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1 Felhasználói tudnivalók
Jelen üzemeltetési útmutató a termék biztonságos és rendeltetésszerű 
üzemeltetésére vonatkozó információkat és előírásokat tartalmaz 
MAGDOS LK/LP.

Kérjük, vegye figyelembe a következő alapelveket:

n	A termék üzembe helyezése előtt kérjük az üzemeltetési útmutatót 
alaposan áttanulmányozni.

n	Biztosítsa, hogy a termékkel vagy a terméken dolgozó minden sze-
mély az üzemeltetési útmutatót elolvassa és az abban foglaltakat be 
is tartsa!

n	A termék használati élettartama alatt őrizze meg jól az üzemeltetési 
útmutatót.

n	Az üzemeltetési útmutatót mindig adjuk tovább a termékkövetkező 
tulajdonosának.

1.1  Az olvasók azonos kezelésmódjáról

Az útmutatóban nyelvtani megfontolások miatt mindig hímnemű alakot 
használunk. Ennek célja, hogy a szöveg semleges és könnyen olvasható 
legyen. Férfiak és nők minden esetben azonos módon kerülnek megszólí-
tásra. A hölgy olvasóktól elnézést és megértést kérünk ezen szövegbéli 
egyszerűsítésért.

1.2  Figyelmeztető szavak magyarázata

Ebben az üzemeltetési útmutatóban különféle szimbólumok és figyel-
meztető jelzések kombinációit használjuk. A figyelmeztető szavak a ve-
szélyforrás figyelmen kívül hagyása esetén fellépő lehetséges sérülések 
fokozatait mutatják:

Figyelmeztető 
szó Jelentés

VESZÉLY!
Közvetlenül fenyegető veszélyt jelöl. Az utasítás 
be nem tartása esetén halál vagy súlyos sérülé-
sek veszélye fenyeget.

FIGYELMEZTE-
TÉS

Lehetséges veszélyes helyzetet jelöl. Az utasítás 
be nem tartása esetén halál vagy súlyos sérülé-
sek veszélye fenyeget.

VIGYÁZAT
Lehetséges veszélyes helyzetet jelöl. Az utasítás 
be nem tartása esetén könnyű sérülések léphet-
nek fel vagy anyagi károk keletkezhetnek.

TUDNIVALÓ!
Olyan veszélyforrásokat jelöl, aminek figyelmen 
kívül hagyása a gépben és annak működésében 
veszélyt okozhat.

Táblázat 1:  Figyelmeztető szavak magyarázata

1.3  A veszélyt jelző szimbólumok magyarázata
A figyelmeztető jelzések egy fenyegető veszély fajtáját és forrását szim-
bolizálják:

Figyelmeztető 
szimbólum A veszély fajtája

Veszély helye

Elektromos feszültség miatt veszély

Maró anyagok okozta veszély

Robbanásveszélyes anyagok okozta veszély

Automatikus elindulás okozta veszély

Elektromágneses sugárzás okozta veszély

Gépi károkat vagy a berendezés csökkent mű-
ködési képességét eredményező veszély

Táblázat 2:  A veszélyt jelző szimbólumok magyarázata

1.4  A figyelmeztető szimbólumok magyarázata
A figyelmeztető szimbólumok feladata, hogy segítsenek veszélyforráso-
kat felismerni és hátrányos következményeket elkerülni.

Egy figyelmeztető szimbólum jelzése a következő:

Figyelmeztető szimbólum Figyelmeztető szó

Veszélyforrás leírása
A figyelmen kívül hagyás következményei

ð	A nyíl olyan biztonsági intézkedést mutat, melyet a veszély elkerü-
lése érdekében meg kell tenni.

1.5  A cselekvési utasítások jelzése
A cselekvés előfeltételeit a következőképpen ábrázoljuk:

ü	Egy cselekvési feltétel, melynek a cselekvési lépések megkezdése 
előtt teljesülnie kell.

@	Az üzemi anyagok, mint például szerszámok vagy segédanyagok, az 
előírt cselekvés elvégezhetőségét biztosítják.

Így azonosítják a cselekvési utasításokat:

è	Önálló cselekvési lépés, melyet további lépések nem követnek.
1. Egy cselekvéssorrend első cselekvési lépése
2. Egy cselekvéssorrend második cselekvési lépése
4	A megelőző cselekvési lépés eredménye

ü	A cselekvés lezárult, a célt elértük.
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2 Biztonság

2.1  Általános figyelmeztetések

A következő szimbólumok arra hivatottak, hogy segítsenek olyan veszély-
helyzeteket kizárni, melyek a termékkel történő munka során keletkez-
hetnének. A veszélyek elkerülésére tett intézkedések konkrét cselekmé-
nyektől függetlenül mindig érvényben vannak.

Az olyan biztonsági tudnivalók, melyek speciális tevékenység vagy hely-
zet folytán fellépő veszélyektől védenek, az adott alfejezetekben találha-
tók.

VESZÉLY!

Áramütés általi életveszély!
A helytelenül csatlakoztatott, rosszul elhelyezett és sérült kábelek sé-
rüléseket okozhatnak.

ð	A készüléket kizárólag csak olyan védőérintkezős dugaszoló aljzat-
hoz csatlakoztassuk, amely földelés – árammegszakítóval (GFCI) 
van ellátva.

ð	A sérült kábeleket haladéktalanul cseréljük ki.

ð	Hosszabbítót ne használjunk.

ð	Az elektromos kábelt a talajba ne temessük be.

ð	Fűnyíró, kerti olló és egyéb eszközök okozta esetleges sérülések 
elkerülése érdekében a kábelt rögzíteni kell.

VESZÉLY!

Robbanás általi életveszély!
ATEX-tanúsítvány nélküli gépek vagy szerelvények robbanásveszélyes 
zónában történő használatakor robbanás keletkezhet, mely halálos sé-
rülést okozhat.

ð	Az adagoló szivattyút soha ne használjuk robbanásveszélyes tarto-
mányokban.

FIGYELMEZTETÉS

Nem megfelelő szerszámok használata által okozott 
veszély
Az adagoló szivattyú és a berendezés hidraulikus alkatrészeinek anya-
gai összeférhetők kell, hogy legyenek az alkalmazott adagolt közeggel. 
Amennyiben ez nem így van, akkor számolni kell az adagolt közeg eset-
leges kilépésével.

ð	Győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott anyagok az adagolt kö-
zeggel összeférhetők.

ð	Győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott kenőanyagok, ragasz-
tók, tömítések, stb., az adagolt közeggel összeférhetők.

FIGYELMEZTETÉS

Az adagolt közegek mart sérülést vagy égési behatást, 
gyulladást okozhatnak!
Az adagolófejen, szelepeken és csatlakozásokon végzett munkák so-
rán az adagolt közeggel közvetlenül érintkezésbe kerülhetünk.

ð	Viseljünk megfelelő személyi védőfelszerelést.

ð	Öblítsük ki az adagoló szivattyút veszélytelen, semleges folyadék-
kal (pl. Vízzel). Győződjünk meg róla, hogy a folyadék az adagolt 
közeggel összeférhető.

ð	Nyomásmentesítsük a hidraulikus alkatrészeket.

ð	Soha ne nézzünk bele eldugult vezetékek és szelepek nyitott vége-
ibe.

FIGYELMEZTETÉS

Veszély az automatikus indítás miatt!
A hálózati tápfeszültség csatlakoztatása után az adagolófejben maradó 
közeg kifröccsenhet.

ð	A feszültség alá helyezés előtt minden hidraulikus alkatrészt meg-
felelően csatlakoztatni kell.

ð	Ellenőrizzük, hogy minden csavarkapcsolatot előírásszerűen meg-
húztunk-e és jól zárnak-e.

FIGYELMEZTETÉS

Veszély a mágneses sugárzás miatt!
A mágneses membrán-adagoló szivattyúk üzemük során szórt mágne-
ses mezőt hoznak létre. Ha a felhasználó szívritmus-szabályzót visel és 
túl közel tartózkodik a berendezéshez, akkor az a szívritmus-szabályo-
zó működését hátrányosan befolyásolhatja.

ð	A szívritmus-szabályzót viselő felhasználónak az adagoló szivatty-
útól legalább 50 cm-es távolságot kell tartania.

VIGYÁZAT

Az adagolt közeg cseréjekor fellépő veszélyek
Az adagolt közeg cseréjekor váratlan reakciók léphetnek fel, melynek 
személyi sérülések vagy anyagi károk lehetnek a következményei.

ð	Tisztítsuk meg az adagoló szivattyút és az adagolt közeg által érin-
tett részeket alaposan, mielőtt az adagolt közeg cseréjét elvégez-
nénk.
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VIGYÁZAT

Hiányos személyi képzettség folytán fellépő fokozott 
balesetveszély!
Az adagoló szivattyúk és tartozékaik installációját, kezelését és kar-
bantartását csak megfelelően képzett személyzet végezheti. A hiányos 
képzettség növeli a balesetveszélyt.

ð	Biztosítsuk, hogy minden tevékenységet csak megfelelően képzett 
személyzet végezhet.

ð	Akadályozzuk meg, hogy arra jogosulatlan személyeknek a beren-
dezéshez hozzáférése legyen.

2.2  Biztonsági utasítások be nem tartásának veszélyei

A biztonsági utasítások be nem tartása, mind a személyzetre, mind a kör-
nyezetre és az adagolószivattyúra / berendezésre veszélyt jelenthet.

Részleteiben ez konkrétan a következőket jelentheti:

n	Adagolószivattyú/ berendezés fontos folyamatainak megtagadása
n	Karbantartás és javítás előírt módszerének megtagadása.
n	Személyek veszélyeztetése a veszélyes adagolt közeg következtében
n	Környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgásával

2.3  Biztonságtudatos munka

A jelen üzemeltetési útmutatóban felsorolt biztonsági tudnivalók mellett 
további biztonsági rendelkezések is érvényben vannak, melyeket szintén 
figyelembe kell venni:

n	Balesetvédelmi előírások,
n	Biztonsági és üzemeltetési rendelkezések.
n	Biztonsági rendelkezések veszélyes anyagokkal történő bánásmódra 

vonatkozóan (főként az adagolt közegek biztonsági adatlapja)
n	Környezetvédelmi rendekezések.
n	Hatályos szabványok és törvényi előírások

2.4  Személyes védőfelszerelés

Az adagolt közeg veszélyességétől és az elvégzendő munkák fajtájától 
függően megfelelő védőfelszerelést kell viselni. Az olyan információk, 
mint pl. milyen védőfelszerelés szükséges, a balesetvédelmi előírásokban 
és az adagolt közeg biztonsági adatlapján találhatók.

Legalább a következő védőfelszerelés szükséges:

Szükséges védőfelszerelés

Védőszemüveg

Védőruházat

Védőkesztyű

Táblázat 3:  Szükséges védőfelszerelés

A következő tevékenységek végzése során feltétlenül viseljünk védőfel-
szerelést:

n	Üzembehelyezés
n	A szivattyún üzem közben végzett munkák
n	Üzemen kívül helyezés
n	Karbantartási munkák
n	Veszélyes anyag kezelés

2.5  Személyi képzettség

A szivattyún vagy a szivattyúval végzett minden munkálathoz a kezelő 
személyzet speciális ismereteire van szükség.

Mindenkinek, aki a szivattyún dolgozik, teljesítenie kell a következő elő-
feltételeket:

n	Az üzemeltető által felkínált összes képzésen való részvétel.
n	Személyes alkalmasság a szóban forgó munkára.
n	Az adott tevékenységre vonatkozó kielégítő képzettség.
n	A szivattyú kezelésébe való beavatottság.
n	Biztonsági berendezések és azok működési módjának biztos ismere-

te.
n	Jelen üzemeltetési útmutató alapos ismerete, különös tekintettel a 

biztonsági tudnivalókra és azokra a fejezetekre, melyek a tevékeny-
ség szempontjából lényegesek.

n	Járatosság az alapvető munkabiztonsági és balesetvédelmi előírá-
sokban.

Alapvetően minden személynek rendelkeznie kell a következő minimális 
képzettségek egyikével:

n	Szakszemélyzeti képzettség a szivattyún történő önálló munkálatok 
végrehajtására.
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n	Kielégítő képzettség arra, hogy képzett szakszemélyzet felügyelete 
alatt vagy irányításával a szivattyún munkálatokat hajthasson végre.

Jelen üzemeltetési útmutatóban a következő felhasználói csoportok kü-
lönböztethetők meg:

2.5.1  Szakszemély

Szakszemély az a személy, aki szakmai képzettsége, ismeretei és ta-
pasztalatai, valamint a vonatkozó rendelkezések ismerete alapján abban 
a helyzetben van, hogy a számára meghatározott munkálatokat végre 
tudja hajtani és a lehetséges veszélyeket képes felismerni és azokat el-
kerülni.

2.5.2  Képzett személy

A képzett személy képzés keretén belül kiképzést kapott az üzemeltetőtől 
a számára kijelölt feladatokra és a szakszerűtlen eljárás által okozott le-
hetséges veszélyekre vonatkozóan.

A következő táblázatban látható, hogy a szóban forgó tevékenységre néz-
ve a személyzet számára mely képzettségek számítanak előfeltételnek. 
Ezeket a tevékenységeket csak megfelelő képzettséggel rendelkező sze-
mélyek hajthatják végre!

Képzettség Tevékenységek

Szakszemély n	Szerelés
n	Hidraulikus installáció
n	Elektromos installáció
n	Karbantartás
n	Javítás
n	Üzembe helyezés
n	Üzemen kívül helyezése
n	Veszélyes anyag kezelés
n	Hibák és zavarok elhárítása

Képzett személy n	Raktározás
n	Szállítás
n	Kezelés
n	Hibák és zavarok elhárítása

Táblázat 4:  Személyi képzettség
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3 Rendeltetésszerű használat

3.1  Tudnivalók a termékgaranciára vonatkozólag

A termék nem rendeltetésszerű használatából adódóan annak működése 
és a rendelkezésre álló védelme erősen sérülhet. Ez mindennemű garan-
ciális igény megszűnését vonja maga után!

Vegyük figyelembe ezért, hogy a következő esetekben a garanciális fele-
lősség az üzemeltetőre száll át:

n	A terméket olyan módon használják, mely jelen üzemeltetési útmuta-
tónak nem felel meg, mely főként a biztonsági tudnivalókat, eljárási 
útmutatót és az  fejezetben foglaltakat sérti.

n	A terméket olyan személyzet üzemelteti, akik a szóban forgó tevé-
kenységre nézve nem kaptak megfelelő képzést.

n	Nem eredeti pótalkatrészeket vagy tartozékokat használnak.
n	A terméken jogosulatlan változtatásokat hajtottak végre.
n	Az üzemeltető a megrendelésben megadottól eltérő szállított közeget 

alkalmaz.
n	Az üzemeltető olyan adagolt közegeket alkalmaz, melyek a gyártóval 

nem voltak egyeztetve, mint pl. módosított koncentráció, sűrűség, hő-
mérséklet, szennyeződések, stb.

3.2  Alkalmazási cél

Az adagoló szivattyú MAGDOS LK/LP a következő célokat szolgálja: Vegy-
szerek szállítása és adagolása

3.3  Készülék ellenőrzés

Ez a használati utasítás a következő készülékekre érvényes:

Készülék Gyártási hónap/
gyártási év

Firmware

MAGDOS LK 11 – 2016-tól 1.59-tól

MAGDOS LP 11 – 2016-tól 1.59-tól

Táblázat 5:  Készülék ellenőrzés

3.4  Alapelvek
n	Az adagoló szivattyút kiszállítás előtt a gyártó bevizsgálta és adott kö-

rülmények között (meghatározott sűrűségű és hőmérsékletű megha-
tározott szállított közeggel) üzemeltette is. Mivel ezek a feltételek az 
egyes felhasználási helyeken eltérőek, az adagolószivattyút a kiszállí-
tás után az üzemeltetőnek kell kalibrálnia. A kalibrálási eljárással kap-
csolatos információkért lásd a 11.1.3 „Adagoló szivattyú kalibrálása“ 
a 36 oldalon oldalon.

n	Az alkalmazásra és környezeti feltételekre vonatkozó adatokat 5 
„Technikai adatok“ a 12 oldalon feltétlenül be kell tartani.

n	Az adagolt közegek viszkozitására, hőmérsékletére és sűrűségére vo-
natkozó korlátozásokat feltétlenül figyelembe kell venni. Az adagolt 
közegeket csak a szóban forgó közeg fagyáspontja feletti, ill. forrás-
pontja alatti hőmérsékleteken szabad alkalmazni.

n	Az adagoló szivattyú és a berendezés hidraulikus alkatrészeinek 

anyagai összeférhetők kell, hogy legyenek az alkalmazott adagolt kö-
zeggel. Itt figyelembe kell venni, hogy ezeknek a szerkezeti elemek-
nek az ellenállóképessége a közeghőmérséklettől és üzemi nyomás-
tól függően változhat.

i Az anyagoknak különböző adagolt közegekkel való kombiná-
ciójára vonatkozó alkalmasságáról szóló információk a 
Lutz-Jesco cég alkalmassági listáján találhatók.
Ennek az alkalmassági listának az információi az anyagok 
gyártóinak adatain és a Lutz-Jesco által az anyagokkal történő 
bánásmód során nyert tapasztalatokon alapulnak.
Mivel az anyagok ellenálló képessége sok tényezőtől függ, így 
ez a lista csak egy első orientálódásra alkalmas az anyagvá-
lasztás során. Teszteljük le a felszerelést minden esetben az 
általunk alkalmazott vegyszerrel az adott üzemi feltételek kö-
zött.

n	Az adagoló szivattyú nem külső alkalmazásra tervezett, hacsak meg-
felelő védő rendelkezéseket végre nem hajtottunk

n	Folyadékoknak és pornak a házba történő bejutását, valamint a köz-
vetlen napsugárzást mindenkor kerülni kell.

n	A megfelelő típuscímke nélküli és robbanásveszélyes tartományra vo-
natkozó EU-egyezőségi nyilatkozattal nem rendelkező adagoló szi-
vattyúkat robbanásveszélyes körzetekben üzemeltetni soha nem sza-
bad.

3.5  Meg nem engedett adagolandó közeg

Az adagoló szivattyút a következő közegek és anyagok adagolására nem 
szabad használni:

n	Gáz halmazállapotú közegek
n	Radioaktív közegek
n	Szilárd anyagok
n	Éghető közegek
n	Minden más közeg, mely az adagoló szivattyúval történő szállításra 

nem alkalmas

3.6  Előre látható helytelen alkalmazások

A következőkben arra vonatkozóan találhatunk információkat, hogy a 
szóban forgó adagoló szivattyúra, ill. Ez a fejezet arra szolgál, hogy lehe-
tővé tegye a helytelen vagy hibás feltételek előzetes felismerését és elke-
rülését.
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Az előre látható helytelen feltételek a szivattyú egyes élettartam-szaka-
szaihoz vannak rendelve:

3.6.1  Helytelen összeszerelés

n	Instabil vagy nem megfelelő konzol
n	A szivattyú csavarkapcsolatainak helytelen vagy túl laza meghúzása

3.6.2  Helytelen hidraulikus installáció

n	Helytelenül méretezett szívó- és nyomóvezeték
n	A vezetékek nem megfelelő csatlakoztatása helytelen anyagválasztás 

vagy nem megfelelő csatlakozó kapcsok által
n	A szívó- és nyomóvezeték felcserélése
n	A menetek sérülése túl erős meghúzás következtében
n	Csővezetékek elhajlása
n	A túlfolyószelepnek nincs szabad visszaáramlása
n	Túlterhelés a szívó- és nyomószelepek közötti túl nagy nyomáskü-

lönbségek következtében
n	Átszívás nyomástartó szelepek nélküli installáció során
n	Károsodás a fellépő gyorsulási tehetetlenségi erők csillapítatlan volta 

miatt
n	A megengedett nyomás túllépése a szívó- és nyomóoldalon
n	Sérült alkatrészek használata

3.6.3  Helytelen elektromos installáció

n	A tápfeszültség védővezeték nélküli csatlakoztatása
n	Nem védett vagy nem szabványos hálózat
n	A tápfeszültségről történő lekapcsolás nem azonnal, ill. nem elég 

könnyen végezhető el.
n	A tápfeszültséghez helytelen csatlakoztató vezetékek állnak rendel-

kezésre
n	Az adagoló szivattyú tartozékai helytelen csatlakozó hüvelyre vannak 

kapcsolva
n	Membránfelügyeleti berendezés nincs csatlakoztatva vagy meghibá-

sodott
n	Védővezeték eltávolítása

3.6.4  Helytelen üzembe helyezés

n	Az üzembe helyezés sérült berendezéssel történt
n	Üzembe helyezéskor az elzáró szelepek zárva vannak
n	Elzáródott szívó- és nyomóvezeték például eltömődés vagy szennye-

ződések miatt
n	A személyzet üzembe helyezés előtt nem volt tájékoztatva
n	Karbantartási munkák utáni ismételt üzembe helyezés minden védő-

berendezés, rögzítés, stb. visszahelyezése nélkül
n	Védőruházat nincs vagy hiányos

3.6.5  Hibás üzem

n	A védőberendezések nem működnek megfelelően vagy kiiktatásra 
kerültek

n	Az adagoló szivattyú önhatalmú átalakítása
n	Zavarjelek, hibaüzenetek törlése
n	Az üzemzavarokat nem megfelelően képzett személyzet hárítja el
n	Lerakódások az adagolófejben a nem megfelelő öblítés következté-

ben, főként szuszpenziók esetén
n	A külső biztosíték áthidalása
n	A kezelés nehézkes a nem elégséges megvilágítás vagy a gépekhez 

való rossz hozzáférhetőség miatt
n	A kezelés nem lehetséges az adagoló szivattyú elszennyeződött és 

rosszul olvasható kijelzője miatt
n	Az adagolt közegek szállítása nem a berendezésre tervezett
n	Szilárd részecskéket tartalmazó vagy szennyezett közegek szállítása
n	Védőruházat nincs vagy hiányos

3.6.6  Helytelen karbantartás

n	Karbantartási munkák végzése üzem közben
n	Olyan munkálatok végzése, melyeket a kezelési útmutató nem tartal-

maz
n	A rendeltetésszerű működésre vonatkozólag nincs megfelelő és rend-

szeres ellenőrzés
n	A sérült alkatrészek vagy a nem megfelelő szigetelésű vezetékek cse-

réje nem történik meg
n	Nincs biztosítás a karbantartási munkák alatti újra bekapcsolás ellen
n	Olyan tisztítószerek kerülnek alkalmazásra, melyek az adagolt közeg-

gel kémiai reakcióba lépnek
n	A berendezés tisztítása nem megfelelő
n	Az öblítő közeg nem megfelelő
n	A tisztítószer nem megfelelő
n	A berendezés alkatrészeiben tisztítószer nyomok maradnak
n	Nem megfelelő tisztítóeszközök használata
n	Helytelen pótalkatrészek vagy kenőanyagok használata
n	Az adagolt közeg kontaminációja a kenőanyagokkal
n	A pótalkatrészek beszerelése nem az üzemeltetési útmutatóban fog-

laltak szerint történik
n	Szellőzőnyílások eltömődése
n	A berendezés alkatrészeinek kopása
n	Szennyeződés lép fel a piszokfogó nélkül végzett installáció során
n	Szelepek felcserélése
n	Érzékelő szenzor vezetékek felcserélése
n	Nem kerül sor minden vezeték újra csatlakoztatására
n	Tömítések sérülnek, vagy nem kerül sor minden tömítés behelyezésé-

re
n	A tömítések cseréje nem történik meg
n	Biztonsági adatlapokban foglaltak nem kerülnek figyelembe vételre
n	Védőruházat nincs vagy hiányos

3.6.7  Helytelen módon történő üzemen kívül helyezés

n	Az adagolt közeg nem tökéletes eltávolítása
n	Vezetékek leszerelése a szivattyú üzemelése közben
n	A készülék nincs leválasztva az áramellátó vezetékről
n	Szétszereléshez helytelen szerszámok használatára kerül sor
n	Védőruházat nincs vagy hiányos

3.6.8  Helytelen ártalmatlanítás

n	Az adagolt közegek, anyagok és üzemanyagok kezelése nem megfe-
lelő módon történik

n	Veszélyes anyagok nincsenek megjelölve
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4 Termékleírás

4.1  Tulajdonságok

A  készülék egy mágneses membrán-adagoló szivattyú, melyet akkor al-
kalmazunk, ha precíz adagolási eredményeket kell elérni.

A berendezést a következő tulajdonságok jellemzik:

n	Teljesítménytartomány 0,5 – 15 l/h, maximum 16 bar
n	± 2 % reprodukálható adagolóteljesítmény
n	Beépített automatikus adagolófej légtelenítéssel
n	Fokozott agresszivitású vagy mérgező közegek adagolására is alkal-

mas
n	Üzemmódok Kézi üzemmód, impulzusbemenet
n	Grafikus kijelző: 128 x 64 px, megvilágított kijelző zöld, sárga vagy pi-

ros színű állapotjelzéssel
n	A menü nyelvei:  Angol, német, francia, spanyol, portugál, holland, len-

gyel
n	Négy multifunkciós kezelő billentyű
n	Talajra és közvetlen falra történő felszerelés egyaránt lehetséges
n	Engedélyező kód és biztonsági kód
n	Kalibrálási lehetőség
n	Eco-Mode energiatakarékos mód
n	Csatlakozások:  M12x1 csatlakozó dugó, A, B vagy D kódolású

Csak MAGDOS LP esetén:

n	Üzemmódok: Analóg bemenet, töltő üzem és hálózati üzem (csak 
MAGDOS LP-Net esetén)

n	Ethernet, hálózati csatlakozás (csak MAGDOS LP-Net esetén)
n	2. Eco-Mode
n	Valós idő és dátum

4.2  Kézbesítés

Kérjük, hasonlítsa össze a szállítójegyet a szállított tételek listájával. A ké-
szülékkel szállított eszközök listája a következőket tartalmazza:

n	Adagoló szivattyú MAGDOS LK/LP
n	Csatlakoztató kapocs a szívó- és nyomóoldali
n	Használati utasítás
n	Vizsgálati dokumentum és gyártói bizonylat (opcionális)
n	Tartozék szett (opcionális)

4.3  Az adagoló szivattyú felépítése

4.3.1  Áttekintés:

1

3

2

Ábra 1:  Áttekintés adagoló szivattyú MAGDOS LK/LP

Sz. Megnevezés

1 Adagolófej

2 Meghajtó egység

3 Vezérlés

Táblázat 6:  Áttekintés:

4.3.2  Adagolófej

1

4

3

2

Ábra 2:  Adagolófej

Sz. Megnevezés

1 Nyomóoldali szelep és csatlakozás

2 Beépített automatikus adagolófej-légtelenítés

3 Nyíl, mely az adagolt közeg átfolyási irányát mutatja

4 Nyomóoldali szelep és csatlakozás

Táblázat 7:  Adagolófej
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4.3.3  Vezérlőelemek

1

4

3

2

Ábra 3:  Vezérlés adagoló szivattyú MAGDOS LK/LP

Sz. Megnevezés

1 Grafikus kijelző:

2 A vezérlés multifunkciós billentyűi a berendezés kezeléséhez

3 Csatlakozóhüvelyek külső kezeléshez

4 Hálózati kábel a tápfeszültséghez

Táblázat 8:  A komponensek megnevezése

4.4  Működési leírás

Az adagoló szivattyúk kiszorítási elven működő szivattyúk. Akkor alkal-
mazzuk őket, ha egy közeg pontosan definiált szállítására van szükség. A 
berendezéssel löketenként vagy időegység alatt állandó térfogatáram 
szállítása történik.

Az adagolt közeg szállítása, ill. adagolása a szívólöketek és az azokat kö-
vető nyomólöketek ismétlődő sorozata által történik. Ezáltal pulzáló szál-
lítóáram keletkezik.

Amikor az adagoló szivattyú a szívólöket fázisában van, a membrán a 
hátsó véghelyzetbe húzódik. Az ekkor az adagoló fejben keletkező vá-
kuum zárja a nyomószelepet, a szívószelep nyit és az adagolandó közeg a 
szívóvezetékből az adagoló fejbe áramlik.

Ha az adagolószivattyú a nyomáslöket fázisában van, a membrán az elül-
ső végállásba kerül. Ekkor az adagoló fejben keletkező nyomás hatására 
a szívószelep zár, és az adagolandó közeg a nyomószelepen keresztül az 
adagoló fejből a nyomóvezetékbe áramlik.

4.5  Típuscímke

A készüléken olyan információk vannak elhelyezve, melyek a berendezés 
biztonságát vagy működésmódját érintik. A típuscímkét a termék egész 
élettartama alatt olvasható állapotban kell tartani.

Material: 
Max. XXX l/h at      bar
Max. XXX l/h at      bar
IP XX, XXX V AC, XXXX Hz, XX W

XX/XXXX

S/N: XXXXXXXXXX
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

MAGDOS LP

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

Ábra 4:  Típuscímke MAGDOS LK/LP

Sz. Megnevezés

1 Termék, típus, névleges méretek

2 Az adagolófej anyaga / tömítések anyaga

3 Maximális szállítóteljesítmény közepes nyomás esetén

4 Maximális szállítóteljesítmény maximum nyomás esetén

5 Védelem módja

6 Tápfeszültség ellátás

7 Egyezőségi jelzés az alkalmazandó európai irányelvekkel

8 WEEE-jelzés

9 Frekvencia

10 Teljesítmény felvétel

11 Sorozatszám

12 Cikkszám

13 Gyártási hónap/gyártási év

Táblázat 9:  Típuscímke

13
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5 Technikai adatok

5.1  Szállítóteljesítmény-adatok

Vegyük figyelembe, hogy néhány adat esetében csupán irányértékekről van szó. A valóságos szállítóteljesítmény, melyet egy adagoló szivattyú tényle-
gesen elérhet, különböző tényezőktől függ. Hozzávetőleges hogy az áramlási sebességet különböző nyomásokon megtalálható 15 „Jelleggörbék“ a 
53 oldalon.

Adat
MAGDOS LK/LP Készülékméret

05 1 2 4 6 10 15

Szállítóteljesítmény maximális ellennyomás 
esetén

l/h 0,36 0,76 1,9 3,4 6,2 9,0 13

ml/löket 0,05 0,05 0,2 0,32 0,57 0,83 0,87

Közepes száll. nyomás bar 16 8 6 3

Maximális szállítónyomás Eco-Mode 1* 
esetén

bar 10 6 4 2

Maximális szállítónyomás Eco-Mode 2* 
esetén

bar 6 4 2 1

Szállítóteljesítmény közepes nyomás ese-
tén

l/h 0,54 1,1 2,3 3,8 6,8 10 15

ml/löket 0,08 0,24 0,35 0,63 0,92 1

Szállítóteljesítmény közepes bar 8 4 3 1

Max. löketfrekvencia min-1 120 250 160 180 250

Szívómagasság nem gázosító közegekre 
(feltöltött szívóvezeték esetén)

mWS 5 3 2

Táblázat 10:  Teljesítményadatok

* Az Eco-Mode energiatakarékos üzem során a szállítóteljesítmény 5-10%-kal kisebb, mint normál üzemmód esetén (azonos ellennyomás esetén).  
Adott eetben új kalibrálás (lásd a 11.1.3 „Adagoló szivattyú kalibrálása“ a 36 oldalon oldalon fejezetet) szükséges.

5.2  Üzemfeltételek és határok

Adat  (minden készülékméret)

Megengedett környezeti hőmérséklet °C 5 – 45 (PVC alkatrészek esetén 5 - 40)*

Relatív légnedvesség % maximális 90

Maximális hangnyomás szint (nyomásmentes) dB(A) 68 – 75

max. hangnyomás szint ellenőrző nyomásnál dB(A) 65 – 70

Max. ráfolyási nyomás mbar 800

Viszkozitás határok mPa·s 300**/1000***

Beállítható adagolási tartomány % 0,5 – 100 0,1 lépésben

Táblázat 11:  Üzemfeltételek és határok

* Az adagoló szivattyú 5 °C alatti környezeti hőmérsékleten történő alkalmazása esetén egyéni vizsgálatot kell végezni. Kérjük az ilyen esetekben fel-
venni a kapcsolatot a gyártóval.
** A 300 mPa·s értéket meghaladó viszkozitás esetén rugóterhelésű szelepeket kell alkalmazni. 
*** Amennyiben a viszkozitás 1000 mPa∙s érték felett van, akkor egyedi vizsgálatot kell végezni és a löketfrekvenciának 50 és 100 löket/perc értékek 
között kell lennie.
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5.2.1  Megengedett közeghőmérsékletek

Adat (minden készülékméret)

Adagolófej PVC anyagból °C 0 – 35

Adagolófej PP anyagból °C 0 – 60

Adagolófej PVDF anyagból °C 0 – 60

Adagolófej rozsdamentes acél (1.4571) anyagból °C 0 – 80

Táblázat 12:  Megengedett közeghőmérsékletek

5.3  Elektromos adatok

5.3.1  MAGDOS LP

Adat
MAGDOS LP méret

05 1 2 4 6 10 15

Tápfeszültség ellátás 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítmény felvétel W 10 15 21 27 28 29 26

Max. áramfelvétel az adagolási löket alatt A 2,0 3,0 3,7 3,8 4,1 3,6

Eco-Mode 1

Teljesítmény felvétel W 8 11 17 18 20 22 19

Max. áramfelvétel az adagolási löket alatt A 1,7 2,5 2,9 3,1 3,6 2,9

Eco-Mode 2

Teljesítmény felvétel W 7 10 13 14 17 16 15

Max. áramfelvétel az adagolási löket alatt A 1,5 2 2,2 2,7 2,4

Táblázat 13:  Elektromos adatok MAGDOS LP

5.3.2  MAGDOS LK

Adat
MAGDOS LK méret

05 1 2 4 6 10 15

Tápfeszültség ellátás 210 – 250 vagy 100 – 125 V AC, 50/60 Hz

Teljesítmény felvétel W 8 13 19 25 22

Max. áramfelvétel az adagolási löket alatt A 1,8 2,3 2,5 2,3

Eco-Mode 1

Teljesítmény felvétel W 6 9 14 16 18 17

Max. áramfelvétel az adagolási löket alatt
A @ kb. 115 1,6 1,9 2,2 2,3 2,0

A @ kb. 230 0,8 0,9 1 1,1 0,9

Táblázat 14:  Elektromos adatok MAGDOS LK
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5.4  Egyéb adatok

Adat
MAGDOS LK/LP Készülékméret

05 1 2 4 6 10 15

Tömeg 

Adagolófej PVC, PP, PVDF anyagból kg kb. 3,2

Adagolófej rozsdamentes acél 
(1.4571) anyagból

kg kb. 4,3

Membránok átmérője mm 24 33 39

Elektromos csatlakozások m 1,8 (hálózati dugóval)

Védelem módja IP65 (a csatlakozókon zárókupakkal)

Szigetelési osztály F

Szelepcsatlakozás G5/8 külső

Szelepméret DN3 DN4

Táblázat 15:  Egyéb adatok
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6 Méretek
Minden méret mm.

6.1  MAGDOS LK/LP PVC, PP vagy PVDF anyagú adagoló fejjel
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Ábra 5:  Méretrajz MAGDOS LK/LP PVC, PP vagy PVDF anyagú adagoló fejjel

Csatlakozás Alapanyag Méret Névleges méret: L

Tömlő csatlakoztató kapocs PVC / PP / PVDF

4/6 mm DN4 31

1/4" x 3/8" 1/4" 13

6/9 mm DN6 34

6/12 mm DN6 13
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6.2  MAGDOS LK/LP Adagolófej rozsdamentes acél 
(1.4571) anyagból
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Ábra 6:  Méretrajz MAGDOS LK/LP Adagolófej rozsdamentes acél (1.4571) anyagból (minden 
méret mm.)

Csatlakozás Alapanyag Méret Névleges méret: L

Tömlő csatlakoztató kapocs Rozsdamentes acél (1.4571) /PVDF 4/6 mm DN4 50

Tömlő csatlakoztató kapocs Rozsdamentes acél (1.4571) /PVDF 6/9 mm DN6 54
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7 Az adagoló szivattyú összeszerelése

VESZÉLY!

Áramütés általi életveszély!
A nem megfelelően védett szivattyúházba, kábelcsavarokhoz és háló-
zati dugóhoz elektromosan vezető folyadék hatolhat be.

ð	Biztosítsuk, hogy minden védő rendelkezés legalább az IP65 védel-
mi osztály követelményeit teljesítse.

ð	Helyezzük el úgy az adagoló szivattyút, hogy a házba víz semmi 
esetre se tudjon behatolni.

VIGYÁZAT

Személyi és anyagi károk veszélye!
Egy nehezen hozzáférhető adagoló szivattyú esetén a nem korrekt ke-
zelési lehetőség és hiányos karbantartási körülmények különféle ve-
szélyeket okozhatnak.

ð	Installáljuk az adagoló szivattyút úgy, hogy az mindenkor jól hozzá-
férhető legyen. 

7.1  Felállítási hely

Az összeállítás során vegyük figyelembe a következő alapelveket:

n	A szelepeknek függőlegesen kell állniuk: nyomószelep felül, szívósze-
lep alul. Figyeljünk ekkor a nyílra, mely az adagolófejen található. Az 
adagolófejet úgy kell beállítani, hogy a nyíl függőlegesen felfelé mu-
tasson.

n	Az adagoló szivattyút a kezelésnek megfelelő magasságban kell elhe-
lyezni.

n	Tető alá beszerelni nem szabad.
n	A keretet, ill. alapot, melyre a szivattyút rögzítjük, nem érheti rezgés 

vagy remegés. Garantálni kell a rezgésmentességet és a stabilitást.
n	Az adagolófej valamint a szívó- és nyomószelepek körzetében ele-

gendő szabad teret kell hagyni, hogy szükség esetén ezek a részek 
könnyen hozzáférhetők és leszerelhetők legyenek. Az installáció és 
karbantartás teljes felületigénye kb. 1 m².

n	Az adagoló szivattyú oldalainak a faltól való távolsága, ill. más szivaty-
tyúktól vagy berendezésektől mért távolsága legalább 3 cm legyen 
meg. Biztosítani kell a megfelelő légáramlást.

n	A maximális környezeti hőmérsékletet be kell tartani, lásd5.2 „Üzem-
feltételek és határok“ a 12 oldalon oldalon. A környező berendezé-
sektől érkező esetleges sugárzó hőt le kell árnyékolni.

n	A közvetlen napsugárzást el kell kerülni.
n	Az adagoló szivattyú nem külső használatra van tervezve, hacsak 

nem biztosítunk megfelelő védelmi rendelkezéseket a por és víz ké-
szülékházba való bejutásának megakadályozására.

n	A rögzítő furatok méreteit itt találjuk meg:6 „Méretek“ a 15 oldalon 
oldalon.

n	A rögzítő csavarok meghúzási nyomatéka 1,5 – 2 Nm értékű kell, 
hogy legyen.

7.2  Szerelési példák

7.2.1  Fali konzolra történő felszerelés

Ábra 7:  Fali konzolra történő felszerelés

Az adagoló szivattyút a testhangok csökkentése érdekében gumi-ele-
mekkel kell a fali konzolra felcsavarozni. Az ehhez szükséges anyagot a 
fali konzollal együtt szállítjuk.

7.2.2  Falra történő felszerelés

Ábra 8:  Falra történő felszerelés

Az adagolószivattyú a földre szerelés mellett, egyéb elem nélkül, direkt a 
falra is szerelhető. Az adagolófejet megfelelően elforgatjuk, hogy az ada-
golt közegnek az adagolófejen történő helyes átfolyási iránya garantált 
legyen.
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8 Hidraulikus installáció
Ebben a fejezetben olyan információk találhatók, hogy a berendezés mely 
hidraulikus alkatrészeit kell installálnunk, illetve ezeken felül mit installál-
hatunk még. Néhány esetben hidraulikus tartozékokat kell installálni, 
hogy minden funkció, melyet az adagoló szivattyú   kínál, használni le-
hessen, illetve a működési biztonság garantálható legyen vagy magas 
adagolási pontosság legyen elérhető.

FIGYELMEZTETÉS

Az adagolt közegek mart sérülést vagy égési behatást, 
gyulladást okozhatnak!
A membránszakadás, blokkolt nyomóvezetékek vagy a szállított kö-
zegnek meg nem felelő anyagok alkalmazása az adagolt közeg kilépé-
sét eredményezheti. Az adagolt közeg fajtájától és veszélyességétől 
függően sérülések lehetnek a következmények.

ð	Viseljük az előírt személyi védőfelszerelést.

ð	Győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott anyagok az adagolt kö-
zeggel összeférhetők.

ð	Győződjünk meg róla, hogy az alkalmazott kenőanyagok, ragasz-
tók, tömítések, stb., az adagolt közeggel összeférhetők.

ð	Installáljunk szivárgáselvezető elemet a rendszerbe.

ð	Installáljunk a rendszerbe túlfolyó szelepeket.

VIGYÁZAT

Személyi és anyagi károk veszélye!
A magas nyomáscsúcsok vibrációba hozhatják a csővezetékeket, és 
akár azok leszakadását is okozhatják. Ennek az ellenőrizhetetlen cső-
vezetékek vagy kilépő adagolt közeg okozta sérülések lehetnek a kö-
vetkezményei.

ð	Installáljunk a rendszerbe pulzálást csillapító elemet.

TUDNIVALÓ!

Túlterhelt adagolásból fakadó hajtómű károsodások
A nyomóoldal és szívóoldal közötti nyomásviszonyoknak kiegyenlített-
nek kell lenniük, egyébként túlterhelésre kerülhet sor. Ez ellenőrizetlen 
adagolási folyamathoz, valamint az adagoló szivattyúban és a beren-
dezés csővezetékeiben keletkező károkhoz vezethet.

ð	Biztosítsuk, hogy a nyomóoldali nyomás legalább 1 bar értékkel 
magasabb legyen, mint a szívóoldalon.

TUDNIVALÓ!

A menetek szorulása és beragadása
A nemesacél és műanyag alkatrészek (főként a PVC anyagú alkatré-
szek), melyek egymással oldható kapcsolatként vannak összecsava-
rozva (pl. adagolófej és szelepek) beszorulhatnak és beragadhatnak. 
Ennek következtében nehezen oldhatók.

ð	Kenjük be a megfelelő alkatrészeket az összecsavarozás előtt ke-
nőanyaggal (pl. PTFE spray). Győződjünk meg róla, hogy a Ke-
nőanyag az adagolt közeggel összeférhető.

8.1  A berendezés kialakítása
n	Az adagoló szivattyú műszaki adatait figyelembe kell venni és a be-

rendezést ennek megfelelően kell telepíteni (pl. nyomásveszteség a 
vezeték kialakításoknál a névleges méret és hossz következtében).

n	A tervező és üzemeltető felelőssége, hogy a komplett berendezés és a 
benne csatlakoztatott adagolószivattyú úgy van megtervezve, hogy 
egy vegyszerfolyás, kopóalkatrészek kiesése esetén (pl. adagoló-
membrán szakadás) vagy kidurranó tömlők miatt ne károsítsa a be-
rendezés részeit és az épületet.

n	Az adagolófej víztelenítő csonkjának mindig látható helyen kell lennie, 
hogy a membránszakadást felismerjük. A víztelenítő cső kivezetése 
lehetőleg a szabadba essen.

n	Amennyiben veszélyes közegeket adagolunk, akkor az installációt úgy 
kell kialakítani, hogy az adagolt közeg esetleges kilépése esetén 
aránytalanul nagy károk ne léphessenek fel.

n	Annak érdekében, hogy a folyamat végénél egy hibás adagolást elke-
rüljünk, az adagolószivattyút egy elektronikus és egy hidraulikus elzá-
róval kell ellátni.

n	Annak érdekében, hogy a berendezés nyomásviszonyait könnyen át-
vizsgálhassuk, a szívó- és nyomószelep közelében nyomásmérő csat-
lakoztatási lehetőséget ajánlott kialakítani.

8.2  A berendezés csővezetékei
n	A berendezés csővezetékei az adagoló szivattyú csatlakozásaira és 

szelepeire semmiféle erőhatást nem szabad, hogy kifejtsenek.
n	Az acélból készült csővezetékeket ezért az adagoló szivattyúval flexi-

bilis köztes darabokon keresztül kell összekötni.
n	A csővezetékek és a beépített szerelvények névleges átmérői az ada-

goló szivattyú szelepeinek (szívó- és nyomószelep) névleges átmérő-
jével azonos méretűnek vagy annál nagyobbnak kell lenniük.

n	A szívóvezetéknek a lehető legrövidebbnek kell lennie.
n	A bújtatott csöveket kerülni kell.
n	A hurkokat kerülni kell, mert ott légbuborékok gyűlhetnek össze.
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8.3  Az adagolófej beállítása
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Ábra 9:  Az adagolófej beállítása

Az adagoló vezetékeknek az adagoló szivattyúhoz történő csatlakoztatá-
sakor ügyelni kell az átfolyási irányra (lásd nyíl 2). Az adagolófejet függő-
legesen kell beállítani. A beállítást 90°-os lépésekben variálni lehet.

A szívóvezeték (3) mindig lefelé mutasson. Megfelelően a nyíl (2) és nyo-
másvezetés (1) mindig felfelé mutat. Ez független az adagolófej irányától, 
ellentétben a meghajtással.

8.4  Hidraulikus csatlakozás

8.4.1  A tömlőbilincs csatlakoztatása

A tömlő minőségétől függően (anyag, belső átmérő és felvastagság) a 
maximális nyomásterhelés garantálásához a megfelelő tömlő csatlakozót 
kell kiválasztani.

8.4.1.1  Méret 4/6 és 6/9
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Ábra 10:  4/6 és 6/9 méretű tömlő csatlakoztató kapcsok (belső és külső átmérő mm-ben)

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Vágja a tömlőt (1) tisztán és pontosan a hosszra merőlegesen.

2. Helyezzünk az adagolóközegnek megfelelő tömítést az összekötő 
rész (5) és a szelep közé.

3. Csavarozzuk fel a csatlakoztató elemet a hollandi anyával (2) az ada-
goló szivattyú szelepére.

4. Fűzzük fel a hollandi anyát (3) és a szorítógyűrűt (4) a tömlőre.

5. Dugjuk be a tömlőt ütközésig a csatlakozóelem végére.

6. Toljuk fel a szorítógyűrűt a csatlakozóelem csővégére és csavarozzuk 
fel a hollandi anyával.

7. Járjunk el ugyanígy az adagoló szivattyú másik szelepéhez történő 
csatlakoztatás esetén is.

ü	Tömlőbilincs csatlakozó csatlakoztatva

8.4.1.2  6/12 méret
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Ábra 11:  6/12 méretű tömlő csatlakoztató kapcsok (belső és külső átmérő mm-ben)

A 6/12 méretű tömlőszorító kapcsok egyetlen hollandi anyával vannak 
felszerelve. Ez biztosítja egyidejűleg a tömlő csővégre történő szorítását 
és egyben az adagoló szivattyú szelepén történő rögzítést is.

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Vágja a tömlőt (1) tisztán és pontosan a hosszra merőlegesen.

2. Helyezzünk be a csatlakozás és az adagoló szivattyú szelepe (4) közé 
az adagolt közegnek megfelelő tömítést.

3. Nyomjuk fel a hollandi anyát (2) a szorítógyűrűt (3) a tömlőre.

4. Nyomjuk a tömlő végét a csatlakozóelem végére. Ezt megkönnyíthet-
jük azáltal, hogy a tömlővég belső oldalát megnedvesítjük, vagy a 
csővéget a kúpos tartományban kenőanyaggal enyhén bekenjük. A 
tömlőt legalább kétharmad részben fel kell tolni a csatlakozóelem 
csővégére.

5. Nyomjuk a vágógyűrűt a tömlő fölé a csatlakozórész tömlőnyílásán 
lévő kúp területéig.

6. Csavarja a csatlakozóanyát az adagolószivattyú szelepére.

ü	Tömlőbilincs csatlakozó csatlakoztatva

8.4.2  Ragasztott kapcsoló csatlakoztatása
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Ábra 12:  Ragasztott csatlakozó

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Vágjuk a PVC-csövet a megfelelő hosszúságra.

2. Toljuk fel a csőre a hollandi anyát (1).

3. Ragasszuk össze a hüvelyt (2) a csővel (vegyük figyelembe a ragasz-
tó gyári adatait).
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4. Csavarja a csatlakozóanyát az adagolószivattyú szelepére. Alkalmaz-
zunk az adagolt közegnek megfelelő tömítést.

ü	Kötési kapcsolat csatlakoztatva.

8.4.3  Menetes kapcsolat csatlakoztatása
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Ábra 13:  Menetes csatlakozó

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Vágjuk a csövet a megfelelő hosszúságra.

2. Vágjunk menetet (2) a csővégre.

3. Nyomjuk fel a csőre a hollandi anyát (1).

4. Tömítsük a menetet. Ügyeljünk a tömítőanyag kiválasztásánál annak 
ellenálló képességére (anyag, hőmérséklet, nyomás).

5. Csavarja a csatlakozóanyát az adagolószivattyú szelepére. Alkalmaz-
zunk az adagolt közegnek megfelelő tömítést.

ü	Menetes csatlakozó csatlakoztatva.

i Normál körülmények között a hidraulikus csatlakozásokat elég 
kézzel szorosan meghúzni. Az anyag megereszkedése miatt a 
csavarkapcsolat feszítése azonban engedhet. Ezért az üzembe 
helyezés előtt a csavarokat újra után kell húzni.

8.5  Szivárgás elvezető cső csatlakoztatása

Adagolószivattyúk a legnagyobb minőségi követelmények alapján előállí-
tott készülékek, hosszú élettartammal. Ennek ellenére is néhány alkat-
rész üzemfüggő kopásnak van kitéve. Ez főként a membránra érvényes, 
amely a szívó- és nyomólöketek során folyamatosan fellépő erőknek és 
az adagolt közeg behatásainak is ki van téve.

Membránszakadás esetén az adagolt közeg szivárogni kezd. Ez a szivár-
gó folyadék a szivárgás elvezető nyíláson keresztül távozik. Az adagolófej 
karimáján erre a célra három nyílás található. Az adagolófej beszabályo-
zásától függően a szivárgás a lefelé vezető nyíláson keresztül távozik.

Ábra 14:  A szivárgáselvezető nyílások

TUDNIVALÓ!

Kigázosodás okozta hajtóműkárok
Ha a szivárgáselvezető vezetékre tömlővezeték van csatlakoztatva és 
ezt az adagoló tartályba visszavezetjük, akkor a hajtóműbe gázömlés 
kerülhet, ami azt károsítani fogja.

ð	Fogjuk fel a kilépő szivárgó folyadékot egy megfelelő felfogó kádba.

ð	Alternatívaként a szivárgó folyadékot lejtős vezetéssel egy tölcséren 
keresztül is visszavezethetjük az adagoló tartályba. A tölcsért a szi-
várgáselvezetéstől megfelelő távolságban kell installálni.

8.6  Adagolófej-légtelenítés csatlakoztatása

Az adagolófejek MAGDOS LK/LP 2, 5 és 10 beépített légtelenítéssel ren-
delkeznek (kivéve a nemesacélból készült adagolófejeket).

A légtelenítésre vonatkozó lépéseket lásd: 11.1.1 „Az adagoló szivattyú 
légtelenítése“ a 35 oldalon oldalon

Ábra 15:  Az adagolófej légtelenítése tömlőcsatlakozássegítségével

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Csatlakoztassunk egy 4/6-os tömlőt az adagolófej-légtelenítéshez.

2. Vezessük a tömlő másik végét az adagoló tartályba vagy egy felfogó 
tartályba.

ü	Az adagolófej-légtelenítés csatlakoztatva van.

8.7  Hidraulikus tartozékok

A következő fejezetek áttekintést adnak arra vonatkozóan, hogy milyen 
installációs lehetőségek jöhetnek szóba.

Vegyük figyelembe, hogy a jelen üzemeltetési útmutató nem pótolja az 
adott tartozékhoz szállított üzemeltetési útmutatókat. A biztonsági tudni-
valók és a pontos szerelési utasítások vonatkozásában a megfelelő ter-
mékkísérő dokumentumok érvényesek.
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8.7.1  FLOWCON LP 1 áramlásérzékelő

A FLOWCON LP 1 átfolyásérzékelőt speciálisan oszcilláló térfogatáramok 
ellenőrzésére fejlesztették ki.  A funkció az adagoló szivattyúkra tipikusan 
jellemző pulzáló adagolás kiértékelésén alapul.

A nyomólöket során az áramló folyadék megemel egy lengő testet és 
közben egy reedkontaktot működtet.  A kapcsolópont beállításával az elő-
zőleg térfogatméréssel meghatározott adagolt mennyiség ellenőrizhető.

Ezzel nem csupán az érzékelhető, hogy az adagoló szivattyú szállít-e, ha-
nem az is, hogy a beállított adagoló teljesítmény elérésre került-e.  A 
reprodukálhatóság azonos üzemviszonyok esetén 10…20% között van.

A FLOWCON elektromos csatlakoztatására vonatkozó tudnivalókat lásd a 
9.2.5.1 fejezetben.

i Vegyük figyelembe a FLOWCON LP 1 átfolyásérzékelő szenzor 
üzemeltetési útmutatójában foglaltakat.  Ez a MAGDOS LP 
adagoló szivattyúval végzett üzemre vonatkozó útmutatásokat 
tartalmaz.

8.7.2  Adagolószelep

Amennyiben a nyomóvezeték egy fővezetékbe vezet, akkor ajánlatos 
adagoló szelepet installálni.

Az adagolószelepek két fontos működést biztosítanak:

n	A közegnek egy fővezetékbe történő adagolását
n	A nyomóvezetékbe történő visszaáramlás megakadályozását vissza-

csapó szelep által

Szerelési tudnivalók:

n	A kettős golyós kialakítású adagolószelepeket a fővezetékbe alulról 
függőlegesen kell beépíteni. Tömlős adagolószelepek és rugóterhelé-
sű adagolószelepek tetszőlegesen beépíthetők.

n	Azoknál az adagolandó közegeknél, melyek kristályképződésre hajla-
mosak, ajánlott a fővezetékbe alulról történő beszerelés. Ezáltal meg-
akadályozható, hogy légbuborékok záródjanak be.

n	Néhány adagolandó közeg hajlamos arra, hogy az adagolószelepet 
szennyezze, ami eltömődéshez vezethet. Ilyen esetekben ajánlott 
olyan adagolószelepet beiktatni, amely karbantartáskor könnyen le-
zárható és kiszerelhető.

8.7.3  Membránszakadás érzékelő és szivárgásérzékelő 
szonda

Membránszakadás esetén az adagolt közeg szivárogni kezd. Ez a szivár-
gó folyadék a szivárgás elvezető nyíláson keresztül távozik.

A MAGDOS LP adagoló szivattyúk opcionálisan a membrán karimájába 
épített szivárgásmérővel vannak ellátva, amely membránrepedés esetén 
jelzést küld az adagoló szivattyúnak, és leállítja azt. A kijelzőn a "Memb-
ránszakadás" üzenet jelenik meg és a hibajelzés továbbításra kerül.  
 
 Az adagoló szivattyú csak a Start működtetésével indítható el újra.

Előzőleg el kell végezni a membráncserét és a membránkarimát az ada-
golt közeg rátapadt maraványaitól alaposan meg kell tisztítani. A szivár-
gásérzékelő szonda két gyűrűje között vezető kapcsolat már nem állhat 
fenn.

 A szivárgásérzékelő szonda csatlakoztató kábele M12x1 csatlakoztató 
dugóval van ellátva, melyet az 5-ös csatlakozóhüvelyhez kell csatlakoz-
tatni (lásd 9.2.5 „5-ös csatlakozó hüvely (csal LP)“ a 25 oldalonoldalon 
fejezet).

A funkció konfigurálására vonatkozókat lásd a 10.7.13 „„Membránsza-
kadás“ menüpont beállítása (csak LP)“ a 33 oldalon oldalon fejezet-
ben.

8.7.4  Kontakt-vízmérő

A kontakt-vízmérő egy vezetékben történő átfolyást méri és impulzust 
küld az adagoló szivattyúnak, amely erre adagolni kezd.  Ideális arányos-
sági adagolás így nagyobb átfolyási ingadozások esetén is lehetséges.

A kontakt-vízmérőt a 2-es csatlakoztató hüvelyhez kell csatlakoztatni 
9.2.2 „Csatlakozó hüvely 2“ a 24 oldalon oldalon.

8.7.5  Túlfolyó szelep

A túlfolyó szelepek fontos biztonsági funkciókat látnak el az adagoló szi-
vattyú, valamint a hozzá tartozó vezetékek és szerelvények védelme ér-
dekében. Az adagoló szivattyú a névleges nyomásértékének többszörösét 
képes előállítani. A blokkolt nyomóvezeték az adagolt közeg kilépéséhez 
vezethet.

Megengedhetetlenül nagy nyomás akkor keletkezhet, ha:

n	az elzáró szelep a működő szivattyú ellenére zárva van
n	a vezetékek eltömődtek

A túlfolyó szelep megfelelő nyomás esetén megnyit egy Bypass-vezeté-
ket és védi a berendezést a túl magas nyomás okozta károsodásoktól.

Szerelési tudnivalók:

n	Az adagolt közeg túlfolyó szelepből történő visszavezetésére szolgáló 
vezetéknek vissza az adagoló tartályhoz, illetve egy felfogó kádhoz 
kell vezetnie.

n	Az adagoló tartályban uralkodó nyomás nem lehet túl nagy, hogy a 
visszavezetett adagolt közeg felvehető legyen.

n	Alternatív módon a visszavezetés történhet az adagoló szivattyú előtti 
szívóvezetékbe is. Ebben az esetben a szívóvezetékben visszacsapó 
szelep, ill. lábszelep nem lehet. 

n	A túlfolyó szelepet az adagolófejnél a lehető legközelebbre kell instal-
lálni.

8.7.6  Nyomástartó szelep

Nyomástartó szelepre akkor van szükség, ha:

n	erősen ingadozó rendszernyomások uralkodnak
n	a szívóoldali nyomás nagyobb, mint a nyomóoldali, ill. ha nyomás nél-

küli vezetékekbe kell adagolni

Ilyen esetekben nyomástartó szelep nélkül pontatlan adagolási eredmény 
jön létre, ill. túladagolás történik. A nyomástartó szelep úgy oldja meg ezt 
a problémát, hogy közben definiált állandó ellennyomást hoz létre.

A nyomástartó szelep akkor szükségtelen, ha tömlős adagoló szelepet al-
kalmazunk és az ez által keletkező ellennyomás elegendő mértékű.
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8.7.7  Pulzálás csillapító

A pulzáció csillapítók a következő funkciókat biztosítják:

n	Pulzáló közegáramok csillapítása azokra a folyamatokra, melyek pul-
zációban szegény adagolást követelnek meg

n	Átfolyási ellenállás csökkentése hosszú csővezetékek esetén

Szívóoldalon történő installáláskor:

n	A gyorsító tömegerők csillapítása és ezzel az adagoló szivattyú kopá-
sának csökkentése

n	Kavitáció megakadályozása (folyadékoszlopok leválása) a magas 
gyorsulási mérték miatt

A pulzáció csillapítók ugyanakkor fontos biztonsági funkciókat is betölte-
nek, mivel megakadályozzák, hogy olyan nyomáscsúcsok keletkezzenek, 
amelyek a csővezetékeket lengésbe hoznák és amortizációt okoznának.

Ez a probléma a következő esetekben léphet fel:

n	Az ingadozásoknak nagy amplitúdójuk van
n	Nagy vezetékhosszak esetén (a pulzáció hevessége a vezeték hosz-

szával növekszik)
n	Merev csővezetékek alkalmazása rugalmas tömlők helyett

Szerelési tudnivalók:

n	A beszerelésnek közvetlenül olyan hely mellett kell történnie, ahol 
nyomáscsúcsokat kell csillapítani (közvetlenül a szívószelep előtt, il-
letve közvetlenül a nyomószelep mögött).

n	A pulzáció csökkentőket a mögéjük installált fojtószelepekkel ill. nyo-
mástartó szelepekkel kell beépíteni. A szelepek megfelelő beállításá-
val a pulzálás csillapítás még tovább optimalizálható.

n	elesleges terelő- és gördülő súrlódás megakadályozásához, ajánlott a 
csatlakozási vezetéket egyenesen és a pulzáláscsillapító csatlakozási 
méretének megfelelően csatlakoztatni.

n	A nagyobb pulzáció csökkentőket és a tömlőcsatlakozással ellátotta-
kat külön kell rögzíteni.

n	A csővezetékek a pulzáció csökkentőre semmiféle mechanikus fe-
szültséget nem vihetnek át.

8.7.8  Felszívás segítő

Felszívást segítő elemek használata különösen a következő esetekben 
ajánlott:

n	Csekély szállító térfogatú adagoló szivattyúk löketenként, ill. csekély 
lökethossz-állítással

n	Nagy szívómagasság esetén
n	Nagy sűrűségű adagolt közeg esetén
n	Első ízben történő felszívásnál, száraz szelepek miatt, és mert a szívó-

vezetékben ill. adagolófejben levegő van
n	Adagoló szivattyúk gyakori leállítása miatt

További előnyök, melyeket a felszívás-segítő elem biztosíthat:

n	Kavitáció magakadályozása a szívóvezetékben
n	Gázkiválás
n	Optikai adagolás ellenőrzés kis mennyiségek esetén
n	A szívóáram egyenletessé tétele

8.7.9  Szintellenőrzés

Az adagolt közeg szívóoldali bevezetésének szintellenőrzése annak meg-
akadályozás céljából, hogy a tartály üres állapotában történjen szívás, és 
hogy az időben utántölthető legyen.

8.7.10  Szuszpenziók adagolása

Szuszpenziók adagolásakor a lerakódások kialakulásának megakadályo-
zása céljából az adagolófejet rendszeresen öblíteni kell. Erre a célra az 
öblítőszer (víz) számára a szívóoldali installációba tápvezetéket építünk 
be.

8.7.11  Szívónyomás-szabályzó

A szívónyomás-szabályozóra akkor van szükség, ha a berendezés szí-
vóoldali installációja változó szívónyomást, ill. tápnyomást mutat.

n	Azok az adagoló szivattyúk, melyeket adagoló tartályok fölé szerelünk 
fel, a tartály ürülésével kevesebbet szállítanak, mivel a szívómagas-
ság növekszik.

n	Azok az adagoló szivattyúk, melyeket az adagoló tartály alá szerelünk 
fel, a tartály ürülésével kevesebbet szállítanak, mivel a pozitív ellátási 
nyomtatás csökken.

Esetlegesen fellépő további problémák lehetnek:

n	Az adagoló szivattyú nagyobb kopásai, mint pl. fellépő nagyobb erők 
általi behatás következtében fellépő membránszakadás, különösen 
magas tartályok és nagy sűrűségek esetében

n	Az adagolótartály üres állapota esetén történő üzemelés membrán- 
vagy nyomóvezetékek szakadása esetén

n	Meg nem engedett nagy erők fellépése a szivattyú hajtóművében, 
melyek akkor keletkeznek, ha az adagoló szivattyúk az adagolt kö-
zeget közvetlenül a nyomóvezetékből kapják

n	Minimális szintre csökkent teljesítmény vagy a szerelvények károso-
dása kavitáció következtében, hosszú szívóvezetékek esetén

A szívónyomás-szabályzó installációja az előbb említett problémák ese-
tén segítséget nyújt. A szívónyomás-szabályzó az adagoló szivattyú szí-
vónyomásának következtében kinyit. Ezzel biztosítva van, hogy az ada-
golt közeg folyására nem kerülhet sor, ha az adagoló szivattyú nem jár 
vagy vezetékszakadás következtében vákuumot nem képes előállítani.

Szerelési tudnivalók:

n	Nagy szívónyomás-szabályzó alkalmazása esetén a szívóoldalon 
ajánlott pulzáció-csillapítót beiktatni.
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9 Elektromos installáció

VESZÉLY!

Áramütés általi életveszély!
Elektromos baleset esetén az adagoló szivattyút gyorsan le kell tudni 
választani a hálózatról.

ð	Installáljunk vészlekapcsolót, ill. szereljük be az adagoló szivattyút 
a berendezés biztonsági előírásait betartva.

VIGYÁZAT

Automatikus elindulás veszélye
Az adagoló szivattyún nincs be- és kikapcsoló és elkezdhet adagolni, 
amint tápfeszültség éri.

ð	Installáljunk vészlekapcsolót, ill. szereljük be az adagoló szivattyút 
a berendezés biztonsági előírásait betartva.

TUDNIVALÓ!

Helytelen hálózati feszültség okozta károk
A helytelen hálózati feszültségre történő csatlakoztatás az adagoló szi-
vattyú károsodásához vezet.

ð	Vegyük figyelembe a típuscímkén látható feszültség-ellátási adato-
kat.

TUDNIVALÓ!

Nem megfelelő elektromágneses összeférhetőség
Az adagoló szivattyúnak földelő védővezeték nélküli dugaszoló aljzat-
hoz történő csatlakoztatásakor az EMV - előírásoknak megfelelő zavar-
szűrés. zavarelhárítás és zavartűrés nem garantálható.

ð	Az adagoló szivattyút mindig csak védővezetékkel ellátott dugaszo-
ló aljzattal csatlakoztassuk.

9.1  Alapelvek
n	Hálózati részek: 

MAGDOS LK: 100 – 240 V AC vagy 100 – 125, 50/60 Hz 
MAGDOS LP: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz (széleskörű áramellátással)

n	Az elektromos csatlakoztatás meg kell, hogy feleljen a helyileg érvé-
nyes előírásoknak.

n	Az adagolószivattyút egy földelt aljzatba szabad csak csatlakoztatni.
n	Annak érdekében, hogy a folyamat végénél egy hibás adagolást elke-

rüljünk, az adagolószivattyút egy elektronikus hidraulikus elzáróval 
kell ellátni.

n	Az adagoló szivattyút a hálózati feszültség be- ill. kikapcsolgatásával 
üzemeltetni nem szabad.

n	A jelzőkábelt párhuzamosan nem fektethetjük az erőáramú- és háló-
zati vezetékekhez. Ellátó- és jelzőkábelt elválasztott csatornákba kell 
elhelyezni. Vezetékkereszteződéseket 90°-os szögben kell kialakítani.

9.2  Csatlakoztató hüvelyek leírása

Ábra 16:  Csatlakozó hüvely 1 – 5

Bemenetek Csatlakozó hüvely

Engedélyező bemenet 1

Impulzus bemenet 2

Analóg bemenet (csak LP) 2

Szintérzékelő bemenet 3

Adagolási ellenőrzés bemenet (csak LP) 5

Membránszakadás bemenet (csak LP) 5

Táblázat 16:  A vezérlés bemenetei

Kimenetek Csatlakozó hüvely

Löket-visszajelző-kimenet
Alternatív :
Hibaüzenet-optokoppler-kimenet

1

Hibaüzenet-relé-kimenet (csak LP) 4

Táblázat 17:  A vezérlés kimenetei
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9.2.1  Csatlakozó hüvely 1

Az 1-es csatlakoztató hüvely optokoppler-kimenettel, valamint kapcsoló 
bemenettel van ellátva. 

Az optokoppler (optikai kapcsoló) konfigurálható löket-visszajelzésként 
vagy hibaüzenetként A csatlakozókiosztás és a kapcsolási adatok a kö-
vetkező táblázatokban találhatók.

Pin Működés

Optokoppler (optikai kapcsoló) 
Pin 1,2 kiosztás

max. 30 V DC, max. 5 mA

Engedélyező bemenet (Pin 3,4) Potenciálmentes kapcsolás
otenciálmentes kapcsolás, 
NC nyitó vagy NO záró,
Szabadon programozható

Táblázat 18:  Technikai adatok csatlakozó hüvely 1

Pin
M 1 2 x 1 
("A" kó-
dolású)

Kiosztás Kapcsolás Vezeték erek 
színei

1
Optikai kapcsoló 
kollektor (+) 1

2

Barna BN

2
Optikai kapcsoló 
jeladó (-)

Fehér WH

3 Tömeg (GND) 3

4

Kék BU

4 Külső be/ki Fekete BK

Táblázat 19:  Csatlakozó hüvely 1

* a Lutz-Jesco GmbH által forgalmazott kábelek ereinek színjelzéseire ér-
vényes. Más gyártók által forgalmazott kábelekre felelősséget nem válla-
lunk.

9.2.1.1  Löket-visszajelző-kimenet

A löket-visszajelző kimenetén az adagoló szivattyú minden elvégzett lö-
ketet lejelent egy másik adagoló szivattyú impulzusbemenetére. Ezen a 
módon több adagoló szivattyú is hálózatba köthető és szinkronizált ada-
goló löketek hajthatók végre.

Továbbá a löket-visszajelző-kimenet példaként szolgálhat egy SPS (PLC) 
jelének kiértékelésére is (löketszámlálás töltőüzemhez). 

Ábra 17:  Több adagoló szivattyú szinkronizálása löketvisszajelzésen és impulzusvezérlésen 
keresztül

9.2.1.2  Hibaüzenet-Optokoppler (optikai kapcsoló)

Ennek a funkciónak az aktiválásakor az optikai kapcsoló az adagoló szi-
vattyú hibaüzeneteit kifelé továbbítja.  Az üzenet például SPS (PLC) segít-
ségével is kiértékelhető.

A "Hibaüzenet-optokoppler (optikai kapcsoló)" funkció beállítására vo-
natkozó tudnivalókat lásd a 10.7.3 „Menüpont „Hibaüzenet““ a 29 ol-
dalonoldalon fejezetben.

9.2.1.3  Engedélyező bemenet

Az adagolószivattyú külsőleg indítható vagy leállítható az engedélyező 
bemeneten keresztül.

A "Engedélyező bemenet" funkció beállítására vonatkozó tudnivalókat 
lásd a 10.7.5 „Menüpont „Engedélyező bemenet” beállítása“ a 30 ol-
dalonoldalon fejezetben.

9.2.2  Csatlakozó hüvely 2

9.2.2.1  Analóg bemenet (csak LP)

Az analóg bemeneten keresztül a szállítóteljesítmény vezérlése egy 0/4 – 
20 mA-es jel segítségével lehetséges.  A szállítóteljesítmény vezérlése a 
löketfrekvencián keresztül történik.

n	0/4 – 20 mA jel
n	Invertálható
n	Áramtartam változtatható
n	Terhelés: 200 Ohm (elektromos biztosíték miatt), nem potenciálmen-

tes

Az üzemmód beállításához Külső lásd 39.  

Pin
M12x1 
("A" 

kódolású)
Kiosztás Kapcsolás Vezeték erek 

színei

1 - - - Barna BN

2 (+)0/4 – 20 mA

3

2 Fehér WH

3 Tömeg (GND) Kék BU

4 - - - Fekete BK

Táblázat 20:  Csatlakozó hüvely 2

9.2.2.2  Impulzus bemenet

A szállítóteljesítmény vezérlése az impulzusbementen keresztül érkező 
impulzusok hatására történik.  A szállítóteljesítmény az adagoló szivattyú 
löketfrekvenciáján és löketszámán, az impulzus-számtól és impulzustá-
volságtól függően kerül szabályzásra.

n	Gyári, potenciálmentes kapcsolás
n	Potenciálmentes zárókontakthoz, pl. kontakt-vízmérő
n	5 V DC tápfeszültség (az áram minden csatlakozón keresztül összesen 

max. 50 mA-re korlátozott)
n	Impulzushossz min. 4 ms

Az üzemmód beállításához Impulzus bemenet lásd 37.
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Pin
M12x1 
("A" 

kódolású)
Kiosztás Kapcsolás Vezeték erek 

színei

1 Impulzusok 1

3

Barna BN

2 (+)0/4 – 20 mA Fehér WH

3 Tömeg (GND) Kék BU

4 - - - Fekete BK

Táblázat 21:  Csatlakozó hüvely 2

9.2.3  Csatlakozó hüvely 3

9.2.3.1  Szintérzékelő bemenet

Csatlakoztatás egy adagoló tartály szintfelügyeleti ellenőrző egysége 
számára (pl. szívóvezeték szintkapcsolóval). 

n	5 V DC tápfeszültség (az áram minden csatlakozón keresztül összesen 
max. 50 mA-re korlátozott)

n	Előzetes –és fő figyelmeztető jelzés
n	Potenciálmentes kapcsolás

A Szintérzékelő bemenet funkció beállításához lásd a 10.7.4 „Menü-
pont „Szintérzékelő bemenet“ beállítása“ a 30 oldalonoldalon fejezet-
ben foglaltakat. 
 

Pin
M12x1 
("A" 

kódolású)
Kiosztás Kapcsolás Vezeték erek 

színei

1
Előzetes 
figyelmeztető 
jelzés

3

2

1
Barna BN

2
Fő figyelmeztető 
jelzés

Fehér WH

3 Tömeg (GND) Kék BU

4 - - - Fekete BK

Táblázat 22:  Csatlakozó hüvely 3

9.2.4  4-ös csatlakozó hüvely (csal LP)

9.2.4.1  Alarmrelé kimenet

Az alarmreléken keresztül az adagoló szivattyú hibaüzenetei kifelé továb-
bíthatók.

n	Potenciálmentes átkapcsoló kontakt
n	Max. 250 V AC, 2,5 A, illetve max. 30 V DC, 2,5 A

A Alarm relé funkció beállításához lásd a 10.7.3 „Menüpont „Hibaüze-
net““ a 29 oldalonoldalon fejezetben foglaltakat.

Pin
M12x1 
("B" 

kódolású)
Kiosztás Kapcsolás Vezeték erek 

színei

1
Nyugalmi 
érintkező 
kontakt (N.C.)

1

2

4

Barna BN

2
Üzemkontakt 
(N.O.)

Fehér WH

3 - Kék BU

4 Váltó Fekete BK

Táblázat 23:  Csatlakozó hüvely 4

9.2.5  5-ös csatlakozó hüvely (csal LP)

9.2.5.1  Adagolási ellenőrzés bemenet

Az 5-ös csatlakozó hüvelyhez az opcionálisan kapható FLOWCON LP 1 
csatlakoztatható. Ez az adagolt közeg folyó mozgásának felügyeletét te-
szi lehetővé az adagoló szivattyú egy adott lökete után.

n	A feszültségellátás (5 V DC) az adagoló szivattyú 5-ös csatlakozó hü-
velyénél történik.  Minden csatlakoztatott készülék maximálisan meg-
engedett áram értéke 50 mA.

Pin
M12x1 
("A" 

kódolású)
Kiosztás Kapcsolás Vezeték erek 

színei

1 FLOWCON LP 1 1

3

Barna BN

2 - Fehér WH

3 Tömeg (GND) Kék BU

4 - - Fekete BK

Táblázat 24:  Csatlakozó hüvely 5

9.2.5.2  Membránszakadás bemenet

Kapcsolat egy szivárgásérzékelő szondával az adagolófej karimájában 
egy esetleges membránrepedés felügyelete céljából.

n	5 V DC tápfeszültség (az áram minden csatlakozón keresztül összesen 
max. 50 mA-re korlátozott)

Pin
M12x1 
("A" 

kódolású)
Kiosztás Kapcsolás Vezeték erek 

színei

1 -

2

3

Barna BN

2
Szivárgásérzé-
kelő szonda

Fehér WH

3 Tömeg (GND) Kék BU

4 - - Fekete BK

Táblázat 25:  Csatlakozó hüvely 5
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9.2.6  Ethernet csatlakoztató hüvely (csak MAGDOS LP-Net)

Ábra 18:  Ethernet csatlakozó hüvely

A hálózati csatlakoztatáson keresztül a löketfrekvencia és löketszám ve-
zérlése valósítható meg.  Ezen felül az ellenirányban minden hibaüzenet 
és státusz kijelzés továbbítható.

Az adagoló szivattyú egy M12x1-es 4 pólusú, "D" kódolású hüvellyel ki-
alakított hálózati bemenettel van ellátva.  Ethernet-hálózatra tipikus RJ-
45 csatlakozódugós csatlakozás beszerzése céljából a Lutz-Jesco GmbH 
speciális Twisted-Pair hálózati kábeleket kínál különböző hosszúságban. 
Idegen gyártók által gyártott kábelek esetén 3-as kategóriájú, 100 Ω im-
pedancia értékű vagy annál jobb kábelt ajánlott választani.

n	Modbus TCP/IP protokoll
n	10 Mbit/s

A Hálózati üzem funkció beállításához lásd a 11.2.5 „Hálózati üzem-
mód (csak MAGDOS LP-Net esetén)“ a 43 oldalon oldalon fejezetben 
foglaltakat.

Pin
M12x1 
("D" 

kódolású)
Kiosztás Kapcsolás

1 TX+ 1-es pár

2 RX+ 2-es pár

3 TX- 1-es pár

4 RX- 2-es pár

- Ernyő -

Táblázat 26:  Ethernet csatlakozó hüvely

9.2.6.1  Kábelhez kötött hálózat installációja

Az installáció során vegyük figyelembe:

n	Az Ethernet-hálózat kábelezése csillag alakban történik. A maximáli-
san lehetséges kábelhossz 100 m.

n	A különböző vezeték kategóriákat (pl. tápfeszültség, adatvezetékek és 
érzékeny vezetékek mérési célkokra) mindig elkülönített kötegekben 
kell vezetni.  A vezetékek 90°-ban keresztezzék egymást.

n	Az erősáramú kábelek és adatvezetékek között legalább 10 cm-es tá-
volságot kell tartani vagy fémből készült válaszfalat kell beiktatni, 
vagy az adatvezetéket egy megfelelő fémcsőben kell vezetni. 
Amennyiben ez nem lehetséges, külön kábeltartó rendszereket kell 
alkalmazni.

n	Csak árnyékolt vezetékeket és csatlakozó dugókat alkalmazzunk.
n	A rézvezetékeket a kábeltartó rendszereken kívül vezessük műanyag-

csöveken keresztül.
n	A túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletek csekély mechanikus és 

elektromos terhelhetőséghez vezetnek, illetve károsodást okoznak.
n	Az adatvezetékeket csak meghatározott húzóigénybevételnek szabad 

kitenni, különben az elektromos értékek vagy csillapítási értékek nem 
garantálhatók.

n	A kábeldobról való lehúzásnál kerüljük a hurokképződést, valamint az 
éles sarkokon keresztül történő lehúzást is.

n	Rézvezetékek esetében valósítsunk meg potenciálkiegyenlítődést, 
ahol is a veszélyeztetett és nem veszélyeztetett tartományok között 
különbséget kell tenni.

n	Az elektromos, mágneses és elektromágneses mezők hátrányosan 
befolyásolják a jelátvitelt és zavarják az elektronikus alkatrészek üze-
mét.
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10.2  A vezérlés kezelőelemei

1

2

Ábra 20:  A vezérlés kezelőelemei

Sz. Leírás

1 Grafikus kijelző:

2 Négy multifunkciós billentyű

Táblázat 27:   A vezérlés kezelőelemeinek leírása

Az adagoló szivattyú kezelése a kijelző alatt található négy darab billentyű 
segítségével történik.  A billentyűk kiosztása aszerint különbözik, hogy 
azok a menüstruktúra melyik részében találhatók.  A billentyűk minden-
kori funkcióinak ábrázolása a kijelző alsó pereménél található:

Manual mode

Menu Stop- +

Liter
  h
    0%

0.00
Ábra 21:  A multifunkciós billentyűk funkcióinak kiosztása

Ebben a példában balról az első billentyű funkciója a Menü, a második 
billentyű funkciója a -, a harmadik billentyű funkciója a + és a negyedik 
billentyű funkciója a Stop.

A + és - valamint a  az  billentyűknek ismétlő funkciója van, azaz ha 
nyomva tartjuk őket, akkor a billentyűfunkció automatikusan ismétlésre 
kerül.

A kijelző az utolsó bevitel után 45 másodperc múlva lecsökkenti fényere-
jét. 

Az utolsó bevitelt követő két perc elteltével a vezérlés az adott kiválasz-
tott üzemmód startkijelzésére ugrik vissza.

i Az adagoló szivattyú nem rendelkezik BE/KI kapcsolóval. Fe-
szültségkimaradás után az adagoló szivattyú az utoljára kivá-
lasztott üzemmódban és konfigurációval indul újra.

10 Kezelés

10.1  A szivattyú állapota

A készülék állapotát már a kijelző világításán leolvashatja. A kijelző normál üzemben zölden, figyelmeztetések és hibák esetén sárgán, ill. pirosan világít.

A következő táblázat a különböző állapotokat magyarázza el.

Szín Státusz Leírás

Zöld Minden rendben A szivattyú üzemel

Sárga FIGYELMEZTETÉS A szivattyú üzemel:
n	Előriasztás (tartály mindjárt üres, csak ha szintellenőrzés van a tartályban)
n	Lökettároló tele (csak LP)

A szivattyú nem üzemel:
n	a szivattyút manuálisan leállították
n	Külső engedélyezés hiányzik
n	Átfolyás hiba (csak LP FLOWCON-nal)

Piros Hiba A szivattyú nem üzemel:
n	Előriasztás (tartály mindjárt üres, csak ha szintellenőrzés van a tartályban)
n	Analóg bemenet hiba (pl. kábelszakadás, csak LP 4 - 20 mA-rel)
n	Akkumulátor hiba (akkumulátor üres, csak LP)
n	Szivárgás hiba (membrán szakadás, csak LP szivárgásérzékelő szondával)
n	Átfolyás hiba (csak LP FLOWCON-nal)

Ábra 19:  Szivattyú állapotjelzés
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10.3  A menürendszer magyarázata

Manual mode

Menu Start- +

Liter
  h
100%

0.06
1

5

4

3

2

7

6
Ábra 22:  A vezérlés ábrázolása a kijelzőn

Sz. Leírás

1
Számított szállítóteljesítmény (mértékegységek megadása 
percben, órában vagy napban)

2 Az aktív üzemmód jelölése

3 Szintellenőrzés szimbóluma

4 Aktív üzemmód szimbóluma

5 Külső be/ki szimbóluma

6 A négy menübillentyű változó kiosztása az adagoló szivattyún

7 Oszlopok a löketfrekvencia ill. szállítóteljesítmény ábrázolására

Táblázat 28:  A menürendszer magyarázata

10.4  A menürendszer magyarázata

10.4.1  Szintellenőrzés

Szimbó-
luma Jelentés

Adagolótartály feltöltve

Adagolótartály minimum szint (előzetes figyelmeztető 
jelzés)

Adagolótartály üres (fő figyelmeztető jelzés)

Táblázat 29:  A menü szimbólumok magyarázata – Szintellenőrzés

10.4.2  Üzemmódok

Szimbó-
luma Jelentés

Kézi üzemmód

Analóg bemenet (csak LP)

Impulzus bemenet

Töltőüzem (Intervallum / Időzítés típus) (csak LP)

Hálózati üzemmód (csak LP-Net)

Táblázat 30:  A menürendszer magyarázata – Üzemmód

10.4.3  Engedélyező bemenet

Szimbó-
luma Jelentés

Kontakt nyitott

Kontakt zárt

Táblázat 31:  A menürendszer magyarázata – Engedélyező bemenet

10.4.4  Engedélyező kód

Szimbó-
luma Jelentés

Jelszavas védelem aktív

Táblázat 32:  A menürendszer magyarázata – Engedélyező kód

10.5  Menübeállítások első üzembe helyezéskor

Az adagoló szivattyú a tápfeszültség első ízben történő bekapcsolása 
után, ill. a gyári beállításokba történő visszaálláskor automatikusan a 
Menü Nyelv állapotban van (Menü 6.3).

Csak a menü nyelvét van lehetőségünk meghatározni.

Language

Deutsch
English

Back

6.3

OK↓
Ábra 23:  Menü 6.3 Nyelv

1. A  vagy  segítségével váasszunk ki egy nyelvet.

2. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a 6-os menüt Rendszersetup mutatja.

3. Nyomjuk meg a Menü.
4	Az adagoló szivattyú a 1-os menüt  Főmenü  mutatja.

4. Nyomjuk meg a Vissza.
4	Az adagoló szivattyú most a startkijelzést mutatja. A gyári beállítá-

sokban a Kézi üzem üzemmód előzetesen kiválaszásra került és 
0% löketfrekvenciára (= nincs adagolás) van visszavéve. 
 

Manual mode

Menu Stop- +

Liter
  h
    0%

   0.00
Ábra 24:  Az adagoló szivattyú start kijelzése első üzembe helyezés után
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10.6  Főmenü

è	Nyomjuk meg a Menü.
4	Az adagoló szivattyú a 1-os menüt  Főmenü  mutatja.

Scaling
Venting

Back

1

OK

Operating mode

↓
Ábra 25:  Főmenü

A főmenü az adagoló szivattyú vezérlésének minden funkcióját felsorolja:

n	Üzemmód (lásd a 11.2 „Üzemmódok“ a 37 oldalon oldalon),
n	Légtelenítés  (lásd a 11.1.1 „Az adagoló szivattyú légtelenítése“ a 

35 oldalon oldalon), 
n	Behatárolás (lásd a 11.1.2 „Szállító teljesítmény behatárolása“ a 

36 oldalon oldalon),
n	Kalibrálás (lásd a 11.1.3 „Adagoló szivattyú kalibrálása“ a 36 ol-

dalon oldalon),
n	Rendszer setup (lásd a 10.7 „Rendszer setup“ a 29 oldalon ol-

dalon),
n	Info (lásd a 10.8 „Információk az adagoló szivattyúról“ a 33 olda-

lon oldalon),
n	csak LP: Üzenetek (lásd a 10.9 „A vezérlés üzenetei (csak LP)“ a 

34 oldalon oldalon),

10.7  Rendszer setup

A Rendszersetup menüpontban az adagoló szivattyú minden általá-
nos, üzemmódtól független paraméterének konfigurálása történik.

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Rendszer setup menü-
pontot és nyomjuk meg az OK gombot.

4	Az adagoló szivattyú a menüt Rendszersetup mutatja.

Language
Date

Menu

6

Setup

Time

↓
Ábra 26:  Rendszersetup menü

10.7.1  Menüpont „Nyelv“ beállítása

1. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Nyelv menüpontot és nyom-
juk meg az Setup gombot.

A következő opciók állnak rendelkezésre:

n	English (gyári beállítás)
n	Deutsch
n	Francais
n	Espanol
n	Portugues
n	Nederlands
n	Polski
2. Válasszunk ki a  vagy segítségével egy nyelvet és nyomjuk meg 

az OK gombot.

ü	A nyelv ezzel beállításra került.

10.7.2  Menüpont „Mértékegységek“ beállítása

Manual mode

Menu Start- +
100%

0.06 Liter
  h

Ábra 27:  A szállítóteljesítmény mértékegységének beállítása

1. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Mértékegységek menü-
pontot és nyomjuk meg az Setup gombot.

A következő mértékegységek állnak rendelkezésre:

n	Liter / nap
n	Liter / óra (gyári beállítás)
n	USgal / nap (amerikai gallon)
n	USgal / óra (amerikai gallon)
n	I.gal / nap (brit gallon)
n	I.gal / óra (brit gallon)
n	ml / perc

2. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a kívánt mértékegységet és 
nyomjuk meg az OK gombot.

ü	A mértékegység ezzel beállításra került.

10.7.3  Menüpont „Hibaüzenet“

Ezzel a funkcióval az adagoló szivattyú zavarjelzése ill. hibaüzenete kívül-
re továbbítható.  Ez a hibaüzenet-relé vagy a hibaüzenet-optokoppler (op-
tikai kapcsoló) segítségével történik. A hibaüzenet-optokopplernek (opti-
kai kapcsoló) a menüben történő aktiválásakor a relé is kapcsolásra kerül 
és a kettő párhuzamosan alkalmazható.

A csatlakoztatásra vonatkozókat lásd a9.2.4.1 „Alarmrelé kimenet“ a 
25 oldalon oldalon és 9.2.1.2 „Hibaüzenet-Optokoppler (optikai kap-
csoló)“ a 24 oldalon oldalon fejezetekben.

1. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Hibaüzenet menüpontot és 
nyomjuk meg az Setup gombot.

A következő opciók állnak rendelkezésre:

n	Nem aktív (gyári beállítás)
n	N.O. relé  (záró)
n	N.C. relé (nyitó)
n	Optokoppler (optikai kapcsoló) N.O. (záró)
n	Optokoppler (optikai kapcsoló) N.C. (nyitó)

2. Válasszuk ki a  vagy segítségével a kívánt funkciót és nyomjuk 
meg az OK gombot.

ü	A "Hibaüzenetek" ezzel beállításra került.
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10.7.3.1  A hibaüzenet-relé konfigurálása

N.O. relé

Szituáció Alarmrelé kimenet
ReléTápfeszült-

ség ellátás
Zavar / 

hiba Pins 1/4 Pins 2/4

Nem
Nem Zárt Nyitó Inaktiv

Igen Zárt Nyitó Inaktiv

Igen
Nem Zárt Nyitó Inaktiv

Igen Nyitó Zárt Aktív

Táblázat 33:  Relé N.O. konfigurálása

N.C. relé

Szituáció Alarmrelé kimenet
ReléTápfeszült-

ség ellátás
Zavar / 

hiba Pins 1/4 Pins 2/4

Nem
Nem Zárt Nyitó Inaktiv

Igen Zárt Nyitó Inaktiv

Igen
Nem Nyitó Zárt Aktív

Igen Zárt Nyitó Inaktiv

Táblázat 34:  Relé N.O. konfigurálása

10.7.3.2  Hibaüzenet-optokoppler (optikai kapcsoló) konfigurálása

i Az optikai kapcsoló csak fennálló tápfeszültség esetén kap-
csol.

Szituáció Kimenet

Optokopp-
ler-funkció Zavar / hiba Pins 1/2 (1-es hüvely)

N.O
Nem Nyitó

Igen Zárt

N.C. 
Nem Zárt

Igen Nyitó

Táblázat 35:  Hibaüzenet-optokoppler (optikai kapcsoló) konfigurálása

10.7.4  Menüpont „Szintérzékelő bemenet“ beállítása

Az adagolt közeg szívóoldali hozzávezetésének szintfelügyelete két fi-
gyelmeztető fokozattal:  Előzetes és fő figyelmeztető jelzés (alarm)  

Csatlakoztatás lásd 9.2.3.1 „Szintérzékelő bemenet“ a 25 oldalon ol-
dalon fejezet

1. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Szintérzékelő bemenet 
menüpontot és nyomjuk meg az Setup gombot.

A következő opciók állnak rendelkezésre:

n	Nem aktív (gyári beállítás)
n	Alarm = Kontakt (akkor küld figyelmeztető jelet, ha az úszó-kontakt 

zárva van),
n	Alarm = nyitott (akkor küld figyelmeztető jelet, ha az úszó-kontakt 

nyitva van; a Lutz-Jesco GmbH standard szintfelügyeleti beállítása).

2. Válasszuk ki a  vagy segítségével a kívánt funkciót és nyomjuk 
meg az OK gombot.

ü	A "Szintbemenet" ezzel beállításra került.

i A szintbemenet kívánt beállítását a rendszer minden üzem-
mód startkijelzőjén szimbólumként jeleníti meg.

10.7.4.1  "Szintbemenet" konfigurálása

Státusz Display 
kijelzőn

Szintérzékelő bemenet
Adagoló 
szivattyú Alarm = 

Kontakt
Alarm = 
Nyitott

Tartály 
feltöltve

Üzemben

Adagolótartály 
minimum 

szint (előzetes 
figyelmeztető 

jelzés)

Üzemben

Adagolótartály 
üres (fő 

figyelmeztető 
jelzés)

Leállítva

Táblázat 36:  Szintbemenet konfigurálása

10.7.5  Menüpont „Engedélyező bemenet” beállítása

Lehetőség az adagoló szivattyú külső indítására ill. leállítására

Csatlakoztatás lásd 9.2.1 „Csatlakozó hüvely 1“ a 24 oldalon 
oldalon fejezet

Az adagoló szivattyú indítására ill. leállítására vonatkozókat lásd a 11.3 
„Külső be/ki az engedélyező bemeneten keresztül“ a 44 oldalon olda-
lon fejezetben.

1. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Engedélyező bemenet  
menüpontot és nyomjuk meg az Setup gombot.
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A következő opciók állnak rendelkezésre:

n	Nem aktív (gyári beállítás)
n	Frei = Kontakt (az adagoló szivattyút akkor indítja, ha mindkét kon-

takt zárva van),
n	Frei = Nyitott (az adagoló szivattyút akkor indítja, ha mindkét kon-

takt zárva van),

2. Válasszuk ki a  vagy segítségével a kívánt funkciót és nyomjuk 
meg az OK gombot.

ü	Ezzel a "Engedélyező bemenet" beállításra került.

i Az engedélyező bemenet kiválasztott beállítása minden üzem-
mód startkijelzőjében szimbólumként jelenik meg.

10.7.6  Engedélyező kód aktiválása

Aktív engedélyező kódos védelem esetén az adagoló szivattyú keze-
lés elől elzárt állapotban van.  A beállításokat elvégezni csak a korrekt 
Engedélyező kód bevitele után lehet.

FIGYELMEZTETÉS

Az adagolt közegek mart sérülést vagy égési behatást, 
gyulladást okozhatnak!
Aktív engedélyező kódos védelem esetén az adagoló szivattyú kezelés 
elől elzárt állapotban van. Az üzemelő adagoló szivattyú a jelszó maga-
dása nélkül már csak a tápfeszültségről való lekapcsolással állítható le. 
Kedvezőtlen esetben, amikor a jelszó helytelenül lett aktiválva, vagy a 
felhasználó elfelejtette azt, akkor az adagoló szivattyú nem állítható le 
időben és ez akár sérülésekhez is vezethet.

ð	Installáljunk vészlekapcsolót, ill. szereljük be az adagoló szivattyút 
a berendezés biztonsági előírásait betartva.

A jelszavas védelem 0001 és 9999 között tetszőlegesen beállítható. 
 

1. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Engedélyező kód aktivá-
lása menüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

4	Az adagoló szivattyú a 6.10-es menüt  Engedélyező kód mutat-
ja.

Release code

4  3  2  1  Off

Back 

6.10

  Next  -      +
Ábra 28:  Engedélyező kód

2. Állítsunk be a + és - segítségével egy értéket 0 és 9 között a kód 
első számjegyekén majd nyomjuk meg a tovább-t.

3. A fennmaradó számok vonatkozásában járjunk el ugyanígy, a fenti 
pontban 2 leírtak értelmében.

4. Válasszuk ki az utolsó pontot Aus és nyomjuk meg a + billentyűt.

5. Nyomjuk meg a Vissza.
4	Az Engedélyező kód ezzel aktiválásra került.  Az adagoló szivaty-

tyú ekkor a helyzethez tartozó szimbólumot jeleníti meg:

Manual mode
Liter
day

    0.0%
0.00

Ábra 29:  Indítás kijelzése aktivált jelszavas védelemmel

ü	Az engedélyező kód aktiválva van.

10.7.6.1  Az engedélyező kód bevitele

Amint egy tetszőleges billentyűt megnyomunk, meg kell adni jelszót.  A 
korrekt megadást követően 120 másodperc időnk van az adagoló szi-
vattyú kezelésére.  A 120 másodperc letelte után a jelszót újra meg kell 
adni, akkor is, ha éppen egy bevitelt végzünk. (A menük beállításai innen 
ki vannak véve).

Release code

4  3  2  1

Back

8.1

  Next- +
Ábra 30:  Az engedélyező kód bevitele

1. Állítsunk be a + és - segítségével egy értéket 0 és 9 között a kód 
első számjegyekén majd nyomjuk meg a tovább-t.

2. A fennmaradó számok vonatkozásában járjunk el ugyanígy, a fenti 
pontban 1 leírtak értelmében.

3. Minden számjegy bevitele után nyomjuk meg az OK gombot.
4	A korrekt bevitelt követően az adagoló szivattyú az indítójelzést mu-

tatja.

i Ha esetleg elfelejtettük a kódot, akkor lépjünk kapcsolatba a 
Lutz-Jesco GmbH képviseletével.

ü	Az engedélyező kód bevitele.

10.7.6.2  Az engedélyező kód deaktiválása

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Rendszer setup menü-
pontot és nyomjuk meg az OK gombot.

3. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Engedélyező kód aktivá-
lása menüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

4. Nyomjuk meg a Tovább gombot, míg a Be kiválasztásra nem ke-
rül.

5. Nyomjuk meg az - gombot.

6. Nyomjuk meg a Vissza.

ü	Az engedélyező kód ezzel deaktiválásra került.

10.7.7  Biztonsági kód aktiválása

Védjük a Rendszer setup menüt az illetéktelen hozzáféréstől.

A jelszavas védelem 0001 és 9999 között tetszőlegesen beállítható.
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1. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Rendszer setu aktiválása 
menüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

4	Az adagoló szivattyú a 6.11-es menüt  Rendszer setu mutatja.

Safety code

1  2  3  4  Off

Back 

6.11

  Next  -      +
Ábra 31:  Biztonsági kód

2. Állítsunk be a + és - segítségével egy értéket 0 és 9 között a kód 
első számjegyekén majd nyomjuk meg a tovább-t.

3. A fennmaradó számok vonatkozásában járjunk el ugyanígy, a fenti 
pontban 2 leírtak értelmében.

4. Válasszuk ki az utolsó pontot Aus és nyomjuk meg a + billentyűt.

5. Nyomjuk meg a Vissza.
4	Az Rendszer setu ezzel aktiválásra került. Ezt kell megadni, 

amint a Rendszer setup menühöz hozzákezdünk.

ü	Biztonsági kód aktiválva.

10.7.7.1  Biztonsági kód megadása

Safety code

1  2  3  4

OK

8.2

  Next- +
Ábra 32:  Biztonsági kód megadása

1. Állítsunk be a + és - segítségével egy értéket 0 és 9 között a kód 
első számjegyekén majd nyomjuk meg a tovább-t.

2. A fennmaradó számok vonatkozásában járjunk el ugyanígy, a fenti 
pontban 1 leírtak értelmében.

3. Minden számjegy bevitele után nyomjuk meg az OK gombot.
4	A korrekt bevitelt követően az adagoló szivattyú az Rendszer se-

tup menüt mutatja.

ü	Biztonsági kód megadása.

i Ha esetleg elfelejtettük a kódot, akkor lépjünk kapcsolatba a 
Lutz-Jesco GmbH képviseletével.

10.7.7.2  Biztonsági kód deaktiválása

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Rendszer setup menü-
pontot és nyomjuk meg az OK gombot.

3. Adjuk meg a korrekt Biztonsági kód és nyomjuk meg az OK bil-
lentyűt.

4. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Rendszer setu aktiválása 
menüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

5. Nyomjuk meg a Tovább gombot, míg a Be kiválasztásra nem ke-
rül.

6. Nyomjuk meg az - gombot.

7. Nyomjuk meg a Vissza.

ü	A biztonsági kód ezzel deaktiválva van.

10.7.8  Menüpont „Gyári beállítás“ beállítása

Az adagoló szivattyú vezérlésési beállításainak visszaállítása a gyári be-
állításra.

1. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Gyári beállítás aktiválása 
menüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

2. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú ekkor a Nyelv menüt jeleníti meg (Menü 6.3).

ü	Az adagoló szivattyú ekkor vissza van állítva a gyári beállítá-
sokra.

10.7.9  Menüpont „Eco-Mode“ beállítása

Az energiatakarékos mód beállítása.  Ezáltal megváltozik a teljesítmény-
felvétel, a szállító teljesítmény és szállító nyomás, lásd a 9.2.2 „Csatlako-
zó hüvely 2“ a 24 oldalon oldalon fejezetet.

è	Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Eco-Mode aktiválása me-
nüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

A következő opciók állnak rendelkezésre:

n	Ki (gyári beállítás),
n	Eco-Mode 1
n	Eco-Mode 2(csak LP).

1. Válasszuk ki a  vagy segítségével a kívánt funkciót és nyomjuk 
meg az OK gombot.

4	A kiválasztott Eco-Mode funkció a startkijelzőn az adott üzemmód 
mögött kerül kijelzésre.

Ábra 33:  

Manual mode Eco 1

Menu Stop- +

Liter
  h
    0%

0.00
Az Eco-Mode 1 kijelzése a kézi üzem üzemmódban

10.7.10  A "Felhasználói Setup" menüpont beállítása (csak 
LP)

Ez a menüpont lehetőséget kínál a beállításainknak az adagoló szivattyú-
ban történő elmentésére

10.7.10.1  Saját beállítások mentése

1. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Felhasználó-Setup akti-
válása menüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

2. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Mentés t és nyomjuk meg 
az OK gombot.

ü	A saját beállításaink ezzel mentésre kerültek.

10.7.10.2  Saját beállítások betöltése

1. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Felhasználó-Setup akti-
válása menüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

2. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Betöltés t és nyomjuk meg 
az OK gombot.

ü	A saját beállítások ezzel betöltésre kerültek.
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10.7.11  „IP cím“ menüpont beállítása (csak LP-Net)

Ez a menüpont lehetőséget kínál a hálózati cím beállítására.  A címet a 
helyi hálózati adminisztrátor adja meg.  Alhálózat, Proxy vagy ein Ga-
teway nem rendezhető be.

1. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a IP cím aktiválása menüpon-
tot és nyomjuk meg a Setup gombot.

2. Állítsunk be a + és - segítségével egy értéket 001 és 255 között az 
IP cím első számjegyeként, majd nyomjuk meg a Tovább gombot. 
 

3. Az IP cím fennmaradó számjegyeinek vonatkozásában járjunk el 
ugyanígy, a 2. pontban leírtak értelmében.

4. Nyomjuk meg a Vissza.

ü	 Az IP cím ezzel beállításra került.

10.7.12  „Adagolásellenőrzés beállítása“ menüpont 
beállítása (csak LP)

A FLOWCON 1 mint opcionális tartozék segítségével az adagolt közeg át-
folyása az adagoló szivattyú minden lökete után ellenőrizhető.

n	A hidraulikus installációra vonatkozó tudnivalókat lásd a 8.7.1 fejezet-
ben.

n	A FLOWCON elektromos csatlakoztatására vonatkozó tudnivalókat 
lásd a 9.2.5.1 fejezetben.

Vegyük figyelembe a FLOWCON LP 1 átfolyásérzékelő szenzor üzemelte-
tési útmutatójában foglaltakat. Ez a MAGDOS LP adagoló szivattyúval 
végzett üzemre vonatkozó útmutatásokat tartalmaz.

10.7.13  „Membránszakadás“ menüpont beállítása (csak LP)

A MAGDOS LP adagoló szivattyúk opcionálisan a membrán karimájába 
épített szivárgásmérővel vannak ellátva, amely membránrepedés esetén 
jelzést küld az adagoló szivattyúnak, és leállítja azt.

1. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Membránszakadás menü-
pontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

A következő opciók állnak rendelkezésre:

n	Nem aktív (gyári beállítás)
n	Alarm = Kontakt (figyelmeztető alarm üzenetet küld, amikor a 

szenzor-kimenet 10 másodpercen keresztül zárt állapotban van; a 
Lutz-Jesco GmbH standard szivárgásérzékelő szondájának beállítá-
sa),

n	Alarm = nyitott (akkor küld figyelmeztető üzenetet, ha a szenzor-ki-
menet 10 másodpercig nyitott állapotban van).

2. Válasszuk ki a  vagy segítségével a kívánt funkciót és nyomjuk 
meg az OK gombot.

ü	A "Membránszakadás" ezzel beállításra került.

10.7.14  „Óraidő“ menüpont beállítása

1. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Óraidő aktiválása menü-
pontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

2. Állítsuk be a + és - segítségével a kívánt órát és nyomjuk meg a 
Tovább gombot.

3. A + és - billentyűk segítségével állítsuk be a kívánt percértéket.

i Ha a billentyűt nyomva tartjuk, akkor az adagoló szivattyú az 
értéket két órával ill. perccel folyamatosan növeli.

4. Nyomjuk meg a Vissza.

ü	Az óraidő beállításra került.

10.7.15  A "Dátum" menüpont brállítása

1. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Dátum aktiválása menü-
pontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

2. Állítsuk be a + és - segítségével a kívánt napot és nyomjuk meg a 
Tovább gombot.

3. Állítsuk be a + és - segítségével a kívánt hónapot és nyomjuk meg a 
Tovább gombot.

4. Állítsuk be a + és - segítségével a kívánt évet és nyomjuk meg a 
Tovább gombot.

5. A + és - billentyűk segítségével állítsuk be a hét kívánt napját.

i Amennyiben a MAGDOS LP adagoló szivattyú Töltőüzem 
funkcióját szeretnénk használni, akkor be kell állítani a hét 
korrekt napját.

6. Nyomjuk meg a Vissza.

ü	A dátum ezzel beállításra került.

10.8  Információk az adagoló szivattyúról

Az Info menüpontban sokrétű információkat kapunk az adagoló szivaty-
tyúnkról.

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Info menüpontot és nyomjuk 
meg az OK gombot.

4	Az adagoló szivattyú a 7.1-os menüt  Info 1 mutatja.

Info 1
Strokes / min         180
Capacity                3.80 l/Std
Calibration             3.80 l/Std

Menu

7.1

Next
Ábra 34:  Info 1 menü kijelzése

3. Nyomjuk meg ismételten a Tovább gombot, hogy a következő Info 
menükbe kerülhessünk.

Az Info menük a következő információkat mutatják:

Menü Információk

Info 1
n	Maximális löket / perc
n	Maximális szállítóteljesítmény, l / óra
n	Kalibrált szállítóteljesítmény, l /óra

Info 2
n	Lökettérfogat gyári beállításban, ml
n	Lökettérfogat kalibrálás után, ml

Táblázat 37:  Info menük magyarázata
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Menü Információk

Info 3
n	Az adagoló szivattyú üzemideje órában
n	Az adagoló szivattyú összes végrehajtott 

lökete

Info 4
n	Szoftver verzió és a frissítés dátuma
n	Cikkszám
n	Sorozatszám

Info 5 (csak 
LP)

n	Áramérték az analóg bemeneten, mA
n	Dátum és óraidő

Info 6 (csak 
LP-Net)

n	MAC szám
n	IP szám

Info 7 1-es csatlakozó hüvely kiosztás

Info 8 2-es csatlakozó hüvely kiosztás

Info 9 2-es és 3-as csatlakozó hüvely kiosztás

Info 10 4-es csatlakozó hüvely kiosztás

Info 11 5-es csatlakozó hüvely kiosztás

Táblázat 37:  Info menük magyarázata

4. Nyomjuk meg a Menü gombot, hogy az Info menüt elhagyhassuk.

10.9  A vezérlés üzenetei (csak LP)

Az adagoló szivattyú hibaüzenetei dátummal, óraidővel és hibakóddal ke-
rülnek jegyzőkönyvezésre.

Ábra 35:  

Messages

Menu

10

   Delete↓↓

01.02.2012 - 14.32   #09
Manual Stop

14:39:50

Hibaüzenetek kijelzése

A következő szimbólumokat használjuk:

Szimbó-
luma Jelentés

Egy esemény szimbóluma

Egy üzenet kezdetének szimbóluma

Egy üzenet végének szimbóluma

Táblázat 38:  A menü szimbólumok magyarázata – Hibaüzenetek

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Üzenetek menüpontot és 
nyomjuk meg az OK gombot.

3. A hibaüzenetek időrendi sorrendben történő kilistázásához nyomjuk 
meg ismételten a  vagy  gombokat.

4. Nyomjuk meg a Menü gombot, hogy az Üzenetek menüt elhagy-
hassuk.

A vezérlés üzeneteinek törlése

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Üzenetek menüpontot és 
nyomjuk meg az OK gombot.

3. Nyomjuk meg a Törlés gombot.

4. Nyomjuk meg ismételten a Törlés gombot.

ü	A vezérlés üzenetei ezzel törlésre kerültek.



Üzem 35© Lutz-Jesco GmbH 2022
Műszaki változtatások joga fenntartva!
220712

BA-10020-06-V08

Mágneses membrán-adagoló szivattyú MAGDOS LK/LP Használati utasítás

11 Üzem

FIGYELMEZTETÉS

Az adagolt közegek mart sérülést vagy égési behatást, 
gyulladást okozhatnak!
A hálózati tápfeszültség csatlakoztatása után az adagolófejben maradó 
közeg kifröccsenhet.

ð	A feszültség alá helyezés előtt minden hidraulikus alkatrészt meg-
felelően csatlakoztatni kell.

ð	Ellenőrizzük, hogy minden csavarkapcsolatot előírásszerűen meg-
húztunk-e és jól zárnak-e.

VIGYÁZAT

Automatikus elindulás veszélye
Az adagoló szivattyún nincs be- és kikapcsoló és elkezdhet adagolni, 
amint tápfeszültség éri. Ezáltal az adagolt közeg kilépésére is sor kerül-
het. Az adagolt közeg fajtájától és veszélyességétől függően sérülések 
lehetnek a következmények.

ð	Állítsuk le az adagoló szivattyút, mielőtt azt a feszültséghálózatról 
leválasztanánk.

ð	Győződjünk meg róla, hogy az adagoló szivattyú előírás szerint van 
installálva, mielőtt a tápfeszültség-forrásra csatlakoztatnánk.

11.1  Üzembe helyezés

Eljárás feltétele:

ü	Az adagoló szivattyú összeszerelés és installálása az "Adagoló szi-
vattyú összeszerelése", "Hidraulikus installáció" és az "Elektromos 
installáció" fejezetek alapján történt.

ü	Minden mechanikus rögzítés megfelelő terhelhetőségét leellenőriz-
tük.

ü	Az adagolófej csavarjait az előírt nyomatékkal húztuk meg.

ü	Minden hidraulikus alkatrész bevizsgálásra került megfelelő tömí-
tettség és korrekt átfolyási irány szempontjából.

ü	Az adagoló szivattyú a 10.5 „Menübeállítások első üzembe helyezés-
kor“ a 28 oldalon oldalon fejezetben foglaltaknak megfelelően ke-
rült beállításra.

i Első üzembe helyezéskor az adagolt közeget érdemes vízzel 
helyettesíteni, hogy a berendezés tömítettségét és az adagoló 
szivattyú működését ellenőrizhessük. Előtte mégis ellenőriz-
zük, hogy a tulajdonképpeni adagolandó közeg és a víz között 
esetleg nem lépett-e fel bármilyen nem kívánatos reakció.

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Nyissuk meg a nyomó- és szívóoldali elzáró szelepeket, ha a beren-
dezés tartalmaz ilyeneket.

2. Csatlakoztassuk az adagoló szivattyú hálózati dugóját a feszültség-
forráshoz.

3. Légtelenítsük az adagoló szivattyút (lásd 11.1.1 „Az adagoló szivaty-
tyú légtelenítése“ a 35 oldalonoldalon fejezet), ha az adagolófej 
rendelkezik légtelenítő csavarral.

4. Amennyiben szükséges, határoljuk be az adagoló szivattyú szállító-
teljesítményét (lásd 11.1.2 „Szállító teljesítmény behatárolása“ a 
36 oldalonoldalon fejezet).

5. Kalibráljuk be az adagoló szivattyút (lásd 11.1.3 „Adagoló szivattyú 
kalibrálása“ a 36 oldalon oldalon fejezet).

6. Válasszunk ki egy üzemmódot és indítsuk el az adagoló szivattyút a 
fejezetben leírt útmutatásoknak megfelelően 11.2 „Üzemmódok“ a 
37 oldalon oldalon.

4	Az adagoló szivattyú elkezd felszívni. Amennyiben a felszívás nem 
elegendő mértékű, alkalmazzunk felszívást segítő elemet 8.7.8 
„Felszívás segítő“ a 22 oldalon oldalon.

i Az első ízben történő üzembe helyezéskor tanácsos az adagoló 
szivattyút ellennyomás nélkül járatni. Ehhez ajánlott az adago-
ló szivattyú nyomóoldalán tehermentesítő szelepet installálni.

ü	Az adagoló szivattyú üzembe helyezése ezzel megtörtént.

11.1.1  Az adagoló szivattyú légtelenítése

A műanyagból készült adagolófejek légtelenítő csavarral vannak ellátva.  
A teljesítmény javítása érdekében a légtelenítő csavar segítségével a 
gázbuborékok az adagolófejből eltávolíthatók.  Hogy a légtelenítés se-
gít-e, az adagolt közegtől és a szivattyú méreteitől függ.

VIGYÁZAT

Személyi és anyagi károk veszélye!
Az adagolt közeg kifuthat, ha az adagolófejen lévő csatlakozásokat (pl. 
légtelenítéskor) üzem közben oldjuk.

ð	Viseljük az előírt személyi védőfelszerelést.

ð	Vegyük figyelembe az adagolt közeg biztonsági adatlapját.

ð	Amennyiben az adagolt közeg kilépésére kerül sor, az adagoló szi-
vattyút tisztítsuk meg alaposan.

ð	Az adagolt közeget kezeljük szakszerűen.

Ábra 36:  Az adagolófej légtelenítése légtelenítő csavar segítségével
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Eljárás feltétele:

ü	Az adagolófej-légtelenítő a fejezetben foglaltaknak megfelelően 
csatlakoztatásra került 8.6 „Adagolófej-légtelenítés csatlakoztatása“ 
a 20 oldalon oldalon.

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Nyissunk a légtelenítő csavaron egy teljes fordulatot (az adagolófejre 
tekintve az órajárással ellentétes irányban).

2. Nyomjuk meg a Menü.

3. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Légtelenítés menüpontot 
és nyomjuk meg az OK gombot.

4. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Start billenytűt.
4	Az adagoló szivattyú ekkor elkezd a legnagyobb löketfrekvenciával 

szállítani.

5. Engedjük el a Start gombot, mihelyst az adagolófej-légtelenítőből 
légbuborékok nélküli folyamatos átfolyás valósul meg.

4	Az adagoló szivattyú abbahagyja a szállítást.

6. Zárjuk a légtelenítő csavart.

ü	Az adagoló szivattyú légtelenítve van.

i Amennyiben könnyen gázosodó közeget adagolunk, ajánlatos 
tartós áramlást beállítani. Nyissuk meg a légtelenítő csavart 
annyira, hogy 1-3 lökésenként kb. 1 csepp jelenjen meg, és 
csatlakoztassuk a leeresztőcsövet.

11.1.2  Szállító teljesítmény behatárolása

A Behatárolás funkcióval az adagoló szivattyú rugalmasan hozzáigazít-
ható az üzembe helyezés helyi adottságaihoz.  Adott esetben előfordul, 
hogy a tervezési szakaszban túl nagy szivattyúmodellt választottunk ki.  A 
túladagolás veszélyének elkerülése érdekében lehetőség van a szállító-
teljesítmény behatárolására.

A csökkentett szállítóteljesítmény az adagoló szivattyú minden üzem-
módjára érvényes. A beállítások az áramforrásról történő leválasztás után 
is megmaradnak.  a elvégeztük az adagoló szivattyú kalibrálását, akkor a 
százalékosan behatárolt szállítóteljesítmény a tényleges teljesítményre 
vonatkozik.

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Behatárolás menüpontot 
és nyomjuk meg az OK gombot.

3. Állítsuk be a + és - segítségével a kívánt szállítóteljesítményt liter/
óra mértékegységben és nyomjuk meg az OK gombot.

4	A szállítóteljesítményt mutató oszlop osztottan kerül ábrázolásra.

Manual mode

Menu Stop- +

Liter
day

    75.0%
90.0

Ábra 37:  A behatárolt szállítóteljesítmény kijelzése

Az oszlopok jelentése a következő:

Oszlop Jelentés

Fent
Behatárolt szállítóteljesítmény (a szállítóteljesít-
mény részaránya a gyári beállításban)

Lent
Aktuális szállítóteljesítmény százalékban a 
behatárolt szállítóteljesítményből

ü	A szállítóteljesítmény behatárolva.

i A behatárolás visszaállítása céljából állítsuk a szállítóteljesít-
ményt a Behatárolás menüben "0" értékre vagy a maximá-
lisan lehetséges értékre.

11.1.3  Adagoló szivattyú kalibrálása

Az alkalmazott szállítandó közegtől és a rendelkezésre álló szállítónyo-
mástól függően az elméleti és tényleges szállítótelejsítményeket össze 
kell hangolni.   Erre szolgál a Kalibrálás funkció.

Eljárás feltétele:

ü	Az adagoló szivattyú nyomóoldalán lévő alkatrészek rendeltetéssze-
rűen lettek installálva és üzemkész állapotban vannak.

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Töltsünk meg egy térfogatmeghatározó edényt az adagolt közeggel.

2. A szivattyú szívóvezetékének végét tartsuk bele a térfogatmeghatá-
rozó edénybe.

3. Légtelenítsük az adagolófejet.

4. Nyomjuk meg a Menü.

5. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Kalibrálás menüpontot és 
nyomjuk meg az OK gombot.

4	Az adagoló szivattyú a 5-os menüt  Kalibrálás mutatja.

Calibration

Capacity 100 %

Menu

5

Start- +
Ábra 38:  5-ös menü Kalibrálás

6. Állítsuk be a + és - segítségével a szállítóteljesítmény azon százalé-
kos értékét, amellyel a kalibrálást végre szeretnénk hajtani. Beállítási 
tartomány 10 % – 100 %.

7. Nyomjuk meg a Start gombot.
4	Az adagoló szivattyú elkezd szállítani és a végrehajtott löketek szá-

mát jelzi ki.
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8. Nyomjuk meg a Kész gombot, amint a térfogatmeghatározó edény-
ben egy jól mérhető értéket elértünk.

4	Az adagoló szivattyú leáll és a szállítóteljesítmény elméleti értékét 
jelzi ki ml-ben.

Calibration
Capacity 5.67ml

Menu

5.3

OK- +
Factory setup +0.0%

Ábra 39:  5.3-ös menü Kalibrálás

9. Olvassuk le a tényleges szállított mennyiséget a térfogatmeghatáro-
zó edényen és korrigáljuk a + és - segítségével a kijelzett szállítótel-
jesítményt. Beállítási tartomány: -50 % ... +100 %

10. Nyomjuk meg az OK gombot.

ü	Az adagoló szivattyú kalibrálva van.

11.2  Üzemmódok

Az adagoló szivattyú a következő üzemmódokat kínálja:

n	Kézi üzemmód - A szállítóteljesítmény manuális beállítása.
n	Impulzusbemenet – a löketfrekvencia és löketszám vezérlése az 

impulzusszámtól és impulzustávolságtól függően.
n	Töltőüzem - A szállítóteljesítmény és szállított mennyiség vezérlése 

manuális starton keresztül, egy külső impulzuson át vagy intervallu-
mokban.

Csak MAGDOS LP:

n	Analóg bemenet - A szállítóteljesítmény vezérlése egy 0/4 - 20 mA 
jelen keresztül.

n	Töltőüzem - meghatározott időpontokhoz.
n	Hálózati üzemmód (csak MAGDOS LP-Net) - a löketfrekvencia és 

a löketszám vezérlése egy hálózaton keresztül.

11.2.1  Kézi üzemmód

11.2.1.1  Üzemmód kiválasztása

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Üzemmód menüpontot és 
nyomjuk meg az OK gombot.

3. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Kézi üzemmód menüpon-
tot és nyomjuk meg az OK gombot.

4	Az adagoló szivattyú a Kézi üzemmód startjelzését mutatja, és 
annak szimbólumát jelzi ki.

Manual mode

Menu Stop- +

Liter
 h
    0%

0.00
Ábra 40:  Kézi üzemmód startkijelzés

11.2.1.2  Adagoló szivattyú indítása

1. Nyomjuk meg a + billentyűt a löketfrekvenci 0,1 %-kal való növelése 
érdekében.  

4	Az adagoló szivattyú azonnal elkezd adagolni. Az eredő szállítótelje-
sítmény automatikusan kiszámításra kerül és a kijelzőn megjelenik.

2. A + és - billentyűk segítségével állítsuk be a kívánt löketfrekvenciát..

ü	Az adagoló szivattyú elindul.

11.2.1.3  Az adagoló szivattyú leállítása

è	Nyomjuk meg a Stop billentyűt.
4	A „Stop” kijelzés megjelenik, majd a Stop ezután Start -ra vál-

tozik. Nyomjuk meg a Start gombot az adagoló szivattyú ismételt 
elindítása céljából.

ü	Az adagoló szivattyú leállt.

i A Menü megnyomása nem szakítja meg az adagolást!
Az adagolást a menün keresztül csak a egy másik üzemmódba 
történő átváltás szakítja meg.

11.2.2  Impulzus bemenet

Az Impulzusbemenet üzemmódban az adagoló szivattyú löketfrek-
venciáját és löketszámát az impulzusbemeneten (lásd 9.2.2.2 „Impulzus 
bemenet“ a 24 oldalon oldalon fejezet) lévő impulzusszámtól és az im-
pulzustávolságtól függően fennálló impulzusjelek vezérlik.

11.2.2.1  Üzemmód kiválasztása

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Üzemmód menüpontot és 
nyomjuk meg az OK gombot.

3. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Impulzusbemenet menü-
pontot és nyomjuk meg az OK gombot.

4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-
gurációját jelzi ki (Menü 3.31).

Pulse input
1 Impulse = 1 Stroke
Memory = 1 Stroke

Menu Mode

3.31

OKSetup
Ábra 41:  Az üzemmód paraméterei

4. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a Impulzusbemenet startjelzését mutatja, 

és annak szimbólumát jelzi ki.

Pulse input

Menu Reset Start

Liter
  h
   0%

0.00
Setup

Ábra 42:  Impulzusbemenet stratkijelzése
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11.2.2.2  Típus kiválasztása

Az Impulzusbemenet üzemmódban a következő típusok állnak ren-
delkezésre:

Típus Leírás

Löket Az impulzusok számának növelése és csök-
kentése a löketszámmal szemben

Szállított mennyi-
ség

Rögzített szállítandó mennyiség szállítása im-
pulzusonként

Vízmérő üzembe 
helyezése

Üzemeltetés kontakt-vízmérővel

Táblázat 39:  Az impulzusbemenet típusok magyarázata

i A pillanatnyilag aktív típus a (Be) funkció által kerül a menü-
pont mögött kijelzésre. A gyári beállításokban a Löketek típus 
került előzetes kiválasztásra:  Lökete (Be).

1. Nyomjuk meg a Setup gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.31).

2. Nyomjuk meg a Típus gombot.

3. Válasszunk ki a  vagy  segítségével egy típust és nyomjuk meg az 
OK. billentyűt.

4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-
gurációját jelzi ki (Menü 3.31).

4. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a Impulzusbemenet startjelzését mutatja, 

és annak szimbólumát jelzi ki.

11.2.2.3  Impulzusbemenet típusok

A beállítható paraméterek típusok szerint eltérőek.

Löket

A Löketek impulzusbement típus a következő konfigurációs lehetősége-
ket kínálja:

Paraméterek Leírás

Impulzuson-
kénti löketek

A löketek szükséges száma rögzített, melyeket az 
adagoló szivattyú impulzusonként hajt végre. lö-
ketfrekvencia ilyenkor a két utolsó impulzus kö-
zötti időbeli eltérés alapján dinamikusan kerül 
meghatározásra.
Löketfrekvencia = löketek száma / impulzustá-
volság
Gyári beállítások. 1 löket
Beállítási tartomány: 1 – 999 bar

Löketre 
vonatkozó 
impulzusok

Az egy löket kiváltásához a bemeneten szüksé-
ges impulzusok szükséges számát rögzíti.
Üzemi beállítások: 1 impulzus
Beállítási tartomány: 1 – 999 bar

Táblázat 40:  Löketek típus konfigurálása

Paraméterek Leírás

Lökettároló A lökettárolóban minden még végrehajtásra váró 
löket mentésre kerül. Amennyiben lökettöbb-
szörözés került beállításra, akkor minden, egy 
adott impulzushoz tartozó löket a lökettárolóba 
beíródik. Minden impulzussal növekszik a löket-
tárolóban tárolt löketek száma, és minden vég-
reghajtott lökettel csökken. A lökettároló határát 
meg kell emelni azoknak az impulzus-követelmé-
nyeknek a tárolása érdekében, amelyek a löketek 
végrehajtása alatt még az előző impulzus-köve-
telményből felllépnek. Amennyiben a szükséges 
löketek száma túllépi a lökettárolót, akkor a "Lö-
kettároló maximuma" hibaüzenet jelenik meg.
Üzemi beállítások: 1 löket
Beállítási tartomány: 1 – 999 bar

Táblázat 40:  Löketek típus konfigurálása

i Impulzus többszörözésnél a lökettárolót manuálisan is meg 
kell emelni. Egyébként a konfiguráció az OK billentyűvel nem 
hajtható végre.

Az Impulzusonkénti löketek és a Löketre vonatkozó impulzus 
paraméterek az impulzusok számához a löketek pontos számának defini-
álása érdekében egyidejűleg konfigurálhatók.  löketfrekvencia ilyenkor a 
két utolsó impulzus közötti időbeli eltérés alapján dinamikusan kerül 
meghatározásra.

Példa:

Amennyiben a "7 löket impulzusonként" és "3 impulzus egy löketre" be-
állításra kerültek, akkor az adagoló szivattyú 3 bemeneti impulzusra 7 lö-
ketet hajt végre.

Szállított mennyiség

A Szállított mennyiség impulzusbement típus a következő konfigurá-
ciós lehetőségeket kínálja:

Paraméterek Leírás

Szállított 
mennyiség

Az impulzusonként szükséges szállított mennyi-
séget rögzíti, ml-ben mérve. A szállítandó meny-
nyiség az adagoló szivattyú kalibrálás utáni adott 
lökettérfogatából, valamint a löketek számának 
és impulzusok számának automatikusan számí-
tott arányából adódik.
A kijelzőn megjelenő zárójeles érték a löketek és 
impulzusok számát adja vissza (löketek száma / 
impulzusok száma).

Lökettároló Lásd a „Lökettároló“-t a  „Löket“ a 38 oldalon 
típusnál.

Táblázat 41:  A szállítandó mennyiség konfigurálása

i A szállítóteljesítmény az adagoló szivattyú szállítónyomásától 
függ. A szállítóteljesítmény korrekt kijelzéséhez az adagoló 
szivattyút kalibrálni kell.
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Vízmérő üzembe helyezése

A Vízmérő impulzusbement típus a következő konfigurációs lehetősé-
geket kínálja:

Paraméterek Leírás

Szállított 
mennyiség

Az adagoló szivattyú szállított mennyiségét a 
vízmérőn történő átfolyás köbmétereiként (m3) 
rögzíti, ml mértékegységben megadva. Az érték 
az impulzusonkénti átfolyási mennyiséggel áll 
összefüggésben.
Mivel az adagoló szivattyú a szállított mennyi-
séget egyedül a löketfrekvencián keresztül ve-
zérli, ezért a vízmérő-impulzus és az adagoló 
szivattyú lökete közötti ütemezésre van szük-
ség.
A zárójeles érték a kijelzőn a löketek számát 
adja meg, melyek a vízmérő impulzusainak szá-
ma szerint kerül végrehajtásra. (Löketek száma 
/ Impulzusok száma)

Lökettároló Lásd a „Lökettároló“-t a  „Löket“ a 38 olda-
lon típusnál.

ml/Imp. A vízmérő átfolyási mennyiségét rögzíti impul-
zusonként, ml-ben mérve.

l/Imp. A vízmérő átfolyási mennyiségét rögzíti impul-
zusonként, literben mérve.

m3/Imp. A vízmérő átfolyási mennyiségét rögzíti impul-
zusonként, m3-ben mérve.

Maximum A vízmérő maximális átfolyási mennyiségét rög-
zíti impulzusonként, m3 / órában mérve.

Táblázat 42:  Vízmérő típus konfigurálása

i A Időtartam és Töltés paraméterek csak akkor kerülnek ki-
jelzésre, ha a szállított mennyiség ppm vagy százalék alakban 
kerül megadásra.

Az adagoló szivattyú a vízmérő értékei (ml/Imp., l/Imp. vagy m3/Imp.) 
és a szükséges adagoló teljesítmény (szállítandó mennyiség) alapján a 
löketfrekvenciát automatikusan meghatározza. Amennyiben túl gyors im-
pulzuskövetés esetén az adagoló szivattyú maximális szállítandó meny-
nyisége túllépésre kerül, akkor a rendszer figyelmeztető üzenetet küld.

i A paraméterek egymásnak ellentmondó bevitelei az elmentés-
re tett kísérlet során kijelzésre kerülnek (Menü 3.41). A para-
méterek újbóli korrigálása nélkül az üzemmód aktiválása nem 
lehetséges.

11.2.2.4  Impulzusmenet típus konfigurálása

1. Nyomjuk meg a Setup gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.31).

2. Nyomjuk meg a Setup gombot.

3. Válasszunk ki a  vagy  segítségével a típus egy paraméterét és 
nyomjuk meg az OK billentyűt.

4. Nagyítsuk ki a + segítségével a paraméter értékét vagy csökkentsük 
azt a - segítségével.

5. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.31).

6. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a Impulzusbemenet startjelzését mutatja, 

és annak szimbólumát jelzi ki.

11.2.2.5  Adagoló szivattyú indítása

Eljárás feltétele:

ü	Az adagoló szivattyú a 9.2.2.2 „Impulzus bemenet“ a 24 oldalon 
fejezetnek megfelelően került csatlakoztatásra.

1. Nyomjuk meg a Start gombot.

2. Vezessünk impulzusokat az adagoló szivattyú impulzus bemenetére. 
4	Az adagoló szivattyú azonnal elkezd adagolni. Az eredő szállítótelje-

sítmény automatikusan kiszámításra kerül és a kijelzőn megjelenik.

ü	Az adagoló szivattyú elindul.

11.2.2.6  Az adagoló szivattyú leállítása

è	Nyomjuk meg a Stop billentyűt.

ü	Az adagoló szivattyú leállt.

11.2.2.7  Lökettároló törlése

è	Nyomjuk meg a Reset gombot.
4	A tárolóból minden még visszalévő löket törlésre kerül. Az adagoló 

szivattyú leáll, de aktív marad és a következő impulzusra vár.

ü	Lökettároló törölve

11.2.3  Analóg bemenet (csak LP esetén)

Az Analóg bemenet üzemmódban a löketfrekvenciát egy az analóg 
bemeneten (lásd „Csatlakozó hüvely 2“ az 24 oldalon fejezet) 
fennálló külső 0/4 - 20 mA jel vezérli.

11.2.3.1  Üzemmód kiválasztása

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Üzemmód menüpontot és 
nyomjuk meg az OK gombot.

3. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Analóg bemenet menü-
pontot és nyomjuk meg az OK gombot.

4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-
gurációját jelzi ki (Menü 3.21).

Ábra 43:  

Analog input
0%      =   4.00 mA
100%  = 20.00 mA
4..20 mA

OKSetup

3.21

Menu  

Az üzemmód paraméterei
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4. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a Analóg bemenet startjelzését mutatja, és 

annak szimbólumát jelzi ki.

Ábra 44:  

Analog input

Menu Start

Liter
  h
   0%

0.00
Setup

Az analóg bemenet start kijelzése

11.2.3.2  Jeltípus beállítása

Lehetőségünk van egy 0 – 20 mA vagy egy 4 – 20 mA jel beállítására.

1. Nyomjuk meg a Setup gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.21).

2. Nyomjuk meg a Setup gombot.

3. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a 0/4..20mAmenüpontot és 
nyomjuk meg a Setup gombot.

4. Nyomjuk meg a Típus, a 0 – 20 mA vagy 4 – 20 mA beállításához.

5. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.21).

6. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a Analóg bemenet startjelzését mutatja, és 

annak szimbólumát jelzi ki.

ü	A jeltípus ezzel beállításra került.

11.2.3.3  Az áramérték beállítása 0 % szállítóteljesítményre

1. Nyomjuk meg a Setup gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.21).

2. Nyomjuk meg a Setup gombot.

3. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a 0% áram menüpontot és 
nyomjuk meg a Setup gombot.

4. A + és - billentyűk segítségével állítsuk be a áramértéket. Megenge-
dettek a 0,00 – 20,00 mA tartományon belüli értékek. A kijelzőn lát-
ható zárójeles érték a ténylegesen fennálló áramértéket jelzi.

5. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.21).

6. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a Analóg bemenet startjelzését mutatja, és 

annak szimbólumát jelzi ki.

ü	Az áramértéket ezzel beállítottuk 0 % szállítóteljesítményre.

11.2.3.4  Az áramérték beállítása 100 % szállítóteljesítményre

1. Nyomjuk meg a Setup gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.21).

2. Nyomjuk meg a Setup gombot.

3. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a 100% áram menüpontot és 
nyomjuk meg a Setup gombot.

4. A + és - billentyűk segítségével állítsuk be a áramértéket. Megenge-
dettek a 0,00 – 20,00 mA tartományon belüli értékek. A kijelzőn lát-
ható zárójeles érték a ténylegesen fennálló áramértéket jelzi.

5. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.21).

6. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a Analóg bemenet startjelzését mutatja, és 

annak szimbólumát jelzi ki.

i Egy 20 – 4 mA (invertált) analóg jel feldolgozásához, az 0% 
áram paramétereket 20 mA-re és a 100% áram paramétert 
4 mA-re kell konfigurálni.

ü	Az áramértéket ezzel beállítottuk 100 % szállítóteljesítményre.

11.2.3.5  Adagoló szivattyú indítása

Eljárás feltétele:

ü	Az adagoló szivattyú a 9.2.2.1 „Analóg bemenet (csak LP)“ a 24 
oldalon fejezetnek megfelelően került csatlakoztatásra.

1. Nyomjuk meg a Start gombot.

2. Vezessünk egy 0 – 20 mA-es vagy 4 - 20 mA-es jelet az adagoló szi-
vattyú analóg bemenetére. 

4	Az adagoló szivattyú azonnal elkezd adagolni. Az eredő szállítótelje-
sítmény automatikusan kiszámításra kerül és a kijelzőn megjelenik.

ü	Az adagoló szivattyú elindul.

11.2.3.6  Az adagoló szivattyú leállítása

è	Nyomjuk meg a Stop gombot vagy csökkentsük a bemenő jelet a 
0% áram értékre vagy annál kisebbre.

i Ha egy 4 – 20 mA-es jel esetén a jelérték 4 mA alatt van, akkor 
az "Analóg bemenet hibája" hibaüzenet jelenik meg.

ü	Az adagoló szivattyú leállt.

11.2.4  Töltőüzem

A Töltőüzem üzemmódban az adagoló szivattyú löketfrekvenciája és 
löketszáma a szükséges szállított mennyiség függvényében kerül vezér-
lésre. A szállított mennyiség az adagoló szivattyú üzemidején, löketszá-
mán és szállítóteljesítményén (löketfrekvencia) keresztül egyénileg beál-
lítható. 

Az indítása manuálisan vagy az impulzusbemeneten fennálló impulzusje-
len keresztül történik. 

A MAGDOS LK-val 0 – 1440 perc (24 óra) közötti időközönként történő 
adagolás lehetséges. A MAGDOS LP-vel egy hét alatt akár 14 időpont is 
beállítható.

11.2.4.1  Üzemmód kiválasztása

1. Nyomjuk meg a Menü.
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2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Üzemmód menüpontot és 
nyomjuk meg az OK gombot.

3. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Töltőüzem menüpontot és 
nyomjuk meg az OK gombot.

4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-
gurációját jelzi ki (Menü 3.41).

Ábra 45:  

Batch mode

Menu Start
   0%

0
Setup

Batch mode

Menu

3.41

OKSetupMode

Start/Stop
100 Strokes / 100%
Output 35.2 ml

Az üzemmód paraméterei

4. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a Töltőüzem startjelzését mutatja, és annak 

szimbólumát jelzi ki.

Ábra 46:  

Batch mode

Menu Start
   0%

0
Setup

Töltőüzem start kijelzése

11.2.4.2  Töltőüzem típus kiválasztása

Az Töltőüzem start kijelzése üzemmódban a következő típusok áll-
nak rendelkezésre:

Típus Leírás

Start/Stop Az adagolás manuális indítása

Ext Start (külső 
indítás) Az adagolás külső indítása

Intervallum Az adagolás automatikus indítása szabályos 
időközökben

Időzítő
(csak LP esetén)

Az adagolás indítása egy meghatározott 
időpontban

Táblázat 43:  A töltőüzem típusok leírása

i A pillanatnyilag aktív típus a (Be) funkció által kerül a menü-
pont mögött kijelzésre. A gyári beállításokban a Start/Stop 
típus került előzetes kiválasztásra: Start/Stop (Be).

1. Nyomjuk meg a Setup gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.41).

2. Nyomjuk meg a Típus gombot.

3. Válasszunk ki a  vagy  segítségével egy típust és nyomjuk meg az 
OK. billentyűt.

4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-
gurációját jelzi ki (Menü 3.41).

4. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a Töltőüzem startjelzését mutatja, és annak 

szimbólumát jelzi ki.

11.2.4.3  Töltőüzem típusok

A beállítható paraméterek típusok szerint eltérőek.

Start/Stop és Ext Start

A Start/Stop valamint Ext Start töltőüzem típusok nem a konfiguráció-
jukban, hanem csupán az adagoló szivattyú indításának módjában külön-
böznek. Ezek a típusok a következő konfigurációs lehetőségeket kínálják:

Paraméterek Leírás

Üzemidő Az adagoló szivattyú szükséges üzemidejét hatá-
rozza meg, percben megadva. A zárójeles érték a 
kijelzőn a kiszámított szállítómennyiséget adja 
meg.

Löketszám A szükséges löketek számát határozza meg. A 
zárójeles érték a kijelzőn a kiszámított szállító-
mennyiséget adja meg.

Szállítási 
teljesítmény

A szükséges löketfrekvenciát határozza meg, a 
maximális löketfrekvencia százalékában megad-
va.

Táblázat 44:  A Start/Stop és Ext Start típusok konfigurációja

Intervallum

Az Intervallum töltőüzem típus a következő konfigurációs lehetősége-
ket kínálja:

Paraméterek Leírás

Üzemidő Az adagoló szivattyú szükséges üzemidejét hatá-
rozza meg, percben megadva. A zárójeles érték a 
kijelzőn a kiszámított szállítómennyiséget adja 
meg.

Löketszám A szükséges löketek számát határozza meg. A 
zárójeles érték a kijelzőn a kiszámított szállító-
mennyiséget adja meg.

Szállítási 
teljesítmény

A szükséges löketfrekvenciát határozza meg, a 
maximális löketfrekvencia százalékában megad-
va.

Intervallum Azt az időközt határozza meg, amelyben az ada-
golásnak rendszeresen történnie kell. Az interval-
lum nem lehet kisebb mint az előzetesen maga-
dott vagy számított üzemidő és a rendszer adott 
esetben automatikusan a minimális értékre korri-
gálja.

Táblázat 45:  Az intervallum típus konfigurálása

Az Intervallum típus ábrázolása az óra szimbólummal és az adagolás 
következő időpontjáig visszalévő idővel történik.

Ábra 47:  

Batch mode

Menu Start
   0%

0
Setup

   13:59

Töltőüzem startkijelzés Intervallum típus
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Timer (időzítő) (csak LP esetén)

A MAGDOS LP adagoló szivattyú Timer (időzítő) töltőüzem típusával 
két különböző adagolási folyamat programozható egy hét időtartamon 
keresztül.

A hét minden napjára egy vagy két adagolási folyamat illeszthető be, me-
lyek egy meghatározott időpontban (óra) indulnak (ez a kezdő időpont az 
azonos típus minden további adagoló folyamatára vonatkozóan ismétlőd-
ni fog a hét további napjain is). Hetente így maximálisan 14 adagolási fo-
lyamat programozható. A hét minden napjára meg kell határozni, hogy ne 
történjen adagolás, vagy az 1-es adagolás vagy a 2-es adagolási folya-
mat, vagy mindkettő egymás után induljon-e.

Továbbá minden adagolási folyamatra meg kell határozni, hogy az ada-
goló szivattyú meghatározott üzemidőn keresztül adagoljon, vagy meg-
határozott löketszámot hajson-e végre.

Az 1-es adagoló folyamatra a következő paraméterek konfigurálhatók:

n	Start idő 1
n	Üzemidő 1
n	Löketszám 1
n	Szállítóteljesítmény (az -es és 2-es adagoló folyamatra érvényes)
n	Mo-So (Hétfő-Vasárnap)
Az 2-es adagoló folyamatra a következő paraméterek konfigurálhatók:

n	Start idő 2
n	Üzemidő 2
n	Löketszám 2
n	Szállítóteljesítmény (az -es és 2-es adagoló folyamatra érvényes)
n	Mo-So (Hétfő-Vasárnap)

i A dátumot, óraidőt és a hét napjait a paraméterek konfiguráci-
ója előtt be kell állítani. Az erre vonatkozókat lásd a 33 olda-
lon.

A töltőüzem Timer (időzítő) típus a következő konfigurációs lehetősé-
geket kínálja:

Paraméterek Leírás

Start idő 1 Az 1-es adagoló folyamat szükséges óraidejét 
határozza meg.

Start idő 2 Az 2-es adagoló folyamat szükséges óraidejét 
határozza meg.

Üzemidő 1 Az 1-es adagoló folyamat szükséges üzemidejét 
határozza meg, percekben megadva. A zárójeles 
érték a kijelzőn a számított szállítómennyiséget 
jelzi (a Szállító teljesítmény) paraméterben 
történő beállításra vonatkoztatva.

Üzemidő 2 Az 2-es adagoló folyamat szükséges üzemidejét 
határozza meg, percekben megadva. A zárójeles 
érték a kijelzőn a számított szállítómennyiséget 
jelzi (a Szállító teljesítmény) paraméterben 
történő beállításra vonatkoztatva.

Löketszám 1 Az 1-es adagolási folyamat szükséges löketszá-
mát határozza meg. A zárójeles érték a kijelzőn a 
kiszámított szállítómennyiséget adja meg.

Táblázat 46:  A Timer (időzítő) típus konfigurálása

Paraméterek Leírás

Löketszám 2 Az 2-es adagolási folyamat szükséges löketszá-
mát határozza meg. A zárójeles érték a kijelzőn a 
kiszámított szállítómennyiséget adja meg.

Szállítási telje-
sítmény

A szükséges löketfrekvenciát határozza meg 
mindkét adagoló folyamatra, a maximális löketf-
rekvencia százalékában megadva.

Mo-So (Hét-
fő-Vasárnap)

Azt határozza meg, hogy melyik napon melyik 
adagolási folyamatnak kell elindulnia.

Táblázat 46:  A Timer (időzítő) típus konfigurálása

11.2.4.4  Adagoló folyamatok programozása

1. Nyomjuk meg a Setup gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.41).

2. Nyomjuk meg a Setup gombot.

3. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Start idő 1menüpontot és 
nyomjuk meg a Setup gombot.

4. Nagyítsuk ki a + segítségével a paraméter értékét vagy csökkentsük 
azt a - segítségével.

5. Nyomjuk meg az OK gombot.

6. Válasszuk ki a  vagy  segítségével az Üzemidő 1 vagy Löket-
szám 1 menüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

7. Nagyítsuk ki a + segítségével a paraméter értékét vagy csökkentsük 
azt a - segítségével.

8. Nyomjuk meg az OK gombot.

9. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Szállítóteljesítmény me-
nüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

10. Nagyítsuk ki a + segítségével a paraméter értékét vagy csökkentsük 
azt a - segítségével.

11. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.41).

12. Progamozzuk szükség esetén a 2-es adagoló folyamatot is a Start 
idő 2 és Üzemidő 2 vagy Löketszám 2 paraméterekkel.

13. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Mo-So (hétfő-vasárnap) 
menüpontot és nyomjuk meg a Setup gombot.

14. Nyomjuk meg a Tovább gombot a hét egy adott napjának kiválasz-
tása céljából.

15. Nyomjuk meg a 1/2/- billentyűt az adagoló folyamatoknak a kivá-
lasztott napra történő programozása céljából. A következő beállításo-
kat lehet elvégezni:

Beállítás Leírás

1 Az 1-es adagoló folyamat a hét kiválasztott napján kerül 
végrehajtásra.

2 Az 2-es adagoló folyamat a hét kiválasztott napján kerül 
végrehajtásra.
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Beállítás Leírás

3 Az 1-es és 2-es adagoló folyamatok a hét kiválasztott 
napján kerülnek végrehajtásra.

- A hét kiválasztott napján adagoló folyamat nem kerül 
végrehajtásra.

i A beállítás 3 esetén vegyük figyelembe, hogy az 1-es és 2-es 
adagoló folyamatot időben egymástól megfelelő távolságra 
kell programozni. Amennyiben egy adagoló folyamat a követ-
kező adagoló folyamat elindulása előtt nem került lezárásra, 
akkor az megszakad és a következő adagoló folyamat indul el.

16. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú ezen üzemmód paramétereinek jelenlegi konfi-

gurációját jelzi ki (Menü 3.41).

Ábra 48:  

Batch mode

Menu

3.41

OKSetupMode

Start 1  09:00    10 min
Start 2  16:00    100 Strokes
Y 50%   Mo-Su  1 - - 2 3 - -

Töltőüzem konfigurációja Timer (időzítő) típus

Ebben a példában az 1-es adagoló folyamat hétfőn és pénteken 9 órakor 
azonos időben indul. Az 1-es adagoló folyamat 10 percig üzemel 50% lö-
ketfrekvenciával (Y 50%). A 2-es adagoló folyamat csütörtökön és pénte-
ken indul 16 órakor azonos időben. A 2-es adagoló folyamat 100 löketnél 
többet végez 50% löketfrekvenciával.

17. Nyomjuk meg az OK gombot.
4	Az adagoló szivattyú a Töltőüzem startjelzését mutatja, és annak 

szimbólumát jelzi ki.

Ábra 49:  

Batch mode

Menu StartSetup

   14:50Next start
1 h : 10 min

   0%

Töltőüzem start kijelzése Timer (időzítő) típus

A töltőüzem Timer (időzítő) típus start kijelzése a következő indulásig 
visszalévő időt mutatja, valamint az aktuális időt is kijelzi.

ü	Az adagoló folyamatok ezzel programozásra kerültek.

11.2.4.5  Az adagoló szivattyú indítása

Amennyiben a töltőüzem Start/Stop típus beállításra került:

1. Nyomjuk meg a Start gombot.

2. Nyomjuk meg ismételten a Start gombot.
4	Az adagoló szivattyú azonnal elkezd adagolni. Az eredő szállítótelje-

sítmény automatikusan kiszámításra kerül és a kijelzőn megjelenik.

ü	Az adagoló szivattyú elindul.

Amennyiben a töltőüzem Ext Start típus beállításra került:

1. Nyomjuk meg a Start gombot.

2. Vezessünk impulzusokat az adagoló szivattyú impulzus bemenetére. 
4	Az adagoló szivattyú azonnal elkezd adagolni. Az eredő szállítótelje-

sítmény automatikusan kiszámításra kerül és a kijelzőn megjelenik.

ü	Az adagoló szivattyú elindul.

Amennyiben a töltőüzem Intervallum típus beállításra került:

è	Nyomjuk meg a Start gombot.
4	Az adagoló szivattyú a beállított intervallum eléréséig visszalévő időt 

jelzi ki. Az idő letelétével a szivattyú adagolni kezd.

ü	Az adagoló szivattyú elindul.

Amennyiben a töltőüzem Timer (időzítő) típus beállításra került:

è	Nyomjuk meg a Start gombot.
4	Az adagoló szivattyú akkor kezd el adagolni, ha a hét valamelyik be-

állított napja és az egyik beállított start idő elérésre került.

ü	Az adagoló szivattyú elindul.

11.2.4.6  Az adagoló szivattyú leállítása

è	Nyomjuk meg a Stop billentyűt.

ü	Az adagoló szivattyú leállt.

11.2.5  Hálózati üzemmód (csak MAGDOS LP-Net esetén)

11.2.5.1  Üzemmód kiválasztása

1. Nyomjuk meg a Menü.

2. Válasszuk ki a  vagy   segítségével a Üzemmód menüpontot és 
nyomjuk meg az OK gombot.

3. Válasszuk ki a  vagy  segítségével a Hálózati üzem menüpon-
tot és nyomjuk meg az OK gombot.

4	Az adagoló szivattyú a Hálózati üzem startjelzését mutatja, és 
annak szimbólumát jelzi ki.

Ábra 50:  

Network mode

Menu Start

Liter
  h
   0%

0.00
Hálózati üzemmód start kijelzése

A Hálózati üzem üzemmódban az adagoló szivattyú löketfrekvenciája 
és löketszáma azon a jelen keresztül kerül vezérlésre, amely a hálózati 
csatlakozáson (Ethernet) fennáll. Ezen felül az ellenirányban minden hi-
baüzenet és státusz kijelzés továbbítható.

Ebben az üzemmódban további konfigurációt elvégezni már nem kell.

Az IP címet azonban meg kell adni ill. ellenőrizni kell (lásd ehhez a 
10.7.11 „„IP cím“ menüpont beállítása (csak LP-Net)“ a 33 oldalon fe-
jezetet)
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Azt Ethernet hálózatban való egyértelmű azonosításhoz az adagoló szi-
vattyú rendelkezik egy - az egész világon érvényes és csak egyszer ki-
adott - MAC számmal „00-C0-3D-00-27-8B“). Az azonosítás céljából egy 
erre építendő TCP/IP hálózatban az adagoló szivattyúnak egy rögzített IP 
számmal kell rendelkeznie „169.254.55.114“). Az IP számot a helyi háló-
zati admin adja ki. Automatikus számkiadáshoz szükséges DHCP funkció 
nem áll rendelkezésre.

Amennyiben több szivattyút üzemeltetünk egy hálózatban, akkor azok IP 
számait a megkülönböztetéshez és egyértelmű címzéshez egymással 
össze kell hangolni.

A TCP/IP csomagoknak a MODBUS TCP/IP protokoll szerint kell történniük 
és azok pl. egy többcsatornás TOPAX DX Net-ről, egy Ethernet-képes 
SPS-ről vagy egy PC-állomásról küldhetők és fogadhatók. 

Az adagoló szivattyú csak egy helyi TCP/IP hálózatban (nem Gateway-en 
keresztül) üzemeltethető.

Az adagoló szivattyú felügyeli a hálózati csatlakoztatást. Amennyiben 
csomagok kimaradnak, az adagoló szivattyú automatikusan leállítja az 
adagolást. Az SPS-nek ill. PC-állomásnak ezért az adagoló szivattyúval 
folyamatosan, egy másodperces időközön belül kapcsolatba kell tudniuk 
lépni.

Az adagoló szivattyúba webserver van beépítve. A hálózati csatlakozás 
ellenőrzésére a webserver felinstallált webkeresővel (browser) ellátott 
PC-n keresztül vezérelhető és az aktuális szállítóteljesítmény kiolvasható. 
A címzés az IP-címen keresztül történik.

11.3  Külső be/ki az engedélyező bemeneten keresztül

A kiválasztott üzemmódtól függetlenül az adagoló szivattyú az engedé-
lyező bemenet kapcsoló kontaktján keresztül indítható vagy leállítható.

Amennyiben a funkciót leállítottuk, akkor a kiválasztott üzemmódban az 
engedélyező bemenet konfigurálásának szimbóluma kerül kijelzésre.

Ábra 51:  

Analog input

Menu Start

Liter
  h
   0%

0.00
Setup

Analóg bemenet start kijelzése nyitott kontakt szimbólummal

11.3.1  Adagoló szivattyú indítása

Ha a Frei = kontakt beállításra került:

è	Zárjuk a kapcsoló kontaktot az engedélyező bemeneten.

ü	Az adagoló szivattyú elindul.

Ha a Frei = nyitott beállításra került:

è	Nyissuk a kapcsoló kontaktot az engedélyező bemeneten.

ü	Az adagoló szivattyú elindul.

11.3.2  Az adagoló szivattyú leállítása

Ha a Frei = kontakt beállításra került:

è	Nyissuk a kapcsoló kontaktot az engedélyező bemeneten.

ü	Az adagoló szivattyú leállt.

Ha a Frei = nyitott beállításra került:

è	Zárjuk a kapcsoló kontaktot az engedélyező bemeneten.

ü	Az adagoló szivattyú leállt.

i Az adagoló szivattyú külső lekapcsolására nem történik hiba-
üzenet.

11.4  Üzemen kívül helyezés

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Állítsuk le az adagoló szivattyút a kiválasztott üzemmódnak megfele-
lően.

2. Az adagoló szivattyú csatlakozó dugóját válasszuk le a tápfeszültség 
hálózatról.

3. Válasszunk le minden elektromos csatlakozást.

4. Nyomásmentesítsük a hidraulikus alkatrészeket.

5. Oldjunk meg minden hidraulikus csatlakozót az adagoló szivattyún.

6. Ürítsük le az adagolófejet.

7. Távolítsuk el az adagolófejből az adagolt közeg maradványait és öb-
lítsük ki a szelepeket megfelelő öblítő szerrel. Győződjön meg arról, 
hogy az öblítőszer kompatibilis az adagolóközeggel.

ü	Az adagoló szivattyú üzemen kívül van helyezve.

11.5  Leállítás vészhelyzetben
n	Vészhelyzetben az adagoló szivattyút a tápfeszültségi hálózatról 

azonnal le kell választani vagy a készülékoldalon installált vészleállító 
gombot kell működtetni.

n	A baleset fajtájától függően minden hidraulikus csatlakozást nyomás-
mentesíteni kell vagy el kell zárni az adagolt közeg kilépésnek meg-
akadályozása céljából.

n	Az adagoló szivattyú biztonsági adatlapjában foglaltakat feltétlenül fi-
gyelembe kell venni.

11.6  Tárolás

A szakszerű tárolás nagyban megnöveli a szivattyú élettartamát. Az olyan 
negatív behatások, mint pl. extrém hőmérsékletek, magas nedvesség, 
por, vegyszerek, stb., minden esetben kerülendők.

Gondoskodjunk lehetőleg ideális tárolási feltételekről:

n	A tárolási hely legyen hűvös, száraz, pormentes és megfelelően szel-
lőztetett

n	A hőmérséklet legyen + 2°C és + 40°C között (PP- és PVDF adagoló-
fejek esetén + 2°C és + 60°C között)

n	A relatív légnedvesség ne legyen 90 % felett

11.7  Szállítás
Végezzük el a következő műveleteket:

n	A készüléket alaposan meg kell tisztítani. Veszélyes adagolt közeg 
esetén ezen felül közömbösíteni és dekontaminálni is kell.

n	Minden tartozékot le kell szerelni.
n	Minden nyílást le kell zárni, hogy a készülékbe idegen test ne kerül-

hessen.
n	Az adagoló szivattyút megfelelő csomagolásban, lehetőleg az eredeti 

csomagolásban kell szállíttatni.
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A gyártóhoz történő visszaküldés esetén vegyük figyelembe a 17 „Fedd-
hetetlenségi nyilatkozat“ a 55 oldalonoldalon és 18 „Garancia Kére-
lem“ a 56 oldalonoldalon fejezetekben foglaltakat.

11.8  Régi készülék megsemmisítése
n	A készüléket alaposan meg kell tisztítani. Veszélyes adagolt közeg 

esetén ezen felül közömbösíteni és dekontaminálni is kell.
n	Az adagolt közeg maradékait szakszerűen kell kezelni és tárolni.
n	Az adagoló szivattyút a helyileg érvényes törvényi előírásoknak és 

rendelkezéseknek megfelelően kell üzemen kívül helyezni és meg-
semmisíteni. Nem tartozik a háztartási szemétbe !
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12 Karbantartás
Adagolószivattyúk a legnagyobb minőségi követelmények alapján előállí-
tott készülékek, hosszú élettartammal. Mégis érintve vannak egypár 
üzemszerű kopó részek (pl. membránok, szelepülékek, szelepgolyók). A 
biztonságos tartós üzemeléshez rendszeres vizuális ellenőrzés szüksé-
ges. Az adagolószivattyú rendszeres karbantartása véd az üzemelés 
megszakadásától.

VESZÉLY!

Áramütés általi életveszély!
A feszültség alatt álló alkatrészek halálos sérülésekhez vezethetnek.

ð	Mielőtt karbantartási munkákat kezdenénk végezni, az adagoló szi-
vattyút a feszültség hálózatról feltétlenül le kell választani.

ð	Biztosítsuk az adagoló szivattyút véletlenszerű elindítás ellen.

FIGYELMEZTETÉS

Az adagolt közegek mart sérülést vagy égési behatást, 
gyulladást okozhatnak!
Az adagolófejen, szelepeken és csatlakozásokon végzett munkák során 
az adagolt közeggel közvetlenül érintkezésbe kerülhetünk.

ð	Viseljünk megfelelő személyi védőfelszerelést.

ð	Öblítsük ki az adagoló szivattyút veszélytelen, semleges folyadékkal 
(pl. vízzel).

ð	Nyomásmentesítsük a hidraulikus alkatrészeket.

ð	Soha ne nézzünk bele eldugult vezetékek és szelepek nyitott vége-
ibe.

FIGYELMEZTETÉS

Az adagolt közegek mart sérülést vagy égési behatást, 
gyulladást okozhatnak!
A hálózati tápfeszültség csatlakoztatása után az adagolófejben maradó 
közeg kifröccsenhet.

ð	A feszültség alá helyezés előtt minden hidraulikus alkatrészt meg-
felelően csatlakoztatni kell.

ð	Ellenőrizzük, hogy minden csavarkapcsolatot előírásszerűen meg-
húztunk-e és jól zárnak-e.

VIGYÁZAT

Személyi és anyagi károk veszélye!
Az adagoló szivattyú a névleges nyomásértékének többszörösét képes 
előállítani. Anyaghiba vagy kopás miatt az adagolófejben, csatlakoztató 
vezetékekben vagy az alkalmazott tömítésekben, az adagolt közeg ki-
léphet.

ð	Végezzük a karbantartási munkálatokat az ajánlott karbantartási 
intervallumoknak megfelelően.

12.1  Karbantartási intervallumok

Ebben a táblázatban egy áttekintés található az elvégzendő karbantartási 
munkákról és azok intervallumairól. Ezen munkákra vonatkozó eljárási 
útmutató a következő fejezetekben olvasható.

Elvégzendő karbantartás Gyakoriság

Csővezetékek szilárd alapjának 
vizsgálata

Rendszeresen

Szívó- és nyomószelep szilárd ülé-
kének vizsgálata

Rendszeresen

Szívó- és nyomószelep tisztítása Rendszeresen

Elektromos csatlakozások sértet-
lenségének vizsgálata

Rendszeresen

Adagolófej csavarjainak meghúzá-
sa

n	Rendszeresen
n	Első ízben történő üzembe 

helyezés előtt
n	Minden membráncsere után

Membránok szivárgás- ill. repedés, 
szakadásvizsgálata

Rendszeresen (amennyiben szi-
várgásellenőrzést nem installál-
tunk)

Installált tartozékok rendelte-
tésszerű funkcióinak vizsgálata

Rendszeresen

Adagolószivattyú szokatlan üzem-
zaj, hőmérséklet vagy szag vizsgá-
lata

Rendszeresen

Kopó alkatrészek (membránok, 
szelepek, tömítések, stb.) cseréje

El nem fogadható kopási mérték 
felismerhető fellépésekor

Adagolószivattyú öblítése és tisztí-
tása

n	Membráncsere előtt
n	Hosszútávú üzemen kívül he-

lyezés előtt
n	Agresszív, ragadó, kristály-

képző vagy szennyező folya-
dékok szállítása után

Táblázat 47:  Karbantartási tudnivalók és intervallumok
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12.2  Adagolófej csavarjainak meghúzása

è	Húzzuk utána az adagolófej-csavarokat nyomatékkulccsal, ke-
resztirányban.

A szükséges nyomaték 180 Ncm.

12.3  Membráncsere

1

43

2

5

Ábra 52:  Membránok és adagolófej robbantott ábrája

12.3.1  Régi membránok kiszerelése

Eljárás feltétele:

ü	Az adagoló szivattyú a tápfeszültségről le lett választva.

ü	A berendezés hidraulikus alkatrészei nyomástalanítva lettek.

ü	Öblítsük ki az adagoló szivattyút veszélytelen, semleges folyadékkal 
(pl. vízzel).

Végezzük el a következő műveleteket:

1. Csavarozzuk ki az adagolófej négy csavarját (5) egy megfelelő szer-
számmal (3-as belső kulcsnyílás) és vegyük le az adagolófejet (4).

2. Hajlítsuk enyhén felfelé a membránt (3) egy fogó segítségével a pe-
reménél és az órajárással ellentétes irányban csavarjuk ki.

12.3.2  Helyezzük be az új membránt.

Eljárás feltétele:

ü	A membránrúd (2) és membránkarima (1) alaposan meg lett tisztítva, 
hogy az új membránt az adagolt közeg maradványai ne károsítsák.

ü	A membrán menetére (3) egy kis zsírt kell felvinni (pl. Molykote Long-
term W2).

1. Csavarjuk be a membránt kézzel (3) az órajárással megegyező irány-
ban a membránrúdra egészen annak biztos felfekvéséig.

2. Hozzuk az adagolófejet megfelelő pozícióba és helyezzük be a négy 
csavart. A csavarokat először gyengéden húzzuk meg. A csavarokat 
ezután már erősen húzzuk meg keresztirányban, pl. balra fent–jobb-
ra lent – jobbra fent – balra lent.

TUDNIVALÓ!

Adagolófej sérülése / Membránok tömítetlensége
Ha a csavarokat esetleg túl erősen húzzuk meg, az adagolófej sérülé-
séhez vezethet. A túl gyenge meghúzás ugyanakkor a membrán tömí-
tetlenségét és ezzel a funkció nem megfelelő voltát eredményezi.

ð	Húzzuk meg a csavarokat 180 Ncm nyomatékkal.

ü	A membráncsere ezzel végrehajtásra került.

i Az adagolószivattyún történő membráncserekor vagy más al-
katrészek kicserélésekor szükségessé válhat az adagolószi-
vattyú újra állítása.

12.4  Szívó- és nyomószelep tisztítása

Az elszennyeződött szelepek hátrányosan befolyásolják az adagolási 
pontosságot, ezért a szelepeket rendszeresen tisztítani kell.

A szelep cseréje műanyag adagolófejek esetén a komplett adagolófej 
cseréjével történik.
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13 Zavar analízis
A következőkben a készülék, ill. berendezés zavar- ill. hibaforrásainak 
megszűntetésére vonatkozó tudnivalók szerepelnek. Amennyiben nem 
sikerülne a szóban forgó hibát vagy zavart elhárítanunk, akkor további 
rendelkezések érdekében lépjünk kapcsolatba a gyártóval vagy az ada-
golószivattyút küldjük be javításra.

13.1  Adagolószivattyú nem szállít vagy csak keveset.

Lehetséges okok Tennivalók a feloldáshoz

Helytelen adagoló szivattyút 
választottunk ki

è	Ellenőrizzük az adagoló szivattyú 
műszaki adatait és adott esetben 
válasszunk nagyobb szállítótelje-
sítményű típust.

A szelep tömítetlen vagy eldu-
gult

è	Szelepeket kitisztítani és adago-
lószivattyút lelégteleníteni.

è	Húzzuk meg a csavarokat.

A szelep rosszul lett beszerel-
ve.

è	Szelepeket újra összeszerelni. 
Közben figyelni kell arra, hogy a 
szelepgolyók a szelepüléken le-
gyenek.

A szelep károsodott (pl. szelp-
golyók)

è	Cseréljük ki a károsodott alkatré-
szeket vagy szereljünk be új sze-
lepet.

A szívóvezeték tömítettsége 
nem megfelelő.

è	Tömítsük a nem megfelelő tömí-
tettségű helyeket vagy cseréljük 
ki az alkatrészeket.

A szívóvezeték eldugult (pl. 
szita a lábszelepben)

è	Tisztítsuk meg a szívóvezetéket.

Elzárt zárószelepek è	Nyissuk meg a zárószelepeket. 
Vizsgáljuk meg az adagoló szi-
vattyút, hogy esetleg nem sé-
rült-e.

Szívómagasság túl nagy è	Állítsuk az adagoló szivattyút táp-
ellátásra ill. csökkentsük a szívó-
magasságot.

è	Felszívó segítséget beépíteni.

Viszkozitás túl nagy è	Csökkentsük az adagolt közeg 
koncentrációját ill. növeljük a hő-
mérsékletét.

è	Rugóterhelésű szelepeket beépí-
teni.

è	Vezeték átmérőjét megnagyobbí-
tani.

Az áramellátás megszakadt è	Állítsuk újra az áramellátást.

Az adagoló szivattyú elektro-
mos adatai a hálózati adatok-
kal nem egyeznek.

è	Ellenőrizzük az elektromos instal-
lációt.

Táblázat 48:   A hiba fajtája: Adagolószivattyú nem szállít vagy csak keveset.

Lehetséges okok Tennivalók a feloldáshoz

Az ellennyomás túl nagy (a 
szivattyú nyomás-csatlakoz-
tatásánál mérve).

è	Eltömődött lelőhelyet kitisztítani.

è	Nyomáscsúcsot a hosszú vezeték 
okaként egy pulzáláscsillapító be-
építésével csökkenteni.

è	Biztonsági szelepeket üzemelés 
közben ellenőrizni.

Táblázat 48:   A hiba fajtája: Adagolószivattyú nem szállít vagy csak keveset.

13.2  Az adagoló szivattyú nem szív fel.

Lehetséges okok Tennivalók a feloldáshoz

A szelep tömítetlen vagy eldu-
gult

è	Szelepeket kitisztítani és adago-
lószivattyút lelégteleníteni.

è	Húzzuk meg a csavarokat.

A szelep rosszul lett beszerel-
ve.

è	Szelepeket újra összeszerelni. 
Közben figyelni kell arra, hogy a 
szelepgolyók a szelepüléken le-
gyenek.

A szelep károsodott (pl. szelp-
golyók)

è	Cseréljük ki a károsodott alkatré-
szeket vagy szereljünk be új sze-
lepet.

A szívóvezeték tömítettsége 
nem megfelelő.

è	Tömítsük a nem megfelelő tömí-
tettségű helyeket vagy cseréljük 
ki az alkatrészeket.

A szívóvezeték eldugult (pl. 
szita a lábszelepben)

è	Tisztítsuk meg a szívóvezetéket.

Elzárt zárószelepek è	Nyissuk meg a zárószelepeket. 
Vizsgáljuk meg az adagoló szi-
vattyút, hogy esetleg nem sé-
rült-e.

Szívómagasság túl nagy è	Állítsuk az adagoló szivattyút táp-
ellátásra ill. csökkentsük a szívó-
magasságot.

è	Felszívó segítséget beépíteni.

Viszkozitás túl nagy è	Csökkentsük az adagolt közeg 
koncentrációját ill. növeljük a hő-
mérsékletét.

è	Rugóterhelésű szelepeket beépí-
teni.

è	Vezeték átmérőjét megnagyobbí-
tani.

Az áramellátás megszakadt è	Állítsuk újra az áramellátást.

Táblázat 49:   A hiba fajtája: Az adagoló szivattyú nem szív fel.
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Lehetséges okok Tennivalók a feloldáshoz

Szelepek szárazak è	Nedvesítse meg az adagolófejet 
és a szelepeket.

è	Szellőztesse ki az adagolófejet.

Levegő a szívóvezetékben és 
egyidejűleg nyomás a nyomó-
szelepen

è	Légtelenítsük az adagolófejet ill. 
vezetékeket.

Táblázat 49:   A hiba fajtája: Az adagoló szivattyú nem szív fel.

13.3  A szállítóáram ingadozik

Lehetséges okok Tennivalók a feloldáshoz

A szelep tömítetlen vagy 
eldugult

è	Szelepeket kitisztítani és 
adagolószivattyút lelégteleníteni.

è	Húzzuk meg a csavarokat.

A szelep károsodott (pl. 
szelpgolyók)

è	Cseréljük ki a károsodott 
alkatrészeket vagy szereljünk be 
új szelepet.

A szívóvezeték tömítettsége 
nem megfelelő.

è	Tömítsük a nem megfelelő 
tömítettségű helyeket vagy 
cseréljük ki az alkatrészeket.

A szívóvezeték eldugult (pl. 
szita a lábszelepben)

è	Tisztítsuk meg a szívóvezetéket.

Viszkozitás túl nagy è	Csökkentsük az adagolt közeg 
koncentrációját ill. növeljük a 
hőmérsékletét.

è	Rugóterhelésű szelepeket 
beépíteni.

è	Vezeték átmérőjét megnagyobbí-
tani.

Az adagoló szivattyú 
elektromos adatai a hálózati 
adatokkal nem egyeznek.

è	Ellenőrizzük az elektromos 
installációt.

A szívóoldali nyomás túl nagy 
(az adagoló szivattyú 
akadozik)

è	Szereljünk be nyomástartó 
szelepet a nyomóvezetékbe.

Nyomáscsúcsok keletkeznek 
a gyorsulás következtében 
hosszú szívóvezetékek esetén

è	Installáljunk szívónyomás-sza-
bályzót.

Táblázat 50:   A hiba fajtája: A szállítóáram ingadozik

Lehetséges okok Tennivalók a feloldáshoz

Pontatlan adagolás történik a 
változó pozitív és negatív 
tápmagasságok következté-
ben

è	Installáljunk szívónyomás-sza-
bályzót.

Az ellennyomás túl nagy (a 
szivattyú nyomás-csatlakoz-
tatásánál mérve).

è	Eltömődött lelőhelyet kitisztítani.

è	Nyomáscsúcsot a hosszú vezeték 
okaként egy pulzáláscsillapító 
beépítésével csökkenteni.

è	Biztonsági szelepeket üzemelés 
közben ellenőrizni.

Táblázat 50:   A hiba fajtája: A szállítóáram ingadozik

13.4  Nincs löketmozgás

Lehetséges okok Tennivalók a feloldáshoz

Tavaszi lemez törött è	Lépjünk kapcsolatba a gyártóval.

Az áramellátás megszakadt è	Állítsuk újra az áramellátást.

Az adagoló szivattyú 
elektromos adatai a hálózati 
adatokkal nem egyeznek.

è	Ellenőrizzük az elektromos 
installációt.

Nyomáscsúcsok keletkeznek 
a gyorsulás következtében 
hosszú szívóvezetékek esetén

è	Installáljunk szívónyomás-sza-
bályzót.

Az ellennyomás túl nagy (a 
szivattyú nyomás-csatlakoz-
tatásánál mérve).

è	Eltömődött lelőhelyet kitisztítani.

è	Nyomáscsúcsot a hosszú vezeték 
okaként egy pulzáláscsillapító 
beépítésével csökkenteni.

è	Biztonsági szelepeket üzemelés 
közben ellenőrizni.

Táblázat 51:   A hiba fajtája: Nincs löketmozgás

13.5  Adagolószivattyú túl sokat szállít

Lehetséges okok Tennivalók a feloldáshoz

A szívóoldali nyomás túl nagy 
(az adagoló szivattyú akado-
zik)

è	Szereljünk be nyomástartó szele-
pet a nyomóvezetékbe.

Nyomáscsúcsok keletkeznek 
a gyorsulás következtében 
hosszú szívóvezetékek esetén

è	Installáljunk szívónyomás-sza-
bályzót.

Táblázat 52:  A hiba fajtája: Adagolószivattyú túl sokat szállít
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13.6  Membrán szakadt, ill. túl gyakran repedezik

Lehetséges okok Tennivalók a feloldáshoz

Elzárt zárószelepek è	Nyissuk meg a zárószelepeket. 
Vizsgáljuk meg az adagoló 
szivattyút, hogy esetleg nem 
sérült-e.

Nyomáscsúcsok keletkeznek 
a gyorsulás következtében 
hosszú szívóvezetékek esetén

è	Installáljunk szívónyomás-sza-
bályzót.

A használt anyagok az 
alkalmazott szállított 
közeghez nem megfelelők

è	Ellenőrizzük az anyagok 
összeférhetőségét.

Membrán nem lett ütközésig 
a membránrúdba becsava-
rozva.

è	Új membránokat ütközésig 
becsavarni.

Az ellennyomás túl nagy (a 
szivattyú nyomás-csatlakoz-
tatásánál mérve).

è	Eltömődött lelőhelyet kitisztítani.

è	Nyomáscsúcsot a hosszú vezeték 
okaként egy pulzáláscsillapító 
beépítésével csökkenteni.

è	Biztonsági szelepeket üzemelés 
közben ellenőrizni.

Közegüledék az adagolófej-
ben

è	Adagolófej öblítésének megterve-
zése.

Táblázat 53:   A hiba fajtája: Membrán szakadt, ill. túl gyakran repedezik
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13.7  A vezérlés üzeneteinek listája

Display kijelzőn
Megnevezés az 
"Üzenetek" 
menüben

Leírás Üzenetek menü 
hibakód

Adagoló 
szivattyú 
leállása

Zavarjelző relé

-
A szivattyú újraindítá-
sa

Visszaállítás a gyári beállításokra #00 Igen Nem

Tartály minimum Szint minimum

Szintellenőrzés Üzenetek

#01 Nem Igen

Tartály üres
Szint nem érzékelhe-
tő

#02 Igen Igen

Flowcon hiba Adagolásellenőrzés
A Flowcon a löketeket hibásan küldi
Az adagoló szivattyú tovább működik

#05 Nem Igen

Flowcon stop Adagolásellenőrzés
A Flowcon a löketeket hibásan küldi
Az adagoló szivattyú leállt 

#05 Igen Igen

Engedélyező beme-
net stop

Nincs külső 
engedélyezés

Az adagoló szivattyú külső Be/Ki 
parancsra vár

#06 Igen Nem

Membránszakadás 
stop

Membránszakadás
A szivárgásérzékelő szonda memb-
ránszakadást jelez

#07 Igen Igen

Analógbemenet 
hiba

20 mA bemeneti hiba
Az analóg bemeneten nincs jel vagy 
hibás jel van

#08 Igen Igen

Stop Manuális stop
Az adagoló szivattyút a felhasználó 
állította le

#09 Igen Igen

Setup-hiba
Általános készülékhi-
ba

Belső hardverhiba #10 Igen Igen

Hub-hiba
Általános készülékhi-
ba

Belső hardverhiba #10 Nem Igen

-
Túl magas hőmérsék-
let

Hőmérsékletellenőrzés #11 Igen Igen

Offline Offline
A hálózati üzemben nincs jel vagy az 
adatátvitel hibás

#12 Igen Igen

Telep (akkumulá-
tor) hiba

Óra-telep
Óraidő hiba, mely a töltés üzemmódban 
Timer (időzítő) típus esetén leállítja az 
adagoló szivattyút

#13 Igen Igen

Lökettároló 
maximumon

Lökettároló megtelt A lökettároló túl kicsire van méretezve #14 Nem Nem

Tápfeszültség hiba Feszültség ellátás Feszültségtúllépés #15 Igen Igen

-
Hibaüzenet lista 
törölve

Üzenetek listájának törlése #18 Nem Nem

Táblázat 54:  A vezérlés üzeneteinek listája
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14 Pótalkatrészek

1

3

2

Ábra 53:  Pótalkatrész készletek MAGDOS LK/LP 2, 5, 10 (adagolófej műanyagból)

3

2

1

Ábra 54:  Pótalkatrész készletek MAGDOS LK/LP 2, 5, 10 (adagolófej nemesacélból (1.4571))

Komplett karbantartáshoz szükséges készletek:

n	1 pótalkatrész szett membrán
n	1 pótalkatrész szett adagolófej, szelepekkel együtt

14.1  Pótalkatrész szett membrán

A membrán pótalkatrész készlet a következőkből áll:

n	1 Membrán (1)
n	1 készlet adagolófej-csavar (3)

Membrán szett Készülékméret

05, 1

2, 4

6, 10, 15

14.2  1 pótalkatrész szett adagolófej, szelepekkel együtt

Az adagolófej pótalkatrész készlet csavarokkal együtt a következőkből áll:

n	Adagolófej (2)
n	Szelepek
n	1 készlet adagolófej-csavar (3)

PVC Készülékméret

Kerámia/PVDF/FPM
(Golyó/szelepülék/tömí-
tések)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

PP Készülékméret

Kerámia/PVDF/FPM
(Golyó/szelepülék/tömí-
tések)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

PVDF Készülékméret

PTFE/PVDF/FPM
(Golyó/szelepülék/tömí-
tések)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

Nemesacél (1.4571) Készülékméret

Acél/Acél/FPM
(Golyó/szelepülék/tömí-
tések)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

i További készletek számos anyagkombinációban találhatók a 
Lutz-Jesco GmbH aktuális árjegyzékében.
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15 Jelleggörbék
Ez a fejezet iránymutatást ad arra vonatkozólag, hogy az adagoló szivattyú milyen ellennyomás esetén milyen szállítóteljesítményt képes létrehozni. 
Ezek a szállítóteljesítmények a gyártó vizsgálóállomásain kerültek meghatározásra. A szállítóteljesítmények 20 °C (68 °F) vízre érvényesek, 100 % lö-
ketfrekvencia esetén. Közeg (sűrűség és viszkozitás) és hőmérséklet megváltoztatják a szállítási teljesítményt. Mivel ezek a feltételek minden felhasz-
nálási helyen eltérőek, ezért ajánlott az adagoló szivattyút a helyszínen literezéssel kimérni.
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16 EU – Egyezőségi nyilatkozat

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(NL) EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende Lutz-Jesco GmbH, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in 
overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering 
aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.

(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives CE 
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation. 
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.

(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão 
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas. 
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.

(EN) EC Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EC regulations 
due to the concept and design of the version sold by us. 
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.

(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a conti-
nuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación. 
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.

2006/42/EG, 2014/30/EU

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protective aims of the Low Voltage Directive 2014/35/EU were adhered to in accordance 
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

EG-Richtlinien:
EC directives:

DIN EN ISO 12100:2011-03, DIN EN 809:2012-10 
DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

Lutz-Jesco GmbHDokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Bezeichnung des Gerätes:

Descripción de la mercancía:

Description of the unit:

Omschrijving van het apparaat:

Désignation du matériel:

Designação do aparelho:

Magnet-Membrandosierpumpe

Bomba dosificadora magnética de membrana

Solenoid diaphragm dosing pump

Magneet Membraandoseerpomp

Pompe doseuse à membrane magnétique

Bomba doseadora de membrana magnética

MAGDOS LK 05 – 15 
MAGDOS LP 05 – 15

Typ:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.01.2017

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany
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17 Feddhetetlenségi nyilatkozat
Kérjük, másolja le a nyilatkozatot, helyezze a csomagolás külsejére és a 
készülékkel együtt küldje el!

Declaration of no objection
Please fill out a separate form for each appliance!

We forward the following device for repairs:

Device and device type: ................................................................ Part-no.:...................................................................................

Order No.: ..................................................................................... Date of delivery: .......................................................................

Reason for repair: ......................................................................................................................................................................................

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

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

Dosing medium

Description: .................................................................................. Irritating: Yes  No

Properties: .................................................................................... Corrosive: Yes  No

We hereby certify, that the product has been cleaned thoroughly inside and outside before returning, that it is free from hazardous 
material (i.e. chemical, biological, toxic, flammable, and radioactive material) and that the lubricant has been drained.

If the manufacturer finds it necessary to carry out further cleaning work, we accept the charge will be made to us.

We assure that the aforementioned information is correct and complete and that the unit is dispatched according to the legal 
requirements.

Company / address:...................................................................... Phone:......................................................................................

..................................................................................................... Fax:..........................................................................................

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

Customer No.:............................................................................... Contact person: ........................................................................

Date, Signature:............................................................................
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Warranty claim
Please copy and send it back with the unit!

If the device breaks down within the period of warranty, please return it in a cleaned condition with the complete warranty claim.

Sender

Company: ............................................................................................................... Phone: .................................. Date: ..........................

Address: ....................................................................................................................................................................................................

Contact person: .........................................................................................................................................................................................

Manufacturer order no.: .......................................................................................... Date of delivery: .........................................................

Device type: ............................................................................................................ Serial number: ...........................................................

Nominal capacity / nominal pressure: .........................................................................................................................................................

Description of fault:.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Service conditions of the device
Point of use / system designation:...............................................................................................................................................................

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

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

Accessories used (suction line etc.):............................................................................................................................................................

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

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

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

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

Commissioning (date): ................................................................................................................................................................................

Duty period (approx. operating hours): ........................................................................................................................................................

Please describe the specific installation and enclose a simple drawing or picture of the chemical feed system, showing materials of const-
ruction, diameters, lengths and heights of suction and discharge lines.
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