
Veiligheid voorop

Lutz horizontale  
excentrische wormpompen 

Serie B70H
Voor mobiele en stationaire toepassing

PURE
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Gewrichts-as

Tussenstuk

Glijringafdichting

Rotor

Lutz Excentrische wormpompen
Serie B70H

De B70H is een aanpassing van onze B70V en is voor de horizontale toepassing op bijvoorbeeld een trans-
portkar geschikt. Deze kan in een situatie worden ingezet in welke de B70V ruimtelijke begrenzing of 
beperkingen van stoten tijdens gebruik geeft en voorziet hiermee onze excentrische pompenserie van een 
mobiele variant.

Optioneel met transportwagen van RVS 
met normale of met geleidende wielen. 
In combinatie met een flowmeter met 
bedieneenheid ontstaat een mobiel afvulstation.

PURE

De H staat voor horizontaal!

Eigenschappen/Voordelen

  Door de opstelling buiten de container is het mogelijk om uit 
gestapelde containers, die bijv. niet van boven toegankelijk 
zijn, te verpompen

  Door de compacte bouwhoogte is het verpompen bij geringe 
hoogte mogelijk
  Gemakkelijke hanteerbaarheid van zware pompen
  Geen lichamelijke belasting door tillen
  Gemakkelijk vervangen van slijtagedelen door de nieuwe 
rotor/statorcombinatie
  Pompwerking onafhankelijk van draairichting is op aanvraag 
mogelijk
  Eenvoudige verandering van modelgrootte door de simpele 
omwisseling van rotor/statoreenheid
  Ook in PURE en Ex-beveiligde uitvoering leverbaar
  Mobiliteit door transportwagen

NIEUW
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B70H
Voor mobiele en stationaire toepassing

Gemakkelijke aanpassing van de bouwgrootte

  Het wisselen van verschillende statormaterialen is 
mogelijk met dezelfde statorhulzen.
  Door het wisselen van een statorhuls is een 
ombouw van 25.1 naar 75.1 mogelijk.
  Pompbuis en aandrijfas hebben altijd dezelfde lengte 
en zijn met elke rotor-/statoreenheid compatibel.
  Door het wisselen van stator, rotor en statorhuls is 
ombouw naar elke rotor-/statorcombinatie mogelijk.

Vloeistofvoorbeelden

Lutz horizontale excentrische wormpompen zijn geschikt 
voor het verpompen van waterige tot zeer stroperige 
Newtonse en niet-Newtonse stoffen. De pompen zijn voor 
abrasieve en vastestof-bevattende  en afschuifgevoelige 
media, maar ook voor neutrale, agressieve en licht 
ontvlambare vloeistoffen onder hoge opvoerdruk geschikt.



4

P r o d u c t d e t a i l s

Lutz Excentrische wormpompen
B70H 25.1 en 75.1

Pompwerk B70H

Grootte 25.1 75.1
Afdichting Glijringafdichting (GLRD) GLRD GLRD
Aandrijfas Gewrichts-as (GW) GW GW
Volume* tot l/min. 25 75
Opvoerhoogte* tot bar 8 8
Vloeistoftemperatuur** max. °C 140 140
Materiaal buitenbuis 316 Ti / 316 L 316 Ti / 316 L
Persaansluiting Tri-Clamp DN 50 DN 50
Gewicht kg 5,5 6,5
Nominale maat mm 400 500
Stator PTFE Artikelnr. 0176-401 0176-404
(T max. 140 °C)  

* Gemiddeld met water van 20°C, Draaistroommotor (900 1/min.)  en  elastomeerstator

***  Met PTFE-stator (met explosieveilige excentrische wormpompen B70H, de 
vloeistoftemperatuur mag niet hoger zijn dan 100 ° C)

  Explosieveilige excentrische wormpomp met goedkeuring apparaatcategorie 2 (volgens ATEX) voor het verpompen van 
brandbare vloeistoffen van explosiegroepen IIA en IIB. Temperatuurklasse T4 bij omgevingstemperatuur van 40 ° C of 
temperatuurklasse T3 bij omgevingstemperatuur van 60 ° C.

 Aanwijzing: Mechanische afdichting onafhankelijk van draairichting op aanvraag

Motoren met frequentieomvormer
Uitvoering 1,5 kW, 0-900 1/min.
Beschermingsklasse/Gewicht IP 55, 35 kg
Artikelnr. 0176-804

 

Motorkeuzes

Motoren met kabelklemkast
Uitvoering 1,5 kW, 900 1/min.
Beschermingsklasse/Gewicht IP 55, 32 kg
Artikelnr. 0176-803

Motoren met beveiligingsschakelaar
Uitvoering 1,5 kW, 900 1/min.
Beschermingsklasse/Gewicht IP 55, 32 kg
Artikelnr. 0176-806

Motor, explosiebeveiligd
Uitvoering 0,95 kW, 900 1/min.
Kenmerk II 2 G Ex e II T3
Beschermingsklasse/Gewicht IP 55, 21 kg
Artikelnr. 0176-805 

Draaistroommotor 230/400 V, 50 Hz, Energie-efficiëntieklasse IE 3 volgens EU-regel-
geving 640/2009 en 04/2014. Speciale spanning, frequentie, beschermingsklasse en 
verhoogde explosiebeveiligingsklasse op aanvraag.
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B70H 25.1 en 75.1
Voor viscositeiten van 100.000 mPas

Pompwerk met PTFE stator, ook in PURE 
uitvoering leverbaar. Speciaal gebruik in de 
voedingsmiddelen- en cosmetica-industrie en 
farmaceutische producten.

PURE

Belangrijke informatie

75.1

Materialen (in contact met de vloeistof):
Uitvoering: B70H  

25.1
B70H  
75.1

Behuizing: RVS 316 Ti /316 L RVS 316 Ti /316 L
Rotor: RVS 316 Ti RVS 316 Ti
Afdichtingen*: FPM FPM

Mechanische 
afdichting*: Koolstof/CrMo-giet, FPM Koolstof/CrMo-giet, FPM

Aandrijfas: RVS 316 Ti RVS 316 Ti

Statormaterialen: PTFE PTFE
* Andere afdichtingsmaterialen op aanvraag

 
Viscositeitsbereik van waterig tot vloeibaarheidsgrens.
Tabel met vloeistofvoorbeelden zie bestendigheidslijst.
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 Transportwagen voor horizontale excentrische wormpomp B70H
Voor mobiele toepassing van de B70. Met bevestigingsmaterialen voor montage van de motor.

Materiaal: RVS 316 Ti
Afmetingen wagen:  820 x 520 x 940 mm

Transportwagen     0208-194

Transportwagen met elektrisch geleidende rollen   0208-195 

Meerprijs transportwagen voor Ex motorbeveiligingsschakelaars  0208-198 
(Motorbeveiligingsschakelaar apart bestellen) 

 Motorbeveiligingsschakelaar voor motor B70H
Explosieveilig volgens EEx de IIC T6 met thermische en elektromagnetische 
vereffening, beschermingsklasse IP 66. 
Ex, 2,5 - 4,0 A voor B70H (Ex)  0335-419 

 PVC-spiraalslang, weefsel versterkt
Slang voor vloeibare levensmiddelen, gemaakt van PVC met ingebedde, gegalvaniseerde staal-
draadspiraal, glad van binnen en van buiten, voldoet aan EU-verordening 10/2011 en 1935/2004.

Bedrijfsdruk: max. 14 bar
Vloeistoftemp.:  -5 tot +65 °C
Nominale maat: Gewicht: 
DN 38 (1 1/2”) 1,15 kg/m  0374-469
DN 50 (2”) 1,60 kg/m  0374-470

 Universeel-Chemieslang
Met kleurkenmerk: "Blauw/Wit/Blauw".
Geschikt voor voedings- en genotmiddelen, farmaceutica, cosmetica en hygiëneproducten. 
FDA- en USP Class VI-conform. Voldoet aan de EU-bepalingen 10/2011 en 1935/2004.
Binnen: De binnenkant bestaat uit volledig gladde en heldere UPE met Ohm-geleidespiraal, 
geeft geen kleur af en is slijtvast.
Tussenwand: Geleidend EPDM (voldoet aan de vereisten van aanbeveling XXI categorie 2 van 
de BfR en de FDA-norm).
Buitenzijde: EPDM lichtgrijs, geleidend, geeft geen kleur af, ozon- en UV-bestendig, vlamver -
tragend (vanaf DN 25 met gegalvaniseerde staaldraadspiraal, geschikt als zuig- en persslang).
Elektrisch geleidend: Type Ω/T (<106 Ohm tussen de armaturen, <109 Ohm door de slang-
wand) volgens DIN EN 12115:2011.

Bedrijfsdruk: max. 16 bar
Vloeistoftemp.:  -30 tot +100 ° C (afhankelijk van het medium), 

steriliseerbaar bij 130 ° C gedurende 30 minuten (open 
systeem)

Nominale maat: Gewicht: 
DN 38 (1 1/2”) 1,2 kg/m  0374-478 
DN 50 (2”) 1,9 kg/m  0374-479 

Toebehorenprogramma

	 Voor het verpompen van brandbare en licht-ontvlambare vloeistoffen (bijv. ethanol, 
benzine) of in explosiegevaarlijke omgeving geschikt. 
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 Slangklemmen
Slangklemmen van roestvrij staal met schroefdraad voor het aansluiten van 
verschillende soorten slang op de slangaansluiting.

Nominale maat:
DN 32 - 38 (1 1/4” - 1 1/2”)   0302-402
DN 50 (2”)   0302-403

 Slangaansluiting met Tri-Clamp
Voor het aansluiten van de slang op de excentrische wormpomp B70, uitloopbocht 
of Tri-Clamp fittingen (bestaande uit slangkoppeling, afdichtclip en afdichting)
Materiaal: RVS (316 L)
Aansluiting: voor slang met nominale maat: Afdichting:
Tri-Clamp DN 50 DN 38 (1 1/2“) FPM 0204-878
Tri-Clamp DN 50 DN 50 (2“) FPM 0204-880

Aanwijzing: 
De monteur is verantwoordelijk voor de vakkundige verbinding van de slang volgens de 
huidige drukapparatuurrichtlijn.

 Slangverbinding met Tri-Clamp
Voor het aansluiten van geleidende slangen op de excentrische wormpomp B70, 
uitloopbocht of Tri-Clamp fittingen in het explosiegevaarlijke gebied. 
De slangverbinding zorgt voor een goed geleidende overgang tussen de geleidende 
slang en de pomp/armatuur. 
De Ohmse weerstand tussen de armaturen moet minder dan 106 Ohm zijn.
(bestaande uit slangkoppeling, klemschalen, borgclip en afdichting)
Materiaal: RVS (316 L)
Aansluiting: voor slang met nominale maat: Afdichting:
Tri-Clamp DN 50  DN 50 (2“) FPM 0204-869 

Toebehorenprogramma

Meer toebehoren vindt u in onze brochure van de excentrische wormpomp of op aanvraag.
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 Headquarters:

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

Uw direct contact:

Lutz Pompen Nederland B.V.

Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Tel.:  +31 180 / 49 75 11
Fax:  +31 180 / 49 75 18
E-Mail: info@lutzpompen.nl

www.lutzpompen.nl


