Lutz B2 Vario

Nyhet: Nu med steglös
hastighetsreglering
för pumpning av små
volymer.

Kraftfulla pumplösningar

För
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Lätt, säker och praktisk

För laboratorie- och
forskningsverksamhet
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Innovationen för ökad säkerhet och enkel användning
Den nya generationen Lutz B2 Vario: Perfekt för laboratorie- och forskningsverksamhet.
Miljö- och produktsäkerhet samt energi- och kostnadseffektivitet är krav som ställs på pumpar och pumpsystem
idag. Användarvänlighet ingår också i anspråken. Den här
utmaningen har vi på Lutz tagit på allvar och utvecklat en
pump som möter alla dessa krav. Vår nya elektriska pump
för fat och behållare Lutz B2 Vario bygger på pålitlig och
testad teknik som tillsammans med ett antal nya funktioner ger en perfekt vätskehanterande lösning oavsett vilken
typ av industri du arbetar inom.

Fördelarna med den nya 		
generationen B2 Vario:
✓ Reglerbar hastighet med inbyggt överhettningsskydd för

säker fyllning av små volymer
✓ Enkel och säker att använda tack vare de ergonomiska

handtagen och fyllningsmunstycket
✓ Exceptionellt tyst och lång livslängd

✓ Olika längder, 500, 700 och 1000mm, finns tillgängliga

för att användas i kärl upp till 200 liter
✓ Brett applikationsområde tack vare det tätningslösa systemet

✓ Servicevänlig och enkel att ta isär

✓ Tillgänglig i polypropylen och syrafast stål (1.4571)

Lutz B2 Vario ger: mångsidighet, maximal säkerhet
och optimal funktion för pengarna.

Ett tätningslöst och smörjfritt pumprör
garanterar att vätskan inte förorenas.
Servicevänlig konstruktion, enkel att
demontera, och nu med ännu bättre
förmåga att tömma behållaren.

Lutz B2 Vario:
Pumpsetet ger klara fördelar
Den perfekta lösningen för pumpning av små mängder vätska.

Upphängning på pumpen för
munstycket och elkabeln.

Säkerheten först
Personlig säkerhet och miljötänkande är mycket viktiga aspekter som man bör
tänka på när man hanterar kemikalier, syror, alkalier och andra farliga vätskor, även
vid pumpning av små mängder. Nya Lutz B2 Vario erbjuder en komplett lösning.
Den steglösa hastighetsregleringen, i kombination med integrerat start/stopp, ger
en kontrollerad och smidig fyllning av både små och stora volymer. Operatören kan
gradvis reglera flödet till önskad hastighet genom att använda bara en hand.

Tekniska data:
Motor:
Pumprör:
Flöde:
Uppfordringshöjd:
Densitet:
Viskositet:
Vikt:
För tömning av
dunkar och fat		

200 W, 230 V, 50 Hz
polypropylen (PP) eller syrafast stål (1.4571)
max. 75 l/min.
max. 7 mvp
max. 1.3 kg/dm³
max. 300 mPas
2.2 – 3.5 kg

Pump Lutz B2 Vario
PP-SL i polypropylen*

Pumpset Lutz B2 Vario
PP-SL i polypropylen**

Pump Lutz B2 Vario
SS-SL i syrafast stål*

Pumpset Lutz B2 Vario
SS-SL i syrafast stål**

Längd
500 mm

Order Nr.

0201-500

0205-020

0201-510

0205-030

Längd
700 mm

Order Nr.

0201-501

0205-021

0201-511

0205-031

Längd
1.000 mm

Order Nr.

0201-502

0205-022

0201-512

0205-032

** Pumpsetet inehåller: pump, PVC-slang, väggfäste,
och munstycke av polypropylen.

*Pump Lutz B2 Vario med gängad anslutning G1” och slanganslutning DN19

Lutz lämnar inget
åt slumpen
Lutz B2 vario står för
innovativ teknologi,
enkelhet och maximal
säkerhet.
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Exceptionellt tyst och praktisk
Utmärkande egenskaper för pumpen är den exceptionellt tysta gången
och den långa livslängden. Det tätningslösa pumpröret är ett resultat
av en väl utprövad teknik från tusentals pumpar levererade till industrin
för vitt skilda applikationer. Utvecklingen av Lutz B2 Vario täcker ett
brett spann av applikationer, har en servicevänlig konstruktion och
dessutom förbättrad förmåga att tömma behållare.

Komplett pumpset sparar
tid och pengar
Pumpsetet innehåller pump, 1,5m PVC
slang, munstycke och väggfäste, allt
färdigt att användas direkt. Pumpen
kan utrustas med flödesmätare
som tillbehör.

P r o d u k t u t b u d

Luts erbjuder den optimala lösningen
för professionell ﬂödeshantering
Pumpar för fat och behållare
Lutz pumpar för fat och behållare ger med sin mångsidighet en
komplett lösning för era behov av flödeshantering. Hög kvalitet
säkerställer tillförlitliga prestanda vid hantering av aggressiva,
korrosiva och brandfarliga vätskor.

Flödesmätare
För mätning av många olika typer av vätskor. Enkel
inställning av erforderlig volym via användarvänlig panel.
Moduluppbyggnad med reläutgångar ger ett flexibelt mät och
doseringssystem för applikationer i Ex och icke Ex-miljö.

Dubbelmembranpumpar
Lutz smörjfria tryckluftsdrivna dubbelmembranpumpar ger
dig en idealisk lösning vid pumpning av viskösa, korrosiva,
slitande och brandfarliga vätskor. De är passande för ett stort antal
olika industriella applikationer. Lutz tryckluftsdrivna
dubbelmembranpumpar garanterar en stallningsfri drift.

Centrifugalpumpar
Lutz centrifugalpumpar i horisontellt eller vertikalt utförande används i huvudsak för pumpning av neutrala och aggressiva vätskor,
likväl som vätskor innehållande fasta partiklar.
Lutz centrifugalpumpar är bevisat tillförlitliga vilket ger en
säker drift och färre avbrott för underhåll.

Doseringspumpar · Klorering · Matning av torrsubstans
Mät och styrteknologi · Centrifugalpumpar
Lutz-Jesco GmbH · P.O. Box 10 01 64 · D-30891 Wedemark · Internet: www.jesco.de

e-mail: info@lutz-pumpen.de

www.lutz-pumpen.de
Pumpar för fat och behållare
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