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Eredeti használati utasítás fordítása
CSAPOLÓPISZTOLY
Típus
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PP
PVDF
Niro
Réz
Alu

Használat előtt kérjük, olvassa el tájékoztatónkat!
A jövőbeni felhasználáshoz, őrízze meg.
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1. Ehhez az utasításhoz

1.4 Figyelmeztetések és jelek

Ez az utasítás
• egy része ennek a terméknek
• minden nevezett építősorozathoz érvényes
• leírja a biztos és megfelelő alkalmazást minden
üzemi fázishoz

Figyelmeztetés Veszélyszint Elmulasztás
következményei
azonnal
halál, súlyos
fenyegető
VESZÉLY
sérülés
veszély
lehetséges
halál, súlyos
FIGYELEM fenyegető sérülés
veszély
lehetséges
VIGYÁZAT veszélyes enyhe sérülés
helyzet
lehetséges
ÉRTESÍTÉS veszélyes vagyoni kár
helyzet

Felhasználó: egyéni vagy szervezet, aki a terméket
használja, pl.: ügyfél, üzemeltető,
helyettes
Gyerekek: fiatal személyek 14 éves korig.

1.2 Célcsoportok
Célcso- Feladat
port
Üzemel- ►Ez az utasítás a termék felhasználási
tető
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.
Szakkép- ►Ezt az utasítást és a mellékelt
zett szedokumentumot figyelembe
mélyzet,
venni és követni, különösképpen
szerelő
a biztonsági- és figyelmeztető
tudnivalókat.
Tábl. 1: Cégcsoportok és azok feladatai

1.3 Vonatkozó dokumentumok
Dokumentumok

Cél

Használati utasítás
tömlővezetékek

A tömlővezeték
rendeltetésszerű
használata és
csatlakoztatása

Tábl. 2: Alkalmazható dokumentumok és célok
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Tábl. 3: Figyelmeztetések és be nem tartás következményei

Jelek

i

►
→
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Jelentése
Biztonsági előírások
► Kövessen minden intézkedést,
amely a biztonsági jeleket
tartalmazza, hogy elkerülje az
esetleges sérüléseket vagy halált.
Információ / ajánlás
Kezelési útmutató
Kereszthivatkozás
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
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
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A készülék a technika állása és az elismert biztonságtechnikai szabályok alapján került megépítésre.
Ennek ellenére használatánál fennáll a felhasználó
testi épsége és élete vagy harmadik vagyis a készülék és egyéb vagyontárgyak lehetséges károsítása.
Ezért:
• Készüléket 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 készülék 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 eredményezhetik:
• A készülék vagy berendezés működési korlátozásához vezethetnek
• A készülék meghibásodásához és egyéb anyagi
károkhoz
• Környezeti károk
• Személyi sérüléstől egészen a halálig

Az üzemeltető kötelezettségei

Biztonságtudatos munka
• Készüléket 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

hu
Személyzet képesítése

• Ezt a készüléket nem használhatják gyerekek
vagy terhesek. 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 a készülék megbízott
személyzete a munkakezdet előtt ezt a használati
utasítást és minden vele érvényes dokumentációt elolvasott és megértett, különösképpen a
biztonság-, karbantartás- és az üzembehelyezési
információkat.
• A személyzet felelősségét, feladatait és ellenőrzését tisztázni.
• Minden munkálatokat csak technikai szakemberekkel végeztessen:
- szerelési, javítási, karbantartási munkálatok
• A képzendő személyzet csak a szakképzett személyzet felügyelete mellett végezhet munkát a
készülékkel.

2.2 Rendeltetésszerű használat
A csapolópisztoly egy kézi szelep az átfolyási men�nyiség szabályozásához. A szelepkar finom használatával az átfolyási mennyiséget változtathatjuk.
• A PP és PVDF típusú csapolópisztolyok semleges
és agresszív folyadékok le- és átfejtésére szolgálnak.
• A Niro típusú csapolópisztoly élelmiszeripari és
gyógyszeripari területen éghető és gyúlékony
folyadékok le- és átfejtésére szolgál.
• A sárgaréz csapolópisztoly oldószerek és semleges folyadékok le- és átfejtésére szolgál.
• A alu csapolópisztoly fűtőolaj és gázolaj le- és
átfejtésére szolgál.
• A nemesacél és a réz csapolópisztolyok alkalmasak robbanásveszélyes területeken történő
használatra.
• A nemesacél, réz és alumínium csapolópisztolyok forgatható csatlakozással rendelkeznek a
bemenetnél. Ez lehetővé teszi egy merev tömlővezetéknél a csapolópisztoly elfordítását a kívánt
irányba.

Garancia

• A garancia alatti átépítés, javítás vagy átalakítás
csak a gyártó engedélyével lehetséges.
• Kizárólag csak eredeti részeket használni.

Személyzet kötelezettségei
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• Tartsa be a készülékre vonatkozó utasításokat és
tartsa azokat olvashatóan.
• Ha szükséges védőfelszerelést használjunk.
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2.2.1 Műszaki adatok
! VESZÉLY

A nyomás, viszkozitás, átfolyás és folyadékhőmérséklet értékének túllépése, valamint nem alkalmas folyadékok károsítathatják a csapolópisztolyt.
A szétfröccsenő folyadék vagy az elrepülő alkatrészek megsebesíthetik Önt vagy halált okozhatnak.
► Kérem tartsa be a következő táblázat értékeit. Egy megfelelő alkalmassági táblázat (pl. a Lutz- katalógusban található táblázat) segítségével ellenőrizze, hogy a csapolópisztoly megfelel-e a közegnek.
Típus
Max. üzemi nyomás 20°C
-nál
Max. viszkozitás
Max. átfolyás (víz)
Folyadék hőmérséklete
Súly kb.
Csatlakozás

PP (DN 19) PP (G 1 1/4) PVDF
1 bar
3 bar
3 bar
300 mPas
40 l/min
0 – 50°C
0,1 kg
DN 19

Tömítés

FPM

Ex területeken vagy éghető valamint gyúlékony
folyadékokhoz használatához

Nem

760 mPas
50 l/min
0 – 50°C
0,25 kg
G 1 1/4
(külső)
FPM
EPDM
FEP/FPM
Nem

Niro
3 bar

sárgaréz
4 bar

Alu
4 bar

760 mPas 760 mPas 760 mPas 760 mPas
50 l/min 50 l/min 80 l/min 60 l/min
0 - 80 °C
0 - 80 °C
0 - 80 °C
0 - 60 °C
0,3 kg
1 kg
0,6 kg
0,5 kg
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 1/4
G 1 (bel(külső)
(külső)
(külső)
ső)
FPM
FPM,
PTFE
NBR
FEP/FPM
Nem

Igen

Igen

Nem

2.2.2 Alkalmazás gyúlékony folyadékokhoz
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! VESZÉLY

Tűz- és robbanásveszély a folyadék miatt!
Égésveszély. Nyomáshullám: az elrepülő alkatrészek megölhetik Önt.
► Alkalmazáshoz a Niro és réz típus alkalmas
► Gyúlékony folyadékok szállításánál tartsa be az érvényes irányelveket a robbanásvédelemhez.
► A csapolópisztoly üzembe helyezése előtt feltétlenül el kell végezni a potenciál-kiegyenlítést a szivattyú,
a leürítendő tartály és a feltöltendő tartály alkotta rendszerben.
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A leürítendő és a feltöltendő tartály közötti elektromos vezető kapcsolatot elektromosan vezetőképes
padozattal (pl. vezetőképes ráccsal) biztosíthatunk.
Jó elektromos vezetőképességű kapcsolatnak kell a
tartályok és a padozat között is fennállnia.

3. Szállítás és raktározás
3.1 Szállítás
Kicsomagolni és a szállítási állapotot ellenőrizni
►Csapolópisztolyt a megérkezéskor kicsomagolni
és szállítási sérüléseket ellenőrizni.
► Szállítási kárt azonnal a gyártónak jelezni.
► A szállítás teljességét a rendelés segítségével
ellenőrizni.

3.2 Raktározás
► A csapolópisztolyt az időjárási következményektől és UV sugaraktól védeni.
► Csapolópisztolyt PP PVDF és Niro használat
után tartsa a függesztő konzolon (→ 2. ábra, 1.
tétel).

1

Kép. 1

1

Kép. 2
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Magyarázat az ábrához:
(1) Potenciál-kiegyenlítő kábel (2a) Elektromosan
vezetőképes padozat, vagy mindkét hordóhoz
csatlakozó potenciál kiegyenlítő kábel (2b) Galvanikus kapcsolat (kisebb átmeneti ellenállás a
földhöz) (3) Elektromosan vezetőképes tömlő(4) A
tömlő és a tömlőcsatlakozás közötti elektromosan
vezetőképes kötés (5) „0“ zónára engedélyezett
merülőrész (6) Motor, meg nem érinthető fémrészekkel (7) Töltőpisztoly

hu
4. Csapolópisztoly PP és PVDF
összeépítése forgatható
tömlőcsatlakozóval
► Nedvesíteni csúszófelületeket és tömítőgyűrűket
megfelelő kenőanyaggal (biztosítsa az átfolyó
közeggel való kompatibilitást!) (→ Kép. 3).

Kép. 3

5. Üzembehelyezés és üzemelés
! VESZÉLY
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Tűz- és robbanásveszély elektrosztatikus feltöltődéstől !
A fentieken túlmenően robbanásnak kitett területeken való alkalmazáskor vagy gyúlékony folyadékok
továbbítása esetén a következőket is be kell tartani:
► Tisztítás és szerelés / szétszerelés csak a robbanásveszélyes területen kívül.
► A tömlővezeték felszerelése után ellenőrizze a
vezetőképességet a csapolópisztollyal együtt.
A forgórészt, a vezetőképesség ellenőrzés alatt,
minden pozícióban meg kell mozgatni.

! FIGYELEM

Sérülési- és mérgezési veszély veszélyes folyadékok esetén!
A folyadék ellenőrizetlenül fröccsenhet, csöpöghet
vagy túlcsordulhat.
► Rögzítse a csapolópisztolyt a tömlőhöz megfelelő eszközökkel (tömlőbilincs, tömlőcsatlakozó
csatlakozó anyával), Ügyeljünk közben a tömítettségre.
► Kapcsolja be a szivattyút.
► Szorosan fogja meg a csapolópisztolyt.
► Helyezze a csapolópisztoly csőrét mélyen a tartályba.
► Lassan a kart többször húzni, a tömlőrendszer
szellőzéséhez.
► Lassan töltse fel az tartályt, hogy a tartály ne
folyjon túl.
► Csapolópisztolyt csöpögtesse jól ki.

6. KARBANTARTÁS
► Csapolópisztolyt rendszeresen szemmel ellenőrizni. Tömítetlen vagy sérült csapolópisztolyt
helyezze üzemen kívül, és szükség esetén javítsa
meg.

! VESZÉLY

Tűz- és robbanásveszély elektrosztatikus feltöltődéstől !
A fentieken túlmenően robbanásnak kitett területeken való alkalmazáskor vagy gyúlékony folyadékok
továbbítása esetén a következőket is be kell tartani:
► Tisztítás és szerelés / szétszerelés csak a robbanásveszélyes területen kívül.
► Az EN 12115 szabvány szerinti ismételt vizsgálatok esetén a tömlővezeték vezetőképességét
a csapolópisztollyal együtt ellenőrizni kell. A
forgórészt, a vezetőképesség ellenőrzés alatt,
minden pozícióban meg kell mozgatni.
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! VESZÉLY

Tűz- és robbanásveszély elektrosztatikus feltöltődéstől !
A fentieken túlmenően robbanásnak kitett területeken való alkalmazáskor vagy gyúlékony
folyadékok továbbítása esetén a következőket
is be kell tartani:
► Tisztítás és szerelés / szétszerelés csak a robbanásveszélyes területen kívül.
► Csak Lutz-gyártmányú tartalékalkatrészeket
szabad használni! Más alkatrészek használatánál
a Lutz Szivattyúk felelőssége megszünik.

! FIGYELEM

Sérülési- és mérgezési veszély veszélyes folyadékok esetén!
► A készüléken való munkavégzéshez mindig
használjon védőfelszerelést.
► Csapolópisztolyt teljesen kiüríteni.

! VESZÉLY

A védőkengyel hiányzó rögzítő csavarjai esetén,
a forgó rész 3 golyója kiesik és a csapolópisztoly
tömítetlen lesz.
A rögzítő csavar kilazítás ellen a tartókengyel nyújt
biztosítékot.
► A javítási munkálatoknál ügyeljen arra, hogy
a forgó résznél a 3 golyó mindig beépítésre
kerüljön.
► Amennyiben a rögzítő csavarok biztonsági szöge
nem elegendő, akkor cserélje ki a védőkengyelt.
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! VESZÉLY

Tűz- és robbanásveszély elektrosztatikus feltöltődéstől !
A javítás után a robbanásnak kitett területeken
való alkalmazáskor vagy gyúlékony folyadékok
továbbítása esetén a következőket is be kell
tartani:
► A tömlőrendszer vezetőképességét a csapolópisztollyal együtt ellenőrizzük.
► A forgórészt, a vezetőképesség ellenőrzés alatt,
minden pozícióban meg kell mozgatni.
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.

7.1 A készüléket a gyártóhoz
küldeni
► Készüléket teljesen kiüríteni.
► Készüléket az igazságnak megegyező és teljesen
kitöltött feddhetetlenségi nyilatkozattal a gyártónak visszaküldeni.
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7. Javítás
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8. 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 készüléken való munkavégzéshez mindig
használjon védőfelszerelést.
► Ártalmatlanítás előtt:
- Kifolyó szállítóközeget felfogni és szétválasztva
a helyi érvényes előírásoknak megfelelően
megsemmisíteni.
- Semlegesítse a készülékben lévő szivattyúzott
közeg maradványait.
► Műanyag részeket leszerelni és a helyi érvényes
előírásoknak megfelelően megsemmisíteni.
► Készüléket a helyi előírásoknak megfelelően
megsemmisíteni.

9. 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,
köteles a visszakövethetőségét a készüléknek a
lehetséges visszahívási akciókhoz garantálni.
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Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
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Tel.: (+49 93 42) 8 79-0
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