
FLOWCON

Bedieningsvoorschrift
Voor ingebruikname eerst het bedieningsvoorschrift lezen.
Voor toekomstig gebruik zorgvuldig bewaren
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1 Veiligheidsvoorschriften
1.1 Algemeen
Deze bedieningshandleiding bevat fundamentele aanwijzingen die bij de opstelling, het 
bedrijf en het onderhoud in acht moeten genomen worden. Daarom moet deze bedie-
ningshandleiding vóór de montage en inbedrijfstelling steeds door de monteur en door 
het verantwoordelijke vakpersoneel / debediener gelezen worden en moet altijd op de 
plaats van gebruik van de pomp/installatie beschikbaar zijn.
Niet alleen de onder dit hoofdpunt Veiligheid genoemde, algemene veiligheidsaanwij-
zingen moeten in acht genomen worden, maar ook de onder andere hoofdpunten inge-
voegde speciale veiligheidsaanwijzingen.

1.2 Kenmerking van aanwijzingen in het bedieningsvoorschrift
De in dit bedieningsvoorschrift opgenomen veiligheidsinstructies, die bij niet-naleving 
gevaar voor personen, milieu en doseerpomp/installatie kunnen veroorzaken, zijn ge-
kenmerkt met de volgende symbolen:

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

WAARSCHUWING!
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 volgen.

ATTENTIE!  
of
AANWIJZING!
Zijn veiligheidsaanwijzingen welke bij het niet opvolgen ervan gevaar voor de machine, 
het apparaat en het functioneren ervan oplevert.

BELANGRIJK!
Deze informatie verlicht de arbeid en zorgt voor storingsvrij werken.

Direct aan de FLOWCON aangebrachte instructies zoals bv.
• Kabelaanduiding
• Kenmerk voor vloeistofaansluitingen
moeten steeds in acht genomen en in goed leesbare toestand gehouden worden.
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1.3 Dosering van chemicaliën
VOORZICHTIG!
• Bij werkzaamheden aan doseerinstallaties moeten de op de toepassingsplaats 

geldende ongevalpreventievoorschriften worden toegepast en moeten de daar 
opgegeven persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen. Afhankelijk van 
de te doseren vloeistoffen wordt de volgende beschermende kleding aanbevolen:

   
 Veiligheidsbril Veiligheidshandschoenen Beschermende kleding

• Er wordt geadviseerd dat deze beschermende kleding door alle personen wordt 
gebruikt die bevoegd zijn voor het monteren en onderhouden van buisleidingen, 
slangen en toebehoren.

• Vóór werkzaamheden aan de doseerinstallatie moeten netleidingen worden vrijge-
schakeld en tegen herinschakeling worden beveiligd.

• Aansluitingen en leidingen kunnen onder druk staan. Werk aan de doseerinstallatie 
vereist bijzondere veiligheidsvoorwaarden en mag alleen door ingewerkt vakperso-
neel doorgevoerd worden. 

VOORZICHTIG!
• Chemicalie kan naar buiten spuiten. Verbranding of huidaantasting kan het gevolg 

zijn. Vóór werkzaamheden aan de doseerinstallatie druk aflaten.

WAARSCHUWING!
• Bij verstopte leidingen of ventielen niet in het open uiteinde kijken.
 Chemicaliën kunnen plotseling uittreden en ogen of gezicht aantasten of verbran-

den.
• Vóór inbedrijfstelling moet worden gecontroleerd of alle schroefverbindingen op 

de voorgeschreven wijze zijn vastgedraaid en dicht zijn en moeten zij evtl. met 
geschikt gereedschap worden aangehaald.

VOORZICHTIG!
• Als aansluitingen voor ontluchting of om andere redenen tijdens het bedrijf zijn 

losgemaakt, moet overgelopen chemicalie absoluut vakkundig worden verwijderd. 
Uitsluitend op deze wijze kan gevaar voor de gezondheid door de chemicalie 
worden voorkomen en kan een chemische aantasting van de installatie worden 
vermeden.

WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING!

VOORZICHTIG!

VOORZICHTIG!
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ATTENTIE!
• Bij vervanging van de chemicalie is een controle van de toegepaste materialen op 

chemische bestendigheid bij de doseerpomp en de overige installatieonderdelen 
nodig. Wanneer het gevaar van een chemische reactie tussen verschillende vloei-
stoffen bestaat, moet eerst een grondige reiniging gebeuren.

1.4 Leveringsomvang
BELANGRIJK!
Bij het uitpakken van de apparaten en de ordergerelateerde bijgevoegde toebehoren 
moet zorgvuldig tewerk worden gegaan, opdat er geen kleine onderdelen onopgemerkt 
in de verpakking blijven zitten. De leveringsomvang moet onmiddellijk vergeleken wor-
den met de pakbon. Bij onregelmatigheden moet de oorzaak vastgesteld worden.

2 Functies
De doorstroomsensor FLOWCON is speciaal voor de bewaking van oscillerende volu-
mestromen ontwikkeld. De functie is gebaseerd op het evalueren van het voor doseer-
pompen typische, pulsachtig uitstromende doseervolume. Tijdens de persslag wordt een 
drijflichaam door de stromende vloeistof opgetild en activeert hierbij een Reed-contact. 
Door instelling van het schakelpunt wordt het van tevoren door dosering vastgestelde 
doseervolume bewaakt. Zodoende wordt niet alleen gesensord of de pomp verpompt, 
maar ook of de ingestelde dosering bereikt wordt. De reproduceerbaarheid ligt, bij de-
zelfde druk en dezelfde viscositeit van het medium, bij 10-20%.

Door een bypass-ventiel kan een doseerbereik van 0,05...12 l/h bij magneetdoseerpom-
pen en 1...50 l/h bij motordoseerpompen worden bewaakt.

De elektronische analyse kan via plc op locatie, telapparaten of een speciaal hiervoor 
ontwikkelde elektronica plaatshebben.

2.1 Analyse-elektronica FLOWCON
De analyse-elektronica FLOWCON biedt de mogelijkheid tot elektronische bewaking van 
het transportvolume van een doseerpomp. Via een relaiscontact kan uitval of vermin-
derd vermogen van de doseerpomp worden gemeld.

Bewaking van magneetdoseerpompen
Een aan de pomp slagsensor conform MB 1 32 01 registreert of een doseerslag is uitge-
voerd. Bij een perfecte dosering wordt deze doseerslag bevestigd door het Reed-contact 
van de doorstroomsensor FLOWCON. Omdat de slagsensor het strooiveld van de aan-
drijfmagneet analyseert, is het onbelangrijk of de pomp zelfklokkend of extern aange-
stuurd werkt.
Als de pomp uitsluitend door regelaar- of watermetercontacten wordt aangestuurd, kan 
in plaats van het slagsensorsignaal ook het aansturingssignaal van de pomp worden 
vergeleken met de melding van de doorstroomsensor FLOWCON.

VOORZICHTIG!

BELANGRIJK!
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Bewaking van motordoseerpompen
Voor de bewaking van motordoseerpompen wordt het contact van een naderingsinitiator 
bij de aandrijfexcenter vergeleken met het contact van de doorstroomsensor FLOWCON.
Ook hier kan de naderingsinitiator vervallen als de pomp via externe contacten wordt 
aangestuurd.

Bij de elektronica kan een bepaald aantal (max. 7) toegestane foute slagen worden 
ingesteld. Pas na overschrijding van de toegestane foute slagen wordt een alarm (re-
laiscontact) geactiveerd. 

Als het vooraf gekozen aantal toegestane foute slagen binnen 128 doseerslagen niet 
bereikt wordt, worden de reeds aangegeven foute slagen gewist. Daardoor wordt een 
onnodige storingsmelding voorkomen (bv. 1 foute slag / 128 doseerslagen = 0,78% 
doseerfout).
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Wandconsole

G B

G 5/8 72

G 3/4 76

Slagsensor

Naderingsinitiator

Ø9  
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Benennung

Zg.-Nr.
Ersatz für                                        Ersetzt durch

  Bl.

Blatt

Maßstab                                         Werkstoff

gez.

gepr.

Datum        Name

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768 T.1 mittel

Index          Änderung                   Datum    Name

>    6  bis     30   +/-0,2

> 30 bis 100 +/-0,3

>100 bis 300 +/-0,5

>300  bis 1000   +/-0,8

bis       6   +/-0,1

Postfach 10 01 64 / D-30891 Wedemark
Lutz-Jesco GmbH

26O
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6

O

15

25

22.07.03      Metz

2:1

Maßbild Hubsensor

MB 1 33 11/3
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Analyse-elektronica
Wandopbouw

Analyse-elektronica
Schakelbordinbouw
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4 Technische gegevens
4.1 Doorstroomsensor FLOWCON

Materiaal behuizing PVC en PMMA

Afdichtingsmateriaal FPM en EPDM

Aansluitingen Ingang:
Dopmoer G 5/8 of G 3/4

Uitgang:
Draadtap G 5/8 of G 3/4

Doseerbereiken: Magneetdoseerpompen
0,05...12 l/h
Niet geschikt voor MAGDOS LT 17

Motordoseerpompen
0,5...50 l/h

Max. tegendruk 10 bar

Max. viscositeit bij
slagfrequentie 100 min -1:

20 mPa∙s

Max. viscositeit bij
slagfrequentie 150 min -1:

10 mPa∙s

Max. temp. doseermedium: 35 °C

Schakelvermogen Reed-con-
tact:

48 V AC/DC, 0,5 A, max. 12 VA

4.2 Analyse-elektronica FLOWCON

Behuizing Wandopbouw IP65 of schakelbordinbouw 

Elektrische 
aansluiting

230 V~, 50/60 Hz, 5VA
115 V~, 50/60 Hz, 5VA

Schakelvermogen 
Alarmrelais

230 V~, 110V-, 4 A
1-pol. omschakelaar, stroomloos bij 
alarm

Indicaties: 1 rode LED (start)
knippert kort bij activering van een slag en lang bij een foute slag.

1 groene LED (flow) 
knippert bij perfecte dosering.

1 groene LED (0) 
brandt zolang geen foute slag is opgetreden.

7 groene LED's (error) 
geven de opgetreden foute slagen aan.

1 rode LED (alarm) 
brandt bij overschrijding van de toegestane foute slagen (relais scha-
kelt).
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4.3 FLOWCON Artikelnummers
Doorstroomsensor FLOWCON:

G 5/8, PVC/FPM 13300302

G 3/4, PVC/FPM 13300304

G 5/8, PMMA/FPM 13338132

G 3/4, PMMA/FPM 13338134

G 5/8, PVC/EPDM 13300402

G 3/4, PVC/EPDM 13300404

G 5/8, PMMA/EPDM 13300202

G 3/4, PMMA/EPDM 13300204

Analyse-elektronica FLOWCON:

230 V, wandopbouw 13300100

115 V, wandopbouw 13300101

230 V, schakelbordin-
bouw

13300102

115 V, schakelbordin-
bouw

13300103

Slagsensor HR - K 13234247

Naderingsinitiator 78008

Voetsokkel pvc:

G 5/8, klemaansluiting slang 4/6 34560

G 5/8, klemaansluiting slang 6/12 34561

G 3/4, klemaansluiting slang 6/12 34562

Wandhouder pvc:

G 5/8 34563

G 3/4 34564

Klemaansluitingen slang pvc:

G 5/8 - 4/6 20975

G 5/8 - 6/12 19180

G 3/4 - 6/12 19175
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4.4 Keuzehulp
Voor de complete bewaking zijn nodig:

Magneetdoseerpomp Motordoseerpomp

Zelfklokkend  
of  

analoge 
aansturing

Contact- 
gestuurd

Zelfklokkend  
of  

analoge 
aansturing

Contact- 
gestuurd

Doorstroomsensor

Analyse-elektronica

Slagsensor HR-K

Naderingsinitiator

Voetsokkel of wand-
houder

Slangaansluiting

5 Installatie
5.1 Algemene aanwijzingen
De keuze van de apparaten bij het plannen van een installatie alsmede de installatie en 
het gebruik moeten gebeuren met inachtneming van de lokaal geldende voorschriften. 
Dit geldt voor de keuze van geschikte materialen van de componenten, het gebruik 
van de chemicaliën en de elektrische installatie. Er moet eveneens rekening worden 
gehouden met de technische gegevens en de besturing van de installatie moet daarop 
worden afgestemd (bv. drukverlies bij de leidingaanleg met het oog op nominale door-
laat en lengte).

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de ontwerper en de exploitant dat de gehele 
installatie zodanig ontworpen is dat uittreding van chemicaliën, veroorzaakt door uitval 
van aan slijtage onderhevige onderdelen of springende slangen niet tot langdurige scha-
de aan installatieonderdelen en gebouwen leidt. Bij groot risicopotentieel van de chemi-
sche installatie moet de installatie zodanig worden ontworpen dat zelfs bij technische 
disfunctie geen buitensporig hoge vervolgschade mag optreden. Wij bevelen daarom de 
installatie aan van lekkagebewakingen en opvangbakken.
Voor veilig langdurig gebruik is een regelmatige visuele controle nodig. De plaats van 
opstelling moet goed toegankelijk zijn voor het bedienings- en onderhoudspersoneel. 
Regelmatig onderhoud beschermt tegen bedrijfsonderbrekingen.
Voor installatiewerkzaamheden van kunststof aansluitonderdelen moeten altijd geschik-
te gereedschappen worden ingezet. Om beschadiging te vermijden, mag slechts gerin-
ge kracht gebruikt worden.
Kunststofonderdelen (met name pvc onderdelen) kunnen beter worden vastgeschroefd 
en weer losgedraaid als de schroefdraad van tevoren voorzien is van een glijmiddel (bv. 
siliconenvet).
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ATTENTIE! 
De verdraagbaarheid van het glijmiddel met de doseerchemicalie moet worden gecon-
troleerd!

5.2 Montageplaats
De doorstroomsensor FLOWCON kan bij motorpompen pal op het drukventiel worden 
gemonteerd. Bij magneetdoseerpompen is montage pal op het drukventiel niet toege-
staan, omdat door het strooiveld van de aandrijfmagneet storingen kunnen optreden. Er 
moet altijd een minimale afstand van 20 cm t.o.v. de doseerpomp worden aangehouden 
IJzerhoudende voorwerpen, zoals bv. gereedschap, zouden de functie eveneens kunnen 
beïnvloeden. Ook hier dient een minimale afstand van 10 cm te worden aangehouden. 
De doorstroomsensor moet altijd in verticale positie worden gemonteerd.  Omdat de pul-
serende stroming van de doseerpomp wordt geëvalueerd, mag tussen de pomp en de 
doorstroomsensor geen demping door te grote smoorweerstanden of pulsatiedempers 
optreden. Slanglengten van meer dan 1 m moeten daarom worden voorkomen.

BELANGRIJK! 
Bij het leggen van de slang moet worden opgelet dat tussen de doseerpomp en FLOW-
CON geen lussen ontstaan! Lucht- c.q. gasblazen die daardoor ontstaan, kunnen op 
grond van hun werking de functie van de FLOWCON schaden.

1

2

3

De vlotter (2) in de FLOWCON-sensor is standaard met een veer belast.

AANWIJZING!
Als dunvloeibare media (tot ca. 20 m Pas) in zeer kleine hoeveelheden worden gedo-
seerd, dient de veer (1) te worden weggepakt.

ATTENTIE!
Vooral als Minidos A3 en Minidos A5 als doseerpomp worden gebruikt, moet de veer in 
ieder geval worden verwijderd!

ATTENTIE!
De verstuiverschroef (3) wordt uitsluitend handmatig vastgedraaid! Hiervoor geen ge-
reedschap gebruiken! ATTENTIE!

BELANGRIJK!

ATTENTIE!

ATTENTIE!
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6 Inbedrijfstelling
Als ter bewaking de analyse-elektronica FLOWCON wordt gebruikt, moeten vóór de in-
bedrijfstelling de maximale slagfrequentie van de doseerpomp en het aantal toegestane 
foute slagen worden ingesteld (zie paragraaf 8. Elektrische aansluiting)

Ontluchten:
1 Bypass-ventiel (1) volledig openen (spindel linksom naar buiten draaien)
2 Pomp inschakelen en laten verpompen tot geen luchtbellen meer uittreden.

2

3

1

3

2

1

oder

Instelling van het schakelpunt met verbreekcontact (bij bewaking door analy-
se-elektronica FLOWCON):
1 Pomp uitschakelen en contactschroef (2) indraaien, tot Reed-contact sluit (LED 

"Flow" is uit).
2 Contactschroef (2) weer drie omdraaiingen naar buiten draaien (LED "Flow" 

brandt).
3 Pomp inschakelen en bypass-ventiel (1) langzaam sluiten, tot LED "Flow" bij iedere 

doseerslag dooft. Opdat het vlotterkanaal zeker wordt ontlucht, moet men de pomp 
enkele minuten laten lopen, tot er geen luchtblazen meer zichtbaar uittreden. Als 
bij geheel gesloten bypass-ventiel LED niet knippert, contactschroef (2) weer een 
beetje naar binnen draaien.

4 Contactschroef (2) langzaam naar binnen draaien, tot LED net ophoudt met knippe-
ren (en continu brandt).

5 Contactschroef weer een 1/2 tot 3/4 omdraaiing naar buiten draaien en contramoer 
(3) vastdraaien (LED knippert).

6 Ter controle van het schakelpunt slaglengte van de pomp met ca. 10-20% reduce-
ren (LED knippert niet meer).
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Instelling van het schakelpunt met maak-contact (bij analyse-elektronica van 
buiten het bedrijf bestaat de mogelijkheid een maak-contact te gebruiken.)
1 Pomp uitschakelen en contactschroef (2) compleet indraaien, tot Reed-contact sluit 

(LED "Flow" is uit).
2 Contactschroef (2) weer drie omdraaiingen naar buiten draaien (LED "Flow" uit).
3 Pomp inschakelen en bypass-ventiel (1) langzaam sluiten, tot LED "Flow" bij iedere 

doseerslag knippert. Opdat het vlotterkanaal zeker wordt ontlucht, moet men de 
pomp enkele minuten laten lopen, tot er geen luchtblazen meer zichtbaar uittreden. 
Als bij geheel gesloten bypass-ventiel LED niet knippert, contactschroef (2) weer 
een beetje naar binnen draaien.

4 Contactschroef (2) langzaam naar buiten draaien, tot LED net ophoudt met knippe-
ren.

5 Contactschroef weer een 1/2 tot 3/4 omdraaiing naar binnen draaien en contra-
moer (3) vastdraaien (LED knippert).

6 Ter controle van het schakelpunt slaglengte van de pomp met ca. 10-20% reduce-
ren (LED knippert niet meer).

Het schakelpunt is hiermee ingesteld en de pomp wordt bewaakt met betrekking tot 
zijn dosering. Als door een storing van de doseerpomp het aantal foute slagen wordt 
overschreden, schakelt het alarmrelais van de analyse-elektronica en brandt de LED 
"Alarm". Nadat de oorzaak van de storing is verholpen, moet de reset-toets worden 
gebruikt.

BELANGRIJK!
Als er geen betrouwbare bijstelling mogelijk is, kan het zinvol zijn de veer boven de 
vlotter te demonteren. (Zie paragraaf 2. Installatie)

6.1 Onderhoud
De FLOWCON is zelfcontrolerend. Dat wil zeggen dat bv. bij een verstopping van de 
medium transporterende boorgaten in de behuizing een alarm wordt gemeld, terwijl het 
Reed-contact niet meer wordt aangestuurd.
Een controle op dichtheid van de aansluitingen en doortransporterende leidingen moet 
regelmatig, bij voorkeur om de zes maanden, worden uitgevoerd. Vooral bij dosering van 
agressieve chemicaliën moeten de onderhoudsintervallen worden ingekort.
Bij chemicaliën die vastkleving van de vlotter in de uitboring van de behuizing veroorza-
ken, kan een regelmatige reiniging nodig zijn. Let er vóór de demontage van de FLOW-
CON op dat alle onder druk staande leidingen ontspannen worden (zie ook hoofdstuk 1 
Veiligheidsinstructies).

BELANGRIJK!
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7 Bedieningspaneel analyse-elektronica

Start LED rood knippert kort bij activering van een slag en lang bij een foute 
slag.

Flow LED groen knippert bij perfecte dosering.

Error LED groen (0) brandt zolang geen foute slag is opgetreden.
LED's rood (1...7) geven de opgetreden foute slagen aan.

Alarm LED rood brandt bij overschrijding van de toegestane foute slagen.
(Relais schakelt).

Reset Knop om het alarm en de reeds opgetreden foute slagen te wissen.

8 Elektrische aansluiting

Net

Alarmrelais:
Kl. 3 en 4 gesloten
Bij alarm
Kl. 4 en 5 gesloten
Bij gebruik

Zie paragraaf 8.1, 8.2 en 8.3

DIL-schakelaar ter instelling van de max. slagfrequentie (punt 8.4) 
en de toegestane foute slagen (8.5).
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8.1 Aansluiting bij aansturing door externe contacten

Contactingang doseerpomp

Contactgever, 
bv. watermeter, TOPAX

(wit)
(bruin)

Doorstroomsensor verbreekcontact (groen/bruin), maak-contact (wit/bruin)

8.2 Aansluiting bij zelfklokken of analoge aansturing magneetpomp

Slagsensor

Doorstroomsensor verbreekcontact (groen/bruin), maak-contact (wit/bruin)

8.3 Aansluiting bij zelfklokken of analoge aansturing motorpomp

zwart

bruin
blauw
Doorstroomsensor verbreekcontact (groen/bruin), maak-contact (wit/bruin)

Naderingsinitiator

8.4 Instelling van de maximale slagfrequentie bij de DIL-schakelaar

Slagfrequentie Schakelaar

7 8

tot 180/min ON ON

tot 120/min OFF ON

tot 90/min ON OFF

tot 65/min OFF OFF
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8.5 Instelling van de toegestane foute slagen
De toegestane foute slagen worden ingesteld bij schakelaar 1...6 van de DIL schakelaar.

Voorbeeld:

Twee foute slagen Schakelaar 1 en 2 op „ON“,
en schakelaar 3, 4, 5 en 6 op „OFF“

Vier foute slagen Schakelaar 1, 2, 3 en 4 op „ON“,
en schakelaar 5 en 6 op „OFF“

AANWIJZING!
Als het vooraf gekozen aantal toegestane foute slagen binnen 128 doseerslagen niet 
bereikt wordt, worden de reeds aangegeven foute slagen gewist. 
Daardoor wordt een onnodige storingsmelding voorkomen (bv. 1 foute slag / 128 do-
seerslagen = 0,78% doseerfout).

9 Onderdelenlijst FLOWCON

Art.nr.

Afdichtingsset G5/8 FPM 38200

Afdichtingsset G3/4 FPM 38201

Overige onderdelen

Art.nr.

Reed-contact cpl. (12) 79233

Vlotter cpl. (7) 34553

Drukveer Reed-contact (13) 34555

Drukveer vlotter (6) 23788

*) Is in de afdichtingsset 
38200/38201 opgenomen.

ATTENTIE!
Er moeten uitsluitend originele onderdelen 
van Lutz-Jesco worden gebruikt. Anders 
vervalt de fabrieksgarantie.

ATTENTIE!

15.4
15.3

15.2

15.1

15.1

15.2

15.6

15.5

15.7

5
4

2
3

6
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9

8

13

12

11

10

1

*

*
*

*

*

ATTENTIE!
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10 Garantieaanvraag

S.v.p. kopiëren en met de apparatuur meezenden!
Bij uitval van de doseerpomp binnen de garantieperiode vragen wij u de gereinigde apparatuur retour te 
sturen - met volledig ingevulde garantieaanvraag.

Afzender

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

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

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

Lutz-Jesco ordernr.: ......................................................... Leverdatum: ...............................................................................

Type:................................................................................ Serienummer: ............................................................................

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

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

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

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

Aard van het probleem:

 1. Mechanisch probleem 2. Elektrisch probleem

  Voortijdige slijtage   Aansluitingen zoals stekker of kabel los

  Slijtende delen   Bedieningselementen (bv. schakelaar/knop)

  Breuk/overige schade   Elektronica

  Corrosie

  Transportschade

3  Lekkage 4.  Geen c.q. ontoereikend transport

  Aansluitingen   Membranen defect

  Doseerkop   Overige

Bedrijfsomstandigheden van de doseerpomp

Toepassing, systeemaanduiding: ........................................................................................................................................

Gebruikt toebehoren (zuigleiding, PDS): ..............................................................................................................................

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

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

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

Geschat aantal draaiuren: ..................................................................................................................................................
Svp specifieke installatie beschrijven en op eenvoudige tekening toegepaste materialen, diameters, 
lengtes en hoogtes aangeven..
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