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Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
POMPWERKEN
voor series B1 en B2
Type

0698-352 pompwerken B1+B2 - 07/2020

B1 PP 25-L DL
B2 PP 32-R DL
B2 PP 32-L DL
B2 Niro 28-R DL
B2 PVDF 32-R DL

Lees eerst het bedieningsvoorschrift!
Voor toekomstig gebruik bewaren.
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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

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 waarschuwings-aanwijzingen.
►Let op de aanvullende specifieke regelementen 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

Document

Doel

Bedieningsvoorschrift
motor B1 Battery/ B2 Battery

Veilige en doelgerichte toepassing van de motor

Bedieningsvoorschrift
wBattery 10,8 V en Battery 21,6 V

Veilige en doelgerichte toepassing van de accu

Bedieningsvoorschrift oplader

Veilige en doelgerichte toepassing van de oplader

Aanvullend bedieningsvoorschrift

bij meegeleverde componenten

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.lutz-pumpen.de.

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

De pomp is volgens de technische maatstaven en erkende veiligheidsregelementen gebouwd. Toch
bestaat er bij gebruik ervan de mogelijkheid van gevaar voor lijf en leden van de gebruiker of derden
resp. schade aan de pomp en andere producten. Vandaar:
• De pomp alleen in technisch correcte toestand gebruiken zoals toepassing voor het beoogde doel,
veiligheids- en gevaarbewustzijn 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.
• Bij veiligheid gerelateerde storing de pomp direct stilzetten en de storing door vakbekwaam
personeel laten oplossen.
• 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
Veiligheidsbewust werken

• De pomp alleen in technisch correcte toestand gebruiken zoals toepassing voor het beoogde doel,
veiligheids- en gevaarbewustzijn 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.
6
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Personeelskwalificaties
• Stel vast dat met werkzaamheden aan de motor, het daarmee belaste personeel voor met de
werkzaamheden te beginnen, dit bedieningsvoorschrift en alle mede geldende documenten gelezen
en begrepen zijn, in het bijzonder de veiligheids-, onderhouds-en reparatie-informatie.
• 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 de pomp.
Veiligheidsvoorzieningen
• Zorg voor de volgende veiligheidsvoorzieningen en hun functie:
- bij mogelijke elektrostatische lading: Zorg voor een goede aarding.
Garantie
• Tijdens de garantieperiode zal voor ombouw, reparatie of aanpassingen toestemming van de
fabrikant moeten worden verkregen.
• Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant.

Plichten van het personeel
• Aanwijzingen op de pomp in acht nemen en leesbaar houden , bijv. Draairichtingspijl, kenmerk voor
vloeistofaansluiting.
• Wanneer nodig beschermingsmiddelen gebruiken.
• Niet in de aanzuigopening van de pomp vastpakken.
• Werkzaamheden aan de pomp alleen in stilstand uitvoeren.
• Ontkoppel de aandrijfmotor van het pompwerk tijdens alle montage- en
onderhoudswerkzaamheden.
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• Na alle werkzaamheden aan de pomp moeten de veiligheidsvoorzieningen weer volgens voorschrift
gemonteerd worden.
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2.2 Verantwoord gebruik
Een pomp uit de serie B1 of B2 bestaat uit een aandrijfmotor en een op de toepassing afgestemd
pompwerk. De pomp is uitsluitend ontworpen voor het verpompen van schone, troebele, waterige,
agressieve en niet-agressieve vloeistoffen.
• De pomp mag niet in een explosiegevaarlijke omgeving gebruikt worden.
• Er mogen geen ontvlambare vloeistoffen worden verpompt
• De pomp is alleen voor verticale toepassing geschikt.
• De pomp is handgereedschap en mag niet zonder toezicht in bedrijf staan.
• De pomp uitsluitend voor het verpompen van bekende vloeistoffen gebruiken (→ Gegevensblad,
→ Technische gegevens Tabel 6).
• Droogloop vermijden.
- Stel met zekerheid vast dat de pomp alleen met vloeistof in gebruik genomen wordt en niet zonder
vloeistof wordt gebruikt.
Wanneer het product en meegeleverde toebehoren voor andere doeleinden als waar deze voor
bedoeld is, wordt toegepast dan moet de gebruiker de geschiktheid en toepasbaarheid op eigen
verantwoording testen. Voor een door de fabrikant niet schriftelijk bevestigde toepassing is garantie
door de fabrikant uitgesloten.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gevolgen door onzorgvuldig handelen, toepassing,
onderhoud, inbedrijfname en bediening van het apparaat evenals normale slijtage. Hetzelfde geldt
wanneer zich een probleem voordoet door niet door de fabrikant bevestigde ingrepen of aanpassingen
door de gebruiker.

Vermijd foutief gebruik (voorbeelden)

• De toepassingsgrenzen van de pomp met betrekking tot temperatuur, druk en vloeistofstroom
aanhouden (→ Bijlage, Tabel 6 tot 8; Gegevensblad).
• Met toenemende dichtheid of viscositeit van de te verpompen vloeistof neemt het opgenomen
vermogen van de pomp toe. Om overbelasting van de pomp, koppeling en motor uit te sluiten
moeten de toegestane Dichtheid en Viscositeit aangehouden worden (→ Bijlage, Tabel 9, Tabel 10).
Een lagere dichtheid en viscositeit is toegestaan.

2.3 Bijzondere gevaren
Gevaarlijke vloeistoffen
• Bij omgang met gevaarlijke vloeistoffen (bijv. heet, gevaar voor gezondheid) zullen de
veiligheidsvoorschriften voor omgaan met gevaarlijke stoffen nageleefd moeten worden.
• Gebruik bij alle werkzaamheden aan de pomp beschermingsmiddelen.
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• Pompwerk niet als hulpmiddel voor het optillen van goederen gebruiken.
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3. Opbouw en functie
3.1 Kenmerk
Typeplaat

Fig. 1: Typenschild pompwerk (voorbeeld)
1
2
3
4

Pomptype
Serienummer van de pomp
CE-kenmerk
Bouwjaar van de pomp (laatste twee cijfers van het serienummer; bijv. -18 voor 2018)

3.2 Opbouw
Een elektrische vat- en containerpomp bestaat uit een motor en een pompwerk.
Volgende varianten zijn beschikbaar:
• Aandrijving
- Motor B1 Battery
- Motor B2 Battery
• Pompwerk
- Materiaal
Polypropyleen (PP)
Roestvaststaal (RVS 316)
Polyvinylideenfluoride (PVDF)
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- Afdichting
Dichtingsloos (DL)
- Soorten opvoerelementen
axiale element (R)
radiaal element (L)
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3.3 Functie
Afhankelijk van de uitvoering zijn de pompwerken voor de B1/B2-serie ontworpen voor het verpompen
van pure, troebele, agressieve of niet-agressieve vloeistoffen. Controleer de geschiktheid van het
pompwerk voor de te verpompen vloeistof aan de hand van de bestendigheidslijst en de materialenlijst
(→ bijlage, tabel 6).

4. Transport en opslag
4.1 Transport
Uitpakken en leveringstoestand controleren
► Pompwerk bij ontvangst uitpakken en op transportschade controleren.
► Transportschade direct bij de leverancier/fabrikant melden.
► Levering controleren op volledigheid.

4.2 Opslag
! WAARSCHUWING

Verwonding- en vergiftigingsgevaar door gevaarlijke vloeistoffen!
► Gebruik bij alle werkzaamheden aan de pomp beschermingsmiddelen.
► Pompwerk volledig leegmaken.
► Pomp op een veilige en beschermde, gemakkelijk bereikbare plaats bewaren.
► Pompwerken van polypropyleen (PP): Tegen UV-licht beschermen.

5. Opstelling en aansluiting
5.1 Pompwerk aan de motor monteren
(→ Bedieningsvoorschrift motor)

! VOORZICHTIG

Risico op letsel door het kantelen van lege vaten en containers!
► Plaats het pompwerk altijd verticaal in de vatopening.
► Indien nodig, gebruik een vatadapter of emissiebeschermings-adapter.
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5.3 Verantwoord gebruik
► Uitloopstuk niet op trek of druk belasten (→ Fig. 2).
► Buigmoment MB aan uitloopstuk heeft de volgende
grenswaarde:
Pompwerkmateriaal

Maximaal buigmoment MB

Polypropyleen (PP)

10 Nm

Polyvinylideenfluoride (PVDF)

10 Nm

Roestvaststaal (RVS 316)

30 Nm

Tab. 5: Maximaal toegestane buigmoment MB

		

Fig. 2

► Pompwerk niet dieper insteken als tot de uitstroomaansluiting
(→ Fig. 3).
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► Gebruik bij vloeistoffen met grove mechanische verontreiniging
(bijv. vezelstoffen) een voetzeef.

		

Fig. 3
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6. Bediening
3 Let erop dat alle aansluitingen en verbindingen goed bevestigd zijn.
3 Voor de veilige bediening van de pomp moet voldoende plaats zijn en een veilige positie gekozen
worden.

AANWIJZING

Materiële schade door droogloop!
► Toezicht houden op het pompwerk.
► Zorg ervoor dat de pomp vloeistof levert.
► Dichtingsloze pompwerken mogen max. 15 min. drooglopen.

6.1 Buiten bedrijf stellen
! WAARSCHUWING

Verwonding- en vergiftigingsgevaar door gevaarlijke vloeistoffen!
► Gebruik bij alle werkzaamheden aan de pomp beschermingsmiddelen.
► Uittredende restvloeistof uit de pomp veilig opvangen en milieuvriendelijk afvoeren.
► Haal het pompwerk voorzichtig uit het vat, zodat de aanwezige
restvloeistof in het vat kan terugstromen.
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Fig. 4
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► Pompwerk na het verpompen van agressieve, kleverige,
uitkristalliserende en vervuilende vloeistoffen met geschikt
reinigingsmiddel spoelen en reinigen (→ Fig. 4).
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7. Onderhoud en instandhouding
! WAARSCHUWING

Verwonding- en vergiftigingsgevaar door gevaarlijke vloeistoffen!
► Gebruik bij alle werkzaamheden aan de pomp beschermingsmiddelen.
► Pompwerk volledig leegmaken.

7.1 Bewaking
► Alleen dicht pompwerk gebruiken:
Als er vloeistof boven het uitloopstuk van het pompwerk
ontsnapt, moet u de pomp onmiddellijk uitschakelen en
repareren (→ Fig. 5).
► Zorg ervoor dat openingen boven de pompvoet vrije doorgang
hebben.
► Slang en slangverbindingen regelmatig op bevestiging en
beschadiging controleren.
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Fig. 5
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8. Reparatie
► Reparaties dienen slechts door de fabrikant of geautoriseerde werkplaatsen uitgevoerd te worden.
► Alleen originele onderdelen van Lutz Pumpen toepassen. Bij gebruik van andere onderdelen is er
geen recht meer op garantie van Lutz Pumpen.

8.1 Pomp naar de fabrikant sturen
Pomp drukloos
Pomp volledig leeggemaakt
Elektrische aansluitingen gescheiden en motor tegen terug inschakelen beveiligd
Pomp afgekoeld

3
3
3
3

► Pomp alleen met naar waarheid en volledig ingevulde reinigingsverklaring aan de fabrikant
versturen.

9. Afvoer van materialen
Kunststofdelen kunnen door giftige of radioactieve vloeistoffen zo aangetast worden, dat reiniging niet
toereikend is.

! WAARSCHUWING

Vergiftigingsgevaar en milieuschade door vloeistof of olie!
► Gebruik bij alle werkzaamheden aan de pomp beschermingsmiddelen.
► Voor het afvoeren van de pomp:
- Uittredende vloeistof en olie opvangen en gescheiden volgens de plaatselijk geldende
voorschriften afvoeren.
- Vloeistofresten en aanslag in de pomp neutraliseren.
► Kunststofdelen demonteren en volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren.
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► Pomp volgens de plaatselijk geldende voorschriften afvoeren.
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10. Aanvulling
Materialen

Opvoerelement
Diameter insteekbuis
max. (mm)
Slangaansluiting
nominale diameter
(mm)
Buitendraad
Vloeistof- en
omgevingstemperatuurbereik (° C)

B1
PP 25-L DL
PP, PVDF,
Hastelloy C,
PTFE, FPM,
ETFE
L
25

B2
PP 32-R DL
PP, PVDF,
Hastelloy C,
PTFE, FPM,
ETFE
R
32

B2
PP 32-L DL
PP, PVDF,
Hastelloy C,
PTFE, FPM,
ETFE
L
32

B2
RVS 28-R DL
RVS (316),
FPM, PTFE,
ETFE

B2
PVDF 32-R DL
PVDF, Hastelloy
C, FPM, PTFE,
ETFE

R
28

R
32

19

19

19

19

19

G1

G1

G1

G1

G1

0 tot +40

-15 tot +50

-15 tot +50

-15 tot +90

-15 tot +90

B1
PP 25-L DL
20 l/min
20 l/min

B2
PP 32-R DL
38 l/min1)
80 l/min

B2
PP 32-L DL
25 l/min1)
65 l/min

B2
RVS 28-R DL
38 l/min1)
80 l/min

B2
PVDF 32-R DL
38 l/min1)
80 l/min

B1
PP 25-L DL
6 m WK
6 m WK

B2
PP 32-R DL
4 m WK 1)
8 m WK

B2
PP 32-L DL
9 m WK 1)
12 m WK

B2
RVS 28-R DL
4 m WK 1)
8 m WK

B2
PVDF 32-R DL
4 m WK 1)
8 m WK

Tab. 6: Technische gegevens

Motor B1 Battery
Motor B2 Battery
1)

Bij maximaal toerental wordt de overbelastingbeveiliging geactiveerd - verlaag zo nodig het toerental

Tab. 7: Maximale capaciteit2)

Motor B1 Battery
Motor B2 Battery
1)

Bij maximaal toerental wordt de overbelastingbeveiliging geactiveerd - verlaag zo nodig het toerental

Tab. 8: Maximale opvoerhoogte2)
De max. hoeveelheid is een vastgestelde waarde, bepaald met behulp van een testbank en gemeten met water bij
een gemiddelde temperatuur van ongeveer 20 ° C. De meting wordt uitgevoerd aan de uitstroomopening van de
pomp, zonder slang, tappistool of flowmeter. De opbrengst die bij gebruik kan worden bereikt, is lager en hangt af
van de individuele toepassing, de eigenschappen van het medium en de configuratie van de pomp. Ook de max.
opvoerhoogte is afhankelijk van de pompuitvoering, de motor en het medium.
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Motor B1 Battery
Motor B2 Battery
1)

B1
PP 25-L DL
200 m Pas
200 m Pas

B2
B2
B2
PP 32-R DL PP 32-L DL RVS 28-R DL
< 100 m Pas1) < 100 m Pas1) < 100 m Pas1)
400 m Pas
400 m Pas
400 m Pas

B2
PVDF 32-R DL
< 100 m Pas1)
400 m Pas

Bij maximaal toerental wordt de overbelastingbeveiliging geactiveerd - verlaag zo nodig het toerental

Aanwijzing:
Bij vloeistoffen met een grotere dichtheid dan 1 kg/dm3, nemen de aangegeven viscositeitswaarden af.
Tab. 9: Maximale viscositeit

Motor B1 Battery
Motor B2 Battery
1)

B1
PP 25-L DL
1,3 kg/dm³
1,3 kg/dm³

B2
B2
PP 32-R DL PP 32-L DL
1,1 kg/dm³ 1) 1,1 kg/dm³ 1)
1,6 kg/dm³
1,6 kg/dm³

B2
RVS 28-R DL
1,1 kg/dm³ 1)
1,6 kg/dm³

B2
PVDF 32-R DL
1,1 kg/dm³ 1)
1,6 kg/dm³

Bij maximaal toerental wordt de overbelastingbeveiliging geactiveerd - verlaag zo nodig het toerental

Aanwijzing:
Bij vloeistoffen met een grotere viscositeit dan 1 mPas verminderd de aangegeven dichtheidswaarde.
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Tab. 10: Maximale dichtheid

0698-352 pompwerken B1+B2 - 07/2020

nl

17

18

0698-352 pompwerken B1+B2 - 07/2020

nl

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.
Fabrikant:
		
		

Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim

Product:

Pompwerken voor series B1 en B2

Type:
		
		
		
		

B1 PP 25-L DL
B2 PP 32-R DL
B2 PP 32-L DL
B2 Niro 28-R DL
B2 PVDF 32-R DL

Relevante Europese richtlijnen:
Machinerichtlijn

2006/42/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN ISO 12100
Verantwoordelijke voor documentatie:
		
Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim

Wertheim, 20.08.2018

Heinz Lutz, Directeur

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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