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Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
BASISMETER
Type

0698-602 Basismeter - 06/2021

ST10
SL10
LM10
UN10
VA10
HC10

HDO080
HDO120
HDO200
HDO250P
HDO250
HDO400
HDO500

Lees eerst het bedieningsvoorschrift!
Voor toekomstig gebruik bewaren.
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A. Algemeen
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

Taak

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 reglementen en voorschriften van
de installatie zelf.

Vakbekwaam personeel,
monteur

►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
Bedieneenheid

Veilige en doelgerichte toepassing van de bedieneenheid. Functies
van de communicatiemodule instellen en controleren.

Bedieningsvoorschrift
Relaismodule

Veilige en doelgerichte toepassing van het relaismodule.

Bedieningsvoorschrift
Communicatiemodule

Veilige en doelgerichte toepassing van het communicatiemodule.

Aanvullend
bedieningsvoorschrift

bij meegeleverde componenten

Tab. 2: Van toepassing zijnde documenten en doel
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1.3 Van toepassing zijnde documenten
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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

i

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

5

nl
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 basismeter 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 het basismeter en andere producten. Vandaar:
• Basismeter 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 het flowmetersysteem 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.

Plichten van de gebruiker
Veiligheidsbewust werken
• Basismeter 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

0698-602 Basismeter - 06/2021

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
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Personeelskwalificaties
• Stel vast dat met werkzaamheden aan het basismeter, 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
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
• Aanwijzingen op het basismeter in acht nemen en leesbaar houden.
• Wanneer nodig beschermingsmiddelen gebruiken.
• Bij alle montage- en onderhoudswerkzaamheden het basismeter spanningsvrij maken.

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

3.2 Opslag
AANWIJZING

Materiële schade door onzorgvuldige opslag!
► Basismeter goed en netjes opslaan.
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► Basismeter goed beschermd tegen weersinvloeden en UV-straling opslaan.

4. Bouwjaar
Het bouwjaar van het apparaat is in het veld voor het serienummer zichtbaar. Hier zijn met een koppelteken
de beide laatste cijfers van het bouwjaar aan het serienummer geplaatst. (bijv. -10 voor het jaar 2010).
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5. Overzicht Modulair Flowmeter Systeem TS
De flowmeter werkt volgens het positieve verdringerprincipe. In een behuizing voorzien van een in- en
uitgang bevindt zich een meetkamer waar de vloeistof doorheen stroomt. In de meetkamer verspert een
tuimelschijf de vrije doorstroming. Bij het doorstromen van de vloeistof duwt deze dan aan één zijde tegen
de tuimelschijf aan. Hierdoor ontstaat een draaiende beweging van de as die door de tuimelschijf heen
steekt. Door een meenemer wordt een magneet met meerdere polen in rotatie gebracht; die door het
deksel van de behuizing een magnetisch contact kan schakelen. Bij elke rotatie is een constant volume
doorgestroomd en omgezet in een hoeveelheid pulsen. Een elektronisch rekensysteem zet de pulsen
uiteindelijk om in een volume.
Voor het praktische gebruik kan de flowmeter opgebouwd worden uit verschillende modules:
À Bedieneenheid
Display met touchscreen voor bediening van de flowmeter.
Á Beschermkap
Beschermt de flowmeter of relaismodule als de bedieneenheid decentraal is geplaatst.
Impulsomvormer
Versterkt de signalen van de basismeter. Is noodzakelijk wanneer de
signalen over meer dan 5m doorgeleid moeten worden.
Â Relaismodule
Schakelt de externe elektrische apparatuur zoals pompmotor en
magneetventiel en wordt gestuurd door de elektronica in de bedieneenheid.

Fig. 1 - Bedieneenheid en flowmeter

Voedingspanning unit
De spanningverzorging voor de bedieneenheid indien geen batterijvoeding gewenst is en geen relaismodule benodigd is.
Communicatiemodule
Is met verschillende in- en uitgangen aan te sluiten op andere stuur-,
regel- of processystemen.

De flowmeter kan op twee manieren gebruikt worden:
Handmatig bedrijf: Afvullen d.m.v. een handbediend tappistool. De
uitlezing van het volume wordt telkens op nul
teruggezet en de gewenste hoeveelheid kan
worden afgemeten.
Hoeveelheidsinst.: Het gekozen volume wordt per druk op de knop
afgevuld. Hoeveelh.inst. is alleen met aangesloten relaismodule mogelijk.
Fig. 2 - Relaismodule en beschermkap
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Ã Basis flowmeter
Behuizing met meetkamer met alle componenten voor volumetrische
meting van de getransporteerde vloeistof
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6. Overzicht Modulair Flowmeter Systeem HDO
Flowmeters van de serie HDO zijn ovaalradmeters. Dit principe heeft zich als betrouwbare en uiterst
nauwkeurige methode voor doorstromingsmeting bewezen. Zeer goede herhaalbaarheid en grote nauwkeurigheid over een breed viscositeit- en meetbereik zijn de constructiekenmerken van deze flowmeter.
Laag drukverlies en hoge druktrappen maken de HDO flowmeter geschikt voor vrije uitstroming en in
combinatie met pompen.
Voor het praktische gebruik kan de flowmeter opgebouwd worden uit verschillende modules:
À Bedieneenheid
Display met touchscreen voor bediening van de flowmeter.
Á Beschermkap
Beschermt de flowmeter of relaismodule als de bedieneenheid decentraal is geplaatst.
Impulsomvormer
Versterkt de signalen van de basismeter. Is noodzakelijk wanneer de
signalen over meer dan 5m doorgeleid moeten worden.
Â Relaismodule
Schakelt de externe elektrische apparatuur zoals pompmotor en
magneetventiel en wordt gestuurd door de elektronica in de bedieneenheid.

Fig. 3 - Bedieneenheid en flowmeter

Voedingspanning unit
De spanningverzorging voor de bedieneenheid indien geen batterijvoeding gewenst is en geen relaismodule benodigd is.
Communicatiemodule
Is met verschillende in- en uitgangen aan te sluiten op andere stuur-,
regel- of processystemen.
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Ã Basis flowmeter
Behuizing met meetkamer met alle componenten voor volumetrische
meting van de getransporteerde vloeistof
De flowmeter kan op twee manieren gebruikt worden:
Handmatig bedrijf: Afvullen d.m.v. een handbediend tappistool. De
uitlezing van het volume wordt telkens op nul
teruggezet en de gewenste hoeveelheid kan
worden afgemeten.
Hoeveelheidsinst.: Het gekozen volume wordt per druk op de knop
afgevuld. Hoeveelh.inst. is alleen met aangesloten relaismodule mogelijk.
Fig. 4 - Relaismodule en beschermkap
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B. Basis flowmeter TS
1. Verantwoord gebruik

De basis flowmeter wordt gebruikt bij meting van volumes daar waar een geijkte meting niet is vereist. De
basis flowmeter is al gekalibreerd voor gebruik met water. Echter het meten van andere schone vloeistoffen
is ook mogelijk. Daarvoor is het mogelijk een specifieke calibratiefactor op de bedieningseenheid in te geven.

AANWIJZING

De volgende oorzaken kunnen het meetresultaat verslechteren, de flowmeter beschadigen of de
levensduur ervan verkorten:
► sterk pulserende doorstroming
► lucht in de vloeistofstroom
► te lage of juist te hoge doorstroomsnelheid
► te hoge viscositeit van de gemeten vloeistof
► doorblazen met perslucht.

Brand- en explosiegevaar als gevolg van vloeistof !
Brandgevaar. Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
Let bij het meten van ontvlambare vloeistoffen volgens verordening (EG) 1272/2008 (CLP) op de
volgende punten:
► Basis flowmeters zijn niet-elektrische bedrijfsmiddelen en hebben bij gebruik in Zone 1 geen
toelatingsverplichting volgens modelkeuring.
► De Basismeter moet gekenmerkt zijn met II 2G Ex h IIB Gb X en mag alleen volgens deze kenmerken
worden ingezet.
► De-basisflowmeter mag alleen onder de voorwaardelijke condities ingezet worden bij een
atmosferische druk van 0,8 bar tot 1,1 bar en temperatuurbereik van -20°C tot +60°C. Deze mag niet
in een omgeving met brandbare stofdeeltjes ingezet worden.
► De temperatuur van het medium mag de maximale temperatuurspecificatie niet overschrijden
(→ Technische gegevens).
► Breng een potentiaalvereffening aan tussen de basismeter, pomp, slang of leiding. Alleen elektrisch
geleidende drukslangen of geleidende leidingen gebruiken. De weerstand tussen de slang- of
leidinguiteinden mag niet groter zijn dan 106Ω.
► De maximale werkdruk mag niet worden overschreden (→ Technische gegevens).
► De basismeter moet aan een veilige stroomkring met eigen barrière volgens EN 60079-11 of aan een
veilig bedrijfsmiddel met ATEX-toelating aangesloten worden.
► Om vonkvorming te vermijden, mogen montagewerkzaamheden alleen door vakkundig personeel
worden uitgevoerd.
► Om corrosie te vermijden, mogen alleen vloeistoffen doorstromen waartegen de ingezette basisflowmeter bestendig is.
► Om een explosieve gasatmosfeer in de basis-flowmeter te vermijden, moet een slangsysteem
gecreëerd worden,wat volledig met vloeistof is gevuld.
► Tijdens het in werking zijn mag de basismeter niet drooglopen.
10

0698-602 Basismeter - 06/2021

1.1 Gebruik in explosiegevaarlijk gebied
! GEVAAR
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► De geleidendheid van de vloeistof moet groter zijn dan 1000 pS/m om elektrostatische lading te
vermijden.
► Demonteer de basismeter alleen buiten het explosiegevaarlijke gebied.

1.2 Technische gegevens
Type
Doorstroomhoeveelheid
Temperatuur
max.
Viscositeit
Bedrijfsdruk
Nauwkeurigheid

60 °C

60 °C

60 °C

60 °C

80°C (60°C**)

80°C (60°C**)

2000 mPas
4 bar
± 1% standaard ≤1%
bij aanpassing aan de
applicatie
conditions
G 2 Buitendraad geschikt
voor aansluitstuk met
wartelmoer
G 1 1/4
Buitendraad
780 g

2000 mPas
4 bar
± 1% standaard ≤1%
bij aanpassing aan de
applicatie
conditions
G 2 Buitendraad geschikt
voor aansluitstuk met
wartelmoer
G 1 1/4
buitendraad
900 g

2000 mPas
4 bar
± 1% standaard ≤1%
bij aanpassing aan de
applicatie
conditions
G 2 Buitendraad geschikt
voor aansluitstuk met
wartelmoer
G 1 1/4
buitendraad
930 g

5000 mPas***
10 bar
± 1%

5000 mPas***
10 bar
± 1%

G 1 1/4

G 1 1/4

Aansluiting
Uitgang
Gewicht
Materiaal:
Behuizing

2000 mPas
4 bar
± 1% standaard ≤1%
bij aanpassing aan de
applicatie
conditions
G 2 Buitendraad geschikt
voor aansluitstuk met
wartelmoer
G 1 1/4
buitendraad
780 g

G 1 1/4
buitendraad
3300 g

G 1 1/4
buitendraad
3600 g

PPO

PPO

PPS

PPS

Meetkamer

PPO/PPS

PPO/PPS

LCP

Afdichtingen
Magneet

FPM
BaFe, PA,
RVS (304)

FPM
FEP
PPS gekapseld BaFe, Ms
RVS

Aansluiting
Ingang
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ST10
SL10
LM10
UN10
VA10
HC10
min. 10 l/min min. 10 l/min min. 10 l/min min. 10 l/min min. 10 l/min
min. 10 l/min
max. 100 l/min* max. 100 l/min* max. 100 l/min* max. 100 l/min* max. 100 l/min max. 100 l/min

Geschikt voor nee
nee
Ex-toepassing
Artikelnr.
0230-500
0230-510
*kortstondig 120 l/min
**in Ex- uitvoering
*** afhankelijk van de applicatie

RVS (316/316
Ti)
LCP
RVS
(316/316 Ti)
ETFE/PTFE****
FEP
FEP
PPS gekapseld PTFE gekapseld

Hastelloy C
(2.4610)
Hastelloy C
(2.4610),
ETFE/PTFE
FEP
PTFE gekapseld

II 2G Ex h IIB II 2G Ex h IIB II 2G Ex h IIB
II 2G Ex h IIB
Gb X
Gb X
Gb X*****
Gb X
0230-520
0230-530
0230-540
0230-550
**** PVDF bij VA10 PURE, Artikelnr. 0230-330
PVDF/PE bij VA10 Ex-PURE, Artikelnr. 0230-331
***** niet geschikt bij VA10 PURE

Materiaalbeschrijving
PPO
FPM
PA

= Polyphenyleen Oxide
= Fluor-rubber
= Polyamide

PPS = Polyphenyleen Sulfide
BaFe = Barium-Ferriet
FEP = Tetrafluoro Ethyleen/
Hexafluorpropyleen

LCP
Ms

= Liquid Cristal Polymeer
= Messing
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1.3 Maximum druk afhankelijk van de mediumtemperatuur

Type VA10, HC10

Type ST10, SL10, LM10, UN10

Diagram 1 - Maximum druk afhankelijk van de mediumtemperatuur

1.4 Gevuld systeem
Voor het eerste gebruik van de flowmeter, moet het gehele leidingsysteem van de pomp tot sluitelement
langzaam ontlucht worden (tappistool, magneetklep of id.). Gedurende het gebruik moet erop worden
toegezien dat het complete systeem gevuld is met vloeistof. .

1.5 Drukstoten (waterslag)
Bij lange leidingen en magneetventielen met korte sluit- en openingssnelheid, kan het door vertragingen
(afschakelen, sluiten) of  versnellen  van de stromende vloeistofkolom leiden tot aanzienlijke druk fluctuaties
met waterslag in het leidingnet..

12
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! WAARSCHUWING

Door waterslag optredende kortstondige drukpieken of drukstoten, kan zware schade ontstaan,
zoals het stukgaan van de flowmeter, pomp of andere componenten in het systeem! Gevaar door
ongecontroleerd spattende vloeistof.
Afhankelijk van het medium, kan dit leiden tot brandwonden, explosiegevaar, giftige dampen, elektrische
schokken, uitglijden en andere gevaren!
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Voorbeeld:
Bij een capaciteit van 50 l/min in een 1” leiding met een lengte van 10 meter, kan bij een ventielsluitsnelheid
van 20 ms een drukstoot tot 10 bar ontstaan.
Drukstoten verhinderd men door:
• Reducering van de doorstroomsnelheid door gebruik te maken van een grotere nominale diameter (DN).
• Afvullen met stapsgewijze afschakeling (→ bedieningsvoorschrift Bedieneenheid - Uitschakelpunt).
• Gebruik bijv. drukregelventielen om ontoelaatbare drukpieken te voorkomen.

1.6 Drukverlies
Diagram 2 geeft het drukverlies afhankelijk van de doorstroming. De doorgetrokken lijn geldt voor aan
water gelijkwaardige vloeistoffen (ρ ≈ 1 kg/dm³, η ≈ 1 mPas).
Bij media met een andere dichtheid (ρ ≠ 1 kg/dm³) zijn de drukverlieswaarden te berekenen door de
doorgetrokken lijnwaarde te vermenigvuldigen met de dichtheid.
Media met een hoge dynamische viscositeit (η >> 1 mPas) veroorzaken; net als media met een hogere
dichtheid; een hoger drukverlies. De grenscurve voor de toelaatbare viscositeit bij ρ = 1 kg/dm³ is als gestippelde lijn in diagram 2 aangegeven. Als de dichtheid ρ groter is dan 1 kg/dm³ ,dan is de daadwerkelijke
dichtheid te vermenigvuldigen met de waarde uit het diagram.

Δ p / (mWK)

Type VA10,
HC10

Type ST10,
SL10, LM10,
UN10

Dichtheid ρ = 1 kg/dm³
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Diagram 2 - Drukverlies afhankelijk van de doorstroomhoeveelheid
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1.7 Meetnauwkeurigheid en doorstroomsnelheid
Door de fabrikant is de flowmeter gekalibreerd op een doorstroming van 40 l/min. Andere doorstroomsnelheden veranderen de meetnauwkeurigheid (→ diagram 3a en 3b).
De meetnauwkeurigheid kan met betrekking tot de doorstroming op twee manieren verbeterd worden:
1. De flowmeter dient in de bedrijfssituatie nauwkeurig op de doorstroomhoeveelheid gecalibreerd te
worden (→ bedieningsvoorschrift van de bedieneenheid). Dit is het meest nauwkeurig. Het functioneert
echter alleen bij constante doorstroomhoeveelheid.
2. Afhankelijk van het basismetertype gedraagt de meetnauwkeurigheid zich per bereik van de doorstroomhoeveelheid verschillend (→ diagram 3a en 3b). Wanneer het basismetertype op de bedieneenheid
geselecteerd is (→ bedieningsvoorschrift van de bedieneenheid), dan wordt de nauwkeurigheid voor
bepaalde doorstroomgebieden automatisch verbeterd.

Type ST10, SL10,
LM10, UN10

Relatieve fout in %

Q = 20 l/min  Krel = 0,01
K1 = 1,028
K2 = K1 + Krel
K2 = 1,028 + 0,01
K2 = 1,038

Relatieve correctiefactor

Voorbeeld: voor type ST10,
SL10, LM10, UN10:

Diagram 3a - Correctiefactor afhankelijk van doorstroomhoeveelheid
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Diagram 3b - Correctiefactor afhankelijk van doorstroomhoeveelheid
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Q : Doorstroomhoeveelheid
Krel : Relatieve correctiefactor uit
diagram 3a of 3b
K1 : Oude correctiefactor uit
geheugen
K2 : Nieuwe correctiefactor

Type VA10,
HC10

Relatieve fout in %

Q = 20 l/min  Krel = 0,03
K1 = 3,37
K2 = K1 + Krel
K2 = 3,37 + 0,03
K2 = 3,4

Relatieve correctiefactor

Voorbeeld: voor type VA10:

nl
1.8 Aansprakelijkheid
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.

2. Vermijd foutief gebruik
! WAARSCHUWING

Het meten van niet-geschikte vloeistoffen kan de meter beschadigen.
Spattende vloeistof of rondvliegende delen kunnen verwondingen veroorzaken.
► Controleer aan de hand van de betreffende materialen zoals aangegeven in de technische data en
een resistentielijst (bijv. de Lutz bestendigheidstabel) of de basis flowmeter geschikt is voor de toe te
passen vloeistof.

! WAARSCHUWING
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Overschrijding van de temperatuursgrens en de bedrijfsdruk zullen tot schade van de basis
flowmeter lijden.
Spattende vloeistof of rondvliegende delen kunnen verwondingen veroorzaken.
►De in de technische gegevens weergegeven grenzen ten aanzien van de temperatuur en de druk moeten
worden aangehouden.

15
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3. Installatie
3.1 Aansluiting voor vatpompgebruik

Fig. 5 - Aansluiting voor vatpompgebruik type ST10, SL10, LM10 en UN10

Montage volgorde flowmeter
type VA10:
1. Vlakke afdichting in wartelmoer plaatsen.
2. Vatpompaansluiting op
uitgang van pompwerk
schroeven.
3. Vlakke afdichting in wartelmoer plaatsen en aan de
flowmeter vastdraaien.
4. Slangaansluiting op de
G 1 1/4 uitgang draaien.

Fig. 6 - Aansluiting voor vatpompgebruik type VA10
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Montage volgorde flowmeter
type ST10, SL10, LM10 en
UN10:
1. Monteer de terugslagklep
(optie) en filterzeef aan de
inlaatzjide (pijl). Het terugslagventiel kan uitsluitend
samen met de filterzeef
worden ingebouwd.
2. O-ringen in aansluiting
plaatsen. Vlakke afdichtingen en O-ringen met
geschikte smeermiddelen
bevochtigen.
3. Plaats wartelmoer op aansluiting.
4. Aansluiting op pompwerk
schroeven.
5. Draai de wartelmoer vast
aan de flowmeter.
6. Slangaansluiting op de
G 1 1/4 uitgang draaien.

nl
3.2 Aansluiting voor pijpsysteem – Flensaansluiting
AANWIJZING

De volgende punten zijn van belang bij het aansluiten aan een pijpsysteem:
► Pijpen, fittingen enz. moeten zodanig worden opgesteld dat onnodig gewicht en vibraties niet op de
flowmeter overgebracht worden!
► Zuig- en persleidingen altijd spanningsvrij aansluiten. Indien beide leidingen niet precies in elkaars
verlengde liggen moeten deze gewijzigd worden zodat dit wel het geval is!
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Montage volgorde flowmeter
type ST10, SL10, LM10 en
UN10:
1. Monteer de terugslagklep
(optie) en filterzeef aan de
inlaatzjide (pijl).
Het terugslagventiel kan
uitsluitend samen met de
filterzeef worden ingebouwd.
2. O-ringen in de kraagbussen
plaatsen. Vlakke afdichtingen en O-ringen met
geschikte smeermiddelen
bevochtigen.
3. Plaats wartelmoer over de
kraagbus en draai deze vast
aan de flowmeter.
4. O-ringen in draadstukken
plaatsen.
5. Draadstukken aan de
flowmeter en kraagbus
vastdraaien.
6. O-ringen in draadstukken
plaatsen.
7. Monteer de flenzen.
8. Schroef de adapters tegen
de flens vast.
Montage volgorde flowmeter
type VA10:
1. Plaats de flensplaat over de
kraagbus.
2. Druk de platte pakkingen in
de kraagbussen.
3. Draai de kraagbussen vast
aan de flowmeter.

Fig. 7 - Flensaansluiting voor type ST10, SL10, LM10 en UN10

Fig. 8 - Flensaansluiting voor type VA10
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3.3 Magneetklep aansluiting
Montage volgorde:
1. Schroef de dubbelnippels
G 3/4 – G 1 1/4 in de in- en
uitgang van de magneetklep.
2. Monteer de slangaansluitingen aan beide zijden van de
slang.
3. Bevestig de slang nu aan de
klep en aan de flowmeter.
Let op de doorstroomrichting van de magneetklep!
4. Schroef het uitloopstuk vast
aan de uitgangzijde van de
flowmeter.

Fig. 9 - Magneetklep aansluiting

4. Onderhoud en instandhouding
4.1 Zeef en terugslagventiel reinigen

Procedure voor type ST10, SL10, LM10 en UN10:
1. Flowmeter leeg laten stromen
2. Wartelmoer losdraaien
3. Zeef loshalen en deze met perslucht schoonblazen
4. Terugslagventiel met de hand losmaken en deze met perslucht schoonblazen

18
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Het is raadzaam om de flowmeter na gebruik van kristalliserend-, klevend- of sterk vervuild medium te
spoelen en te reinigen..
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4.2 Basismeter uit elkaar halen
De flowmeter kan gedemonteerd worden voor reiniging van de
meetkamer en voor onderhoud.

! WAARSCHUWING

De flowmeter kan nog vloeistof bevatten bij demontage!
Bij agressieve vloeistoffen kan dit lijden tot verbranding, vergiftiging,
irritatie van de huid, etc.
Draag passende beschermende kleding bij behandeling van agressieve vloeistoffen. De flowmeter moet leeg zijn voor demontage. Let erop
dat er na het ledigen desondanks nog restvloeistof kan achterblijven.
Verwijder hierom de bovenplaat À altijd rechtstandig omhoog.

i

Indien de flowmeters LM10, UN10, VA10 en HC10 gedemonteerd
worden, wordt aanbevolen om ook de O-ringen Á te vervangen.
Vlakke afdichtingen en O-ringen met geschikte smeermiddelen
bevochtigen.

Basismeter ST10, SL10, LM10 en UN10 (→ Fig. 10a):
1. Maak de schroeven Å aan de onderzijde los.
2. Verwijder de bovenplaat À rechtstandig omhoog.
3. Til de meetkamer Ã uit de basis behuizing Ä.
4. Verwijder de O-ring Â uit de meetkamer.
5. Open voorzichtig de meetkamer.

Fig. 10a - Basismeter uit elkaar halen

Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde.
Bij het monteren van de bovenplaat À dient goed gelet te worden op
de juiste positie van de basis behuizing Ä.

0698-602 Basismeter - 06/2021

Basismeter VA10 en HC10 (→ Fig. 10b):
1. Maak de schroeven Å aan de onderzijde los.
2. Verwijder de bovenplaat À rechtstandig omhoog.
3. Verwijder de klem Ã.
4. Til de meetkamer Â uit de basis behuizing.
5. Open voorzichtig de meetkamer.
Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde.
Bij het monteren van de bovenplaat À dient goed gelet te worden op
de juiste positie van de basis behuizing Ä.

Fig. 10b - Basismeter uit elkaar halen
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C. Basismeter HDO
1. Verantwoord gebruik
Flowmeters van de serie HDO dienen voor de meting van vloeistofvolumes. En zijn beschikbaar in de
materialen PPS, RVS of Aluminium. De ovaaltandraderen zijn gemaakt van PPS of RVS.

! WAARSCHUWING

Spattende vloeistof of rondvliegende delen kunnen verwondingen veroorzaken.
Het meten van niet-geschikte vloeistoffen kan de meter beschadigen.
►Controleer aan de hand van de betreffende materialen zoals aangegeven in de technische data en
een resistentielijst (bijv. de Lutz bestendigheidstabel) of de basis flowmeter geschikt is voor de toe te
passen vloeistof.
Overschrijding van de temperatuursgrens en de bedrijfsdruk zullen tot schade van de basis
flowmeter lijden.
►De in de technische gegevens weergegeven grenzen ten aanzien van de temperatuur en de druk moeten
worden aangehouden.
►Gebruik alleen aanvullingen en aansluitingen welke ontworpen zijn voor het apparaat.
► Dicht alle aansluitingen goed af voor de inbedrijfname.

! GEVAAR

Brand- en explosiegevaar als gevolg van vloeistof !
Brandgevaar. Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
→ hoofdstuk 1.1 - Gebruik in explosiegevaarlijk gebied

AANWIJZING

Vuil en deeltjes groter dan 0,25 mm beschadigen de flowmeter.
Om beschadigingen door vervuiling of aanwezige deeltjes te vermijden, wordt aanbevolen om een filter
met maasgrootte van 0,25 mm zo dicht mogelijk bij de inlaat van de flowmeter te plaatsen.
Opmerking: Controleer en reinig het filter regelmatig. Vervuiling van het filter zal de doorstroming van
de flowmeter sterk beïnvloeden.

i
20

De Reedschakelaar kan als impulsgever voor de behorende bedieneenheid of PLC-ingang toegepast
worden. Daarbij kunnen valse contacten, bij te hoge doorstroomsnelheid, onnauwkeurige resultaten
veroorzaken. Bij te hoge doorstroomsnelheid wordt een beveiliging ter voorkoming van valse contacten aanbevolen.
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AANWIJZING

Luchtbellen kunnen de flowmeter beschadigen.
► Vul het systeem bij de inbedrijfstelling langzaam met vloeistof.

nl
AANWIJZING

De volgende oorzaken kunnen het meetresultaat verslechteren, de flowmeter beschadigen of de
levensduur ervan verkorten:
► sterk pulserende doorstroming
► lucht in de vloeistofstroom
► te lage of juist te hoge doorstroomsnelheid
► te hoge viscositeit van de gemeten vloeistof
► doorblazen met perslucht.

1.1 Gebruik in explosiegevaarlijk gebied
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! GEVAAR

Brand- en explosiegevaar als gevolg van vloeistof !
Brandgevaar. Drukgolven: rondvliegende delen kunnen dood veroorzaken.
Let bij het meten van ontvlambare vloeistoffen volgens verordening (EG) 1272/2008 (CLP) op de
volgende punten:
► Basis flowmeters zijn niet-elektrische bedrijfsmiddelen en hebben bij gebruik in Zone 1 geen
toelatingsverplichting volgens modelkeuring.
► De Basismeter moet gekenmerkt zijn met II 2G Ex h IIB Gb X en mag alleen volgens deze kenmerken
worden ingezet.
► De-basisflowmeter mag alleen onder de voorwaardelijke condities ingezet worden bij een
atmosferische druk van 0,8 bar tot 1,1 bar en temperatuurbereik van -20°C tot +60°C. Deze mag niet
in een omgeving met brandbare stofdeeltjes ingezet worden.
► De temperatuur van het medium mag de maximale temperatuurspecificatie niet overschrijden
(→ Technische gegevens).
► Breng een potentiaalvereffening aan tussen de basismeter, pomp, slang of leiding. Alleen elektrisch
geleidende drukslangen of geleidende leidingen gebruiken. De weerstand tussen de slang- of
leidinguiteinden mag niet groter zijn dan 106Ω.
► De maximale werkdruk mag niet worden overschreden (→ Technische gegevens).
► De basismeter moet aan een veilige stroomkring met eigen barrière volgens EN 60079-11 of aan een
veilig bedrijfsmiddel met ATEX-toelating aangesloten worden.
► Om vonkvorming te vermijden, mogen montagewerkzaamheden alleen door vakkundig personeel
worden uitgevoerd.
► Om corrosie te vermijden, mogen alleen vloeistoffen doorstromen waartegen de ingezette basisflowmeter bestendig is.
► Om een explosieve gasatmosfeer in de basis-flowmeter te vermijden, moet een slangsysteem
gecreëerd worden,wat volledig met vloeistof is gevuld.
► Tijdens het in werking zijn mag de basismeter niet drooglopen.
► De geleidendheid van de vloeistof moet groter zijn dan 1000 pS/m om elektrostatische lading te
vermijden.
► Demonteer de basismeter alleen buiten het explosiegevaarlijke gebied.
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1.2 Technische gegevens
Type
Meetbereik

HDO080 RVS/RVS

onder 5 mPas
boven 5 mPas
Temperatuur
Viscositeit max.
Bedrijfsdruk max.
Nauwkeurigheid

0,44 - 8,3 l/min
0,25 - 8,3 l/min
max. 80 °C
1000 mPas
16 bar

onder 5 mPas
boven 5 mPas
Reproduceerbaarheid
Nennmaat
Aansluitingen
Draad/Flens
Gewicht
Materiaal:

± 2,5% van meetwaarde
± 1% van meetwaarde
± 0,03%
DN 8
G 1/4 Bi

Behuizing
Meetraderen
As
Afdichting
Artikelnr.

RVS (316 Ti)
RVS (316 Ti)
RVS (316 Ti)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-600

0,7 kg

1,0
0,9
0,8
0,6
0,5

140 mPas

0,4

1 mPas

0,3
0,2
0,1
0

0

1

2

3

4

Diagram 4 - Drukverliescurve HDO080
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Type
Meetbereik

HDO120 Alu/LCP

HDO120 RVS/RVS

onder 5 mPas
boven 5 mPas
Temperatuur
Viscositeit max.
Bedrijfsdruk max.
Nauwkeurigheid

2 - 25 l/min
1 - 30 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bar

2 - 25 l/min
1 - 30 l/min
max. 120 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bar

onder 5 mPas
boven 5 mPas
Reproduceerbaarheid
Nennmaat
Aansluitingen
Draad/Flens
Gewicht
Materiaal:

± 2% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
± 0,03%
DN 12
G 1/2 Bi

± 2% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
± 0,03%
DN 12
G 1/2 Bi

1,8 kg

4,2 kg

Behuizing
Meetraderen
As
Afdichting
Artikelnr.

Aluminium
LCP
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-602

RVS (316 L)
RVS (316 L)
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-601

* in Ex- uitvoering

4,00
3,50

Δp / (bar)

3,00
2,50
900 mPas

2,00

400 mPas

1,50

140 mPas
1 mPas
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0,50
0,00

0

5

10
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20

25

Q / (l/min)

30

35

40

Diagram 5 - Drukverliescurve HDO120
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Type
Meetbereik

HDO200 Alu/LCP

HDO200 RVS/RVS

onder 5 mPas
boven 5 mPas
Temperatuur
Viscositeit max.
Bedrijfsdruk max.
Nauwkeurigheid

4,5 - 53 l/min
2 - 60 l/min
max. 80 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bar

4,5 - 53 l/min
2 - 60 l/min
max. 120 °C (60 °C*)
1000 mPas
16 bar

onder 5 mPas
boven 5 mPas
Reproduceerbaarheid
Nennmaat
Aansluitingen
Draad/Flens
Gewicht
Materiaal:

± 2% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
± 0,03%
DN 20
G 3/4 Bi

± 2% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
± 0,03%
DN 20
G 3/4 Bi

1,9 kg

4,5 kg

Aluminium
LCP
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-604

RVS (316 L)
RVS (316 L)
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
0230-603

Behuizing
Meetraderen
As
Afdichting
Artikelnr.
* in Ex- uitvoering

5,50
5,00
4,50
3,50
3,00

900 mPas

2,50

400 mPas

2,00

140 mPas

1,50

1 mPas

1,00
0,50
0,00

0

10

20

30

Diagram 6 - Drukverliescurve HDO200
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Type
Meetbereik
onder 5 mPas
boven 5 mPas
Temperatuur
Viscositeit max.
Bedrijfsdruk max.
Nauwkeurigheid
onder 5 mPas
boven 5 mPas

HDO250P PPS/PPS

HDO250 Alu/PPS

HDO250 RVS/PPS

HDO250 RVS/RVS

8 - 70 l/min.
3 - 75 l/min.
max. 80 °C
1000 mPas
10 bar

9,5 - 150 l/min.
6 - 170 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

9,5 - 150 l/min.
6 - 170 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

9,5 - 150 l/min.
6 - 170 l/min.
max. 120 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

± 2% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
0,03%

± 2% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
0,03%

± 2% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
0,03%

DN 25
G 1 Bi

PN 16

DN 25
G 1 Bi

PN 16

DN 25
G 1 Bi

PN 16

1,8 kg

2,7 kg

4,4 kg

5,6 kg

4,5 kg

5,7 kg

± 2% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
Reproduceerbaar- 0,03%
heid
Nennmaat
DN 25
Aansluitingen
G 1 Bi
Draad/Flens
Gewicht
1 kg
Materiaal:
Behuizing
PPS
Meetraderen
PPS
As
Hastelloy C (2.4610)
Afdichting
FPM (altern. FEP,
EPDM)
Artikelnr.
Draad
tot 1.000 mPas
0230-700
tot 500.000 mPas

Aluminium
PPS
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM,
EPDM)
Draad
Flens
0230-709 0230-710
0230-711 0230-712

RVS (316 L)
PPS
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM,
EPDM)
Draad
Flens
0230-705 0230-706
0230-707 0230-708

RVS (316 L)
RVS (304)
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM,
EPDM)
Draad
Flens
0230-701 0230-702
0230-703 0230-704

* in Ex- uitvoering
Materiaalbeschrijving
PPS = Polyphenyleen Sulfide

5
4,5
4
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Δp / (bar)

3,5
3

900 mPas

2,5

400 mPas

2

140 mPas

1,5

1 mPas

1
0,5
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Q / (l/min)

Diagram 7 - Drukverliescurve HDO250
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Type
Meetbereik
onder 5 mPas
boven 5 mPas
Temperatuur
Viscositeit max.
Bedrijfsdruk max.
Nauwkeurigheid
onder 5 mPas
boven 5 mPas
Reproduceerbaarheid
Nennmaat
Aansluitingen
Draad/Flens
Gewicht
Materiaal:
Behuizing
Meetraderen
As
Afdichting
Artikelnr.
tot 1.000 mPas
tot 500.000 mPas

HDO400 Alu/PPS

HDO400 RVS/PPS

HDO400 RVS/RVS

15 - 227 l/min.
9,5 - 246 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

15 - 227 l/min.
9,5 - 246 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

15 - 227 l/min.
9,5 - 246 l/min.
max. 120 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

± 1% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
0,03%
DN 40

± 1% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
0,03%
DN 40

± 1% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
0,03%
DN 40

G 1 1/2 Bi
4,2 kg

G 1 1/2 Bi
10,1 kg

G 1 1/2 Bi
10,2 kg

PN 16
5,2 kg

Aluminium
PPS
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Draad
Flens
0230-721
0230-722
0230-723
0230-724

PN 16
11,7 kg

RVS (316 L)
PPS
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Draad
Flens
0230-717
0230-718
0230-719
0230-720

PN 16
11,8 kg

RVS (316 L)
RVS (304)
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Draad
Flens
0230-713
0230-714
0230-715
0230-716

* in Ex- uitvoering
Materiaalbeschrijving
PPS = Polyphenyleen Sulfide

14
12

8

900 mPas

6

400 mPas

4

1 mPas

140 mPas

2
0

0

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240

Q / (l/min)
Diagram 8 - Drukverliescurve HDO400

26

0698-602 Basismeter - 06/2021

Δp / (bar)

10

nl
Type
Meetbereik
onder 5 mPas
boven 5 mPas
Temperatuur
Viscositeit max.
Bedrijfsdruk max.
Nauwkeurigheid
onder 5 mPas
boven 5 mPas
Reproduceerbaarheid
Nennmaat
Aansluitingen
Draad/Flens
Gewicht
Materiaal:
Behuizing
Meetraderen
As
Afdichting
Artikelnr.
tot 1.000 mPas
tot 500.000 mPas

HDO500 Alu/PPS

HDO500 RVS/PPS

HDO500 RVS/RVS

23 - 380 l/min.
15 - 380 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

23 - 380 l/min.
15 - 380 l/min.
max. 80 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

23 - 380 l/min.
15 - 380 l/min.
max. 120 °C (60 °C*)
500000 mPas
16 bar

± 1% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
0,03%
DN 50

± 1% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
0,03%
DN 50

± 1% van meetwaarde
± 0,5% van meetwaarde
0,03%
DN 50

PN 16
6,3 kg

PN 16
13,3 kg

PN 16
13,5 kg

Aluminium
PPS
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Flens
0230-729
0230-730

RVS (316 L)
PPS
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Flens
0230-727
0230-728

RVS (316 L)
RVS (304)
RVS (316 L)
FPM (altern. FFPM, EPDM)
Flens
0230-725
0230-726

* in Ex- uitvoering
Materiaalbeschrijving
PPS = Polyphenyleen Sulfide

14
12
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Δp / (bar)

10
8

900 mPas

6

400 mPas

4

1 mPas

140 mPas

2
0

0

50

100

150

200

250

300

Q / (l/min)
Diagram 9 - Drukverliescurve HDO500
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1.3 Aansprakelijkheid

28
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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.

nl
2. Installatie
1. Het wordt aanbevolen om een
bypassleiding aan te leggen
om de flowmeter heen. Deze
biedt de mogelijkheid om de
flowmeter voor onderhoud te
verwijderen zonder de productie te hoeven onderbreken
(→ Fig. 11).

Doorstroomingang
Bypassleiding

Filter

Doorstroomuitgang
Fig. 11 – Flowmeter met bypass

2. Gebruik de juiste afdichtingen voor alle draadaansluitingen in het
leidingwerk. Voor flensverbindingen dienen geschikte tegenflenzen en dichtingen gebruikt worden.
3. Het leidingwerk en de flowmeter moeten overeenstemmen met
de maximale bedrijfsdruk van de pomp.
4. Installeer een filter met maasgrootte van 0,25 mm zo dicht mogelijk
bij de inlaatzijde van de flowmeter.
5. De flowmeter moet zo geïnstalleerd worden dat de doorstroming in
de richting van de op de flowmeter ingegraveerde pijl plaatsvindt.
6. De flowmeter kan in iedere inbouwopstelling geïnstalleerd
worden zolang de tandradassen in een horizontale positie staan
(→ Fig. 12 voor juiste toepassing). De andere modules kunnen
afhankelijk van de individuele wensen van de installatie worden
gekozen.





AANWIJZING
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Foutief installeren kan tot voortijdige slijtage van de onderdelen van
de flowmeter leiden.
7. Trek de aansluitingen van het apparaat niet te vast aan.
8. Vul eerst de leiding bij het eerste gebruik langzaam. Als er lucht
met hoge snelheid door de meter stroomt, kan dit de flowmeter
(tandraderen) beschadigen.
9. Test het systeem op lekkage.
10. Test het filter op vervuiling of deeltjes en controleer na de eerste
200 liter regelmatig vooral wanneer de doorstroomsnelheid
afneemt.

Fig. 12 - Inbouwpositie
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2.1 Elektrische aansluiting HDO080

Fig. 13 – Elektrische aansluiting HDO080

Fig 14 – Vatpompaansluiting

30

1. Wartelmoer op de vatpompaansluiting steken en tegenmoer erop schroeven.
2. Vatpompaansluiting met de
flowmeter vastschroeven en
de tegenmoer aantrekken.
Draad met Teflon-tape afdichten.
3. Dubbelnippel met flowmeter
verbinden. Draad met Teflon-tape afdichten.
Draad met Teflon-tape afdichten.
4. Vlakke afdichting in vatpompaansluiting leggen.
5. Flowmeter op het aansluitstuk
van het pompwerk schroeven.
6. Slangaansluiting aan de dubbelnippel bevestigen.
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2.2 Vatpompaansluiting
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3. Bediening

Fig. 15 – Werking van de rotoren

De tandraderen draaien wanneer de vloeistof door het apparaat stroomt. In de rotoren bevinden zich
magneten waarvan de magneetvelden ook roteren. De magneetvelden schakelen door de meterbehuizing
heen de twee reedschakelaars in en uit, die zich op een printplaat boven de meetkamer bevinden. Door
het aanleggen van een spanning op de reedschakelaar ontstaat een impulssignaal dat door de print
overgedragen wordt aan de electronica van de meter en daar geëvalueerd wordt.

4. Basismeter uit elkaar halen
3 Vloeistoftoevoer onderbreken
3 Basismeter leegmaken

4.1 Basismeter HDO250P
De in de tekst tussen haakjes gezette nummers hebben betrekking
op Fig 16.
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4.1.1 Demontage
1. Demonteer de bedieneenheid of de beschermkap. Trek de bovenste
kap er voorzichtig af en maak de verbindingsdraad los.
2. Verwijder de schroeven (10), de tussenplaat (9) en de afdichting
(8).
3. Maak de schroeven (7) los die de dekkap (4) vastzetten.
Verwijder de schroeven en schijfjes en haal de kap eraf.
4. Verwijder de O-ring (2) uit de uitsparing in de dekkap (4).
5. Verwijder de tandraderen (3).

Fig. 16 – Demontage
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4.1.2 Samenbouwen

Opmerking over de printplaat van de impulsgever:
De printplaat van de impulsgever (5) is of met twee Reedschakelaars, twee Hall-sensoren of met één Reedschakelaar en één Hall-sensor uitgerust. De printplaat is met twee schroeven aan de dekkap (4) bevestigd.
Wees zeer voorzichtig wanneer de print verwijderd of vastgepakt wordt omdat de Reedschakelaar en de
Hall-sensor teer zijn. Reedschakelaar of Hall-effect sensoren zijn niet los verkrijgbaar maar slechts alleen
als complete printplaat.

32
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1. Controleer de conditie van de
tandraderen voor het samenRotor 1
bouwen (wanneer benodigd
vervangen).
2. Bij het inzetten moet de gladde kant van de tandraderen
met de twee gaten naar boven wijzen. Deze kant is de
magnetische zijde. Er is geen
onderscheid tussen tandwiel
1 en 2.
3. Monteer de tandraderen (3)
op de assen 90º haaks op
Rotor 2
elkaar (zie Afbeelding) en
controleer het functioneren
Tandraderen moeten 90° op elkaar gemonteerd worden.
bij het draaien van één van de
raderen. Wanneer de raderen
Fig. 17 – Samenbouwen
niet goed in elkaar grijpen of
zich niet vrij laten draaien,
verwijder dan één van de raderen en plaats deze opnieuw 90º haaks op het andere tandwielrad. Test
nogmaals het juist functioneren.Test nogmaals het juist functioneren.
4. Plaats de O-ring (2) terug in de uitsparing van de dekkap. Wanneer de O-ring vervormd is of enigerlei
beschadigd is, vervang deze dan door een nieuwe.
5. Monteer daarna de afdekkap waarbij erop gelet moet worden dat de fixeerstift in de behuizing (1)
op de uitsparing van de afdekkap (4) past. Plaats de schroeven (7) en draai deze aan in de volgorde
1,4,2,5,3,6.
6. Bevestig de schroeven (10) met de tussenplaat (9) en de afdichting (8). Steek de verbindingsdraad in
de bedieneenheid of de afdekplaat en bevestig deze aan de meter.
7. Controleer of de raderen in de flowmeter draaien zodra er met de vinger tegenaan geduwd wordt of
door zeer lichte luchtdruk (niet meer dan goede ademstoot) alvorens de flowmeter terug in de leiding
te plaatsen.
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4.2 Basismeter HDO120, HDO200, HDO250, HDO400 en HDO500
4.2.1 Demontage aan de vloeistofzijde
1.
2.
3.
4.

Maak de schroeven los aan de onderzijde van de basismeter.
Haal het deksel eraf.
Trek de rotoren van de as af.
Verwijder de O-Ring.

4.2.2 Samenbouwen van de vloeistofzijde
3 Controleer de rotoren en vervang deze desgewenst. Beide rotoren zijn gelijk.
3 O-Ring controleren en indien nodig vervangen.
1. Plaats de O-Ring in de groef van het deksel.
2. Monteer de rotoren in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar op de assen. De rotoren moeten met
de grootste magneetsterkte in de richting van de printplaat geplaatst worden. De magneetsterkte kan
met een magnetiseerbaar deel getest worden. Draai aan één van de rotoren om de werking te testen.
Corrigeer de positie wanneer de rotoren niet goed in elkaar grijpen of blokkeren.
3. Plaats het deksel op de flowmeterbehuizing en draai de schroeven volgens de volgende tabel vast.
Type

Draaimoment

HDO120
HDO200
HDO250

17 Nm

HDO400
HDO500

75 Nm

0698-602 Basismeter - 06/2021

4. Controleer de flowmeter alvorens deze in de leiding te monteren. De rotoren moeten met een vinger
gemakkelijk in beweging gebracht kunnen worden.

33

nl
4.2.3 Reedschakelaar-print
AANWIJZING

De print bevat gevoelige componenten en moet voorzichtig behandelt worden.
Met een schuifschakelaar wordt de print op de bouwgrootte van de basismeter ingesteld.
• Positie 1 (boven): 1/2", 3/4", 1" = HDO120, HDO200, HDO250
• Positie 2 (midden): 1 1/2" = HDO400
• Positie 3 (onder): 2", 3" = HDO500

Schuifschakelaar

Fig. 18 - Reedschakelaar print

Reedschakelaar
wit
groen

blauw
zwart

Fig. 19 – Aansluitplan voor reedschakelaar print
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Additionele
reedschakelaar
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Schuifschakelaar
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4.3 Basismeter HDO080
4.3.1 Demontage
1. Maak de schroeven los aan de bovenzijde van de basismeter.
2. Haal het deksel eraf.
3. Trek de rotoren van de as af.
4. Verwijder de O-Ring.

4.3.2 Samenbouwen
3 Controleer de rotoren en vervang deze desgewenst. Let erop dat beide rotoren niet gelijk zijn.
3 O-Ring controleren en indien nodig vervangen.
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1. Plaats de O-Ring in de groef van de flowmeterbehuizing.
2. Monteer de rotoren in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar op de assen. Let op de volgorde van de
delen in Fig. 20. De rotor met de magneten À moet op de as naast de uitsparing Á geplaatst worden
3. Monteer het deksel op de flowmeterbehuizing. Let op de richting van de aansluitkabel Â ten opzichte
van de flowmeterbehuizing. Trek de schroeven aan met een draaimoment van 5 Nm.
4. Controleer de flowmeter alvorens deze in de leiding te monteren. De rotoren moeten zich soepel laten
draaien.

Fig. 20 – Samenbouwen HDO080
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D. Reparatie
►Reparaties door de fabrikant of geautoriseerde werkplaats laten uitvoeren.
►Alleen originele onderdelen van Lutz Pumpen toepassen. Bij gebruik van andere onderdelen is er geen
recht meer op garantie van Lutz Pumpen.
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.

E. Traceerbaarheid
Producten van Lutz Pumpen welke gebruikt worden in explosiegevaarlijke gebieden zijn aan de hand van
een individueel serienummer gekenmerkt en daardoor traceerbaar. Uit dit nummer zijn het bouwjaar en
de uitvoering te herleiden.
Het gaat hier over producten welke mogen worden toegepast in explosiegevaarlijke gebieden. Desbetreffend en met inachtneming van de ATEX richtlijn zullen voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden
om herkomst en bestemming traceerbaar te maken.
Ons ATEX-gecertificeerd kwaliteitssysteem verzekert deze traceerbaarheid tot aan het adres van eerste
levering.
Uitgezonderd die gevallen waar anders luidende schriftelijke overeenkomsten gelden, zijn alle personen die
deze producten doorleveren ertoe verplicht een systeem in te voeren zodat een eventuele terugroepactie
bij niet-conforme producten mogelijk is.

F. Afvoer van materialen

36
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► Voer het apparaat af in overeenstemming met de lokale regelgeving.
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G. Aanvulling
1. Aansluiting van kabel en stekerverbindingen

Pin
A
C
E
G
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U

wit
bruin
groen
geel
grijs
roze
blauw
rood
zwart
violet
grijs / roze
rood / blauw
wit / groen
bruin / groen

Functie
+ 6V
Aarding
VCC
Reedschakelaar
GND
Codering
NN
GND
NN
SLEEP/
A
RESET/
B
Aarding

Fig. A1 - Data uitgangen van bedieneenheid

Fig. A2 - Aansluit toewijzing van data kabel

RM10
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1+2
3		
		

110-230V / 50-60 Hz
niet in gebruik
Aarde geleider

Fig. A3 - Relaismodule RM10 - net aansluiting

1
2
3
4
PE

Ex-RM10m

Neutraal geleider
Pomp motor / SLOW-magneetventiel
Hoofd magneetventiel
niet in gebruik
Aarde geleider

Fig. A4 - Relaismodule RM10 - aansluiting van externe
elektrische apparatuur
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2. Foutzoeken
2.1 Foutmeldingen
Bedrijfsmodus

Foutmelding

Oorzaak

Maatregel

Algemeen

Geen communicatie
met andere module
mogelijk.

• Verbinding tussen
de modules is
onderbroken

• Bus kabels controleren

De berekende totaal- • Kleinere
meeteenheid kiezen
hoeveelheid van
...........
is te groot voor het
display. Het restant
wordt gewist.

De berekende deel- • Kleinere
en totaalhoeveelheid meeteenheid kiezen
van .........
zijn te groot voor het
display. Het restant
wordt gewist.
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• Systeem met Reset op de
bedieneenheid nieuw starten
• Module wisselen
De volledige deelhoeveelheid
kan berekend worden uit de som
van de weergegeven hoeveelheid
en de maximaal weer te geven
hoeveelheid. Voorbeeld:
Weergegeven hoeveelheid: 104.3 L
Max. weer te geven hoeveelheid
99999,9 L
Volledige deelhoeveelheid:
99999,9 + 104,3 = 100104,2 Liter
De volledige totaalhoeveelheid
kan berekend worden uit de som
van de weergegeven hoeveelheid
en de maximaal weer te geven
hoeveelheid. Voorbeeld:
Weergegeven hoeveelheid: 104.3 L
Max. weer te geven hoeveelheid:
99999.9 L
Volledige totaalhoeveelheid:
99999,9 + 104,3 = 100104,2 Liter
zie boven
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BUS CONTROLEREN! • Programmeerfout in
het systeem
• Module defect
De berekende
• Kleinere
deelhoeveelheid van meeteenheid kiezen.
...........
Na omrekening kan
is te groot voor het
de volledige deeldisplay. Het restant
hoeveelheid niet
meer weergegeven
wordt gewist.
worden.
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Bedrijfsmodus
Doorstroombewaking Aan

Doorstroombewaking Aan

Foutmelding
Oorzaak
Doorstroomhoeveel- • Pomp defect
heid onderschreden
• Filterzeef verstopt
• Slang is geknikt
• Magneetventiel
defect
Doorstroomhoeveel- • Afsluiter is versteld
heid overschreden

Hoeveelh.inst.

Geen tellerimpuls
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Hoeveelh.inst. / Lekkage in systeem
Lekalarm Aan

Maatregel
• Pomp controleren
• Filterzeef reinigen
• Slang controleren / vervangen
• Magneetventiel controleren
• Afsluiter instellen

• Lucht in het leiding- • Luchtinstroming in het
systeem / droogloop leidingsysteem verhinderen,
slangen vullen
• De pomp geeft geen • Pomp controleren
vloeistof
• Filterzeef verstopt
• Filterzeef reinigen
• Het vullen van
de leidingen
duurt langer dan
de ingestelde
bewakingstijd
• Slang is geknikt

• Bewakingstijd verlengen

• Magneetventiel
defect
• Verbinding tussen
de modules is
onderbroken
• Basismeter defect

• Magneetventiel controleren

• Zekering in
relaismodule defect
• Magneet of sensor
in de basismeter is
defect
• Leiding of
aansluitingen zijn
ondicht
• Magneetventiel sluit
niet goed

• Zekeringen controleren

• Slang controleren / vervangen

• Bus kabels controleren
• Basismeter controleren

• Basismeter controleren
• Leidingen en aansluitingen
controleren
• Magneetventiel controleren
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2.2 Overige fouten
Fout
Geen
vloeistofregistratie

Meetwaarde wijkt
onevenredig af
van de werkelijke
hoeveelheid

Oorzaak
• Lucht in het leidingsysteem / droogloop
• De pomp geeft geen
vloeistof
• Filterzeef verstopt
• Het vullen van de
leidingen duurt langer
dan de ingestelde
bewakingstijd
• Slang is geknikt
• Magneetventiel defect
• Verbinding tussen de
modules is onderbroken
• Vaste deeltjes in de
basismeter
• Basismeter defect
• Zekering in
relaismodule defect
• Magneet of sensor in de
basismeter is defect
• Kalibratiefactor
is niet aan de
gebruikstoepassing
aangepast
• De vloeistof is
dikvloeibaar
• Lekkage in
slangsysteem
• Stoorsignalen op de
data kabel.
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Maatregel
• Luchtinstroming in het
leidingsysteem verhinderen,
slangen vullen
• Pomp controleren
• Filterzeef reinigen
• Bewakingstijd verlengen

• Slang controleren / vervangen
• Magneetventiel controleren
• Bus kabels controleren
• Basismeter reinigen
• Basismeter controleren
• Zekeringen controleren
• Basismeter controleren
• Flowmeter kalibreren

• Flowmeter kalibreren
• Evt. terugslagklep installeren
• Systeem ontluchten en
specificaties nakijken
• Datakabel gescheiden van
andere kabels leggen
0698-602 Basismeter - 06/2021

Bedrijfsmodus
Algemeen

nl
Bedrijfsmodus
Algemeen
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Gescheiden
installatie van
de module

Fout
Oorzaak
Lekvloeistof treedt
• Afdichting is defect
uit de behuizing van
de basismeter
• Haarscheurtjes in
behuizing bij bijv.
draadaansluiting door
mechanische invloeden
• Draadaansluiting niet
afdichtend aangedraaid
• Bedrijfsdruk wordt
overschreden, bijv.
drukstoten door
waterslag
• Ongeschikte chemische
bestendigheid

Maatregel
• Afdichting vervangen

Soms optredende
overdrachtsfouten
Aflezing mogelijk,
maar waarden
ingeven is niet
mogelijk

• Dataleiding wordt
gestoord door sterk
elektromagnetische
velden. (bijv.
zware machines,
krachtstroomkabels
enz.).

• Dataleiding tegen
elektromagnetische
invloeden beschermen

• Dataleiding defect

• Controleer de dataleiding
op beschadiging en de
stekkerverbindingen op juiste
aansluiting

• Installatie op mechanische
spanningen beproeven en
corrigeren
• Draadaansluitingen op de
juiste positie controleren
• Drukverhoudingen beproeven

• Contact opnemen met de
fabrikant
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Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0160-205

0208-632
0211-062

0211-063

0211-074
0211-088
0211-089
0211-092
0211-093
0211-094
0211-095
0211-140

0211-141

0211-144
0211-193

0211-195
0211-196
0211-200
0211-208
0211-209

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

DichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFasspumpenanschlussG11/2)
Bundbuchse
(fürTypVA10)
Messkammerkpl.gekapselt
(fürTypSL10)beinhaltet:
0314-183,0343-236,0343-234
Messkammerkpl.gekapselt
(fürTypUN10)beinhaltet:
0314-190,0343-234
Messkammerkpl.
(fürTypLM10)beinhaltet:0314-190
BundbuchseG11/4AG
(fürTypenST10,SL10)
BundbuchseG11/4AG
(fürTypenLM10,UN10)
GewindemuffeG11/4
(fürTypenST10,SL10)
GewindemuffeG11/4
(fürTypenLM10,UN10)
FlanschbuchseG11/4AG
(fürTypenST10,SL10)
FlanschbuchseG11/4AG
(fürTypenLM10,UN10)
RückschlagventilPTFE/FPM
(fürTypenST10,SL10)
beinhaltet:0314-185
RückschlagventilPTFE/FPM-FEP
(fürTypenLM10,UN10)
beinhaltet:0314-189
Messkammerkpl.
(fürTypST10)beinhaltet:0343-236
Messkammerkpl.
(fürTypVA10)
beinhaltet:0211-208,0211-200,
0211-209,0370-029,0211-196,
0343-237,0300-598,0300-070
Spannbügel
(fürTypVA10)
Dichtring
Taumelscheibekpl.
(fürTypVA10)
Bodenlager
(fürTypVA10)
Deckellager
(fürTypVA10)

sealPTFE
(fortypeVA10
withconnectionG11/2)
collarbush
(fortypeVA10)
measuringchambercpl.encapsulated
(fortypeSL10)including:
0314-183,0343-236,0343-234
measuringchambercp.encapsulated
(fortypeUN10)including:
0314-190,0343-234
measuringchambercpl.
(fortypeLM10)including:0314-190
headedlinerG11/4outsidethread
(fortypesST10,SL10)
headedlinerG11/4outsidethread
(fortypesLM10,UN10)
screwsocketG11/4
(fortypesST10,SL10)
screwsocketG11/4
(fortypesLM10,UN10)
flangedbushG11/4outsidethread
(fortypesST10,SL10)
flangedbushG11/4outsidethread
(fortypesLM10,UN10)
checkvalvePTFE/FPM
(fortypesST10,SL10)
including:0314-185
checkvalvePTFE/FPM-FEP
(fortypesLM10,UN10)
including:0314-189
measuringchambercpl.
(fortypeST10)including:0343-236
measuringchambercpl.
(fortypeVA10)
including:0211-208,0211-200,
0211-209,0370-029,0211-196,
0343-237,0300-598,0300-070
clamp
(fortypeVA10)
sealingsleeve
swashplatecpl.
(fortypeVA10)
basesupport
(fortypeVA10)
topsupport
(fortypeVA10)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

1

2
1

1

1
1
1
2
2
2
2
1

1

1
1

2
1
1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Seite/page: 1

Seite/page: 2

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0211-211
0211-214
0211-300
0211-305
0211-306
0211-307
0211-312
0211-313
0211-318

0231-504
0300-011
0300-062
0300-070
0300-089
0300-309
0300-598
0300-708
0301-227
0302-023
0303-006
0313-010
0313-195

0313-195

0698-602 Basismeter - 06/2021

0313-196

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

FasspumpenanschlussG11/4
beinhaltet:0313-195
FasspumpenanschlussG11/2
beinhaltet:0160-205,0313-195
Taumelscheibekpl.
(fürTypHC10)
Zylinderschraube
(fürTypHC10)
Scheibe
(fürTypHC10)
Spannbügel
(fürTypHC10)
Bodenlager
(fürTypHC10)
Deckellager
(fürTypHC10)
Messkammerkpl.
(fürTypHC10)
beinhaltet:0211-312,0211-300,
0211-313,0370-039,0211-196,
0343-237,0211-306,0211-305
Reedflansch
(fürTypHC10)
Linsenschraube
Sechskantschraube
Zylinderschraube
(fürTypVA10)
Zylinderschraube
Sechskantmutter
Federring
(fürTypVA10)
U-Scheibe
Linsenblechschraube
FlügelüberwurfmutterG2
(fürTypenLM10,UN10)
ÜberwurfmutterG2
(fürTypenST10,SL10)
Distanzscheibe
FlachdichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFasspumpenanschlussG11/4)
FlachdichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFasspumpenanschlussG11/2)
FlachdichtungPTFE
(fürTypVA10
mitFlanschanschluss)

connectorG11/4
including:0313-195
connectorG11/2
including:0160-205,0313-195
swashplatecpl.
(fortypeHC10)
cyl.screw
(fortypeHC10)
washer
(fortypeHC10)
clamp
(fortypeHC10)
basesupport
(fortypeHC10)
topsupport
(fortypeHC10)
measuringchambercpl.
(fortypeHC10)
including:0211-312,0211-300,
0211-313,0370-039,0211-196,
0343-237,0211-306,0211-305
reedflange
(fortypeHC10)
fillisterheadscrew
hexagonscrew
cyl.screw
(fortypeVA10)
screw
hexagonnut
spingwasher
(fortypeVA10)
washer
slottedpanheadscrew
wingnutG2
(fortypesLM10,UN10)
wingnutG2
(fortypesST10,SL10)
spacer
flatgasketPTFE
(fortypeVA10
withconnectorG11/4)
flatgasketPTFE
(fortypeVA10
withconnectorG11/2)
flatgasketPTFE
(fortypeVA10
withflangeconnection)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

1
1
1
2
2
2
1
1
1

1
2
8
2
8
4
2
8
2
1
1
4
2

1

2

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0314-166
0314-179

0314-179
0314-181
0314-183
0314-184
0314-185
0314-187
0314-188
0314-189
0314-190
0343-220
0343-222
0343-225
0343-226
0343-230
0343-234
0343-236
0343-237
0343-470

0343-471

0370-029
0370-039
0370-080

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

O-RingFPM/FEPummantelt
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10mitFasspumpenverschraubung)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10mitFlanschanschluss)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM
fürRückschlagventil(fürTypenST10,SL10)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10)
O-RingFPM/FEPummantelt
fürRückschlagventil(fürTypenLM10,UN10)
O-RingFPM/FEPummantelt
(fürTypenLM10,UN10)
Grundkörper
(fürTypenST10,SL10)
Grundkörper
(fürTypenLM10,UN10)
BundbuchseG11/4IG
(fürTypenST10,SL10)
BundbuchseG11/4IG
(fürTypenLM10,UN10)
Filtersieb
· FührungsstiftPPS
TaumelscheibePPS
Lagerscheibe
Deckel
(fürTypenST10,SL10)
beinhaltet:0300-309
Deckel
(fürTypenLM10,UN10)
beinhaltet:0300-309
Trennplatte
(fürTypVA10)
Trennplatte
(fürTypHC10)
Reedflansch
(fürTypVA10)

o-ringFPM/FEPsheathed
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10withdrumpump
adapter)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10withflangeconnection)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM
forcheckvalve(fortypesST10,SL10)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10)
o-ringFPM/FEPsheathed
forcheckvalve(fortypesLM10,UN10)
o-ringFPM/FEPsheathed
(fortypesLM10,UN10)
basicbody
(fortypesST10,SL10)
basicbody
(fortypesLM10,UN10)
bushG11/4insidethread
(fortypesST10,SL10)
bushG11/4insidethread
(fortypesLM10,UN10)
filter
guidepinPPS
swashplatePPS
bearingwasher
cover
(fortypesST10,SL10)
including:0300-309
cover
(fortypesLM10,UN10)
including:0300-309
measuringchamberplate
(fortypeVA10)
measuringchamberplate
(fortypeHC10)
reedflange
(fortypeVA10)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0370-620
0370-621
0370-622
0370-623
0373-005
0375-050
0375-051
3314-021

3314-021

0698-602 Basismeter - 06/2021

0230-500
0230-510
0230-520
0230-530
0230-540
0230-550

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

Flanschplatte
NW25,ND6(fürTypVA10)
Flanschplatte
NW32,ND6(fürTypVA10)
Flanschplatte
NW32,ND10(fürTypVA10)
Flanschplatte
NW40,ND10(fürTypVA10)
Flansch
PlatinemitReedkontakt
PlatinemitReedkontakt
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10mitFasspumpenverschraubung)
O-RingFPM
(fürTypenST10,SL10mitFlanschanschluss)

flangeplate
NW25,ND6(fortypeVA10)
flangeplate
NW32,ND6(fortypeVA10)
flangeplate
NW32,ND10(fortypeVA10)
flangeplate
NW40,ND10(fortypeVA10)
flange
circuitboardwithreedcontact
circuitboardwithreedcontact
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10withdrumpump
adapter)
o-ringFPM
(fortypesST10,SL10withflangeconnection)

2

BasiszählerST10
BasiszählerSL10
BasiszählerLM10
BasiszählerUN10
BasiszählerVA10
BasiszählerHC10

basicmoduleST10
basicmoduleSL10
basicmoduleLM10
basicmoduleUN10
basicmoduleVA10
basicmoduleHC10

1
1
1
1
1
1

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

2
2
2
2
1
1
1

4

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.

j
0208-032
0211-322
0211-336
0211-335
0313-196

k
0208-032
0211-322
0211-326
0211-334
0313-196

l
0211-056
0211-220
0370-031

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Bezeichnung

Description

Ersatzteile für Sonderausführungen
Ex

spare parts for special models
Ex

Ausführung Ex PURE
für Typ VA10

version Ex PURE
for type VA10

Tri-ClampStutzenDN32,G11/4
ohneAbbildung
Lagerscheibe
Taumelscheibekpl.
Messkammerkpl.
FlachdichtungPTFE
ohneAbbildung

tri-clampfittingDN32,G11/4
withoutdrawing
bearingwasher
swashplatecpl.
measuringchambercpl.
flatgasketPTFE
withoutdrawing

Ersatzteile für Sonderausführungen
nicht Ex

spare parts for special models
non-Ex

Ausführung PURE
für Typ VA10

version PURE
for type VA10

Tri-ClampStutzenDN32,G11/4
ohneAbbildung
Lagerscheibe
Taumelscheibekpl.
Messkammerkpl.
FlachdichtungPTFE
ohneAbbildung

tri-clampfittingDN32,G11/4
withoutdrawing
bearingwasher
swashplatecpl.
measuringchambercpl.
flatgasketPTFE
withoutdrawing

Ausführung für Salpeter- u. Schwefelsäure
für Typen ST10, SL10

version for nitric acid and sulfuric acid
for types ST10, SL10

TaumelscheibePVDF
Messkammerkpl.gekapselt
beinhaltet:0314-190,0211-056,0370-031
· Führungsstift

swashplatePVDF
measuringchambercpl.
including:0314-190,0211-056,0370-031
guidepin

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

2
1
1
1
2

2
1
1
1
2

1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler TS
Typen: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

Basic Module TS
Types: ST10, SL10, LM10, UN10,
VA10, HC10

47
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Seite/page: 1

Pos. Best.-Nr.
Item Order No.
0300-150
0300-151
0300-152
0300-708
0301-448
0301-450
0313-195
0314-380
0314-381
0314-382
0314-390
0336-436
0343-478
0373-075
0373-076
0373-281

0698-602 Basismeter - 06/2021

0373-282
0375-025

Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler HDO
Typen: 250P

Basic Module HDO
Types: 250P

Bezeichnung

Description

Zylinderschraube
Zylinderschraube
Sechskantmutter
nichtgezeigt-imGehäuse
U-Scheibe
Sechskantmutter
Schraube
DichtungPTFE
(fürFasspumpenanschlussG1-G11/4)
O-RingFPM/FEP
O-RingFPM
Dichtung
O-RingEPDM
Verbindungskabel
Zwischenplatte
KupplungPPG11/4IG
DoppelnippelPPG11/4AG-G1AG
· RotorSet(PPS)
bestehendaus2Stück
Abdeckung(PPS)
Impulsgeberplatine(Reedschalter)

cylinderheadscrew
cylinderheadscrew
hexagonnut
notshown-inthehousing
washer
hexagonnut
screw
sealPTFE
(fordrumpumpconnectionG1-G11/4)
o-ringFPM/FEP
o-ringFPM
seal
o-ringEPDM
connectingcable
intermediateplate
couplingPPG11/4IT
doublenipplePPG11/4OT-G1OT
rotorset(PPS)
consistingof2pieces
barrier(PPS)
pulsecircuitboard(reedswitch)

St.
Qty.

EUR/St.
EUR/pc.

4
4
4
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

· Verschleißteil/wearingpart
+ Neuteil/newpart
BeiErsatzteilbestellungenimmerBestell.-Nr.angebenundFertigungs-NroderAuftrags-Nr.deszureparierendenGerätes.
DerNettowarenwerteinerBestellungmußmindestensEUR25,--(ohneMWSt.)betragen.
Whenorderingspare-partsalwaysindicatethecorrespondingorderNo.andproductionNo.ororderNo.oftheunittoberepaired.
MinimumnetvalueofsparepartordershallamounttoEUR25,--(withoutVAT).
Änderungenvorbehalten./Subjecttochange.
Lutz Pumpen GmbH * Erlenstr. 5-7 * 97877 Wertheim * Tel. 09342/879-0 * Fax 09342/879-404
Internet: http://www.lutz-pumpen.de * e-mail: info@lutz-pumpen.de
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Ersatzteil-Liste

Spare Part List

Preisegültigab01.01.16
Techn.Stand: 2016-11

Pricevalidfrom1stJan.16
StateofArt: 2016-11

Basiszähler HDO
Typen: 250P

Basic Module HDO
Types: 250P
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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.
Fabrikant:	Lutz Pumpen GmbH
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Basismeter

Product:

Relevante
Europese
richtlijnen:
Registratienummer:

Toegepaste
geharmoniseerde
normen:

ATEX-richtlijn 2014/34/EU
Drukapparaatrichtlijn1) 2014/68/EU ●2)
RoHS 2011/65/EU, 2015/863/EU
●
Physikalisch-Technische Bundesanstalt3), Bundesallee 100,
38116 Braunschweig
Identificatienummer 0102
05 ATEX D136
Kenmerk:
II 2G Ex h IIB Gb X
TÜV Austria Services GmbH3),
Deutschstraße 10, AT-1230 Wien
Identificatienummer 0408
TÜV-D 18 ATEX 2334
Kenmerk:
II 2G Ex h IIB T4 Gb
EN ISO 80079-36:2016
●
EN ISO 80079-37:2016
●
EN 60079-11:2012

HDO500

HDO400

HDO250

HDO250P

HDO200

HDO120

HDO080

HC10

VA10

UN10

LM10

SL10

ST10

Type:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●2) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●

● ● ●

●
●

● ●
● ●

● ● ●

Basismeters worden volgens 2014/68/EU, Artikel 4 Lid 3 ingedeeld.
Volgens 2014/68/EU, Artikel 4 Lid 3 wordt geen CE-kenmerk aangebracht.
3)	
De aangemelde instantie bewaart de technische documentatie volgens de ATEX-richtlijnen, bijlage VIII nummer 2,
onder het aangegeven registratienummer.
1)
2)

Wertheim, 10.05.2021
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

www.lutz-pumpen.de
Technische wijzigingen voorbehouden. 06/2021

Best.-Nr. 0698-602

Printed in Germany

