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Eredeti használati utasítás fordítása
HORIZONTÁLIS MERÜLŐRÉSZ
tartályokhoz (IBC)
Típus

0698-507 B200 - 08/2020

B200, Niro 41-R GLRD
B200, PVDF 41-R GLRD
B200 PURE, Niro 41-R GLRD
B200 Ex PURE, Niro 41-R GLRD

Használat előtt kérjük, olvassa el tájékoztatónkat!
A jövőbeni felhasználáshoz, őrízze meg.
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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, különös képpen 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

1.3 Vonatkozó dokumentumok
Dokumentumok

Cél

Használati utasítás motor

Biztonsági és rendeltetésszerű használat a motornak.

Használati utasítás tartály

Biztonsági és rendeltetésszerű használat a tartályhoz.

További használati utasítás

a vele szállított alkatrészekhez
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Tábl. 2: Alkalmazható dokumentumok és célok
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1.4 Figyelmeztetések és jelek
Figyelmeztetès

Veszèlyszint

Elmulasztás következményei

VESZÉLY

azonnal fenyegető veszély

halál, sùlyos sèrülès

FIGYELEM

lehetsèges fenyegető veszèly

halál, sùlyos sèrülès

VIGYÁZAT

lehetséges veszèlyes helyzet

enyhe sèrülès

ÉRTESÍTÉS

lehetséges veszèlyes helyzet

Vagyoni kàr

Tábl. 3: Figyelmeztetések és be nem tartás következményei

Jelek

Jelentèse
Biztonsàgi előíràsok
► Kövessen minden intézkedést, amely a biztonsági jeleket tartalmazza, hogy elkerülje
az esetleges sérüléseket vagy halált.

i

Információ / ajánlás

►

Kezelési útmutató

→

Kereszthivatkozás

3

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
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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 szivattyú a technika állása és az elismert biztonságtechnikai szabályok alapján került megépítésre.
Ennek ellenére használatánál fennáll a felhasználó testi éppsége és élete vagy harmadik vagyis a bázismérő és egyéb vagyontárgyak lehetséges károsítása. A szivattyú és más anyagi értékek értékvesztése
lehetséges. Ezért:
• Szivattyút 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.
• A szivattyú biztonsággal összefüggő zavarokat esetén 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.

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 eredményezheti:
• A készülék vagy berendezés működési korlátozásához vezethetnek
• A készülék meghibásodásához és egyéb anyagi károkhoz
• Környezeti károk
• Személyi sérüléstől egészen a halálig
Biztonságtudatos munka
• Szivattyút 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
8
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Az üzemeltető kötelezettségei

hu
Személyzet képesítése
• Győződjünk meg róla, hogy a szivattyú 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
• Gyakornoki személy csak technikai szakszemélyzet felügyelete alatt dolgozhat a szivattyúval.
Garancia
• A garancia alatti átépítés, javítás vagy átalakítás csak a gyártó engedélyével lehetséges.
• Kizárólag csak eredeti részeket használni.

Személyzet kötelezettségei
•
•
•
•
•

Szivattyú tájékoztatását figyelembe venni és olvashatóan tartani.
Ha szükséges védőfelszerelést használjunk.
A szivattyún való munkálatokat csak álló helyzetben (működés nélkül) végezni.
Minden javítási- és karbantartási munkálatoknál a motort áramtalanítani.
Mindennemű motor munkálat után a biztonsági berendezéseket újra előírásnak megfelelően csatlakoztatni.

2.2 Rendeltetésszerű használat
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• A szivattyút csak horizontális (vízszintes) helyzetben szabad használni.
• Szivattyút csak a tartályon kívülről használni.
• A szivattyút kizárólag a megbeszélt folyadékra használni (→ Ajánlati adatlap, → melléklet, Táblázat
1- alapanyag lista).
• Környezeti hőmérséklet -20°C től 40°C
• Szárazon járatást kerüljük.
- Győződjön meg róla, hogy a szivattyú csak a szállítandó közeggel fog üzemelni és nem az nélkül.
• Motor nélküli szivattyúszár szállítása esetén a szivattyúegységet meg kell felelni a 2006/42/EG
gépirányelv szabályainak.
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 felelősségre kell 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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Kerülje az egyértelmű visszaéléseket (Példák)
• A szivattyú alkalmazási határai figyelni, mint hőmérséklet, nyomás, szállítási teljesítmény
(→ függelék, táblázat 2; visszaigazolás).
• A közeg növekvő sűrűségével vagy viszkozitásával a szivattyú teljesítményfelvétele is növekszik. A
szivattyú, kuplung és motor túlterhelését kizárjuk, a megengedett viszkozitást és sűrűséget be kell
tartani (→ Melléklet, táblázat 3, táblázat 4). Egy alacsonyabb sűrűség és viszkozitás megengedett.
• Száraz anyag tartalommal rendelkező folyadékok szállításánál a darabok és szemcsenagyságok
határértékét tartsuk be (→ visszaigazolási adatlap, technikai leírás).
• Szállítandó folyadékok lehetséges kémiai reakciói és abból keletkezett egészségügyi veszélyek és
anyagi károkat figyelembe kell venni.
• Motorok csak szivattyúszárral összeépítve használhatók (→ használati utasítás motor).
• A szivattyút az univerzális motorral szemben az időjárás hatásainak ki kell tenni vagy folyadékkal be
kell spriccelni.
• Tömlő csak tökéletes és ellenőrzött állapotban használható (→ használati utasítás csővezeték).
• PVDF szivattyúra a következő érvényes:
- Ne használja robbanásveszélyes környezetben.
- Semmilyen gyúlékony folyadékra ne használjuk.

2.3 Speciális veszélyek
2.3.1 Alkalmazás robbanásveszélyes környezetben vagy gyúlékony
folyadékok továbbítása
→ fejezet 10: Robbanásvédelem tudnivalói
• Csak nemesacél szivattyúrészt (Niro 1.4571) használjon, ATEX jelöléssel II 2 G Ex h IIB T4 Gb.
• Csak robbanásvédett hajtómotort szabad alkalmazni!
• Szivattyút csak telített állapotban alkalmazni.

2.3.2 Veszélyes szállítási közeg
• Veszélyes közegek kezelése során (pl. forró, gyúlékony, robbanásveszélyes, mérgező, egészségre
ártalmas) biztonsági előírásokat a veszélyes anyagok esetén be kell tartani.
• A termék biztonsági adatlapját vegye figyelembe.
• A szivattyún való minden munkavégzéshez védőfelszerelést használni.

• A szivattyút a tartályból vegyük ki és védjük meg a mechanikai behatásoktól.
• A szivattyút tilos a tartállyal együtt szállítani.
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2.3.3 Mechanikai veszélyek
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3. Felépítés és funkció
Kieresztõnyílás
G 1 1/4“ AG / Tri-Clamp DN 32
Potenciálkiegyenlítő
kábel csatlakozása

Kézikerék

Tri-Clamp támasztás DN 40
Rögzítőcsavar

Hollandi anya S60x6
Tri-Clamp
szorítóbilincs DN 32

Feszítőhorog rögzítő

Kép 1A

Kieresztõnyílás
G 1 1/4“ AG

0698-507 B200 - 08/2020

Kézikerék

Hollandi anya S60x6

Kép 1B
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3.1 Besorolás

1
2
3
4
5

Szivattyú típus
Szivattyú gyári száma
Besorolás ATEX
Szivattyú gyártási éve ( gyári szám utolsó két számjegye; pl.: -16 a 2016 év
Besorolás CE

3.2 Felépítés
Egy tartályszivattyú a meghajtómotorból és a szivattyúszárból áll. További variációk állnak rendelkezésre:
• Meghajtás
- Univerzális motor
- Sűrített levegős motor
- Robbanásvédett motorok
• Szivattyúrész
- Anyag
		 - Rozsdamentes acél (SS 1.4571)
		 - PVDF
- Tömítés
		 csúszógyűrűs tömítéssel
- Szállítókerék formák
		 axiális szállítókerékkel (R)
		

3.3 Működés

12
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A tartályszivattyú egy kézenfekvő és sötét edényben található, amelyből mindenfajta folyadék a helyben
mozgatható tartályokként áll rendelkezésre. A motort a szivattyúszárról levehető. A szivattyú a tartállyal
egy adapteren keresztül csatlakozik. A nemesacél szivattyú a Clamp bilincsen keresztül is csatlakoztatható
egy tömlővel vagy csővel.
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4. Szállítás és raktározás
4.1 Szállítás
Kicsomagolni és a szállítási állapotot ellenőrizni
► Szivattyút a megérkezéskor kicsomagolni és szállítási sérüléseket ellenőrizni.
► Szállítási kárt azonnal a gyártónak jelezni
► A szállítás teljességét a rendelés segítségével ellenőrizni

4.2 Raktározás
! FIGYELEM

Sérülési- és mérgezési veszély veszélyes folyadékok esetén!
► A szivattyún való munkavégzéshez mindig használjon védőfelszerelést.
► Szivattyút teljesen kiüríteni.
► Szivattyút egy védett, könnyen megközelíthető helyen tárolni.

5. Felállítás és csatlakozás
! VESZÉLY

Sérülési- és mérgezési veszély veszélyes folyadékok esetén!
► A tartály (IBC) retesze csak akkor nyitható ki, ha meggyőződtünk róla, hogy szivattyú, tömlő és
elzárószerelvény szakszerűen van összeépítve. Üzem behelyezésnél a tömítettségre ügyelni kell.
► A folyadékkivételkor a tartályt (IBC) elegendő levegővel el kell látni.
► Veszélyes közegeknél mindenképpen kármentő edényt kell alkalmazni.
► A szivattyú a tartályból kiáll és a közlekedési utaktól külön kell üzembe helyezni.
► Építsen be egy sürgősségi leállási lehetőséget a veszélyes terülen kívülre.

5.1 Szivattyúszár a motorra építeni
3 Motor kikapcsolva
3 Kuplungot egyenletesen fordítani

0698-507 B200 - 08/2020

► Motort helyezze a szivattyúszárra.
► Motor lazán elfordítani, menesztőt a kuplungba illeszteni.
► A kézikerékkel (jobbmenetes) motor és szivattyút szorosan összekötni (→ kép 2).
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5.2 Szivattyúszárat a tartályon (IBC) rögzíteni
3 A tartályon van egy elzáró.
3 A szivattyú kimenetnél van egy visszacsapószelep, amely megakadályozza a tartály nemkívánatos ürítését.
3 Csapolópisztoly használatánál a tartály (IBC) nem állhat magasabban, mint a maximális megengedett
üzemi nyomás.
► Szivattyút a hollandival a tartály kifolyásánál csatlakoztatni. A szivattyú kifolyását lefelé kell helyezni.
A szivattyú a tartállyal egy adapteren keresztül csatlakozik. A szivattyú típusok nemesacélból a Clamp
bilincsen keresztül is csatlakoztatható egy tömlővel vagy csővel (→ Kép 3, Poz. 1).
► Szivattyút egy feszítőkampóval fel kell akasztani (→ kép 3, poz. 2) tartálykimenet terhelésének megakadályozásához. A feszítőkampó a rozsdamentes acél szivattyúk tartócsavarjához és a PVDF szivattyúknál a
kézikerékhez van rögzítve. Szivattyú típust fixen csővezetékbe is építhetjük, ami a szivattyú össz súlyának
(kb. 6 kg) kerül kialakításra.

5.3 Rendeltetésszerű használat
Szivattyút csak akkor helyezzük üzembe, ha:
Motor a szivattyúszáron megfelelően rögzítve van
Motor és szivattyúszár nem sérült
A szivattyú a tartályon tömítve rögzítve
Rozsdamentes acélból készült szivattyúk esetében a szivattyúegység rögzítőcsavarjai szorosan meg
vannak húzva (→ 1A ábra)
3 Alkalmas és ellenőrzött nyomóvezeték és csatlakozást használni
3 Tömlővezetéket tömítve és erősen a szivattyúval csatlakoztatni
3
3
3
3

ÉRTESÍTÉS

Károk szárazon futás miatt!
► Reteszt a tartályon (IBC) kinyitni.
► Konténernek (IBC) nem lehet semmilyen betétje.

14
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► Kifolyódarabot húzással vagy nyomással ne terheljük (→ kép 4).
► Hajlítónyomaték MB a kifolyódarabon 30 Nm határig korlátozni. Vegye figyelembe a tartálykifolyás
adatait is.
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6. Üzemeltetés
3 Minden csatlakozás és szerelvény megfelelően rögzítve
3 Retesz nyitva van a tartályon (IBC)

! FIGYELEM

Sérülési- és mérgezési veszély veszélyes folyadékok esetén!
► A szivattyún való munkavégzéshez mindig használjon védőfelszerelést.
► Maximális üzemi nyomásra és üzemi hőmérsékletre ügyelni. Nagy nyomásnál a tartály vagy a tömlő
kidurranhat vagy kioldódhat.
► Szivattyút ellenőrizni vagy áramlásfigyelővel ellenőrizni.
► Megfelelő sebességgel letölteni, hogy megakadályozzuk az esetleges folyadék kispriccelését.
► A csapolópisztolyt vagy tömlővéget a letöltési folyamat végén lecsöpögtetni hagyni. Ott még található
folyadék, ami ellenőrizetlenül kifolyhat.

ÉRTESÍTÉS

Károk szárazon futás miatt!
► Szivattyúszárat sose hagyjuk szárazon futni.

6.1 Üzemen kívül helyezni
! FIGYELEM

Sérülési- és mérgezési veszély veszélyes folyadékok esetén!
► Válassza le a szivattyúmotort a hálózattól.
► A szivattyún való dolgozás előtt,zárja el a tartály (IBC) reteszét.
► A szivattyún való munkavégzéshez mindig használjon védőfelszerelést.
► A szivattyúból és a tömlővezetékből kilépő maradék folyadékot biztonságosan felfogni és környezetkímélően eltávolítani.
► Ha szükséges, lazítsa meg a tartókampót vagy távolítsa el a tartót.
► A tartályon az anyát meglazítani.
► A szivattyút lehúzni.
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! VIGYÁZAT

A szivattyú eltávolítása a tartálytól ügyeljünk arra, hogy részek megsérülhetnek!
► Válassza le a szivattyúmotort a hálózattól.
► Ne nyúljon a szivattyú szívónyílásába.
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7. Karbantartás
! FIGYELEM

Sérülési- és mérgezési veszély veszélyes folyadékok esetén!
► A szivattyún való munkavégzéshez mindig használjon védőfelszerelést.
► A szivattyút, csővezetéket és csapolópisztolyt teljesen ki kell üríteni.

7.1 Megfigyelés
► Csak tömített szivattyút használjon:
Ha a szivattyúszáron a kézikerék alatt folyadék látható, szivattyút azonnal kikapcsolni és javítani
(→ kép 5.)
► Ha szükséges, alkalmazzon szivárgás ellenőrzést.

7.2 KARBANTARTÁS
► A szivattyút agresszív, ragadós, kikristályosodó vagy elkoszosodott folyadékok szivattyúzása után megfelelő tisztítóanyaggal kell öblíteni és tisztítani. A tisztítószer biztonsági adatlapját vegye figyelembe.
► A cseréket csak egy robbanásveszélyes területen kívül szabad végrehajtani.
A rozsdamentes acélból készült szivattyú esetében a forgó szivattyúrészt tisztítás céljából a szivattyúcsőből
is le kell venni (→ 6. ábra). A B200 PVDF szivattyút tisztításhoz nem lehet szétszerelni.
a)
b)
c)
d)

kézikerék ( jobbmenetes) kioldani és a motort a szivattyúrésztől eltávolítani.
a Clampcsatlakozást kinyitni és a tartályadaptert eltávolítani.
rögzítőcsavart lazítani.
rotáló egységet a rotoroldalból a szivattyúcsőból nyomni.

► O-gyűrű és csúszógyűrűs tömítés sérüléseit ellenőrizni.
Szerelés (→ kép 7)
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a) rotáló egység kuplungoldal a szivattyúcsőbe nyomni.
b) rögzítőcsavart meghúzni.
c) Tartályadaptert felhelyezni és Clampcsatlakozást meghúzni.
d) a kézikerékkel (jobbmenetes) a motort és szivattyút szorosan összekötni.
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8. Javítás
► ármilyen 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.

8.1 A szivattyút a gyártóhoz küldeni
3
3
3
3

Szivattyú nyomás mentes
Szivattyút teljesen kiüríteni
Elektromos csatlakozás szétválasztani és a motort újbóli bekapcsolás ellen védeni.
Szivattyú kihült

► Szivattyút a igazságnak megegyező és teljesen kitöltött feddhetetlenségi nyilatkozattal a gyártónak
visszaküldeni.

9. Hulladékmegsemmisítés
Műanyag részek a mérgező vagy rádióaktív szállító közegtől annyira szennyeződnek, hogy egy tisztítás
nem elegendő.

! FIGYELEM

Mérgezés veszély és környezetkárosítás a szállító közeg által!
► A szivattyún való munkavégzéshez mindig használjon védőfelszerelést.
► A szivattyú megsemmisítése előtt:
- Kifolyó szállítóközeget felfogni és szétválasztva a helyi érvényes előírásoknak megfelelő megsemmisíteni.
- A szivattyúban lévő közegmaradványokat semlegesíteni.
► Műanyag részeket leszerelni és a helyi érvényes előírásoknak megfelelően megsemmisíteni.
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► Szivattyút a helyi érvényes előírásoknak megfelelően megsemmisíteni.
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10. Robbanásvédelem tudnivalói
! VESZÉLY

Robbanásveszély, robbanásveszélyes területen való alkalmazáskor!
► Csak robbanásbiztos szivattyút használjon:
► Csak robbanásbiztos motort használjunk.
► Szivattyút csak telített állapotban használni. Ahhoz szállított visszacsapószelepet alkalmazni.

10.1 Általános tudnivalók
A szivattyúval éghető és nem éghető folyadékok szállíthatók a (EG) 1272/2008 rendelet szerint (CLP) helyileg
mozgatható hordókból, amelyek IIA és IIB robbanási csoportba tartoznak, valamint T1 és T4 hőmérsékleti
osztályba tartoznak. A szivattyú megfelel a rendeltetésszerű A kategóriának.

10.2 Besorolás
II 2 G Ex h IIB T4 Gb

10.3 Különleges feltételek
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► Biztosítsa, hogy az utólag hozzátett építőrészek (pl.: kuplung, meghajtás, meghajtómotor) a hordozható
tartályon kívül kell lennie.
► A készülékcsoport II (IIB osztályozás), kategória 2, T4 hőmérsékleti osztály előírásait kell betartani.
► Csak a Lutz szivattyúk robbanásbiztos meghajtómotorjait használja.
► Hordószivattyút nem helyhez kötöttem alkalmazni.
► A szivattyú üzemelését ellenőrzés alatt tartani a szivattyúzás alatt, szárazon futást és üres járatokat
kerüljük.
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10.4 Potenciálkiegyenlítés és földelés
► A szivattyú üzembe helyezés előtt feltétlenül el kell végezni az elektromos potenciál kiegyenlítését a
szivattyú rendszerben - a leürítendő tartályhoz- és a feltöltendő tartály alkotta rendszerben.
► A szivattyú és a leeresztendő tartály között azonos potenciál elérhető legyen, használjuk a potenciálkiegyenlítő kábelt (rendelési szám: 0204-994). A jobb elektromos vezetőképesség érdekében a
felcsíptetési helyekről távolítsuk el a festéket és a szennyeződéseket.
► Az elektromosan vezetőképes padozat (pl. Vezetőképes ráccsal) biztosítja a leürítendő és a feltöltendő
tartályok közötti potenciálkiegyenlítést.
► Bizonyosodjunk meg róla, hogy jó elektromos vezethetőségű kapcsolat van tartály és padozat között.

Kép. 8
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À Potenciálkiegyenlítő kábel csatlakozása
Á Robbanásbiztos dugómodul, robbanásbiztos elosztódoboz vagy dugómodul a robbanásbiztos
területen kívül
Â Vezetőképes tömlővezeték vezetőképes csatlakozással (R < 1 MΩ)
Ã Vezetőképes alap vagy potenciálkiegyenlítős kábel csatlakozás
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10.5 Elektromosan vezetőképes tömlők és tömlőcsatlakozások
► Elektromosan vezetőképes tömlőt használjon.
► Bizonyosodjon meg, hogy az ohm ellenállás az armatúrák között tömlőtípusok alapján a következő
határértékeket ne lépje át:
- Szimbólum M/T = Határérték ≤ 10² Ω.
- Szimbólum Ω/T vagy Ω-CL = Határérték ≤ 106 Ω.
► Bizonyosodjon meg róla, hogy a csapolópisztoly vezetőképes.
► Bizonyosodjon meg róla, hogy a cső csatlakozásához jó elektromos vezetőképességű átmenet tömlő és
a szivattyúszár között, valamint a töltőpisztoly között.
► Nem jó vezetőképes átmenetek között: Minden vezetőképes részt földelni.
► Tömlővezeték és armatúrák a DIN EN 12115 szerint jelölni és ellenőrizni.

10.6 Visszakövethetőség
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A robbanásveszélyes területre való készülékek egy saját gyári számmal vannak megjelölve.
A Lutz Pumpen garantálja a készülék visszakövethetőségét addig a helyig, ahová az első kiszállítás történik
az ATEX irányelv szerint.
Minden személy, aki a készüléket továbbszállítja, kötelesek a visszakövethetőségét a készüléknek a lehetséges visszahívási akciókhoz garantálni.
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SiC



PTFE

ETFE



PVDF

Szén



EPDM



FPM



Niro
(1.4571)

Merülőrész
B200
megrendelési szám 0151-400
B200 PURE
megrendelési szám 0151-401
B200 PURE
megrendelési szám 0151-402
B200 Ex PURE
megrendelési szám 0151-403
B200 Ex PURE
megrendelési szám 0151-404
B200 PVDF
megrendelési szám 0123-420

Oxidkerámia

A merűlőrész anyaga

Hastelloy C

Függelék







Táblázat 1, Alapanyaglista

Max. alkalmazási
hőmérséklet*

°C

°F

100
100
100
100

212
212
212
212

Merülőrész
B200
B200 PURE
B200 Ex PURE
B200 PVDF

* Gyúlékony folyadéknál az égési pontot figyelembe kell venni.
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Táblázat 2, Max. alkalmazási hőmérséklet
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Motor
Merülőrész
B200
B200 PURE
B200 Ex PURE
B200 PVDF

MI 4
350
350
350
150

Adatok mPas

MA/ME II 3 MA/ME II 5 MA/ME II 7
200
200
200
150

550
550
550
350

400
400
400
350

ME II 8

MD1xL
MD2xL

650
650
650
400

1000
1000
1000
1000

Táblázat 3, Max. viszkozitás

 1 kg/dm³-nél nagyobb fajsúlyú folyadékok esetében a megadott viszkozitási értékek csökkennek!

Motor
Merülőrész
B200
B200 PURE
B200 Ex PURE
B200 PVDF

MI 4

1,1
1,1
1,1
1,1

MA/ME II 3 MA/ME II 5 MA/ME II 7

1,2
1,2
1,2
1,2

1,3
1,3
1,3
1,3

1,4
1,4
1,4
1,4

ME II 8

MD1xL
MD2xL

1,4
1,4
1,4
1,3

2,8
2,8
2,8
2,8

Adatok kg/dm3 -ben / Mérés 3 fm 3/4” tömlővel és nyitott 3/4” töltőpisztoly mellett.

Táblázat 4, Max. sűrűség
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 1 mPas-nál nagyobb viszkozitású folyadékok esetében a megadott sűrűség-értékek csökkennek!

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

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Termék:

Horizontális merülőrész tartályokhoz (IBC)

Típusok

ATEX- regisztációs szám

B200 Niro 41-R GLRD

nincs

B200 PVDF 41-R GLRD

nincs

B200 PURE, Niro 41-R GLRD

nincs

B200 Ex PURE, Niro 41-R GLRD

16 ATEX D117

Alkalmazott európai irányelvek:

ATEX

2014/34/EU

EK-gép irányvonal

2006/42/EG

Felhasznált harmonizált
normák:

EN ISO 12100:2010

EN 1127-1:2011

EN 809: 1998+A1:2009/AC:2010

EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016

		

A Fizikai-Technikai Szövetségi Központ jegyzett hivatala, 0102 Bundesalle 100, 38116 Braunschweig
iratokat megőrzi az ATEX- irányelv, függelék VIII szám 2 a megadott regisztrációs szám alatt 16 ATEX
D117.
Besorolás:

II 2 G Ex h IIB T4 Gb
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Dokumentációt engedélyezte: Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim
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Heinz Lutz, ügyvezető igazgató
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