
következtében a házban a beszerelési viszonyok
következtében fellépett
illetve a csavarzatnál
hajszálrepedések
esetleges mechanikai
feszültségeket és deformációt
keletkeztek
• A csavarzat a meghúzás • Ellenőrizzük, hogy a csavarok
után nem zár szorosan
a helyes pozícióban ülnek-e

Modul
szétválasztott
installációi

• Túlléptük az üzemi
nyomást, lökő
nyomások keletkeznek,
pl. vízlökés miatt

• Ellenőrizzük a
nyomásviszonyokat

• Vegyi behatások, vegyi
támadás

• Egyeztessünk a gyártóval

Alkalmilag fellépő
• Az adatvezeték erős
elektromágneses
átviteli hiba A
mezőknek van
kijelző üzemkész, de
kitéve (nagy gépek,
kezelői bevitel nem
lehetséges
erősáramú kábelek,
stb.)
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• Az adatvezeték sérült

• Árnyékoljuk le az
adatvezetéket az
elektromágneses behatások
ellen

• Ellenőrizzük az adatvezeték
sérülését és a dugaszoló
csatlakozók pozícióját
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Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0160-205

0208-632
0211-062

0211-063

0211-074
0211-088
0211-089
0211-092
0211-093
0211-094
0211-095
0211-140

0211-141

0211-144
0211-193

0211-195
0211-196
0211-200
0211-208
0211-209

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

DichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFasspumpenanschlussG11/2)
Bundbuchse
(fürTypVA10)
Messkammerkpl.gekapselt
(fürTypSL10)beinhaltet:
0314-183,0343-236,0343-234
Messkammerkpl.gekapselt
(fürTypUN10)beinhaltet:
0314-190,0343-234
Messkammerkpl.
(fürTypLM10)beinhaltet:0314-190
BundbuchseG11/4AG
(fürTypenST10,SL10)
BundbuchseG11/4AG
(fürTypenLM10,UN10)
GewindemuffeG11/4
(fürTypenST10,SL10)
GewindemuffeG11/4
(fürTypenLM10,UN10)
FlanschbuchseG11/4AG
(fürTypenST10,SL10)
FlanschbuchseG11/4AG
(fürTypenLM10,UN10)
RückschlagventilPTFE/FPM
(fürTypenST10,SL10)
beinhaltet:0314-185
RückschlagventilPTFE/FPM-FEP
(fürTypenLM10,UN10)
beinhaltet:0314-189
Messkammerkpl.
(fürTypST10)beinhaltet:0343-236
Messkammerkpl.
(fürTypVA10)
beinhaltet:0211-208,0211-200,
0211-209,0370-029,0211-196,
0343-237,0300-598,0300-070
Spannbügel
(fürTypVA10)
Dichtring
Taumelscheibekpl.
(fürTypVA10)
Bodenlager
(fürTypVA10)
Deckellager
(fürTypVA10)

sealPTFE
(fortypeVA10
withconnectionG11/2)
collarbush
(fortypeVA10)
measuringchambercpl.encapsulated
(fortypeSL10)including:
0314-183,0343-236,0343-234
measuringchambercp.encapsulated
(fortypeUN10)including:
0314-190,0343-234
measuringchambercpl.
(fortypeLM10)including:0314-190
headedlinerG11/4outsidethread
(fortypesST10,SL10)
headedlinerG11/4outsidethread
(fortypesLM10,UN10)
screwsocketG11/4
(fortypesST10,SL10)
screwsocketG11/4
(fortypesLM10,UN10)
flangedbushG11/4outsidethread
(fortypesST10,SL10)
flangedbushG11/4outsidethread
(fortypesLM10,UN10)
checkvalvePTFE/FPM
(fortypesST10,SL10)
including:0314-185
checkvalvePTFE/FPM-FEP
(fortypesLM10,UN10)
including:0314-189
measuringchambercpl.
(fortypeST10)including:0343-236
measuringchambercpl.
(fortypeVA10)
including:0211-208,0211-200,
0211-209,0370-029,0211-196,
0343-237,0300-598,0300-070
clamp
(fortypeVA10)
sealingsleeve
swashplatecpl.
(fortypeVA10)
basesupport
(fortypeVA10)
topsupport
(fortypeVA10)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

1

2
1

1

1
1
1
2
2
2
2
1

1

1
1

2
1
1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Seite/page: 1

Seite/page: 2

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0211-211
0211-214
0211-300
0211-305
0211-306
0211-307
0211-312
0211-313
0211-318

0231-504
0300-011
0300-062
0300-070
0300-089
0300-309
0300-598
0300-708
0301-227
0302-023
0303-006
0313-010
0313-195

0313-195
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0313-196

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

FasspumpenanschlussG11/4
beinhaltet:0313-195
FasspumpenanschlussG11/2
beinhaltet:0160-205,0313-195
Taumelscheibekpl.
(fürTypHC10)
Zylinderschraube
(fürTypHC10)
Scheibe
(fürTypHC10)
Spannbügel
(fürTypHC10)
Bodenlager
(fürTypHC10)
Deckellager
(fürTypHC10)
Messkammerkpl.
(fürTypHC10)
beinhaltet:0211-312,0211-300,
0211-313,0370-039,0211-196,
0343-237,0211-306,0211-305
Reedflansch
(fürTypHC10)
Linsenschraube
Sechskantschraube
Zylinderschraube
(fürTypVA10)
Zylinderschraube
Sechskantmutter
Federring
(fürTypVA10)
U-Scheibe
Linsenblechschraube
FlügelüberwurfmutterG2
(fürTypenLM10,UN10)
ÜberwurfmutterG2
(fürTypenST10,SL10)
Distanzscheibe
FlachdichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFasspumpenanschlussG11/4)
FlachdichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFasspumpenanschlussG11/2)
FlachdichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFlanschanschluss)

connectorG11/4
including:0313-195
connectorG11/2
including:0160-205,0313-195
swashplatecpl.
(fortypeHC10)
cyl.screw
(fortypeHC10)
washer
(fortypeHC10)
clamp
(fortypeHC10)
basesupport
(fortypeHC10)
topsupport
(fortypeHC10)
measuringchambercpl.
(fortypeHC10)
including:0211-312,0211-300,
0211-313,0370-039,0211-196,
0343-237,0211-306,0211-305
reedflange
(fortypeHC10)
fillisterheadscrew
hexagonscrew
cyl.screw
(fortypeVA10)
screw
hexagonnut
spingwasher
(fortypeVA10)
washer
slottedpanheadscrew
wingnutG2
(fortypesLM10,UN10)
wingnutG2
(fortypesST10,SL10)
spacer
flatgasketPTFE
(fortypeVA10
withconnectorG11/4)
flatgasketPTFE
(fortypeVA10
withconnectorG11/2)
flatgasketPTFE
(fortypeVA10
withflangeconnection)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

1
1
1
2
2
2
1
1
1

1
2
8
2
8
4
2
8
2
1
1
4
2

1

2

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0314-166
0314-179

0314-179
0314-181
0314-183
0314-184
0314-185
0314-187
0314-188
0314-189
0314-190
0343-220
0343-222
0343-225
0343-226
0343-230
0343-234
0343-236
0343-237
0343-470

0343-471

0370-029
0370-039
0370-080

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

O-RingFPM/FEPummantelt
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10mitFasspumpenverschraubung)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10mitFlanschanschluss)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM
fürRückschlagventil(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10)
O-RingFPM/FEPummantelt
fürRückschlagventil(fürTypenLM10,UN10)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10)
Grundkörper
(fürTypenST10,SL10)
Grundkörper
(fürTypenLM10,UN10)
BundbuchseG11/4IG
(fürTypenST10,SL10)
BundbuchseG11/4IG
(fürTypenLM10,UN10)
Filtersieb
· FührungsstiftPPS
TaumelscheibePPS
Lagerscheibe
Deckel
(fürTypenST10,SL10)
beinhaltet:0300-309
Deckel
(fürTypenLM10,UN10)
beinhaltet:0300-309
Trennplatte
(fürTypVA10)
Trennplatte
(fürTypHC10)
Reedflansch
(fürTypVA10)

o-ringFPM/FEPsheathed
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10withdrumpump
adapter)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10withflangeconnection)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM
forcheckvalve(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10)
o-ringFPM/FEPsheathed
forcheckvalve(fortypesLM10,UN10)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10)
basicbody
(fortypesST10,SL10)
basicbody
(fortypesLM10,UN10)
bushG11/4insidethread
(fortypesST10,SL10)
bushG11/4insidethread
(fortypesLM10,UN10)
filter
guidepinPPS
swashplatePPS
bearingwasher
cover
(fortypesST10,SL10)
including:0300-309
cover
(fortypesLM10,UN10)
including:0300-309
measuringchamberplate
(fortypeVA10)
measuringchamberplate
(fortypeHC10)
reedflange
(fortypeVA10)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0370-620
0370-621
0370-622
0370-623
0373-005
0375-050
0375-051
3314-021

3314-021
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0230-500
0230-510
0230-520
0230-530
0230-540
0230-550

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

Flanschplatte
NW25,ND6(fürTypVA10)
Flanschplatte
NW32,ND6(fürTypVA10)
Flanschplatte
NW32,ND10(fürTypVA10)
Flanschplatte
NW40,ND10(fürTypVA10)
Flansch
PlatinemitReedkontakt
PlatinemitReedkontakt
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10mitFasspumpenverschraubung)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10mitFlanschanschluss)

flangeplate
NW25,ND6(fortypeVA10)
flangeplate
NW32,ND6(fortypeVA10)
flangeplate
NW32,ND10(fortypeVA10)
flangeplate
NW40,ND10(fortypeVA10)
flange
circuitboardwithreedcontact
circuitboardwithreedcontact
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10withdrumpump
adapter)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10withflangeconnection)

2

BasiszählerST10
BasiszählerSL10
BasiszählerLM10
BasiszählerUN10
BasiszählerVA10
BasiszählerHC10

basicmoduleST10
basicmoduleSL10
basicmoduleLM10
basicmoduleUN10
basicmoduleVA10
basicmoduleHC10

1
1
1
1
1
1

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

2
2
2
2
1
1
1

4

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.

j
0208-032
0211-322
0211-336
0211-335
0313-196

k
0208-032
0211-322
0211-326
0211-334
0313-196

l
0211-056
0211-220
0370-031

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

Ersatzteile für Sonderausführungen
Ex

spare parts for special models
Ex

Ausführung Ex PURE
für Typ VA10

version Ex PURE
for type VA10

Tri-ClampStutzenDN32,G11/4
ohneAbbildung
Lagerscheibe
Taumelscheibekpl.
Messkammerkpl.
FlachdichtungPTFE
ohneAbbildung

tri-clampfittingDN32,G11/4
withoutdrawing
bearingwasher
swashplatecpl.
measuringchambercpl.
flatgasketPTFE
withoutdrawing

Ersatzteile für Sonderausführungen
nicht Ex

spare parts for special models
non-Ex

Ausführung PURE
für Typ VA10

version PURE
for type VA10

Tri-ClampStutzenDN32,G11/4
ohneAbbildung
Lagerscheibe
Taumelscheibekpl.
Messkammerkpl.
FlachdichtungPTFE
ohneAbbildung

tri-clampfittingDN32,G11/4
withoutdrawing
bearingwasher
swashplatecpl.
measuringchambercpl.
flatgasketPTFE
withoutdrawing

Ausführung für Salpeter- u. Schwefelsäure
für Typen ST10, SL10

version for nitric acid and sulfuric acid
for types ST10, SL10

TaumelscheibePVDF
Messkammerkpl.gekapselt
beinhaltet:0314-190,0211-056,0370-031
· Führungsstift

swashplatePVDF
measuringchambercpl.
including:0314-190,0211-056,0370-031
guidepin

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

2
1
1
1
2

2
1
1
1
2

1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10
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Seite/page: 1

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0300-150
0300-151
0300-152
0300-708
0301-448
0301-450
0313-195
0314-380
0314-381
0314-382
0314-390
0336-436
0343-478
0373-075
0373-076
0373-281
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0373-282
0375-025

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler HDO
Typen: 250P

Basic Module HDO
Types: 250P

Bezeichnung

Description

Zylinderschraube
Zylinderschraube
Sechskantmutter
nichtgezeigt-imGehäuse
U-Scheibe
Sechskantmutter
Schraube
DichtungPTFE
(fürFasspumpenanschlussG1-G11/4)
O-RingFPM/FEP
O-RingFPM
Dichtung
O-RingEPDM
Verbindungskabel
Zwischenplatte
KupplungPPG11/4IG
DoppelnippelPPG11/4AG-G1AG
· RotorSet(PPS)
bestehendaus2Stück
Abdeckung(PPS)
Impulsgeberplatine(Reedschalter)

cylinderheadscrew
cylinderheadscrew
hexagonnut
notshown-inthehousing
washer
hexagonnut
screw
sealPTFE
(fordrumpumpconnectionG1-G11/4)
o-ringFPM/FEP
o-ringFPM
seal
o-ringEPDM
connectingcable
intermediateplate
couplingPPG11/4IT
doublenipplePPG11/4OT-G1OT
rotorset(PPS)
consistingof2pieces
barrier(PPS)
pulsecircuitboard(reedswitch)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

4
4
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler HDO
Typen: 250P

Basic Module HDO
Types: 250P
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Eredeti komformitási nyilatkozat fordítása
Teljes felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy a következő termék a felsorolt  EU-irányelvek minden
meghatározott rendelkezéseinek megfelel.
Gyártó:

L utz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Termék:

Bázismérő

Alkalmazott
európai
irányelvek:

ATEX irányelv 2014/34/EU
Nyomástartó berendezések
irányelve1) 2014/68/EU
RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
Regisztációs Physikalisch-Technische
szám:
Bundesanstalt3), Bundesallee 100,
38116 Braunschweig
Jelölőszám 0102
05 ATEX D136
Besorolás:
  II 2G Ex h IIB Gb X
TÜV Austria Services GmbH3),
Deutschstraße 10, AT-1230 Wien
Jelölőszám 0408
TÜV-D 18 ATEX 2334
Besorolás:
II 2G Ex h IIB T4 Gb
Felhasznált EN ISO 80079-36:2016
harmonizált EN ISO 80079-37:2016
normák:
EN 60079-11:2012

1)
2)
3)

HDO500

HDO400

HDO250

HDO250P

HDO200

HDO120

HDO080

HC10

VA10

UN10

LM10

SL10

ST10

Típus:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●2) ●2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●

● ● ●
● ● ●
● ● ●

Bázismérő a 2014/68/EU, 4 rész 3 bekezdés alapján került besorolásra
A  2014/68/EU, cikk 4, bekezdés 3 –nál nincs CE- jelölés.
A jegyzett Hivatal a technikai iratokat megőrzi az ATEX- irányelv, függelék VIII szám 2 a megadott regisztrációs
szám alatt.

Wertheim, 10.05.2021
Heinz Lutz, ügyvezető igazgató

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

www.lutz-pumpen.de
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! 06/2021
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