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Eredeti használati utasítás fordítása
SŰRÍTETT LEVEGŐS MOTOROK
Típus
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MD1xL
MD2xL

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
Gyerekek: fiatal személyek 14 éves korig.

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 további vonatkozó szabályokat.

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 szivattyútelep

Biztonsági és rendeltetésszerű használat a szivattyúrésznek

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
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

Jelentése
Biztonsági előírások
►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 motor a technika állása és az elismert biztonságtechnikai szabályzások szerint épült. Ennek ellenére
használatánál fennáll a felhasználó testi éppsége és élete vagy harmadik vagyis a motor és egyéb vagyontárgyak lehetséges károsítása. Ezért:
• Motor 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 motor 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.

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

Az üzemeltető kötelezettségei
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Biztonságtudatos munka

• Motor 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.
5
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Személyzet képesítése
• Ezt a készüléket nem használhatják gyerekek. Azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalat és tudás hiánya miatt használhatók fel, ha
felügyelték vagy utasították a készülék biztonságos használatát, és megértik a lehetséges veszélyeket.
Tisztítást és használati karbantartást gyerekek nem hajthatják végre.
• Győződjünk meg róla, hogy az motor 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
• A képzendő személyzet csak a szakképzett személyzet felügyelete mellett végezhet munkát a motorral.
• A motor kezelője rezgésnek van kitéve akkor, amikor a motort működés közben a kezében tartja. A felső
végtagokra ható gyorsulás 2,5 m/s2 alatt található.
Garancia
• A garancia alatti átépítés, javítás vagy átalakítás csak a gyártó engedélyével lehetséges.
• Kizárólag csak eredeti részeket használni.

Személyzet kötelezettségei

• Tartsa be a motorra vonatkozó utasításokat és tartsa azokat olvashatóan.
• Ha szükséges védőfelszerelést használjunk.
• Motoron való munkát csak álló állapotban végezze.
• Motort minden szerelési- és karbantartási munkálatok alatt a sűrített levegőtől választja le.
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• Mindennemű motor munkálat után a biztonsági berendezéseket újra előírásnak megfelelően csatlakoztatni.
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2.2 Rendeltetésszerű használat
A sűrített levegővel üzemelő hordó- és tartály-szivattyú egy hajtómotorból és egy, a felhasználási célnak
megfelelő merülőrészből áll. Az MDxL, MDxL sűrített levegős motoroknak robbanásveszélyes területen
történő alkalmazása vagy gyúlékony folyadékoknak a motor segítségével végzett szállítása csak olyan
merülőrész használata esetén lehetséges, amit a „0“ zónában való használatra engedélyeztek (a zónabesorolást ld. a 6. fejezetben).
Motort csak a merülőszárral együtt használja.
A motor nem merülhet bele a szállítandó folyadékba.
• Motort a következő környezetben használhatja:
- időként a szabadban az időjárási viszonyoktól való védelem nélkül
- fedett területeken
- nyitott és zárt helyiségekben
- robbanásveszélyes területeken
• Az alábi technikai utasításokat tartsa be:
Típus

MD1xL

MD2xL

Kimenő teljesítmény

1000 W

1000 W

Max. Üzemi nyomás

6 bar 4)

6 bar 4)

Levegő felhasználás1)

1,5 Nm³/min

1,5 Nm³/min

Környezeti hőmérséklet

-20 °C től +60 °C

-20 °C től +60 °C

Besorolás

II 2G Ex h IIB T6 Gb X

II 2G Ex h IIB T6 Gb X

II 2D Ex h IIIC T80°C Db X

II 2D Ex h IIIC T80°C Db X

2)

Hangnyomásszint

< 85 dB(A)

< 85 dB(A)

Hangerőszint

< 96 dB(A)

< 96 dB(A)

1,0 kg

1,4 kg

0004-725

0004-735

3)

Súly
Rendelési szám
1)
2)

3)
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4)

Normál állapotban (levegőfogyasztási jelleggörbe → melléklet)
A hordószivattyúkat a IIA és IIB robbanási csoportra, valamint a T4 hőmérsékleti osztályra engedélyezték.
Ezzel a motor/ merülőszár kombináció csak ezen anyagoknak (szállított közeg és/ vagy környezet) megfelelően
engedélyezett.
6 bar üzemi nyomásnál, teljesen bemerített merülőrésznél mérve.
5 Alkalmazás robbanásveszélyes környezetben vagy éghető folyadékok továbbítása

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.
7
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Kerülje az egyértelmű visszaéléseket (példák)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motort csak megfelelően összeszerelt merülőszárral üzemeltesse
Csak a megengedett robbanásvezélyes környezetben használja a motort
Használjon megfelelő sűrített levegőt
Ne kapcsolja be a sűrített levegőt bekapcsolt motor esetén
Ne merítse a motort a szivattyúzandó folyadékba
A motorral ne használjon meg nem engedett készülékeket
Ne engedje, hogy a motort gyermekek vagy sérült emberek működtessék
Ne használjon nem megfelelő tartozékokat
Ne használjon nem megfelelő vagy nem engedélyezett alkatrészeket
Karbantartási időközöket betartani

2.3 Speciális veszélyek
Robbanásveszélyes területek - Különleges felhasználási feltételeknek

! VESZÉLY

• A sűrített levegős szivattyúmotorok nem elektronos hajtású motorok, és nem esnek engedélykötelezés alá az „1“ zónában történő felhasználás esetén.
• A pneumatikus motorok megfelelnek az ATEX irányelvnek/ UKEx szabályozásnak (II. Csoport, 2. kategória gázok és porok).
• A motorok ezzel alkalmasak a Lutz hordó- és tartályszivattyúk, készülék kategória 1/2, meghajtására.
Az alkalmazás behatározása a merülőszár alapján történik (→ Használati utasítás szivattyútelep)
• A motort csak mozgatható (mobil) alkalmazási területen szabad alkalmazni.
• Potenciálkiegyenlítésről gondoskodni kell (→ fejezet 9).
• Csak vezetőképes nyomóvezetékeket szabad használni (→ Használati utasítás szivattyútelep)
A szivattyúmotornak a mozgatható (mobil) hordón vagy tartályon kívül kell elhelyezkednie.
• Üzemi nyomás nem haladhatja meg az 5 bar-t.
• A rácsatlakozott sűrített levegő hőmérséklete nem haladhatja meg a max. megengedett környezeti
hőmérsékletet.
• A motor és merülőszár üzemeltetését felügyelni kell.
• Motort ne gyúlékony gázokkal üzemeltessük.
• Előírt karbantartási intervallumok: csapágy és retesz legkésőbb 1000 üzemóra után, egyszerre cserélendő.
• Az erős töltésfejlesztő folyamatok jelenlétét, különösen a szállított poron belüli elrendezést és a
nagyfeszültségű elektródákat 1 méteres távolságban ki kell zárni.
→ fejezet 9: Robbanásvédelem tudnivalói
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Robbanásveszély, robbanásveszélyes területen való alkalmazáskor!
Gyúlékony folyadékok besorolása a (EG) 1272/2008 (CLP) szabályozás alapján történik. Gyúlékony folyadékok szállításánál az üzemi biztonsági előírásokat és a következő pontokat kell figyelembe venni:
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2.4 Besorolás
Típus tábla

1
2
3
4
5

Típus
Motor gyári száma
ATEX/UKEx-Besorolás
Motor gyártási éve (utolsó kettő számjegy a gyári számban; pl.: -22 a 2022)
CE Besorolás

3. Szállítás és raktározás
3.1 Szállítás
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Kicsomagolni és a szállítási állapotot ellenőrizni.
► Motort szállítás után csomagolja ki és ellenőrizze a szállítási sérüléseket.
► Szállítási kárt azonnal a gyártónak jelezni
► A szállítás teljességét a rendelés segítségével ellenőrizni

3.2 Raktározás
► Motor az időjárási következményektől és UV sugaraktól védeni.
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4. ÜZEMBEHELYEZÉS
4.1 A sűrített levegő csatlakoztatása
! FIGYELEM

Sérülésveszély a ellenőrizetlen indítómotor miatt!
► Motort a sűrített levegő csatlakozásakor kikapcsolni.

Kép. 1

A működés és az élettartam messzemenően az alkalmazott sűrített levegőtől és a bevezetett sűrített levegő
nyomásától függ. A sűrített levegőben található túl nagy nedvességtartalom vagy szennyező részecskék
jelenléte tönkreteszik a motort. A sűrített levegő magas kondenzátum-tartalma a motor megrozsdásodásához vezet, a hangcsillapító pedig eljegesedik a levegő expanziója során.
A fentiek következtében a sűrített levegős motorok üzembehelyezése során az alábbiakra kell tekintettel
lenni (→ kép 1):

• A levegő-fővezetékeknek (6) enyhe, legalább 1 %-os lejtéssel kell az áramlás irányában rendelkezniük,
hogy a kondenzvizet a legmélyebben fekvő ponton egy kézzel vagy automatikusan működtethető szelep
(7) segítségével le lehessen ereszteni.
• Zárja le a vízszintes fővezeték (6) felfelé elhelyezkedő elágazásait (5), a függőleges fővezeték (4) nem
lehet a legmélyebb ponton. Ezáltal meggátolhatja, hogy a fővezetékben álló kondenzvíz befolyhasson
az elágazásba.
• Használja a légszűrőből (3) és olajozóból álló karbantartó egységeket. A MD1xL és MD2xL motorokhoz
az olajozó nem szükséges, de hosszabb élettartam miatt ajánlott. A motor teljesítménye 10-20% -kal
alacsonyabb olajozatlan levegőnél, mint olajozott levegőnél.
10
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• Mielőtt a motort csatlakoztatná a sűrített levegőhöz, tisztítsa meg a sűrített levegő vezetéket és a tömlőt
alacsony nyomással, hogy az esetleges szennyeződéseket a vezetékből eltávolítsa. Viseljen védőszemüveget, tartsa szorosan a vezetéket és ne álljon a légáramlás vonalában.
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• A karbantartó egységeket legalább G 1/4 méretű levegő-csatlakozással kell a sűrített levegőt előállító
motor (1) közvetlen közelében elhelyezni. Az olajozóban (3) gyanta- és savmentes olajat kell alkalmazni,
melynek viszkozitása 20-30 mm2/s. Az olajfogyasztásnak 1 csepp percenként kell lennie.
• A légszűrő (3) rendszeres karbantartást igényel, ennek során le kell engedni az összegyűlt kondenzvizet
és meg kell tisztítani a szűrőt.
• A sűrített levegőt előállító motor 6 bar (87 psi) nyomáson éri el optimális teljesítményét. Amennyiben
a sűrített levegős hálózatban a nyomás meghaladja a 6 bar értéket, akkor nyomásszabályozót (3) kell
beépíteni. A nyomásszabályozó (3) beállítását járó motor mellett kell végrehajtani.
• A karbantartó egység és a sűrített levegőt előállító motor között egy 13 mm átmérőjű vékony légcsövet
(2) kell alkalmazni, hogy a nyomásveszteség értékét alacsony szinten lehessen tartani.
• A nyomóvezetékben használjon elzárószelepet , hogy a motort nyomásmentesen tudja le és felcsatlakoztatni.
• A gyorscsatlakozások használata során vegye figyelembe a keletkező nyomásveszteséget.
A sűrített levegő ellátására vonatkozó ajánlások
• A sűrített levegő minőségének osztályozása az ISO 8573-1: 2010 szabványból származik.
• A sűrített levegő minőségének irányértékei pl. a VDMA 15390-1: 2014-12.
• Olajozott levegő esetén az ISO 8573-1: 2010 [-: 4: 4] minimális sűrített levegőminősége ajánlott.
• Nem olajozott levegő esetén ajánlott az ISO 8573-1: 2010 [6: 3: 3] minimális sűrített levegőminősége.
• A sűrített levegőben lévő túlzott víztartalom a vízrészecskék fagyását okozhatják. Ennek oka lehet a
lamellák károsodása vagy a hangtompító eltömődése, ami befolyásolhatja a motor teljesítményét.

4.2 Szivattyúszár a motorra építeni
3 Motor kikapcsolva
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► Motort helyezze a szivattyúszárra.
► Forgassa el kissé a motort, amíg a menesztő (→ 2. ábra, 1. tétel)
bekapcsolódik a kuplungba (→ 2. ábra, 2. tétel).
► A kézikerékkel (jobb menetes) erősen csatlakoztassa a motort és
a szivattyúrészt.

Kép. 2
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5. Üzemeltetés
! FIGYELEM

A tárgyak behúzása és gördülése veszélyes!
►	Ne helyezzen tárgyakat a kuplung felügyelet nyílásába (→ 4. ábra).
►	Ne dolgozzon a motorral vékony és laza kesztyűvel.

! FIGYELEM

Sérülésveszély a ellenőrizetlen indítómotor miatt!
►A szivattyút működés közben állandóan ellenőrzés alatt kell tartani!
►Energiaellátás kiesése esetén, a motort ki kell kapcsolni.

5.1 Sűrített levegős motor MD1xL vezérlés
►	A motor be- és kikapcsolásához helyezze be a sűrített levegős
vezetékbe zárószelepet (pl. A Lutz tartozékokban található
golyóscsapot).

Kép. 4

5.2 Sűrített levegős motor MD2xL vezérlés
► Be: Fordítsa a kapcsolót kikapcsolt helyzetből (→ 5. ábra, 1.
tétel) a kívánt fordulatszámra (→ 5. ábra, 2. tétel).

Kép. 5
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Ki: Fordítsa a kapcsolót vissza a ki- pozicióba.

hu
6. Karbantartás
► Ellenőrizze a következő pontokat, ha a sűrített levegős motornak nincs megfelelő teljesítménye:
Hiba

Ok

Intézkedés

Sűrített levegő nem elegendő
(6 bar / 87 psi)

• Sűrített levegős vezető tömítettlen
• Nyomásveszteség

• Sűrített levegős vezető
letömíteni vagy kicserélni
• Növelje a sűrített levegő
vezeték keresztmetszetét

Levegő nyomás ingadozik

• Sűrített levegős vezető tömítettlen
• Sűrített levegős vezeték-,
hangtompító vagy levegőszelep
eltömödött
• Hiba a sűrített levegős rendszerben

• Sűrített levegős vezető letömíteni vagy kicserélni
• Sűrített levegős vezeték-,
hangtompító vagy levegőszelep tisztítása
• Sűrített levegő képző berendezés t ellenőrizni

Levegőszelep a
karbantartási modulo
eltömödött

• Elszennyeződések a sűrített
levegőben

• Levegő szelepet kitisztítani

Hiányzik az olaj a sűrített
levegős rendshzeerben

• Olajok koszosak vagy rosszak

• Olajat kitisztítani, javítani
vagy kicserélni

Hangtompító elkoszolódott

• Elszennyeződések a sűrített
levegőben
• Por a környezetben

• Hangtompítót kitisztítani

Amennyiben a fenti hibák egyike sem áll fönn, akkor a sűrített levegőt előállító motort meg kell javítani.

7. Javítás
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► Bármilyen javítást csak a gyártó, vagy a gyártó által feljogosított szakműhely végezhet.
► Csak eredeti Lutz-gyártmányú tartalékalkatrészeket szabad használni! Más alkatrészek használatánál
a Lutz Pumpen felelőssége megszünik.
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8. Hulladékmegsemmisítés
A motort a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni.

9. Robbanásvédelem tudnivalói
9.1 Besorolás
II 2G Ex h IIB T6 Gb X
II 2D Ex h IIIC T80°C Db X

9.2 Robbanásvédelemre vonatkozó előírások
► A pneumatikus motorok esetében a következő szabványokat alkalmazzák:
- EN 1127-1:2011 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapok
és módszertan
- EN ISO 80079-36:2016 Robbanóképes közegek. 36. Rész: Robbanóképes közegekben használt nem
villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények
- EN ISO 80079-37:2016 Robbanóképes közegek. 37. Rész: Robbanóképes közegekben használt nem
villamos berendezések. Nem villamos típusú szerkezetbiztonsági védelem „c”, védelem a gyújtóforrás
ellenőrzésével „b”, védelem folyadékba való bemerítéssel „k”
► Az Európai Unióban potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő berendezések esetében tartsa
be az alábbi előírásokat:
- Irányelv 1999/92/EG az egészségvédelem javításának legkisebb előírásai és a munkavállaló biztonsága,
ami a robbanásveszélyes atmoszférán keresztül veszélyben lehetnek.
- Szabályozás (EG) 1272/2008 (CLP)
► Ezenkívül tartsa be a nemzeti előírásokat és iránymutatásokat.

Azonosítható gyújtási veszély

Megvalósított védelmi intézkedések

Forró felület

Hűtés a sűrített levegő adiabatikus expanziójával
Hőelvezetés adott anyag
A csapágyak melegedésének elkerülése a meghatározott
csereszabályozási idő miatt

Mechanikusan létrehozott szikrák Megfelelő anyagok használata
Statikus elektromosság kibocsátása
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A vezetőképes házrészek csatlakoztatása a
potenciálkiegyenlítéshez
A műanyag alkatrészek elektrosztatikus feltöltésének konstruktív
korlátozása
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9.3 Azonosított gyújtási veszélyek és végrehajtott védelmi intézkedések
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9.4 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 (→ kép 6).
► 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.
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Kép. 6

Magyarázat az ábrához:
(1) Potenciálkiegyenlítő kábel, (3) Elektromosan vezetőképes tömlő, (4) A cső és csőcsatlakozás
közötti elektromosan vezetőképes kötés, (5) szivattyúszár a 0. zónához, (6) zóna 1-re engedélyezett,
robbanásbiztos motor, (7) csapolópisztoly, (8) karbantartó egység, (9) Föld-potenciál
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9.5 Zónabesorolás robbanási veszélynek kitett területekre
A robbanási veszélynek kitett területek olyan területek, ahol a helyi és üzemi körülmények alapján
robbanóképes atmoszféra alakulhat ki veszélyt okozó méretekben.
Tűzveszélyes gázok, gőzök vagy ködök által okozott potenciálisan robbanásveszélyes környezetben a
következő zóna-besorolást kell alkalmazni:
Zóna 0: A veszélyes robbanásveszélyes légkör tartósan vagy hosszú ideig jelen van.
Zóna 1: A veszélyes robbanásveszélyes légkör esetenként jelen van.
Zóna 2: A veszélyes robbanásveszélyes légkör ritkán vagy rövid ideig jelen van.
A zóna besorolásának magyarázata a gyúlékony folyadékokhoz használt hordószivattyúk
használata esetén
• A hordók vagy tartályok belsejében: Zóna 0
• Hordó nyílása, valamint tartály felső pereme: Elválasztási pont a zóna 0 és a zóna 1 között
• Helyiségek, ahol le- vagy átfejtés történik: Zóna 1
A fentiek tehát a hordóból és tartályból történő szivattyúzás esetére vonatkoztatva azt jelentik,
hogy:
► Tűzveszélyes folyadékok szivattyúzásához csak a készülékosztály II, -be tartozó 1/2 G szivattyúkat
használja.
► Ne használjon a zóna 0-ban semmilyen motort, függetlenül a védelem mértékétől.
► A zóna 1-ben használja a II, készülékcsoport 2 G kategóriájú motorjait.

9.6 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/ UKEx szabályozás szerint.
Minden személy, aki a készüléket továbbszállítja, köteles a visszakövethetőségét a készüléknek a lehetséges visszahívási akciókhoz garantálni.
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Függelék
A sűrített levegő tisztasági osztályai az ISO 8573-1: 2010 szerint
Osztályok

0,1 .. –
0,5μm
[1,6,9]

0,5 .. –
1μm
[1,6,9]

0

A definíció szerint
és jobb, mint az 1. osztály

1

≤ 20.000

≤ 400

2

≤ 400.000

3

1 .. – 5μm
[1,6,9]

Nedvességtartalom és víz Összes olaj [10]

A definíció szerint és
jobb, mint az 1. osztály

A definíció szerint és
jobb, mint az 1. osztály

≤ 10

≤ -70°C

≤ 0,01 mg/m³ [1,3]

≤ 6.000

≤ 100

≤ -40°C

≤ 0,1 mg/m³

---

≤ 90.000

≤ 1 000

≤ -20°C

4

---

---

≤ 10.000

≤ +3°C

5

---

---

≤ 100.000

≤ +7°C

6

≤ 5 mg/m³

[1,7]

≤ +10°C

7

5 – 10 mg/m³

[1,7]

≤ 0,5 g/m³

8

0,5.. – 5 g/m³

9

5.. – 10 g/m³

X
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Részecskék / m³

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

> 10 mg/m³

[1,7]

> 10 g/m³

[2,5]

≤ 1 mg/m³

[1,4]

≤ 5 mg/m³

[1,8]
> 5 mg/m³

[1,4]

– m³ 1 bar (a) és 20 ° C 0% relatív páratartalom esetén
– hacsak nincs másképp meghatározva a 7 bar és 20 ° C között
– az ISO 8573-2 és az ISO 8573-5 szerint mérve
– az ISO 8573-2 szerint mérve; Az ISO 8573-5 szerinti mérés opcionális
– az ISO 8573-3 és, ha szükséges, az ISO 8573-9 szerint mérve
– az ISO 8573-4 szerint mérve
– az ISO 8573-8 szerint mérve
– az ISO 8573-9 szerint mérve
– ha 5 μm-nél nagyobb részecskéket mérünk, a 0-5 osztály nem használható
– folyékony, aeroszolos és gőz formájú olajtartalom
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0004-726
0004-735
0004-736

MotorMD1xLUSA/motorMD1xLUSA
MotorMD2xL/motorMD2xL
MotorMD2xLUSA/motorMD2xLUSA
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Levegőfogyasztási jelleggörbe
1600

90

1200

70

1000

60

6bar

50

5bar

800

40

4bar

600

30

3bar

400

20

2bar
200

0

Levegő felhasználás [Nm³/h]

Luftverbrauch
consumption
in [Nl/min]
Levegő/ Air
felhasználás
[Nl/min]

80

Luftverbrauch / Air consumption in [Nm³/h]

1400
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0
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Internet: http://www.lutz-pumpen.de · e-mail: info@lutz-pumpen.de

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:

Sűrített levegős motor

Típusok:

MD1xL
MD2xL

Alkalmazott európai irányelvek:

ATEX
EK-gép irányvonal

Felhasznált harmonizált normák:

EN ISO 12100:2010
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016

2014/34/EU
2006/42/EG

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 PTB 03 ATEX D039.
Besorolás:
Dokumentációt engedélyezte:

II 2G Ex h IIB T6 Gb X /
II 2D Ex h IIIC T80°C Db X
Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Wertheim, 20.09.2022

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
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