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Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
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PowerCube

Lees eerst het bedieningsvoorschrift!
Voor toekomstig gebruik bewaren.
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Fig. 1: Vooraanzicht PowerCube
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1. Over deze handleiding
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: Jonge personen met een leeftijd tot en met 14 jaar.

1.2 Doelgroepen
Doelgroep
Operator

Vakbekwaam personeel,
monteur

Taak
►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 reglementen en voorschriften van
de installatie zelf.
►Deze handleiding en de daarbij geldende documenten
lezen en opvolgen, in het bijzonder de veiligheids- en
waarschuwingsaanwijzingen.

Tab. 1: Doelgroepen en taken

1.3 Van toepassing zijnde documenten
Document

Doel

Bedieningshandleiding oplaadregelaar

Aansluiting en bediening van de oplaadregelaar

Bedieningsvoorschrift van de aangesloten
apparaten

Controle van de elektrische gegevens
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Tab. 2: Van toepassing zijnde documenten en doel
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1.4 Waarschuwingen en symbolen
Waarschuwing

Gevaarinschatting

Gevolgen bij niet nakomen

GEVAAR
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
AANWIJZING

Onmiddellijk dreigend gevaar

Dood, zware lichamelijke verwonding

Mogelijk dreigend gevaar

Dood, zware lichamelijke verwonding

Mogelijk gevaarlijke situatie

Lichte lichamelijke verwonding

Mogelijk gevaarlijke situatie

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

Informatie / Aanbeveling

►

Behandelprotocol

→

Verwijzing

3

Voorwaarde

Tab. 4: Symbolen en betekenis

1.5 Aktuele uitgave
De nieuwste editie van dit bedieningsvoorschrift treft u aan bij www.lutzpompen.nl.

1.6 Copyright
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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
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
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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

nl
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 ongeval- vermijdende voorschriften
- veiligheidsbepalingen voor omgang met gevaarlijke stoffen
- geldende normen en richtlijnen van het betreffende land en locatie
• Beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.
Personeelskwalificaties
• Dit apparaat mag niet door kinderen gebruikt worden. 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
- Arbeid aan elektra
• Instrueer onervaren personeel voor het eerste gebruik bij het hanteren van het apparaat.
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.
• Ontkoppel de stroom van de unit tijdens alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden.
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2.2 Verantwoord gebruik
De mobiele stroomvoorziening PowerCube kan worden opgeladen via een netaansluiting of een
zonnepaneel en stelt de opgeslagen elektrische stroom beschikbaar via een stopcontact en een USBpoort.

! GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok en brandgevaar!
De wisselspanningsuitgang is uitsluitend bedoeld voor gebruik in zelfvoorzienende, zogenaamde
"Off-Grid" -gebieden. Als u dit niet doet, kan dit levensgevaar en onmiddellijke vernietiging van de
omvormer tot gevolg hebben.
► Sluit het stopcontact niet aan op een andere wisselspanningsbron.
► Gebruik het apparaat niet op een ICT-voedingssysteem.

AANWIJZING

Bij verkeerde toepassing kan het apparaat beschadigd raken!
• Bij langdurige blootstelling aan direct zonlicht en in de buurt van warmtebronnen.
• Wanneer het wordt blootgesteld aan de weerselementen of een stoffige omgeving.
• Als er zware voorwerpen op het apparaat worden geplaatst.
• Bij voertuigen waarbij de positieve pool met het carrosserie is verbonden.
• Inductieve apparaten verbruiken bij het opstarten kort 3 tot 10 keer meer stroom. Het maximaal
kortstondig startvermogen mag het maximale vermogen van de PowerCube niet overschrijden (→
Technische gegevens).
• De oplaadregelaar is alleen geschikt voor de regeling van zonnepanelen. Sluit nooit andere
laadbronnen aan op de aansluitingen voor het zonnepaneel.

AANWIJZING
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Let op akoestische signalen!
Bij elektrische overbelasting van het apparaat klinkt een akoestisch signaal. Als het vereiste vermogen
niet binnen de opgegeven tijd wordt teruggebracht tot het maximale continue vermogen (→ Technische
gegevens), dan schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.
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2.2.1 Technische gegevens
• Houd u aan de volgende technische gegevens:
Algemeen

Ingang:

Omgevingstemperatuur

0°C tot 40°C
(tot 50 ° C met verminderd
vermogen)
Relatieve luchtvochtigheid 20% tot 90%
Maximale toepassings2000 m boven zeeniveau
hoogte
Beschermingsgraad
IP21
Gewicht
50 kg
Afmetingen (l x b x h):
310 x 300 x 410 mm
Netaansluiting

Aansluiting zonnepaneel

Uitgang

Stopcontact omvormer

Netspanning
Frequentie
cos φ
Ingangsstroom
Inschakelstroom
Lekstroom
Spanningsbereik
Module stroom

100 – 120V / 200 - 240V
50 - 60 Hz
> 0,65 bij 230 V AC
7A/115V AC, 3A/230V AC
60 A (Koude start)
< 3,5mA / 240V AC
17,3V - 43V
10 A

Netspanning
Frequentie
Continu vermogen
Output in % van het continue vermogen

1~, 230V ± 10%,
50 Hz ± 1%,
500 W
120% - 150%
gedurende 10 seconden
150% - 200%
gedurende 2 seconden
24 V DC,
10 A
5 V DC
2,1 A
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Laaduitgang oplaadregelaar Netspanning
Stroom
USB-aansluiting
Netspanning
Stroom

Vermijd foutief gebruik (voorbeelden)
•
•
•
•
•

Verbind de uitgangen van het apparaat niet met andere spanningsbronnen.
Niet gebruiken in of rond zwembaden, tuinvijvers of soortgelijke locaties.
Niet in de vloeistof onderdompelen.
Niet in explosiegevaarlijke omgeving gebruiken.
Steek de netstekker niet in het stopcontact op de PowerCube.
9
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2.3 Bijzondere gevaren
Explosiegevaarlijk gebied

! GEVAAR

Explosiegevaar!
► Apparaat niet in explosiegevaarlijke omgeving gebruiken. Gebruik het apparaat niet in ruimtes waarin
licht ontvlambare gasmengsels kunnen ontstaan, zoals gasflessen, verf, lak, oplosmiddelen enz.

2.4 Kenmerk

Fig. 2: Typeplaat
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Type
Technische gegevens
Serienummer
Bouwjaar
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1
2
3
4
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3. Transport en opslag
3.1 Uitpakken en leveringstoestand controleren
► Apparaat bij ontvangst uitpakken en op transportschade controleren.
► Transportschade direct bij de leverancier/fabrikant melden.
► Levering controleren op volledigheid.

3.2 Transport
! GEVAAR

Risico op brand, explosie of verbranding! Gevaar voor chemische brandwonden!
Een beschadigd apparaat kan tijdens transport brand veroorzaken. Uittredend elektrolyt is zeer corrosief
en beschadigt de ogen en de huid. Het kan giftig zijn. Als de behuizing vernield wordt, is het vrijkomende
gebonden elektrolyt net zo corrosief als in vloeibare vorm.
► Vervoer een beschadigd apparaat niet met accu's.
► Accu's voor het transport verwijderen. Werkzaamheden alleen door getrainde specialisten - elektriciens
laten uitvoeren. Draag een veiligheidsbril en beschermende kleding
► Verwijder beschadigde accu's en vervoer deze verpakt als gevaarlijke goederen van klasse 8, UN-nr.
2794.
► Apparaat rechtopstaand vervoeren. Nooit op de zijkant of ondersteboven opstellen!
► Gebruik voor het transporteren de originele verpakking
► Apparaat dragen met behulp van de inklapbare handgrepen (→ Fig. 1, Pos. 8).

3.3 Opslag
AANWIJZING

Bij verkeerde opslag kan het apparaat beschadigd raken!
► Opslagvoorwaarden:
- volledig opgeladen
- droog
- vorstvrij
- goed beschermen tegen weersinvloeden en UV-straling
- op een vlakke ondergrond
0697-202 PowerCube - 11/2020

► Minstens eenmaal per jaar opladen.
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4. Inbedrijfname
! GEVAAR

Levensgevaar door stroomstoten!
► De aardingsaansluiting (→ Fig.1, Pos. 2) van het apparaat moet worden aangesloten op een beschermende aarde (groen-geel).

! GEVAAR

Explosiegevaar!
Explosief gas kan zich ophopen in het apparaat bij sterke ontlading of overladen.
Houd de ventilatieopeningen aan de voor- en achterkant altijd vrij. Minimaal 15 cm afstand houden.
Het apparaat staat rechtop en veilig.
Hoofdschakelaar (→ Fig. 1, Pos. 1) is in positie
.
Omgeving is droog en schoon.
Beschermende geleider naar aardingsaansluiting (→ Fig. 1, Pos. 2) is correct aangebracht.
Oplaadregelaar correct ingesteld (ingesteld op afleverstatus → Hoofdstuk 5.2)

3
3
3
3
3

4.1 Opladen van het apparaat via het lichtnet
► Zorg ervoor dat het voltage vermeld op het typeplaatje . (→ Fig. 1, Pos. 10) overeenkomt met de
netspanning.
► Spanningsschakelaar 230/115 (→ Fig. 1, Pos. 5) op de juiste netspanning instellen.
► De netaansluiting op het apparaat (→ Fig. 1, Pos. 6) met de meegeleverde netkabel op het stopcontact
aansluiten.
► Hoofdschakelaar (→ Fig. 1, Pos. 1) in positie
draaien.
► De oplaadregelaar (→ Fig. 1, Pos. 9) toont nu volledige spanning.

4.2 Apparaat met het zonnepaneel opladen
! WAARSCHUWING

Risico op elektrische schokken of vlambogen!
Tijdens de montage en elektrische installatie van het zonnepaneel kunnen bij lichtinval dubbele waarden
van de systeemspanningen optreden (in het 24 V-systeem tot 48 V).

12
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► Zonnepaneel afdekken.
► Voorkom kortsluiting van de aansluitingen
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AANWIJZING

Als de aansluitvolgorde niet in acht wordt genomen, werkt de automatische aanpassing niet correct in
systemen met 12 V / 24 V en kunnen de accu's beschadigd raken!
► Zorg ervoor dat het voltage vermeld op het typeplaatje (→ Fig. 1, Pos. 10) overeenkomt met de waarde
die aangegeven wordt op het typeplaatje van het zonnepaneel.
► Het zonnepaneel met de daarvoor bestemde stekkers (→ Fig. 1, Pos. 7) op het apparaat aansluiten. Let
op markering voor polariteit (+/-)! Verbind eerst plus (+) en dan min (-).
► Hoofdschakelaar (→ Fig. 1, Pos. 1) in positie
draaien.
► De oplaadregelaar (→ Bild 1, Pos. 9) toont nu wanneer het zonnepaneel stroom levert aan de accu's
(meer informatie → Bedieningsvoorschrift oplaadregelaar).

5. Bediening
► Steek de te voeden elektrische apparaten in het stopcontact (→ Fig. 1, Pos. 3) en/of USB-aansluiting
(→ Fig. 1, Pos. 4).
► Hoofdschakelaar (→ Fig. 1, Pos. 1) in positie
draaien.
- De aangesloten elektrische apparaten worden nu van stroom voorzien.
- De PowerCube wordt gelijk opgeladen wanneer deze is aangesloten op het elektriciteitsnet of een
zonnepaneel.
- Het stopcontact en de USB-aansluiting worden automatisch uitgeschakeld als de accu's leeg zijn.
► Voor het uitschakelen de hoofdschakelaar (→ Fig. 1, Pos. 1) in positie
draaien.

! WAARSCHUWING
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Ongecontroleerd opstarten van de aangesloten elektrische apparaten!
Het stopcontact en de USB-aansluiting worden automatisch uitgeschakeld als de accu's leeg zijn. Aangesloten elektrische apparaten kunnen ongecontroleerd weer opstarten als de spanning na het uitschakelen
door het opladen van de accu's weer stijgt.
► Hoofdschakelaar (→ Fig.1, Pos. 1) na automatische uitschakeling in positie
of positie
draaien.
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5.1 Probleem oplossen
AANWIJZING

Opnieuw inschakelen noodzakelijk!
Het apparaat heeft een thermische en elektrische over- resp. onderspanningsbeveiliging. Als de grenswaarden worden overschreden of niet worden bereikt, wordt het apparaat uitgeschakeld.
Mogelijke oorzaak
Er staat geen spanning op de
ingang.

1 Pieptoon

1. Verbinding met verbruiker
verbroken.
2. Kortsluiting bij verbruiker.
Dreigende onderspanning

2 Pieptonen

3 Pieptonen en
apparaat schakelt af

Absolute onderspanning

4 Pieptonen en
apparaat schakelt af

Te hoge ingangsspanning

5 Pieptonen en
apparaat schakelt af

Omvormer is oververhit

11 Pieptonen

Maximaal vermogen op korte
termijn bereikt
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Oplossing
1. Accuspanning controleren.
2. Z ekeringen controleren
→ Elektricien.
3. C
 ontroleer de verbinding met de
accu's → Elektricien.
1. V erbinding controleren.
2. C
 ontroleer op kortsluiting.
1. Controleer het laadniveau van de
accu's, laad ze indien nodig op.
2. Controleer geleidende onderdelen
(bijv. kabels, poolklemmen, kabelschoenen) op beschadigingen.
1. Controleer het laadniveau van de
accu's, laad ze indien nodig op.
2. Controleer geleidende onderdelen
(bijv. kabels, poolklemmen, kabelschoenen) op beschadigingen.
1. Accuspanning controleren.
2. Laadspanning van de accu oplader
controleren → Elektricien.
3. Controleer het apparaat op
ongewenste spanningsbronnen
→ Elektricien.
1. Houd ventilatieopeningen vrij.
2. Controleer of de omgevingslucht
koel genoeg is.
3. Controleer de werking van de ventilator Laat het apparaat repareren
als het defect is.
4. Verlaag de aangesloten belasting.
Apparaat uitschakelen
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Situatie
• Apparaat ingeschakeld
• Geen akoestisch signaal
• Geen uitgangsspanning
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AANWIJZING

Elimineer foutbronnen onmiddellijk!
Schakel pas weer in als de oorzaak van de fout is verholpen. Door het apparaat meerdere keren in te
schakelen als er nog steeds problemen zijn, kan het apparaat vernield worden.
Na het automatisch afschakelen:
► Hoofdschakelaar (→ Fig. 1, Pos. 1) in positie
draaien.
► Verhelp de storing en laat het apparaat eventueel afkoelen.
►Schakel het apparaat op zijn vroegst na 10 seconden weer in.
Met foutcodes op de oplaadregelaar →Bedieningshandleiding oplaadregelaar

5.2 Zet de oplaadregelaar in de leveringsstatus

Fig. 3: Oplaadregelaar
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Op de volgende manier kan de oplaadregelaar (→ Fig. 1, Pos. 9) weer in de uitleveringstoestand ingesteld worden::
1. Hoofdschakelaar (→ Fig 1, Pos. 1) in positie
draaien.
2. Linker toets ▼▲ (→ Fig. 3, Pos. 1) minstens 3 secondenin
gedrukt houden tot de bedrijfsweergave verschijnt
( → Bedieningsvoorschrift oplaadregelaar) .
3. Rechter toets (lampjes) (→ Fig. 3, Pos. 2) kort indrukken
(weergave knippert).
Fig. 4:
4. Linker toets ▼▲ zo vaak indrukken tot UoL en balk (→ Fig. 4)
Spanningsregelingsmodus
zichtbaar wordt.
5. Druk kort op de rechter knop (lampjes) (display knippert niet meer).
6. Linker toets ▼▲ kort indrukken (accutype wordt weergegeven).
7. Druk op de rechter toets (lampjes) (display knippert).
8. Linker toets ▼▲ net zo vaak indrukken tot GEL weergegeven wordt.
9. Druk op de rechter toets (lampjes).
10. Linker toets ▼▲ minstens 3 seconden ingedrukt houden tot de bedrijfsweergave verschijnt.
De instellingen blijven behouden als de accu's worden aangesloten.
Overige informatie → Bedieningsvoorschrift oplaadregelaar.
15
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6. Onderhoud en instandhouding
! GEVAAR

Onder spanning staande netvoeding aansluitingen!
Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.
► Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een geschoolde
vakman - een elektricien.
► Niet openen terwijl er stroom op staat. Stroomtoevoer van het net en/of zonnepaneel onderbreken en
tegen onbevoegde herinschakeling beveiligen.
Controleer het apparaat regelmatig op betrouwbaarheid en functionaliteit.
► Jaarlijkse visuele inspectie:
- Schroefverbindingen
- onbeveiligde schroefverbindingen moeten worden gecontroleerd op vastzitten
- Accu-opstelling resp. -behuizing
- Beluchting en ontluchting
► Minstens eenmaal per jaar opladen.

6.1 Verwisselen van de zekering
! GEVAAR

Onder spanning staande netvoeding aansluitingen!
Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.
► Het vervangen van de zekering mag alleen worden uitgevoerd door een elektrotechnisch opgeleide vakman. Niet openen terwijl er stroom op staat. Stroomtoevoer van het net en/of zonnepaneel
onderbreken en tegen onbevoegde herinschakeling beveiligen. Aangezien het activeren van een
zekering meestal voorafgaat aan een fout, moet het systeem worden gecontroleerd voordat de
zekering wordt vervangen.
► Gebruik de voorgeschreven zekeringen:
Zekeringstype
Vlakzekering
Vlakzekering
Midival-zekering

Nominale stroom
10 A
10 A
60A, 32V, geel

► Draai de schroeven aan de achterwand van de behuizing los.
► Verwijder de achterwand van de behuizing.
► Draai de schroeven op het behuizingsdeksel los
► Verwijder het behuizingsdeksel.
► Open de zekeringhouder.
► Defecte zekering verwijderen en vervangen.
► Zekeringhouder sluiten.
► Zet de behuizing in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

16

0697-202 PowerCube - 11/2020

Description
F1
F2
F3
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6.2 Accu verwisselen
! WAARSCHUWING

Risico op brand, explosie of verbranding! Gevaar voor chemische brandwonden!
► Laat de accu alleen vervangen door de fabrikant of geautoriseerde werkplaats.

7. Reparatie
► Reparaties dienen alleen door de fabrikant of geautoriseerde werkplaats uitgevoerd te worden.
► Alleen Lutz-onderdelen gebruiken. Bij gebruik van andere onderdelen is er geen recht meer op
garantie van Lutz Pumpen.

8. Afvoer van materialen
! GEVAAR

Explosiegevaar!
► Accu's mogen niet door afvalverbranding verwerkt worden.

! WAARSCHUWING

Gevaar voor chemische brandwonden!
► Accu's mogen niet worden geopend of mechanisch beschadigd. Uittredend elektrolyt is zeer corrosief en
beschadigt de ogen en de huid. Het kan giftig zijn. Als de behuizing vernield wordt, is het vrijkomende
gebonden elektrolyt net zo corrosief als vloeibare elektrolyt.
► Voer het apparaat af in overeenstemming met de lokale regelgeving.

0697-202 PowerCube - 11/2020

Gebruikte accu's moeten gescheiden van huishoudelijk afval worden ingezameld en
gerecycled (EWC 160601). De omgang met gebruikte accu's is geregeld in de EU-batterijrichtlijn (2006/66 / EG) en de overeenkomstige nationale implementaties (hier: Batterij
regelgeving). Neem contact op met de fabrikant van uw accu om het inleveren en afvoeren
van de gebruikte accu te regelen, of neem contact op met een plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf.
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Vertaling van de originele Conformiteitsverklaring
Hiermee verklaren wij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product
voldoet aan alle relevante bepalingen van de EU-richtlijnen.
Product:

Mobiele stroomvoorziening

Type:

PowerCube

Fabrikant:

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Relevante Europese richtlijnen:
Laagspanningsrichtlijn
EMV 		
RoHS		

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU, 2015/863/EU

Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN 55024
EN 60950-1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 62040-1

Wertheim, 09.11.2020

Heinz Lutz, Directeur
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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
http://www.lutz-pumpen.de
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