
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
RURA POMPY 
dla typoszeregów B1 i B2

Typ

B1 PP 25-L SL
B2 PP 32-R SL
B2 PP 32-L SL
B2 SS 28-R SL
B2 PVDF 32-R SL

 

Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi!

Zachować na przyszły użytek.
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1. Cel instrukcji
Niniejsza instrukcja obsługi 
• stanowi część produktu
• obowiązuje dla wszystkich wymienionych typów
• opisuje prawidłowy i bezpieczny sposób eksploatacji urządzenia

1.1 Definicje
Użytkownik: Osoba lub organizacja, która użytkuje produkty, np.: klient, użytkownik, serwisant

1.2 Grupy użytkowników
Grupa użytkowników Zadanie
Użytkownik ►Przechowywać niniejszą instrukcję obsługi w miejscu eksploatacji 

produktu.
►Od osób obsługujących urządzenie wymagać znajomości i 

przestrzegania niniejszej instrukcji, oraz dodatkowych dokumentów, 
zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji.

►Przestrzegać dodatkowych przepisów i procedur dotyczących instalacji.
Wykwalifikowany personel, 
instalatorzy

►Przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i postępować zgodnie z nią 
oraz z dodatkowymi dokumentami zwłaszcza tymi, które dotyczą 
bezpieczeństwa.

Tab. 1: Grupy użytkowników i ich zadania

1.3 Dokumenty związane
Dokument Przeznaczenie
Instrukcji obsługi wymagania dla silnika  
B1 Battery / B2 Battery

Bezpieczna eksploatacja silnika

Instrukcji obsługi Battery 10,8 V i Battery 21,6 V Bezpieczna i właściwa eksploatacja akumulatorów 
Instrukcja obsługi ładowarki akumulatora Bezpieczna i właściwa eksploatacja ładowarki 

akumulatora
Uzupełniające instrukcje obsługi dla dodatkowych podzespołów

Tab. 2: Dokumenty związane i ich przeznaczenie
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1.4 Ostrzeżenia i symbole
Ostrzeżenie Poziom zagrożenia Konsekwencje zaniedbań

NIEBEZPIECZEŃSTWO Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub poważne obrażenia

OSTRZEŻENIE Możliwe bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub poważne obrażenia

PRZESTROGA Możliwa sytuacja niebezpieczna Lekkie obrażenia

NOTYFIKACJA Możliwa sytuacja niebezpieczna Straty materialne
Tab. 3: Ostrzeżenia i skutki nieprzestrzegania

Symbol Znaczenie
Informacja dotycząca bezpieczeństwa
► Należy przestrzegać wszelkich zasad oznakowanych znakiem bezpieczeństwa, aby 

uniknąć urazów i śmierci.

i Wskazówka / Zalecenie

► Czynność do wykonania
→ Odniesienie
3 Wymaganie

Tab. 4: Symbole i znaczenie

1.5 Wersja aktualna
Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi dostępna jest na stronie www.lutz-pumpen.de.

1.6 Prawa autorskie
Treść niniejszej instrukcji obsługi wraz z rysunkami w niej zawartymi jest chroniona prawem autorskim. 
Właścicielem praw autorskich jest firma Lutz Pumpen GmbH.
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2. Bezpieczeństwo
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych 
w dokumentacji, zwłaszcza nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań zapoznać się z poniższymi wymaganiami.

Bezpieczeństwo produktu
Pompa zostało skonstruowane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i obowiązującymi normami bezpieczeństwa. 
Jednakże podczas użytkowania urządzenia może wystąpić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia operatora lub 
osób postronnych a także uszkodzenie pompy i innych dóbr materialnych. Dlatego:
• Uruchamiać należy tylko technicznie sprawną pompę, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ze świadomością 

istniejących zagrożeń i zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
• Upewnić się, że w miejscu stale dostępnym dla personelu znajduje się kompletna dokumentacja techniczna 

urządzenia w postaci instrukcji obsługi i dokumentów związanych.
• Zawsze postępować w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób obsługujących urządzenie oraz osób 

niezaangażowanych.
• W przypadku wystąpienia awarii wpływającej na bezpieczeństwo, natychmiast zatrzymać pompę i wezwać 

osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie naprawy.
• Oprócz dostarczonej dokumentacji, przestrzegać obowiązujących w danym kraju ustawowych przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.

Modyfikacje
Producent nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje urządzenia wykonywane przez użytkownika, takie jak 
przebudowa, zmiana, przeprojektowanie, etc., jeżeli nie wyraził na to zgody na piśmie. Modyfikacje nie uzgodnione 
z producentem mogą mieć następujące skutki:
• Nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia lub instalacji
• Uszkodzenie urządzenia i inne straty materialne
• Zanieczyszczenie środowiska
• Obrażenia ciała lub śmierć 

Obowiązki operatora
Dbałość o bezpieczeństwo pracy
• Uruchamiać należy tylko technicznie sprawną pompę, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ze świadomością 

istniejących zagrożeń i zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
• Zapewnić przestrzeganie:

 - Właściwe zastosowanie
 - Ustawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom
 - Przepisów dotyczących pracy z niebezpiecznymi substancjami
 - Obowiązujących krajowych norm i wytycznych

• Stosować środki ochrony indywidualnej
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Kwalifikacja personelu
• Upewnić się, że przed rozpoczęciem pracy, wszystkie osoby wyznaczone do pracy przy pompie zapoznały się 

i zrozumiały niniejszą instrukcję obsługi oraz dokumenty związane, zwłaszcza te dotyczące bezpieczeństwa, 
konserwacji i napraw.

• Ustalić zakresy odpowiedzialności, kompetencje i sposób nadzorowania personelu.
• Upewnić się, że wszystkie czynności są wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby:

 - Instalacja, naprawa, konserwacja
 - Naprawy instalacji elektrycznej

• Należy przeszkolić niedoświadczony personel w zakresie użytkowania pompy przed dopuszczeniem do użycia 
po raz pierwszy.

Urządzenia bezpieczeństwa
• Zapewnij poprawne działanie urządzeniom zabezpieczającym i upewnij się czy działają prawidłowo:

 - Możliwy ładunek elektrostatyczny: należy zapewnić odpowiednie uziemienie.

Gwarancja ustawowa
• W okresie gwarancji przez dokonaniem modyfikacji lub konserwacji urządzenia należy uzyskać zgodę 

producenta.
• Należy używać wyłącznie oryginalnych podzespołów i części autoryzowanych przez producenta.

Obowiązki personelu technicznego
• Przestrzegać opisów umieszczonych na pompie, np. kierunek obrotów, przyłącza cieczy. Zapewniać ich 

czytelność.
• W razie potrzeby stosować środki ochrony indywidualnej.
• Nie zbliżać rąk do króćca wlotowego pompy.
• Czynności przy pompie wykonywać tylko podczas przestojów urządzenia.
• Rozłącz silnik od rury pompy podczas wszelkich prac montażowych i serwisowych.
• Po zakończeniu wszelkich prac przy pompie zamontować urządzenia zabezpieczające zgodnie ze 

specyfikacją.
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2.2 Właściwe zastosowanie
Pompa typoszeregu B1 i B2 składa się z silnika i rury pompy pasujących do konkretnego zastosowania. Pompa jest 
przeznaczona do pompowania roztworów wodnych, cieczy czystych, mętnych, agresywnych i nie agresywnych.
• Pompa nie może pracować w obszarze zagrożonym wybuchem.
• Silnik nie jest przeznaczony do współpracy z pompami do łatwopalnych cieczy.
• Pompa może być zainstalowana tylko w pozycji pionowej.
• Pompa jest urządzeniem ręcznym i nie wolno zostawiać jej bez nadzoru.
• Pompa może być używana tylko do pompowania uzgodnionych cieczy (→ specyfikacja zamówieniowa, → 

dane techniczne tabela 6).
• Należy unikać pracy na sucho.

 - Upewnij się, że pompa jest urachmiana zawsze z cieczą i nigdy nie jest użwana bez cieczy.

Jeżeli produkt wraz z dołączonym wyposażeniem jest używany w celach innych niż jego przeznaczenie, za 
sprawdzenie jego przydatności i dopuszczalnych parametrów pracy odpowiada użytkownik. Użytkowanie produktu 
w sposób nie zatwierdzony pisemnie przez producenta, zwalnia go z wszelkiej odpowiedzialności. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej obsługi, konserwacji i eksploatacji urządzenia, 
niewłaściwego obchodzenia się z nim, a także za jego normalne zużycie eksploatacyjne. To samo dotyczy 
sytuacji, gdy usterki powstaną na skutek modyfikacji lub zmian w instalacji nie zatwierdzonych przez producenta.

Zapobieganie niewłaściwym zastosowaniom (przykłady)
• Nie przekraczać dopuszczalnych parametrów roboczych pompy w odniesieniu do temperatury, ciśnienia, 

natężenia przepływu (→ załącznik, tabela 6-8; specyfikacja zamówieniowa).
• Wraz ze wzrostem gęstości  i lepkości pompowanego produktu wzrasta pobór mocy. By zapobiec przeciążeniu 

pompy, sprzęgła i silnika, nie przekraczać dopuszczalnej wartości lepkości i gęstości (→ załącznik, tabela 9, 
tabela 10). Niższa gęstość i lepkość jest dopuszczalna.

• Nie używać rury pompy do podnoszenia przedmiotów.

2.3 Specyficzne zagrożenia
Media niebezpieczne
► W przypadku pompowania mediów niebezpiecznych (tj. Gorących, stanowiących zagrożenie dla zdrowia) 

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi.
• Podczas pracy przy pompie zawsze stosować środki ochronne.
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3. Konfi guracja i funkcjonowanie
3.1 Identyfi kacja
Tabliczka znamionowa

Rys. 1: Tabliczka znamionowa rury pompy (przykład)

1 Typ pompy
2 Numer seryjny pompy
3 Oznaczenie CE 
4 Rok produkcji pompy (ostatnie dwie cyfry numeru seryjnego, np. -18 oznacza rok 2018)

3.2 Konfi guracja
Elektryczne pompy beczkowe i kontenerowe składają się z silnika napędowego i rury ssącej. 
Dostepne są następujące różne wersje:
• Napęd

 - Silnik B1 Battery
 - Silnik B2 Battery

• Rura pompy
- Materiały:

  Polipropylen (PP) 
  Stal nierdzewna (SS 1.4571)
  Polifl uorek winylidenu (PVDF) 
 - Uszczelnienie
  bezuszczelnieniowej (SL)
 - Rodzeje wirników 
  wirnik osiowy (R)
  wirnik radialny (L)
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3.3 Funkcja
Rury pomp typoszeregu B1/B2 są zaprojektowane do cieczy czystych, mętnych, agresywnych i nieagresywnych. 
Sprawdź kompatybilność rury pompy z cieczą korzystając z tabeli odporności i tabeli materiałów pompy (→ 
Dodatek, tabela 6).

4. Transport i magazynowanie
4.1 Transport
Rozpakowanie i sprawdzenie stanu przesyłki
► Rozpakować rurę pompy i sprawdzić obecność ewentualnych uszkodzeń transportowych.
► Niezwłocznie poinformować producenta o obecności ukodzeń.
► Sprawdzić, czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem.

4.2 Magazynowanie

!  OSTRZEŻENIE
Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń i zatrucia podczas pompowania niebezpiecznych cieczy!
► Zawsze podczas pracy przy pompie stosować środki ochronne.

► Rurę pompy całkowicie opróżnić.
► Przechowuj pompę w miejscu chronionym i łatwodostępnym.
► Rura pompy wykonana z polipropylenu (PP): Chroń przed promieniowaniem UV.

5. Instalacja/Montaż i podłączenia
5.1 Montaż tuby pompy do silnika
(→ Instrukcji obsługi wymagania dla silnika)

5.2 Mocowanie rury pompy

!  PRZESTROGA
Ryzyko obrażeń przy rozładunku pustych beczek i zbiorników!
► Rura pompy musi być zawsze umieszczona pionowo w otworze.
► W razie potrzeby należy użyć adapter beczkowy lub adapter przeciwemisyjny.
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5.3 Bezpieczne użytkowanie
► Nie wolno narażać elementu wylotowego na naprężenie lub ciśnienie 

(→ Rys. 2).

► Moment zginający MB na króćcu wylotowym nie może przekraczać 
następujących wartości:

Materiał pompy Maksymalny moment zginający 
MB

Polipropylen (PP) 10 Nm
Polifluorek winylidenu (PVDF) 10 Nm
Stal nierdzewna (SS 1.4571) 30 Nm

Tab. 5: Maksymalny dopuszczalny moment zginający MB

  Rys. 2

► Nie zanurzaj pompy głębiej niż do poziomu element wylotowego  
(→ Rys. 3).

  Rys. 3
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6. Eksploatacja
3 Wszystkie połączenia są szczelne i odpowiednio dokręcone.
3 Dla bezpiecznej pracy pompy należy zapewnić odpowiednie miejsce i bezpieczne stanowisko.

NOTYFIKACJA
Uszkodzenie z uwagi na pracę na sucho!
► Należy nadzorować rurę pompy.
► Upewnij się, że pompa pompuje ciecz.
► Rury bezuszczelnieniowe mogą pracować “na sucho” tylko przez 15 minut.

6.1 Wyłączenie z eksploatacji

!  OSTRZEŻENIE
Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń i zatrucia podczas pompowania niebezpiecznych cieczy!
► Zawsze podczas pracy przy pompie stosować środki ochronne.
► Zebrać pozostałości cieczy z wnętrza pompy i przekazać do utylizacji przyjaznej dla środowiska. 

► Ostrożnie wyciągnąć rurę pompy ze zbiornika i odczekać aż 
pozostałości cieczy spłyną do zbiornika.

► Po pompowaniu cieczy agresywnej, lepkiej, krystalizującej lub 
zanieczyszczonej rura pompy musi być przepłukana i wyczyszczona 
odpowiednim środkiem (→ Rys. 4).

 
  Rys. 4



13

pl
06

98
-3

55
 ru

ra
 po

mp
y B

1+
B2

 - 
09

/18

7. Konserwacja i serwis

!  OSTRZEŻENIE
Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń i zatrucia podczas pompowania niebezpiecznych cieczy!
► Zawsze podczas pracy przy pompie stosować środki ochronne.
► Rurę pompy całkowicie opróżnić.

7.2 Uwagi
► Używaj tylko pomp bez wycieku:
 Jeśli ciecz wylatuje przy króćcu wylotowym pompy, wyłącz pompę 

natychmiast i napraw (→ Rys. 5).
► Upewnij się, że otwory tuż nad stopą pompy nie są nigdy zablokowane.

  Rys. 5
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8. Naprawy
► Naprawy powinny być przeprowadzane tylko przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela Lutz.
► Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Lutz. Jeżeli stosowane są nieoryginalne części 

zamienne, Lutz Pumpen nie ponosi odpowiedzialności z tytułu tego skutków.

8.1 Przekazanie pompy do producenta
3 Pompa odpowietrzona
3 Pompa całkowicie opróżniona
3 Złącza elektryczne rozłączone; silnik zabezpieczony przed samoistnym uruchomieniem
3 Pompa schłodzona

► Do producenta zwrócić pompę tylko z prawidłowo wypełnionym dokumentem zgodności.

9. Usuwanie odpadów
Elementy z tworzyw sztucznych mogą zostać skażone trującą lub promieniotwórczą cieczą do takiego stopnia, 
że ich umycie będzie niewystarczające.

!  OSTRZEŻENIE
Istnieje ryzyko zatrucia i zanieczyszczenia środowiska cieczą lub olejem!
► Zawsze podczas pracy przy pompie stosować środki ochronne.
► Przed utylizacją pompy:

 - Pozostałości cieczy i oleju muszą być zebrane do pojemnika i oddane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

 - Pozostałości cieczy z pompy muszą być poddane neutralizacji.
► Zdemontować elementy niemetalowe i oddać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
► Oddać pompę do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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10. Załącznik
B1  

PP 25-L SL
B2  

PP 32-R SL
B2  

PP 32-L SL
B2  

SS 28-R SL
B2  

PVDF 32-R SL
Części zwilżane PP, PVDF, 

Hastelloy C, 
PTFE, FPM, 

ETFE

PP, PVDF, 
Hastelloy C, 
PTFE, FPM, 

ETFE

PP, PVDF, 
Hastelloy C, 
PTFE, FPM, 

ETFE

Stal 
nierdzewna 

(1.4571),  
FPM, PTFE, 

ETFE

PVDF, 
Hastelloy C, 
FPM,  PTFE, 

ETFE

Rodzaj wirnika L R L R R
Maks. średnica rury 
pompy mm

25 32 32 28 32

Średnica nominalna 
przyłącza do węża (mm)

19 19 19 19 19

Gwint zewnętrzny G 1 G1 G1 G1 G1
Zakres temperatur cieczy 
i otoczenia (°C) od 0 do +40 od -15 do 

+50 od -15 do +50 od -15 do +90 od -15 do +90

Tab. 6: Dane techniczne

B1  
PP 25-L SL

B2  
PP 32-R SL

B2  
PP 32-L SL

B2  
SS 28-R SL

B2  
PVDF 32-R SL

Silnik B1 Battery 20 l/min 38 l/min1) 25 l/min1) 38 l/min1) 38 l/min1)

Silnik B2 Battery 20 l/min 80 l/min 65 l/min 80 l/min 80 l/min
1) Przy maksymalnej prędkości zabezpieczenie przeciążeniowe zadziałą – w razie potrzeby zmniejsz prędkość

Tab. 7: Maks. przepływ

B1  
PP 25-L SL

B2  
PP 32-R SL

B2  
PP 32-L SL

B2  
SS 28-R SL

B2  
PVDF 32-R SL

Silnik B1 Battery 6 m wc 4 m WS1) 9 m WS1) 4 m WS1) 4 m WS1)

Silnik B2 Battery 6 m wc 8 m wc 12 m wc 8 m wc 8 m wc
1) Przy maksymalnej prędkości zabezpieczenie przeciążeniowe zadziałą – w razie potrzeby zmniejsz prędkość

Tab. 8: Maks. wysokość podnoszenia
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B1  
PP 25-L SL

B2  
PP 32-R SL

B2  
PP 32-L SL

B2  
SS 28-R SL

B2  
PVDF 32-R SL

Silnik B1 Battery 200 m Pas < 100 m Pas1) < 100 m Pas1) < 100 m Pas1) < 100 m Pas1)

Silnik B2 Battery 200 m Pas 400 m Pas 400 m Pas 400 m Pas 400 m Pas
1) Przy maksymalnej prędkości zabezpieczenie przeciążeniowe zadziałą – w razie potrzeby zmniejsz prędkość

Notyfikacja: 
Dopuszczalne wartości lepkości przedstawione w tabeli są mniejsze, jeżeli pompowane ciecze mają gęstość 
większą niż 1 kg/dm3.

Tab. 9: Maks. lepkość

B1  
PP 25-L SL

B2  
PP 32-R SL

B2  
PP 32-L SL

B2  
SS 28-R SL

B2  
PVDF 32-R SL

Silnik B1 Battery 1,3 kg/dm³ 1,1 kg/dm³ 1) 1,1 kg/dm³ 1) 1,1 kg/dm³ 1) 1,1 kg/dm³ 1)

Silnik B2 Battery 1,3 kg/dm³ 1,6 kg/dm³ 1,6 kg/dm³ 1,6 kg/dm³ 1,6 kg/dm³
1) Przy maksymalnej prędkości zabezpieczenie przeciążeniowe zadziałą – w razie potrzeby zmniejsz prędkość

Notyfikacja: 
Wartości gęstości przedstawione w tabeli są mniejsze, jeżeli pompowane ciecze mają lepkość większą niż 
1 mPas.

Tab. 10: Maks. gęstość
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Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności
Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że niżej wymieniony produkt jest zgodny 
z wymaganiami podanych Dyrektyw UE.

Producent: Lutz Pumpen GmbH 
  Erlenstraße 5-7
  D-97877 Wertheim

Produkt: Rura pompy dla typoszeregów B1 i B2

Typy: B1 PP 25-L SL 
  B2 PP 32-R SL 
  B2 PP 32-L SL 
  B2 SS 28-R SL 
  B2 PVDF 32-R SL 

Odnośne Dyrektywy Europejskie:
 Directive dla maszyn 2006/42/EC

Stosowane normy zharmonizowane: 
 EN ISO 12100
 
Osoba odpowiedzialna za dokumentację:
  Lutz Pumpen GmbH, Erlenstraße 5-7, D-97877 Wertheim

Wertheim, 20.08.2018

 Heinz Lutz, Dyrektor Generalny



Lutz Pumpen GmbH 
Erlenstraße 5-7
D-97877 Wertheim
Tel. (+49 93 42) 8 79-0
Fax (+49 93 42) 87 9404
e-mail: info@lutz-pumpen.de
http://www.lutz-pumpen.de
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