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1 Aanwijzingen voor de lezer
Deze bedieningshandleiding bevat informatie en voorschriften voor het 
veilig en reglementair gebruik van het product.

Let op de volgende basis gegevens:

n	Lees het bedieningsvoorschrift voor het in gebruik nemen van het ap-
paraat volledig door.

n	Zorg ervoor dat iedereen die met of aan het product werkt, de bedie-
ningshandleiding heeft gelezen en de aanwijzingen opvolgt.

n	Bewaar de bedieningshandleiding gedurende de levensduur van het 
product.

n	Geef de bedieningshandleiding aan iedere volgende bezitter van het 
product door.

1.1  Algemene gelijke behandeling
In deze bedieningsvoorschrift wordt alles gericht geschreven naar de ge-
bruiker en/of operator van de pomp, mannelijk of vrouwelijk. De tekst 
wordt neutraal weergegeven. Dit dient ervoor om de teksten leesbaar te 
houden. Mannen en vrouwen worden altijd in de gelijke vorm aangespro-
ken. We vragen om begrip hiervoor.

1.2  Uitleg van de signaalwoorden
In dit bedieningsvoorschrift worden verschillende signaalwoorden in 
combinatie met waarschuwingstekens gebruikt. Signaalwoorden verdui-
delijken de zwaarte van de mogelijke verwondingen bij negeren van het 
gevaar:

Signaalwoord Betekenis

GEVAAR
Betekent een onmiddellijk dreigend gevaar. Bij 
het niet opvolgen van de aanwijzingen dreigt 
dood of zware verwonding.

WAARSCHU-
WING

Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie. Bij het 
niet opvolgen van de aanwijzingen kunnen zware 
verwondingen of dood volgen.

VOORZICHTIG

Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie. Bij het 
niet opvolgen van de aanwijzingen kunnen lichte 
verwondingen of schade aan producten het 
gevolg zijn.

AANWIJZING
Is een veiligheidsaanwijzing welke bij het niet 
opvolgen ervan gevaar voor de machine, het 
apparaat en het functioneren ervan oplevert.

Tab. 1:  Uitleg van de signaalwoorden

1.3  Uitleg van waarschuwingstekens
Waarschuwingstekens symboliseren de aard en bron van een dreigend 
gevaar:

Waarschuwings-
teken Soort gevaar

Gevaarlijke punten

Gevaar door explosieve stoffen

Gevaar door etsende stoffen

Gevaar van schade aan machine of beïnvloeden 
van de functie

Tab. 2:  Uitleg van waarschuwingstekens

1.4  Herkenning van de waarschuwingstekens

Waarschuwingstekens moeten behulpzaam zijn om gevaar te herkennen 
en nadelige gevolgen te vermijden.

Zo wordt een waarschuwingsteken herkend:

Waarschuwingsteken Signaalwoord

Beschrijving van het gevaar.
Consequenties bij het niet opvolgen.

ð	De pijl kenmerkt een voorzorgsmaatregel die in acht genomen 
moet worden om het gevaar af te wenden.

1.5  Aanduiding van de handelingsinstructies
Zo worden handelingsacties gekenmerkt:

ü	Een actie van handelen moet nageleefd worden voordat met de 
handelingsstappen begonnen mag worden.

@	Een bedrijfsmiddel zoals bijv. gereedschap of hulpstof, welke 
benodigd is om de behandelings-aanwijzing door te voeren.

Zo worden handelingsaanwijzingen gekenmerkt:

è	Enkele handelingsstap waarna geen andere stappen volgen.

1. Eerste handelingsstap in een te volgen handeling.

2. Tweede handelingsstap in een te volgen handeling.
4	Resultaat van de gevolgde handelingsstappen.

ü	De handeling is afgesloten, het doel is bereikt.
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2 Veiligheid
2.1  Algemene waarschuwingen

De volgende waarschuwingen moeten u helpen gevaren te voorkomen 
die bij het werken met het product kunnen ontstaan. De acties voor af-
wending van het gevaar gelden altijd, onafhankelijk van concrete maatre-
gelen.

Veiligheidsaanwijzingen die voor gevaar waarschuwen en bij specifieke 
activiteiten of situaties gelden, worden weergegeven in de betreffende 
hoofdstukken hierna.

GEVAAR

Levensgevaar door explosie!
Bij toepassing van de doseerpompen zonder ATEX-certificering in 
explosie-gevaarlijke omgeving kunnen explosies ontstaan  welke 
dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.

ð	Gebruik apparaten en armaturen zonder ATEX-certificering nooit in 
explosiegevaarlijke gebieden.

WAARSCHUWING

Corrosie of verbranding door doseermedium!
Bij arbeid aan de doseerkop, ventielen en aansluitingen, kan er 
vloeistofcontact zijn.

ð	Draag afdoende persoonlijke beschermende uitrusting.

ð	Spoel de doseerpomp met een ongevaarlijke vloeistof (bijv. water). 
Stel vast dat de vloeistof zich met het doseermedium verdraagt.

ð	Maak de vloeistofzijdige delen drukloos.

ð	Kijk nooit in een open einde van verstopte leidingen en ventielen.

WAARSCHUWING

Gevaar door ongeschikte materialen!
De materialen van het product en de hydraulische delen van de 
installatie moeten bestendig zijn tegen het te verpompen doseerme-
dium. Als dit niet het geval is, kan het tot uittreden van de te doseren 
vloeistof leiden.

ð	Stel met zekerheid vast dat de toegepaste materialen tegen het 
doseermedium bestendig zijn.

ð	Controleer heel goed of de ingezette smeermiddelen, lijm, 
afdichtingsmaterialen enz tegen het doseermedium bestendig 
zijn.

WAARSCHUWING

Gevaar door te hoge druk!
Alle apparaten en hydraulische armaturen van de doseerinstallatie 
moeten beneden de maximaal toegestane druk worden gebruikt. Door 
de te hoge drukpieken kunnen installatieonderdelen barsten en kunt 
u gewond raken door naar buiten tredend doseermedium.

ð	Stel de voorspanningsdruk van de drukhoud- en overstortventie-
len slechts zo hoog in, dat bij maximale doorstroming geen hogere 
druk optreedt als voor de doseerpomp resp. andere apparaten 
toegestaan is.

ð	Zet de drukhoud- en overstortventielen met niet vrij-verstelbare 
voorspanningsdruk niet in doseerinstallaties met andere 
bedrijfstoepassingen als bij de bestelling is aangegeven.  Let 
hierbij op de gegevens op het typeschild.

ð	Stel de drukhoud- en overstortventielen met verstelbare 
voorspanningsdruk na installeren in op de bedrijfstoepassing van 
de installatie.

VOORZICHTIG

Gevaar bij wisseling van de doseervloeistof!
Wisseling van doseervloeistoffen kan onverwachtse reacties 
veroorzaken en persoonlijke of materiële schade tot gevolg hebben.

ð	Reinig het product en delen die met vloeistof in aanraking zijn 
geweest grondig voordat van doseervloeistof wordt gewisseld.

ð	Controleer heel goed of de ingezette smeermiddelen, lijm, 
afdichtingsmaterialen enz tegen het nieuwe doseermedium 
bestendig zijn.

VOORZICHTIG

Verhoogd gevaar op ongevallen door onvoldoende 
personele kwalificatie!
Doseerpompen en toebehoren mogen alleen door voldoende 
gekwalificeerd personeel geïnstalleerd, bedient en onderhouden 
worden. Niet voldoende scholing verhoogd het gevaar op ongevallen.

ð	Stel vast dat alle activiteiten alleen door overeenkomstig 
gekwalificeerd personeel uitgevoerd mogen worden.

ð	Voorkom dat onbevoegde personen toegang tot de installatie 
hebben.
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AANWIJZING

Schade door foute toepassing als drukhoudventiel
Veerbelaste zittingventielen van RVS 316 mogen niet als drukhoud-
-ventiel ingezet worden.  Inzet als drukhoudventiel verhoogt slijtage 
en verkort de levensduur van de ventielen.

ð	Zet veerbelaste zittingventielen van RVS 316 uitsluitend als 
overstortventiel in.

2.2  Gevaren door het niet opvolgen van de 
veiligheidsvoorschriften
De niet-nakoming van de veiligheidsaanwijzingen kan zowel een gevaar 
voor personen, als voor het milieu en de pomp/installatie betekenen.

Per geval kan dit concreet betekenen:

n	defecten aan belangrijke functies van het apparaat
n	Defecten van voorgeschreven methodes voor het onderhoud en repa-

raties
n	Gevaar voor personen door gevaarlijke vloeistoffen
n	Gevaar voor het milieu door lekkage van gevaarlijke stoffen

2.3  Veilig werken
Naast de veiligheidsvoorschriften in deze bedieningshandleiding gelden 
nog andere veiligheidsregels die u in acht moet nemen:

n	Voorschriften voor het voorkomen van ongevallen
n	Veiligheids- en bedrijfsregels
n	Veiligheidsregels over omgang met gevaarlijke stoffen (in het bijzon-

der de veiligheidsbladen van de te doseren vloeistoffen)
n	Milieubepalingen
n	Geldende normen en wetten

2.4  Persoonlijke beveiligingsuitrusting
Afhankelijk van de mate van gevaar van de vloeistof en de soort van de 
uit te voeren werkzaamheden moet overeenkomstige beschermende uit-
rusting gedragen worden. Informatie over welke bescherming benodigd 
is, wordt in de voorschriften ter voorkoming van ongevallen aangegeven 
en in de veiligheidsbladen van de betreffende vloeistoffen.

De volgende beveiligingsuitrusting is benodigd:

Benodigde beveiligingsuitrusting

Veiligheidsbril

Beschermende kleding

Tab. 3:  Benodigde beveiligingsuitrusting

Benodigde beveiligingsuitrusting

Beschermende handschoenen

Tab. 3:  Benodigde beveiligingsuitrusting

Draag beveiligingsuitrusting bij de volgende gebeurtenissen:

n	Inbedrijfstelling
n	Werkzaamheden aan het product bij in bedrijf zijn
n	Buiten bedrijfstelling
n	Onderhoudswerkzaamheden
n	Afvoer van afval

2.5  Personele kwalificaties
Alle werkzaamheden aan of met het product veronderstellen specifieke 
kennis en vaardigheden van het personeel.

Iedereen die met het product werkt, moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen:

n	Deelname aan vakgerichte trainingen welke door de exploitant wor-
den aangeboden

n	Persoonlijk geschikt zijn voor de respectievelijke activiteiten
n	Toereikend gekwalificeerd zijn voor de te verrichten activiteiten
n	Geïnstrueerd zijn in de omgang met het product
n	Deze persoon moet de veiligheidsvoorzieningen en de werking ervan 

kennen
n	Bekendheid met dit bedieningsvoorschrift, speciaal met de veilig-

heids-aanwijzingen en met de hoofdstukken die voor de activiteit re-
levant zijn

n	Deze persoon moet de basisvoorschriften voor een veilige werkomge-
ving en ongevallenpreventie kennen

In principe moeten alle personen één van de volgende minimale kwalifi-
caties bezitten:

n	Geschoolde vakkracht die zelfstandig werkzaamheden aan het pro-
duct kan verrichten

n	Toereikende instructies om onder toezicht en begeleiding van een ge-
schoolde vakkracht werkzaamheden aan het product uit te voeren

In deze bedieningsvoorschrift worden de volgende gebruikersgroepen 
verdeeld:

2.5.1  Vakpersoneel
Vakpersoneel is op grond van geschoolde vakopleiding, kennis en erva-
ring evenals kennis over de relevante bepalingen in staat om de opgedra-
gen werkzaamheden uit te voeren en de mogelijke gevaren zelfstandig te 
herkennen en te vermeiden.

2.5.2  Geïnstrueerde personen
De geïnstrueerde personen worden onder toezicht gesteld door de exploi-
tant die deze taken overdraagt en mogelijke gevaren bij onvakkundig 
handelen verduidelijkt.
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De hierna volgende tabel kan gebruikt worden om aan te geven welk per-
soneel toewijzing krijgt voor de desbetreffende activiteiten. Alleen perso-
nen die over de geschikte kwalificaties beschikken, mogen deze activitei-
ten uitvoeren!

Kwalificatie Activiteiten

Vakpersoneel n	Monteren
n	Vloeistofzijdig installeren
n	Onderhoud plegen
n	Repareren
n	In bedrijf nemen
n	Buiten bedrijf stellen
n	Verwijdering
n	Storingen oplossen

Geïnstrueerde 
personen

n	In opslag nemen
n	Transporteren
n	Bedienen
n	Storingen oplossen

Tab. 4:  Personele kwalificaties



Doelmatig gebruik8 © Lutz-Jesco GmbH 2021BA-12501-05-V06

  Drukhoud- en veiligheidsventielen Bedieningsvoorschrift

3 Doelmatig gebruik

3.1  Aanwijzing voor productaansprakelijkheid

Door het niet doelmatig gebruiken van het product kan het functioneren 
en de voorziene bescherming geschaad worden. Dit heeft verlies van alle 
aansprakelijkheid op vorderingen tot gevolg!

Let op dat in de volgende gevallen de aansprakelijkheid op de bediener/
gebruiker overgaat:

n	Het product wordt op een manier gebruikt die niet overeenkomt met 
het bedieningsvoorschrift, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, 
handelingsinstructies en het hoofdstuk "Doelmatig gebruik".

n	Het product wordt door personen gebruikt die niet voldoende voor de 
desbetreffende taak gekwalificeerd zijn.

n	Er worden geen originele reserveonderdelen of accessoires gebruikt.
n	Aan het apparaat worden ongeauthoriseerde veranderingen aange-

bracht.
n	De gebruiker zet andere doseervloeistoffen in als bij bestelling opge-

geven.
n	De gebruiker zet doseervloeistoffen in die niet met de fabrikant als 

voorwaarde afgesproken zijn, zoals bijv. veranderde concentratie, 
dichtheid, temperatuur, verontreinigingen enz.

3.2  Toepassingsdoel

Drukhoud- en over stortventielen zijn armaturen voor doseerinstallaties. 
Afhankelijk van de taakomschrijving worden deze voor verhoging van de 
doseernauwkeurigheid of ter bescherming van de installatie tegen te 
hoge druk toegepast.

3.2.1  Toepassing als drukhoudventiel

Drukhoudventielen dienen bij de dosering van vloeistoffen daarvoor om 
een gedefinieerde tegendruk aan de perszijde van een doseerpomp te 
veroorzaken.

Dit is in de volgende gevallen nodig:

n	Er heersen sterk wisselende drukken. Nauwkeurige doseerresultaten 
zijn zonder drukhoudventiel niet te bereiken.

n	De druk is aan de zuigzijde hoger dan aan de perszijde.
n	Er moet in drukloze leidingen gedoseerd worden.

3.2.2  Toepassing als overstortventiel

Overstortventielen vervullen een belangrijke veiligheidsfunctie voor be-
scherming van de doseerpomp en de bijbehorende leidingen en armatu-
ren.  De doseerpomp kan een veelvoud van de normaaldruk opleveren.  

Om verschillende redenen zoals resp. vervuiling of bedienfouten kan het 
tot blokkering in de persleidingen leiden. Een overstortventiel opent een 
by-pass-leiding bij overeenkomstige druk en beschermt de installatie zo 
voor schade door te hoge druk.

3.3  Explosiegevaarlijke gebieden

Veerbelaste zittingventielen van type DN6, 200 bar en DN10, 250 bar 
kunnen in explosiegevaarlijke gebieden ingezet worden. Deze mogen uit-
sluitend als overstortventiel ingezet worden.

Alle andere drukhoud- en overstortventielen mogen niet in explosiege-
vaarlijke gebieden ingezet werden.

3.4  Principes
n	Drukhoud- en overstortventielen mogen niet als terugslagventiel in-

gezet worden.
n	Drukhoud- en overstortventielen mogen niet als afsluitarmatuur inge-

zet worden.
n	De informatie over toepassings- en omgevingseisen (zie 4 „Techni-

sche gegevens” op pagina 9) moeten aangehouden worden.
n	Beperkingen betreffende viscositeit, temperatuur en dichtheid van de 

doseervloeistof moeten worden gecontroleerd. De te doseren vloei-
stoffen mogen alleen verpompt worden als de temperatuur tussen 
vriespunt en kookpunt van de betreffende vloeistof ligt.

n	De aangegeven doorstroom-hoeveelheid (zie 4 „Technische gege-
vens” op pagina 9) geldt voor gelijkmatige stroming van  
water en andere vloeistoffen, die aangaande de viscosteit en soorte-
lijk gewicht met water vergelijkbaar zijn, bij dosering met een vol-
doende bemeten pulsatiedemper.  Bij ongelijkmatige stroming zonder 
pulsatiedemper kan het doorstroomvolume duidelijk minder zijn.

n	De materialen van het product en de hydraulische delen van de instal-
latie moeten bestendig zijn tegen het te verpompen doseermedium. 
Daarbij dient erop gelet te worden dat de bestendigheid van deze 
bouwdelen zich kan veranderen in afhankelijkheid van de medium-
temperatuur en bedrijfsdruk.

i Informatie over de geschiktheid van materialen in combinatie 
met verschillende doseervloeistoffen staat vermeld in de 
bestendigheidslijst van de fabrikant.
De informatie in deze bestendigheidslijst is gebaseerd op 
informatie van de fabrikant van de materialen en op verkregen 
ervaring in de omgang met de materialen.
Omdat de weerstand van de materialen van vele factoren 
afhangt, kan deze lijst een eerste oriëntatiehulp zijn voor de 
keuze van materialen. Controleer in alle gevallen de uitvoering 
met de in de toepassing gebruikte chemicaliën onder 
bedrijfscondities.
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4 Technische gegevens

Drukhoud- en overstortventiel (mem-
braanventiel met veerbelasting) DN6 DN10 DN15 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65

Doorstroomhoeveelheid* l/uur 75 200 500 850 1400 2250 3600 5000

Instelbare druk bar 0,5 – 16 0,5 – 10 0,5 – 10 0,5 – 10

Toegestane 
bedrijfsdruk

PP, PVC, PVDF
bar 16 10

10
10

RVS (316 Ti) 16

Materiaal behuizing PVC, PP, PVDF, RVS (316 Ti) PP, RVS (316 Ti) PP, RVS (316 Ti) PP

Omgevings-
temperatuur

PVC
°C

5 – 40

PP, PVDF, 1.4571 5 – 45

Max. vloeistof-
temperatuur

PVC °C 35

PP, PVDF °C 60

RVS (316 Ti) °C 80

Tab. 5:  Technische gegevens drukhoud- en overstortventiel (membraanventiel met veerbelasting)

Overstortventiel (veerbelast zittingven-
tiel) DN6 DN10

Doorstroomhoeveelheid* l/uur 40
480 bij 10 bar

1500 bij 100 bar

Aansluitingen
Ingang G1/4 buiten G1/2 buiten

Uitgang G3/8 inw G1/2 inw

Instelbare druk bar
Verschillende drukbereiken tussen 0,9 en 200 

bar beschikbaar 
Verschillende drukbereiken tussen 4 en 250 bar 

beschikbaar

Toegestane bedrijfsdruk bar 200 250

Materiaal behuizing RVS (316 Ti)

Omgevingstemperatuur °C 5 – 45

Max. vloeistoftemperatuur °C 120 280

Tab. 6:  Technische gegevens overstortventiel (veerbelast zittingventiel)

* Geldt voor gelijkmatige stroming van water en andere vloeistoffen, 
waarvan de viscositeit en soortelijk gewicht met water vergelijkbaar zijn.
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5 Afmetingen
5.1  Ventielen DN6 – DN15 (veerbelaste membraanventielen)

Alle maten in mm

Afb. 1:  Maatblad Drukhoud- en veiligheidsventielen DN6 – DN15 (veerbelaste membraanventielen)

Nominale 
doorlaat Materialen A B C D E F H L

DN6

kunststof - -

21,5 5 60 71 125 – 140

~140

RVS* - - 100

RVS G1/4 12 41

DN10

kunststof

G3/8 12

18 7

92 112

125 – 150

50

Tule Ø13 - 128

Ø20 16 90

RVS
G3/8

18 72 90
49

G1/2 107

DN15

kunststof

G1/2 17

21

7 92 112

130 – 160

70

Tule Ø16 - 156

Ø20 16 112

Ø25 19 120

RVS
G1/2

25 18 140 – 165
74

G3/4 130

H
C

L

F E
D

F E
D

H

A

B
L

C
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* met slangklemaansluiting in PVDF

5.2  Ventielen DN25 – DN65 (veerbelaste membraanventielen)

Alle maten in mm

Afb. 2:  Maatblad Drukhoud- en veiligheidsventielen DN25 – DN65 (veerbelaste membraanventielen)

Nominale 
doorlaat Materialen A B C D E F H L

DN25
kunststof

G1 20

31
- - 149 220 – 255

140

Ø 32 22 200

Ø 40 32 220

RVS G1 30 22 140

DN32
kunststof G1 1/4 22 31 - - 149 220 – 255 140

RVS DN32 - 24 100 18 140 160 200

DN40
kunststof G1 1/2 22 38 - - 159 240 – 270 152

RVS DN40 - 30 110 18 150 180 235

DN50
kunststof G2 27 38 - - 170 240 – 270 156

RVS DN50 - 38 125 18 165 185 260

DN65 kunststof G2 1/2 28 46 - - 190 260 – 295 172

H
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B
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H
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F
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5.3  Overstortventiel DN6 (veerbelast zittingventiel)

Alle maten in mm

Afb. 3:  Maatblad overstortventiel DN6 (veerbelast zittingventiel)

5.4  Overstortventiel DN10 (veerbelast zittingventiel)

Alle maten in mm

Afb. 4:  Maatblad overstortventiel DN10 (veerbelast zittingventiel)
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5.5   Armaturenblok DN6

Alle maten in mm

Afb. 5:  Maatblad Armaturenblok DN6

Nominale 
doorlaat Materialen A B C D E F G H L

DN6

kunststof - -

21,5 5 60 71

171

125 – 140

~320

RVS* - -
94

184

RVS G1/4 12 135

* met slangklemaansluiting in PVDF
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5.6  Armaturenblok DN10 – DN15

Alle maten in mm

Afb. 6:  Maatblad Armaturenblok DN6

Nominale 
doorlaat

Materia-
len A B C D E F G H K M L

DN10
kunststof

G3/8
12

18,5

7

92 112 92
125 – 150

10 48 172

RVS 18 72 90 118 - 50 204

DN15
kunststof

G1/2
16

21 92 112
112 130 – 160 12 66 222

RVS 25 136 140 – 165 - 57 240

A

M

A B

A

~G

~L

H
C

FE

ØD

ØK

ØK

M ~G

A

~L

ØD

E F

A

C
H

Slangtule voor 
PVDF uitvoering
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6 Installatie

6.1  Principes
Let bij montage op de volgende basisprincipes:

n	Let op de doorstroomrichting van het drukhoud- en overstortventiel 
(zie Afb. 7).

Afb. 7:  Ventiel met doorstromingspijl

n	Monteer de veerbelaste zittingventielen altijd loodrecht.  Alle overige 
drukhoud- en overstortventielen kunnen naar keuze ingebouwd wor-
den.

n	Om de voorspanningsdruk van het drukhoud- en overstortventiel op 
de bedrijfsomstandigheden van de doseerinstallatie in te stellen is 
montage van een manometer voor het ventiel nodig.

6.2  Installatie met drukhoudventiel en overstortventiel

In het volgende installatievoorbeeld wordt een drukhoudventiel (3) en een 
overstortventiel (4) ingezet. Het terugleiden van de doseervloeistof gaat 
door de zuigleiding. In dit geval mag er in de zuigleiding geen terugslag-
-ventiel resp. voetventiel aanwezig zijn.  Het overstortventiel moet zo 
dicht mogelijk bij de doseerkop geïnstalleerd worden.

 

Afb. 8:  Installatie met drukhoudventiel en overstortventiel

Pos. Betekenis

1 Hoofdleiding

2 Injectiestuk met afsluiter

3 Drukhoudventiel

4 Overstortventiel

Tab. 7:  Betekenis van de componenten

Pos. Betekenis

5 Doseertank

6 Persleiding

7 Doseerpomp

8 Wandconsole

9 Afsluiter

10 Zuigleiding

Tab. 7:  Betekenis van de componenten

6.3  Installatie met overstortventiel en terugvoering in 
de tank
Ook installatie van een overstortventiel met terugleiding naar de doseer-
-tank is mogelijk.  De druk in de doseertank mag niet te groot zijn waar-
door de teruggevoerde vloeistof daarin kan komen.

Afb. 9:  Montage aan de wand

Pos. Betekenis

1 Hoofdleiding

2 Injectiestuk met afsluiter

3 Overstortventiel

4 Doseertank

5 Persleiding

6 Doseerpomp

7 Wandconsole

8 Afsluiter

9 Zuigleiding

Tab. 8:  Betekenis van de componenten
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6.4  Aansluiten van de slangklem
Afhankelijk van de eigenschappen van de slang (materiaal, binnendiame-
ter en wandsterkte) moet voor de toepassing de overeenkomstige slan-
gaansluiting gekozen worden.

6.4.1  Grootte 4/6 en 6/9

1

5

4

3

2

4/6
1

5

4

3

2

6/9

Afb. 10:  Slangklemaansluiting 4/6 en 6/9 (binnen- en buitendiameter)

Voer de volgende stappen uit:

1. Snijdt de slang (1) netjes en exact haaks op de lengte af.

2. Plaats een voor de te doseren vloeistof geschikte afdichting tussen 
aansluiting (5) en ventiel.

3. Schroef het aansluitgedeelte met de wartelmoer (2) op de aansluiting 
van het drukhoud- en overstortventiel.

4. Schuif de wartelmoer (3) evenals de klemring (4) over de slang.

5. Steek de slang tot de aanslag op de slangtule van het aansluitdeel.

6. Schuif de klemring over de slangtule van het aansluitdeel en schroef 
deze vast met de wartelmoer.

ü	Slangklemaansluiting vastgezet.

6.4.2  Grootte 6/12

1

4

3

2

Afb. 11:  Slangklemaansluiting 6/12 (binnen- en buitendiameter)

Slangklemaansluitingen van de grootte 6/12 hebben slechts één wartel-
moer. De wartelmoer klemt de slang op de slangtule van het aansluitdeel 
en zorgt gelijktijdig voor de bevestiging.

Voer de volgende stappen uit:

1. Snijdt de slang (1) netjes en exact haaks op de lengte af.

2. Plaats een voor de te doseren vloeistof geschikte afdichting tussen 
aansluiting (4) en ventiel.

3. Schuif de wartelmoer (2) en de snijring (3) over de slang.

4. Druk het einde van de slang op de slangtule van het aansluitdeel. Dit 
kan worden vergemakkelijkt door het uiteinde van de slang aan de 
binnenkant vochtig te maken of de pakkingring in de conus lichtjes in 
te smeren met een glijmiddel. De slang zal tot minstens twee derde 
op de slangtule geschoven moeten worden.

5. Schuif de snijring over de slang tot in het bereik van het conische 
deel van de aansluiting.

6. Schroef de wartelmoer op de aansluiting van het drukhoud- en over-
stortventiel.

ü	Slangklemaansluiting vastgezet.

6.5  Vastgelijmde aansluiting aansluiten

1

2

Afb. 12:  Vastgelijmde aansluiting

Voer de volgende stappen uit:

1. Zaag de PVC-buis op lengte af.

2. Schuif de wartelmoer (1) over de buis.

3. Verlijm de lijmsok (2) met de buis (let op de fabrikant gegevens van 
de lijm).

4. Schroef de wartelmoer op de aansluiting van het drukhoud- en over-
stortventiel. Gebruik een voor de te doseren vloeistof geschikte af-
dichting.

ü	Vastgelijmde aansluiting aangesloten.

6.6  Schroefdraadaansluiting aansluiten

1

2

Afb. 13:  Schroefdraadaansluiting

Voer de volgende stappen uit:

1. Zaag de buis op lengte af.

2. Snij het draad (2) op het buiseinde.

3. Schuif de wartelmoer (1) over de buis.

4. Dicht de draad af. Let op de bestendigheid bij de keuze van de af-
dichting (materiaal, temperatuur, druk).

5. Schroef de wartelmoer op de aansluiting van het drukhoud- en over-
stortventiel. Gebruik een voor de te doseren vloeistof geschikte af-
dichting.

ü	Schroefdraadaansluiting aangesloten.
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7 Bedrijfsvoering

Voorspanningsdruk instellen

Handelingsactie:

ü	De totale installatie wordt vloeistofzijdig en indien nodig elektrisch 
geïnstalleerd.

ü	Alle mechanische bevestigingen moeten op toereikende belastbaar-
-heid gecontroleerd worden.

ü	Alle vloeistofzijdige delen moeten op afdichting en juiste stromings-
-richting gecontroleerd worden.

ü	De installatie beschikt over een manometer voor het aflezen van de 
bedrijfsdruk.

ü	Het bedieningsvoorschrift moet geheel gelezen en begrepen worden.

i Gebruik voor de eerste ingebruikname water als doseervloei-
-stof om de dichtheid van de installatie te testen. Controleer 
vooraf ook of er eventueel ongewenste reacties tussen het 
eigenlijke doseermedium en water op kunnen treden.

Voer de volgende stappen uit:

1. Maak de contramoer aan het drukhoud- en overstortventiel los.

2. Draai de drukinstellingsschroef linksom tot deze licht draait.

3. Open alle afsluitarmaturen.

4. Start de doseerpomp. Langzaam opvoeren tot de gewenste toedie-
ningssnelheid.

5. Draai de drukinstellingsschroef langzaam rechtsom.
4	De bedrijfsdruk stijgt.

Bij gebruik als drukhoudventiel:

6. Wanneer de gewenste bedrijfsdruk bereikt is, schroef dan de contra-
moer vast tot de drukinstellingsschroef niet meer gemakkelijk los 
gaat.

7. Controleer of de ingestelde bedrijfsdruk gedurende langere tijd con-
stant blijft.

Bij toepassing als overstortventiel:

6. Vergroot de voorspanningsdruk tot het overstortventiel niet meer 
opent.

7. Draai de drukinstellingsschroef ca. een slag door, om eventueel over-
stromen door schommelende bedrijfsdruk te vermijden.

ü	Voorspanningsdruk ingesteld.
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8 Onderhoud
Drukhoud- en veiligheidsventielen zijn volgens de hoogste kwaliteits-
maatstaven gefabriceerd en hebben een lange levensduur. Desondanks 
zijn er enige delen aan slijtage onderhevig (bijv. membranen, ventielzittin-
gen, ventielkogels). Voor een lange gebruiksperiode is daarom een regel-
matige visuele controle aan te bevelen. Regelmatig onderhoud van het 
product beschermt dat tegen storingen.

AANWIJZING

Functie beïnvloeding van het ventiel
Wanneer de wartelmoer met de hand wordt aangedraaid, is geen 
voldoende dichtheid van het membraan gegarandeerd.  Hoge drukken 
kunnen zo niet tegen gehouden worden.

ð	Draai de wartelmoer met een daarvoor geschikt gereedschap aan. 
Gebruik geen gereedschap dat de bouwdelen beschadigen kan 
zoals bijv. een waterpomptang. A Als er geen geschikt gereed-
schap ter beschikking staat, moet het ventiel in de lengterichting 
met spangereedschap worden voorgespannen. D De wartelmoer 
kan daarna met de hand vast aangedraaid worden.

8.1  Ventielen DN6 – DN15 (veerbelaste 
membraanventielen)

Afb. 14:  Explosieweergave drukhoud- en overstortventielen DN6 – DN15

Voer de volgende stappen uit:

1. Draai de contramoer (3) los tot de drukinstellingsmoer (2) gemakke-
lijk gaat.

i Meet de afstand van de drukinstellingsschroef tot de 
ventielbehuizing en noteer deze waarde.  Na het vervangen 
van het membraan kan het ventiel hiermee weer op dezelfde 
voorspanningsdruk worden ingesteld.

2. Schroef de drukinstellingsschroef (2) uit de ventielkap (4).

3. Maak de wartelmoer (1) los.

4. Haal de ventielkap eraf.

5. Verwijder het membraan (8), ventielschijf (7), drukveer (6) evenals de 
onderschijf (5).  Drukhoud- en overstortventielen DN6 met membra-
-nen van FPM (Viton) en EPDM bevatten één membraan. Drukhoud- 
en overstortventielen DN6 met membranen van EPDM-PTFE bevat-
ten twee membranen (10 en 11, Afb. 15).

Afb. 15:  Explosieweergave drukhoud- en overstortventielen DN6 met membraan van 
EPDM-PTFE

6. Reinig de ventielbehuizing (9).

7. Leg een nieuw membraan (8 of 11) met de gecoate zijde naar onder 
in de ventielbehuizing.  Leg een ongecoat membraan (10) daarop in 
het geval dat het drukhoud- en overstortventiel over twee membra-
nen beschikt.

8. Leg de onderschijf, drukveer en veerschijf in de ventielkap.

9. Steek de ventielkap in de ventielbehuizing.

10. Schroef de wartelmoer op de ventielbehuizing.

11. Schroef de drukinstellingsschroef met de contramoer in de ventiel-
kap.

12. Stel de juiste voorspanningsdruk in.

ü	Membraan vervangen.
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8.2  Ventielen DN25 – DN65 (veerbelaste 
membraanventielen)

1

2

4
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6

3

7

8

9

10

11

Afb. 16:  Explosieweergave drukhoud- en overstortventielen DN25 – DN65

Voer de volgende stappen uit:

1. Draai de contramoer (2) los tot de drukinstellingsmoer (1) gemakke-
lijk gaat.

i Meet de afstand van de drukinstellingsschroef tot de 
ventielbehuizing en noteer deze waarde. Na het vervangen van 
het membraan kan het ventiel hiermee weer op dezelfde 
voorspanningsdruk worden ingesteld.

2. Schroef de drukinstellingsschroef uit de ventielkap (6).

3. Verwijder de vier beschermingskapjes (3).

4. Draai de vier zeskantmoeren (4) los.

5. Verwijder de vier onderschijven (5).

6. Haal de ventielkap eraf.

7. Verwijder het membraan (10), membraanschijf (9), drukveer (8) en 
veerschijf (7).

8. Reinig de ventielbehuizing (11).

9. Leg een nieuw membraan met de gecoate zijde naar onder in de ven-
tielbehuizing.

10. Leg de veerschijf, drukveer en membraanschijf in de ventielkap.

11. Plaats de ventielkap op de ventielbehuizing.

12. Leg de vier onderschijven erin.

13. Schroef de vier zeskantmoeren vast. Trek deze kruislings gelijkmatig 
vast. Aanbevolen draaimoment:  8 Nm

14. Plaats de vier beschermingskapjes op de zeskantmoeren.

15. Schroef de drukinstellingsschroef met de contramoer in de ventiel-
kap.

16. Stel de juiste voorspanningsdruk in.

ü	Membraan vervangen.

9 Transport, opslag en afvoer
De drukhoud- en overstortventielen worden in kartonnen verpakking ge-
leverd en moeten altijd in deze verpakking worden vervoerd:

n	Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt.
n	De drukhoud- en overstortventielen moeten volledig geledigd en ge-

reinigd worden opgeslagen.
n	De omgevingsvoorwaarden moeten in acht worden genomen.

10 Onderdelen
De volgende reserveonderdelen zijn verkrijgbaar voor de drukhoud- en 
overstortventielen in diverse uitvoeringen:

n	Membranen
n	Afdichtingen
n	Zitting voor overstortventiel DN6

U vindt de overeenkomstige artikelnummers in onze prijslijst.
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11 Reinigingsverklaring

Reinigingsverklaring
(voor ieder apparaat apart invullen en zichtbaar op het apparaat aanbrengen aub)

Wij sturen u het volgende artikel toe voor reparatie:

Apparatuur en apparatuur type: .................................................... Artikelnr.: .................................................................................

Opdrachtnr.: ................................................................................. Leverdatum:.............................................................................

Reden voor reparatie: ................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Vloeistofgegevens

Naam / omschrijving:.................................................................... Irriterend: Ja  Nee

Eigenschappen: ............................................................................ Corrosief: Ja  Nee

We verklaren hierbij dat de apparatuur voor verzending grondig gereinigd is aan zowel de binnen- als buitenzijde en vrij is van stoffen 
welke gevaarlijk zijn voor de gezondheid zoals chemisch, biologisch, giftig, ontvlambaar en radioactief materiaal en dat eventuele olie 
eruit is verwijderd.

Als fabrikant nadere reinigingswerkzaamheden nodig acht, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht.

We verzekeren dat de hierboven genoemde informatie correct en volledig is en dat de apparatuur volgens de geldende voorschriften 
wordt verzonden.

Firma / Adres: ............................................................................... Telefoon: ..................................................................................

..................................................................................................... Telefax: ....................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Klantnummer:............................................................................... Contactpersoon: .......................................................................

Datum, Handtekening: ..................................................................
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12 Garantieclaim

Garantie-aanvraag
Svp kopiëren en met de apparatuur meezenden!
Bij uitval van de installatie binnen de garantieperiode vragen wij u de, gereinigde, apparatuur retour te sturen, en met volledig inge-

vulde aanvraag.

Afzender

Firma: ..................................................................................................................... Tel. Nr.: ................................. Datum: .......................

Adres: ........................................................................................................................................................................................................

Contactpersoon: .........................................................................................................................................................................................

Fabrikant ordernummer:: ........................................................................................ Leverdatum:................................................................

Apparaat type: ........................................................................................................ Serienummer: ............................................................

Nominale capaciteit, nominale druk: ...........................................................................................................................................................

Omschrijving probleem: ..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Bedrijfsomstandigheden van de apparatuur
Toepassing, systeemaanduiding: ................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Eventueel gebruikte toebehoren:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Datum ingebruikname: ...............................................................................................................................................................................

Geschat aantal draaiuren: ...........................................................................................................................................................................

S.v.p specifieke installatie beschrijven en op eenvoudige tekening toegepaste materialen, diameters, lengtes en hoogtes aangeven.
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