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Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
TAPPISTOLEN
Type
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PP
PVDF
RVS
Messing
Alu

Lees eerst het bedieningsvoorschrift!
Voor toekomstig gebruik bewaren.
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Deze handleiding
• is een onderdeel van dit product
• is geldig voor alle genoemde series
• beschrijft het veilig en verantwoord inzetten in
alle bedrijfsfasen

1.1 Begrippen

Gebruiker: Persoon of organisatie, die producten
gebruikt, bijv. klant, operator, assistent
Kinderen: J onge personen met een leeftijd tot en
met 14 jaar.

1.2 Doelgroepen
DoelTaak
groep
Operator ►Deze handleiding op de plaats
van toepassing van het product
beschikbaar houden, ook voor later
gebruik.
►Medewerkers moeten deze
handleiding lezen, begrijpen en
de daarbij geldende documenten
aanhouden, in het bijzonder de
veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen.
►Let op de aanvullende specifieke
regelementen en voorschriften van
de installatie zelf.
Vakbe- ►Deze handleiding en de
kwaam
daarbij geldende documenten
persolezen en opvolgen, in het
neel,
bijzonder de veiligheids- en
monteur waarschuwingsaanwijzingen.
Tab. 1: Doelgroepen en taken

1.3 Van toepassing zijnde
documenten
Document

Doel

Bedieningsvoorschrift slang
leidingen

Toepassingsgericht
gebruik en aansluiting van
de slangleiding

Tab. 2: Van toepassing zijnde documenten en doel
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1.4 Waarschuwingen en symbolen
Waarschuwing Gevaarinschatting
Onmiddellijk
dreigend
GEVAAR
gevaar
Mogelijk
WAARdreigend
SCHUWING gevaar
VOORZICH- Mogelijk
gevaarlijke
TIG
situatie
Mogelijk
AANWIJgevaarlijke
ZING
situatie

Gevolgen bij
niet nakomen
Dood, zware
lichamelijke
verwonding
Dood, zware
lichamelijke
verwonding
Lichte lichamelijke verwonding
Schade aan product of omgeving

Tab. 3: Waarschuwings-aanwijzingen en gevolgen van
het niet in acht nemen

Symbool Betekenis
Veiligheidsaanwijzing
► Alle maatregelen opvolgen, die met
de veiligheidstekens aangegeven
zijn om verwonding of dood te
vermijden.

i

►
→
3

Informatie / Aanbeveling
Behandelprotocol
Verwijzing
Voorwaarde

Tab. 4: Symbolen en betekenis

1.5 Aktuele uitgave
De nieuwste editie van dit bedieningsvoorschrift
treft u aan bij www.lutz-pumpen.de.

1.6 Copyright
De inhoud en afbeeldingen van deze handleiding
zijn met auteursrecht door Lutz Pumpen GmbH
beschermd.
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2. Veiligheid
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van het niet opvolgen van de aanwijzingen
in de documentatie en bedieningsvoorschrift.

2.1 Algemene veiligheidsinformatie
Let op de volgende voorschriften voor uitvoering
van alle activiteiten.

Productveiligheid
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Het apparaat is volgens de technische maatstaven
en erkende veiligheidsregelementen gebouwd.
Niettemin zijn gevaren voor lijf en leven van de
gebruiker of derden resp.beperkingen van het
apparaat en andere goederen mogelijk. Vandaar:
• Gebruik het apparaat alleen in een technisch
perfecte staat en in overeenstemming met het
beoogde doel, op een veiligheidsbewuste en
gevarenbewuste manier, met inachtneming van
deze handleiding.
• Deze handleiding en alle daarbij geldende documenten volledig en leesbaar bewaren op een
voor het personeel altijd toegankelijke plaats.
• Iedere toepassing die het personeel of niet-betrokken derden gevaar kan opleveren, vermijden.
• Schakel in geval van een veiligheidsrelevante
storing het apparaat onmiddellijk uit en laat
de storing door de verantwoordelijke persoon
verhelpen.
• Aanvullend op de totale documentatie zullen
de wettelijke voorschriften of overige veiligheids- en ongeval-vermijdende regels evenals
de geldende normen en richtlijnen op de van
toepassing zijnde locatie, toegevoegd moeten
worden.

Aanpassingen

Zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant
is deze niet aansprakelijk voor door de gebruiker
gedane aanpassingen (modificaties) aan het product, zoals ombouw, verandering, herontwerp enz.
Niet met de fabrikant overeengekomen modificaties
kunnen o.a. de volgende uitwerkingen veroorzaken:
• Functievermindering van het apparaat of de
installatie
• Schade aan het apparaat en andere producten
• Milieuschade
• Persoonlijk letsel tot aan overlijden

Plichten van de gebruiker

Veiligheidsbewust werken
• Gebruik het apparaat alleen in een technisch
perfecte staat en in overeenstemming met het
beoogde doel, op een veiligheidsbewuste en
gevarenbewuste manier, met inachtneming van
deze handleiding.
• Inachtneming en bewaking veiligstellen:
- verantwoord gebruik
- wettelijke of andere veiligheids- en ongevalvermijdende voorschriften
- veiligheidsbepalingen voor omgang met
gevaarlijke stoffen
- geldende normen en richtlijnen van het betreffende land en locatie
• Beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.
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Personeelskwalificaties

• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen of zwangere vrouwen. Het apparaat
mag worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis
als en zodra ze zijn begeleid of geïnstrueerd in
het kader van veilig gebruiken van de apparatuur
en de daarmee resulterende gevaren begrijpen.
Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet
door kinderen worden uitgevoerd.
• Zorg ervoor dat het personeel, dat is toegewezen
om met dit apparaat te werken, deze handleiding
en alle andere toepasselijke documenten heeft
gelezen en begrepen voordat het werk begint,
met name informatie over veiligheid, onderhoud
en reparatie.
• Verantwoordelijkheid, autoriteit en bewaking
van het personeel regelen.
• Alle werkzaamheden alleen door technisch
vakbekwaam personeel laten uitvoeren:
- Montage-, reparatie-,
onderhoudswerkzaamheden
• Het op te leiden personeel mag alleen werkzaamheden aan het apparaat uitvoeren onder toezicht
van technisch gekwalificeerd personeel.

2.2 Verantwoord gebruik
Het tappistool is een handbediend ventiel voor
het regelen van de vloeistofhoeveelheid. Door
fijngevoelige bediening van de ventielhendel kan
de doorstroomhoeveelheid veranderd worden.
• De tappistolen van PP en PVDF dienen voor het
afvullen en overtappen van neutrale en agressieve vloeistoffen.
• Het RVS tappistool kan toegepast worden voor
het afvullen en overtappen van vloeistoffen ten
behoeve van de levensmiddelen- en farmaceutische industrie evenals voor brandbare of
ontvlambare vloeistoffen.
• Het tappistool van het type Messing dient voor
het afvullen en overtappen van oplosmiddelen
en neutrale vloeistoffen.
• Het tappistool van het type Alu dient voor het
afvullen en overtappen van stookolie en diesel.
• De tappistolen van het type RVS en Messing zijn
geschikt voor toepassing in explosiegevaarlijk
gebied.
• Bij tappistolen van het type RVS, Messing en Alu
bevindt zich aan de inlaatzijde een draaikoppeling. Dit maakt het mogelijk om bij stugge
slangen het tappistool in de gewenste richting
te draaien.

Garantie

• Tijdens de garantieperiode zal voor ombouw,
reparatie of aanpassingen toestemming van de
fabrikant moeten worden verkregen.
• Uitsluitend originele onderdelen gebruiken.

Plichten van het personeel
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• Volg de instructies op het apparaat en houd dit
leesbaar.
• Wanneer nodig beschermingsmiddelen gebruiken.
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2.2.1 Technische gegevens
! GEVAAR

Het overschrijden van de grenzen ten aanzien van druk, viscositeit, doorstroming en vloeistoftemperatuur evenals het inzetten in niet-geschikte vloeistoffen beschadigt het tappistool.
Spuitende vloeistof of wegspringende delen kunnen leiden tot verwonding of levensgevaar.
► Houdt de waarden in de volgende tabel aan. Controleer aan de hand van een bestendigheidlijst (bijv
de Lutz bestendigheidtabel) of het tappistool geschikt is voor de vloeistof:
Type
Max. bedrijfsdruk bij 20°C
Max. viscositeit
Max. doorstroming
(water)
Vloeistoftemperatuur
Gewicht ca.
Aansluiting

PP (DN 19)
1 bar
300 mPas
40 l/min

PP (G 1 1/4)
3 bar
760 mPas
50 l/min

PVDF
3 bar
760 mPas
50 l/min

0 – 50°C
0,1 kg
DN 19

Afdichting

FPM

Toepasbaar in Ex-gebieden of voor brandbare
resp. ontvlambare vloeistoffen

nee

0 – 50°C
0 - 80 °C
0,25 kg
0,3 kg
G 1 1/4 (Bu) G 1 1/4
(Bu)
FPM
FPM
EPDM
FEP/FPM
nee
nee

RVS
3 bar
760 mPas
50 l/min

Messing
4 bar
760 mPas
80 l/min

Alu
4 bar
760 mPas
60 l/min

0 - 80 °C
1 kg
G 1 1/4
(Bu)
FPM,
FEP/FPM

0 - 80 °C
0,6 kg
G 1 1/4
(Bu)
PTFE

0 - 60 °C
0,5 kg
G 1 (Bi)
NBR

ja

ja

nee

2.2.2 Toepassing bij ontvlambare vloeistoffen
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! GEVAAR

Brand- en explosiegevaar als gevolg van vloeistof !
Brandgevaar. Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
► Alleen de uitvoeringen in RVS en messing zijn geschikt voor gebruik.
► Houdt bij het verpompen van ontvlambare vloeistoffen de geldende richtlijnen voor explosiebescherming
aan.
► Voordat een tappistool in bedrijf wordt genomen, moet men beslist het potentiaal verschil in het pomp
systeem, van het lege vat naar het volle vat, vereffenen.
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Een geleidende verbinding, tussen het te legen vat
en het te vullen vat, wordt door een geleidende
ondergrond (bijv. een metalen rooster) verzekerd.
Een goede geleiding tussen vat en aardpotentiaal
moet er eveneens zijn.

3. Transport en opslag
3.1 Transport
Uitpakken en leveringstoestand controleren
► Tappistool bij ontvangst uitpakken en op transportschade controleren.
► Transportschade direct bij de leverancier/fabrikant melden.
► Levering controleren op volledigheid.

3.2 Opslag
► Bewaar het tappistool op een droge plaats, beschermd tegen weersinvloeden en UV-straling.
► Tappistolen PP, PVDF en RVS na gebruik op de
ophangbeugel bewaren (→ Fig. 2, Pos. 1).

1
Fig. 1

Verklaring:
(1) Potentiaalvereffeningskabel, (2a) geleidende
ondergrond of een pot.-vereff.kabel aan beide
vaten, (2b) galvanische verbinding (geringe weerstand), (3) geleidende slang, (4) geleidende verbinding van slang naar slangpilaar, (5) pompwerk
voor zone 0 (klasse 1), (6) Motor zonder mogelijk
aan te raken metaaldelen, (7) tappistool.

1
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Fig. 2
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4. Montage aanwijzing voor PP en
PVDF tappistolen met draaibare
slangaansluiting
► Glijvlakken en afdichting met geschikt smeermiddel insmeren. (Let op de geschiktheid i.c.m.
de doorstromende vloeistof) (→ Fig. 3).

! WAARSCHUWING

Verwonding- en vergiftigingsgevaar door gevaarlijke vloeistoffen!
Vloeistof kan ongecontroleerd spatten, druppelen
of overstromen.
► Bevestig het tappistool met geschikte middelen
(slangklem, slangkoppeling met wartelmoer)
aan de slang. Let daarbij op een juiste afdichting.
► Pomp inschakelen.
► Pak het tappistool stevig vast.
► Steek de uitstroomtule van het tappistool diep
in de container.
► Bedien de hendel enkele keren langzaam om het
slangsysteem te ontluchten.
► Vul de container voorzichtig zodat de container
niet overloopt.
► Laat het tappistool goed uitlekken.

6. Onderhoud
Fig. 3

5. Inbedrijfstelling en bediening
! GEVAAR
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Brand- en explosiegevaar door elektrostatische
oplading!
Bij toepassing in explosiegevaarlijke omgeving of
bij het verpompen van ontvlambare vloeistoffen
dient gelet te worden op:
► Montage/demontage alleen buiten het explosiegevaarlijke gebied.
► Controleer na het installeren van de slang aan
het tappistool de geleidbaarheid. De draaibare
koppeling zal tijdens de geleidendheidstest
in alle mogelijke posities gedraaid dienen te
worden.

► Inspecteer het tappistool regelmatig visueel.
Lekkende of beschadigde tappistolen buiten
bedrijf stellen en indien nodig laten repareren.

! GEVAAR

Brand- en explosiegevaar door elektrostatische
oplading!
Bij toepassing in explosiegevaarlijke omgeving of
bij het verpompen van ontvlambare vloeistoffen
dient gelet te worden op:
► Reiniging en montage/demontage alleen buiten
het explosiegevaarlijke gebied.
► Bij herhaalde tests volgens EN 12115 moet de
geleidbaarheid van de slangleiding samen met
het tappistool worden gecontroleerd. De draaibare koppeling zal tijdens de geleidendheidstest
in alle mogelijke posities gedraaid dienen te
worden.
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! GEVAAR

Brand- en explosiegevaar door elektrostatische
oplading!
Bij toepassing in explosiegevaarlijke omgeving
of bij het verpompen van ontvlambare vloeistoffen dient gelet te worden op:
► Montage/demontage alleen buiten het explosiegevaarlijke gebied.
► Alleen Lutz-onderdelen gebruiken. Bij gebruik
van andere onderdelen is er geen recht meer
op garantie van Lutz Pumpen.

! WAARSCHUWING

Verwonding- en vergiftigingsgevaar door gevaarlijke vloeistoffen!
► Gebruik bij alle werkzaamheden aan apparatuur
beschermingsmiddelen.
► Tappistool volledig leegmaken.

! GEVAAR

Indien de bevestigingsschroef voor de beschermingsbeugel ontbreekt, vallen de 3 kogels uit
de draaibare koppeling en zal het tappistool
ondicht raken.
De bevestigingsschroef is door de beschermingsbeugel tegen losraken beschermd.
► Let erop dat bij reparatie werkzaamheden de 3
kogels weer ingebouwd worden in de draaibare
eenheid.
► Vervang de beschermingsbeugel wanneer de
beschermende werking voor de bevestigingsschroef niet meer toereikend is.
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! GEVAAR

Brand- en explosiegevaar door elektrostatische
oplading!
Bij toepassing in explosiegevaarlijke omgeving of bij het verpompen van ontvlambare
vloeistoffen dient na reparatiewerkzaamheden
gelet te worden op:
► De geleidendheid van de slang dient samen met
het tappistool getest te worden.
► De draaibare koppeling zal tijdens de geleidendheidstest in alle mogelijke posities gedraaid
dienen te worden.
Alvorens het apparaat terug te sturen, dient op het
volgende gelet te worden:
► Vloeistofresten in het apparaat kunnen gevaar
opleveren voor mens en milieu. Maak het apparaat volledig leeg, spoel en reinig het daarna.
► Deel ons mede welke vloeistof verpompt is. Voeg
bij de levering een overeenkomstig veiligheidsdatablad toe.

7.1 Apparatuur naar de fabrikant
sturen
► Apparaat moet volledig geleegd zijn.
► Apparaat alleen met naar waarheid en volledig
ingevulde reinigingsverklaring aan de fabrikant
versturen.
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7. Reparatie
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8. Afvoer van materialen
Kunststofdelen kunnen door giftige of radioactieve
vloeistoffen zo aangetast worden, dat reiniging niet
toereikend is.

! WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar en milieuschade door
vloeistof!
► Gebruik bij alle werkzaamheden aan apparatuur
beschermingsmiddelen.
► Voor verwijdering:
- Uittredende vloeistof opvangen en volgens de
plaatselijk geldende voorschriften, gescheiden
afvoeren.
- Neutraliseer restanten van het verpompte medium in het apparaat.
► Kunststofdelen demonteren en volgens de
plaatselijke voorschriften afvoeren.
► Voer het apparaat af in overeenstemming met
de lokale regelgeving.

9. Traceerbaarheid
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Apparaten welke gebruikt worden in explosiegevaarlijke gebieden zijn met een individueel serienummer gemarkeerd. Lutz Pumpen garandeert de
traceerbaarheid van de apparatuur tot de plaats van
eerste levering volgens de ATEX-richtlijn.
Alle personen die het apparaat doorleveren zijn
verplicht de traceerbaarheid van het apparaat voor
eventuele terugroep acties te garanderen.
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