
Översättning av originalbruksanvisning

© Lutz-Jesco GmbH 2022

BA-10020-10-V08

Magnet-membrandoseringspump
MAGDOS LK/LP
Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen!

Maskinägaren ansvarar för installations- och manövreringsfel!





Innehållsförteckning 3© Lutz-Jesco GmbH 2022
Med förbehåll för tekniska ändringar
220712

BA-10020-10-V08

Magnet-membrandoseringspump MAGDOS LK/LP Bruksanvisning

Innehållsförteckning
1 Information till läsaren ......................................................4

1.1  Allmän likabehandling ..............................................................4
1.2  Signalordens innebörd .............................................................4
1.3  Varningsmärkenas innebörd .....................................................4
1.4  Markering av varningsinformation ............................................4
1.5  Markering av handlingsanvisningar ..........................................4

2 Säkerhet .............................................................................5
2.1  Allmänna varningsanvisningar..................................................5
2.2  Faror vid underlåtenhet att beakta säkerhetsanvisningar ..........6
2.3  Säkerhetsmedvetet arbete .......................................................6
2.4  Personlig skyddsutrustning ......................................................6
2.5  Personalkvalifikationer .............................................................6

3 Avsedd användning............................................................8
3.1  Information om produktansvar .................................................8
3.2  Användningssyfte ....................................................................8
3.3  Enhetsrevision .........................................................................8
3.4  Principer ..................................................................................8
3.5  Otillåtna doseringsmedier ........................................................8
3.6  Förutsebar felaktig användning ................................................8

4 Produktbeskrivning .........................................................10
4.1  Egenskaper ...........................................................................10
4.2  Leveransomfång ....................................................................10
4.3  Doseringspumpens konstruktion ............................................10
4.4  Funktionsbeskrivning .............................................................11
4.5  Typskylt .................................................................................11

5 Tekniska data ...................................................................12
5.1  Matningseffektdata ................................................................12
5.2  Driftförhållanden och gränser .................................................12
5.3  Elektriska uppgifter ................................................................13
5.4  Övriga uppgifter .....................................................................14

6 Mått ..................................................................................15
6.1  MAGDOS LK/LP med doseringshuvud av PVC, PP eller PVDF ....15
6.2  MAGDOS LK/LP med doseringshuvud av rostfritt stål ..............16

7 Montera doseringspumpen .............................................17
7.1  Uppställningsanvisningar .......................................................17
7.2  Montageexempel ...................................................................17

8 Hydraulinstallation ..........................................................18
8.1  Systemets dimensionering .....................................................18
8.2  Systemets rördragning ...........................................................18
8.3  Riktning av doseringshuvudet ................................................19
8.4  Hydraulanslutningar ...............................................................19
8.5  Ansluta läckageavledning ......................................................20
8.6  Anslut avluftningen av doseringshuvudet ................................20
8.7  Hydraultillbehör .....................................................................20

9 Elinstallation ....................................................................23
9.1  Principer ................................................................................23
9.2  Beskrivning av anslutningsuttagen .........................................23

10 Manövrering .....................................................................27
10.1  Status pumpar .....................................................................27
10.2  Styrningens manöverelement ...............................................27

10.3  Förklaring av menynavigeringen ..........................................28
10.4  Förklaring av menysymboler ................................................28
10.5  Menyinställningar vid första idrifttagning ..............................28
10.6  Huvudmeny .........................................................................29
10.7  Systeminställning ................................................................29
10.8  Information om doseringspumpen ........................................33
10.9  Meddelande för styrningen (bara LP) ....................................34

11 Drift ..................................................................................35
11.1  Idrifttagning av doseringspumpen ........................................35
11.2  Driftsätt ...............................................................................36
11.3  Extern till/från-koppling via frigivningsingång .......................43
11.4  Urdrifttagning av doseringspumpen ......................................44
11.5  Stopp i en nödsituation .........................................................44
11.6  Lagring ................................................................................44
11.7  Transport .............................................................................44
11.8  Avfallshantering av kasserad enhet ......................................44

12 Underhåll ..........................................................................45
12.1  Underhållsintervall ...............................................................45
12.2  Efterdra skruvarna på doseringshuvudet ..............................45
12.3  Byta membran .....................................................................46
12.4  Rengöra sug- och tryckventil ................................................46

13 Störningsanalys ...............................................................47
13.1  Doseringspumpen matar inte alls eller för lite .......................47
13.2  Doseringspumpen suger inte................................................47
13.3  Matningsströmmen fluktuerar ..............................................47
13.4  Ingen slagrörelse .................................................................48
13.5  Doseringspumpen matar för mycket .....................................48
13.6  Membranet trasigt eller går sönder för ofta ...........................48
13.7  Lista över meddelanden från styrningen ...............................49

14 Reservdelar ......................................................................50
14.1  Reservdelssats membran.....................................................50
14.2  Reservdelssats doseringshuvud inklusive ventiler.................50

15 Matningskaraktäristik .....................................................51

16 EU-försäkran om överensstämmelse ..............................52

17 Försäkran om säkert skick ..............................................53

18 Garantiansökan ...............................................................54

19 Index .................................................................................55



Information till läsaren4 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-10020-10-V08

Magnet-membrandoseringspump MAGDOS LK/LP Bruksanvisning

1 Information till läsaren
Den här bruksanvisningen innehåller information och förhållningsregler 
för säker och avsedd användning av doseringspumpen MAGDOS LK/LP.

Beakta följande principer:

n	Läs igenom hela bruksanvisningen före idrifttagning av enheten.
n	Säkerställ att alla som arbetar med eller på doseringspumpen har läst 

bruksanvisningen och följer anvisningarna.
n	Behåll bruksanvisningen under doseringspumpens hela livslängd.
n	Se till att bruksanvisningen följer med om doseringspumpen byter 

ägare.

1.1  Allmän likabehandling

I den här bruksanvisningen används alltid hen om grammatiken kräver 
pronomen. På så sätt blir texten neutral och lätt att läsa. Alla tilltalas på 
samma sätt och inga hänsyn behöver tas till könstillhörighet.

1.2  Signalordens innebörd

I den här bruksanvisningen används olika signalord i kombination med 
varningsmärken. Signalord förtydligar hur allvarliga personskador som 
kan uppstå om faran ignoreras.

Signalord Betydelse

FARA
Betecknar en omedelbart hotande fara. Om infor-
mationen inte beaktas föreligger omedelbar risk 
för dödsfall eller mycket allvarliga personskador.

VARNING
Betecknar en situation som kan vara farlig. Om 
informationen inte beaktas kan dödsfall eller 
mycket allvarliga personskador inträffa.

FÖRSIKTIGHET
Betecknar en situation som kan vara farlig. Om 
informationen inte beaktas kan det leda till lindri-
ga personskador eller sakskador.

OBS Betecknar en fara som om den inte beaktas kan 
vara skadlig för maskinen och dess funktioner.

Tab. 1:  Signalordens innebörd

1.3  Varningsmärkenas innebörd
Varningsmärkena symboliserar typ av och källa till en hotande fara:

Varningsmärke Typ av fara

Farligt område

Fara på grund av elektrisk spänning

Fara på grund av frätande ämnen

Fara på grund av explosiva ämnen

Fara på grund av automatisk start

Fara på grund av elektromagnetisk strålning

Fara på grund av maskinskada eller funktions-
skada

Tab. 2:  Varningsmärkenas innebörd

1.4  Markering av varningsinformation
Varningsinformation ska hjälpa dig att identifiera faror och undvika nega-
tiva konsekvenser.

En varningsanvisning markeras så här:

Varningsmärke SIGNALORD

Beskrivning av faran.
Konsekvenser om den inte beaktas.

ð	Pilen markerar en försiktighetsåtgärd som måste vidtas för att un-
danröja en fara.

1.5  Markering av handlingsanvisningar
Så här markeras handlingsförutsättningar:

ü	En handlingsförutsättning som måste vara uppfylld innan du får börja 
med själva handlingsstegen.

@	En resurs såsom exempelvis ett verktyg eller hjälpmaterial som krävs 
för att kunna genomföra handlingsanvisningen.

Så här markeras handlingsanvisningar:

è	Enskilda handlingssteg som inte följs av ytterligare handlingssteg.
1. Första handlingssteg i en handlingsföljd.
2. Andra handlingssteg i en handlingsföljd.
4	Resultat av det föregående handlingssteget.

ü	Handlingen är avslutad och målet är uppnått.
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2 Säkerhet

2.1  Allmänna varningsanvisningar

Följande varningsanvisningar är avsedda att hjälpa dig eliminera faror 
som kan uppstå vid hantering av doseringspumpen. Åtgärder för att un-
danröja faror gäller alltid, oberoende av konkreta handlingar.

Säkerhetsanvisningar som varnar för faror som kan uppstå vid specifika 
aktiviteter eller situationer finns i respektive underkapitel.

FARA

Livsfara på grund av elstötar!
Felaktigt anslutna, felplacerade och skadade kablar kan skada dig.

ð	Anslut endast utrustningen till ett jordat uttag som är säkrat med 
jordfelsbrytare.

ð	Byt omedelbart ut skadade kablar.

ð	Använd inte förlängningskablar.

ð	Gräv inte ner kablar.

ð	Fixera kablar för att skydda dem från att skadas av annan utrust-
ning.

FARA

Livsfara på grund av explosion!
Användning av doseringspumpar utan ATEX-certifiering i explosiva mil-
jöer kan leda till livsfarliga explosioner.

ð	Använd aldrig doseringspumpen i områden där det föreligger risk 
för explosion.

VARNING

Fara på grund av olämpliga material!
Materialen som används i doseringspumpen och i systemets hydraul-
delar måste vara avsedda för det doseringsmedium som används. Om 
så inte är fallet kan det leda till utträngande doseringsmedium.

ð	Kontrollera att de material som används lämpar sig för doserings-
mediet i fråga.

ð	Kontrollera att de smörjmedel, lim, tätningsmaterial o.s.v. som an-
vänds lämpar sig för doseringsmediet i fråga.

VARNING

Risk för frät- och brännskador på grund av doseringsme-
dier!
Vid arbeten på doseringshuvud, ventiler och anslutningar kan du kom-
ma i kontakt med doseringsmedier.

ð	Använd motsvarande personliga skyddsutrustning.

ð	Spola doseringspumpen med en ofarlig vätska (t.ex. vatten). Säker-
ställ att vätskan är kompatibel med doseringsmediet.

ð	Gör hydraulkomponenter tryckfria.

ð	Titta aldrig in i öppna ändar av igensatta ledningar och ventiler.

VARNING

Fara på grund av automatisk start!
När spänningsförsörjning har upprättats kan kvarvarande rester av 
doseringsmedier i doseringshuvudet spruta ut.

ð	Anslut doseringsledningarna innan du upprättar spänningsförsörj-
ningen.

ð	Kontrollera att alla skruvförband är ordentligt åtdragna och täta.

VARNING

Fara på grund av magnetiska strålning!
Magnet-membrandoseringspump avger under drift ett magnetiskt fält. 
Om man inte håller tillräckligt avstånd kan pacemakerfunktionen på-
verkas på ett skadligt sätt.

ð	Personer med pacemaker måste alltid hålla ett avstånd på minst 50 
cm från doseringspumpen.

FÖRSIKTIGHET

Fara vid byte av doseringsmedium!
Byte av doseringsmedium kan framkalla oväntade reaktioner och leda 
till person- eller sakskador.

ð	Rengör grundligt doseringspumpen och systemkomponenter som 
står i kontakt med mediet före byte av doseringsmedium.
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FÖRSIKTIGHET

Förhöjd olycksrisk på grund av bristande personalkvalifi-
kationer!
Doseringspumpar och tillbehör får bara installeras, manövreras och 
underhållas av personal med tillräckliga kvalifikationer. Otillräckliga 
kvalifikationer ökar risken för olyckor.

ð	Säkerställ att alla aktiviteter endast utförs av personer med motsva-
rande kvalifikationer.

ð	Se till att obehöriga inte får tillträde till systemet.

2.2  Faror vid underlåtenhet att beakta 
säkerhetsanvisningar

Om säkerhetsanvisningarna inte beaktas kan det leda till faror för perso-
ner, miljö och utrustning.

Detta kan konkret innebära följande:

n	Viktiga funktioner i doseringspump och system upphör att fungera
n	Föreskrivna metoder för underhåll och service kan inte användas
n	Fara för personer på grund av farliga doseringsmedier
n	Fara för miljön på grund av utläckande ämnen

2.3  Säkerhetsmedvetet arbete

Utöver de säkerhetsanvisningar som anges i den här bruksanvisningen 
gäller ytterligare säkerhetsbestämmelser som måste beaktas:

n	Olycksförebyggande föreskrifter
n	Säkerhets- och driftbestämmelser
n	Säkerhetsbestämmelser för hantering av farliga ämnen (särskilt sä-

kerhetsdatablad för doseringsmedier)
n	Miljöskyddsbestämmelser
n	Gällande standarder och lagar

2.4  Personlig skyddsutrustning

Beroende på hur farligt doseringsmediet är och vilken typ av arbete som 
ska utföras måste motsvarande skyddsutrustning användas. Information 
om vilken skyddsutrustning som krävs framgår av de olycksförebyggan-
de föreskrifterna och databladen för doseringsmedierna.

Du behöver minst följande skyddsutrustning:

Nödvändig skyddsutrustning

Skyddsglasögon

Tab. 3:  Nödvändig skyddsutrustning

Nödvändig skyddsutrustning

Skyddskläder

Skyddshandskar

Tab. 3:  Nödvändig skyddsutrustning

Bär skyddsutrustningen vid följande aktiviteter:

n	Idrifttagning
n	Arbeten på doseringspumpen under drift
n	Urdrifttagning
n	Underhållsarbeten
n	Avfallshantering

2.5  Personalkvalifikationer

Alla arbeten på eller med doseringspumpen förutsätter särskilda kunska-
per och kompetenser hos personalen.

Var och en som arbetar på doseringspumpen måste uppfylla följande för-
utsättningar:

n	Delta i alla utbildningar som maskinägaren erbjuder
n	Ha personlig lämplighet för respektive aktivitet
n	Ha tillräckliga kvalifikationer för respektive aktivitet
n	Ha instruerats i hur doseringspumpen hanteras
n	Vara förtrogen med säkerhetsanordningarna och deras funktionssätt
n	Vara förtrogen med den här bruksanvisningen, särskilt säkerhetsan-

visningarna och de avsnitt som är relevanta för aktiviteten
n	Vara förtrogen med grundläggande föreskrifter om arbetssäkerhet 

samt olycksförebyggande föreskrifter

Alla personer måste uppvisa någon av följande lägsta kvalifikationer:

n	Vara yrkesutbildad för att självständigt kunna utföra arbeten på dose-
ringspumpen

n	Vara tillräckligt instruerad för att kunna utföra arbeten på doserings-
pumpen under uppsikt av en yrkesutbildad person

I den här bruksanvisningen görs en åtskillnad mellan följande användar-
grupper:

2.5.1  Yrkesutbildad person

En yrkesutbildad person kan tack vare sin yrkesutbildning, kunskap och 
erfarenhet samt kännedom om tillämpliga bestämmelser utföra de arbe-
ten som hen har tilldelats och kan självständigt identifiera och förhindra 
faror.

2.5.2  Instruerad person

En instruerad person har fått utbildning via maskinägaren om de uppgif-
ter som hen har tilldelats samt om möjliga faror vid felaktigt beteende.
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I följande tabell framgår vilken kvalifikation som krävs för respektive akti-
viteter. Endast personer med motsvarande kvalifikationer får utföra dessa 
aktiviteter!

Kvalifikation Aktivitet

Yrkesutbildad person n	Montering
n	Hydraulinstallation
n	Elinstallation
n	Underhåll
n	Reparation
n	Idrifttagning
n	Urdrifttagning
n	Avfallshantering
n	Störningsavhjälpning

Instruerad person n	Lagring
n	Transport
n	Manövrering
n	Störningsavhjälpning

Tab. 4:  Personalkvalifikationer
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3 Avsedd användning

3.1  Information om produktansvar

Vid icke avsedd användning av produkten kan funktionen och det avsed-
da skyddet påverkas. Det leder till att alla anspråk på ansvarsskyldighet 
upphör att gälla!

Beakta därför att ansvaret övergår till maskinägaren i följande fall:

n	Doseringspumpen används på ett sätt som strider mot den här bruks-
anvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna, handlingsanvisningar-
na och kapitlet Avsedd användning.

n	Produkten används av personer som inte har tillräckliga kvalifikatio-
ner för aktiviteten i fråga.

n	Originalreservdelar och -tillbehör används inte
n	Icke auktoriserade ändringar görs på enheten.
n	Maskinägaren använder andra doseringsmedier än vad som angavs 

vid beställningen.
n	Maskinägaren använder doseringsmedier vid förhållanden som inte 

har överenskommits med tillverkaren, såsom exempelvis förändrad 
koncentration, densitet och temperatur samt vid föroreningar.

3.2  Användningssyfte

Doseringspumpen MAGDOS LK/LP är avsedd för följande syfte: Matning 
och dosering av vätskor.

3.3  Enhetsrevision

Denna bruksanvisning gäller för följande apparater:

Apparat Tillverkningsmånad/
tillverkningsår

Firmware

MAGDOS LK från 11 / 2016 från 1.59

MAGDOS LP från 11 / 2016 från 1.59

Tab. 5:  Enhetsrevision

3.4  Principer
n	Före leverans kontrollerades doseringspumpen hos tillverkaren under 

vissa förutsättningar (visst doseringsmedium med viss densitet och 
temperatur, vissa ledningsdimensioner o.s.v.). Eftersom dessa förut-
sättningar ser olika ut på varje användningsplats måste doserings-
pumpen kalibreras av maskinägaren efter leverans. Information om 
tillvägagångssättet vid kalibrering finns i kapitel 11.1.3 ”Kalibrera do-
seringspumpen” på sidan 36.

n	Uppgifterna om användnings- och omgivningsvillkor måste följas (se 
kapitel 5 ”Tekniska data” på sidan 12).

n	Begränsningar avseende viskositet, temperatur och densitet hos do-
seringsmedierna måste beaktas. Doseringsmedier får bara användas 
vid temperaturer över fryspunkten respektive under kokpunkten för 
respektive medium.

n	Materialen som används i doseringspumpen och i systemets hydraul-
delar måste vara avsedda för det doseringsmedium som används. 

Härvid måste beaktas att beständigheten hos dessa komponenter kan 
förändras beroende på medietemperatur och arbetstryck.

i Information om materialens lämplighet i kombination med oli-
ka doseringsmedier framgår av beständighetslistan från 
Lutz-Jesco GmbH.
Informationen i denna beständighetslista baseras på uppgifter 
från materialtillverkarna samt på vunna erfarenheter vid han-
tering av materialen.
Eftersom motståndskraften hos materialen beror på många 
faktorer är denna lista enbart att betrakta som en orienterings-
hjälp vid materialvalet. Testa alltid utrustningen under driftför-
utsättningar med de kemikalier som ska användas.

n	Doseringspumpen är inte avsedd för utomhusbruk såvida inte lämpli-
ga skyddsåtgärder har vidtagits.

n	Inträngande vätskor och damm i höljet samt direkt solljus måste und-
vikas.

n	Doseringspumpar får aldrig användas i områden med explosionsrisk 
om de saknar motsvarande typskylt och EU-försäkran om överens-
stämmelse för områden med explosionsrisk.

3.5  Otillåtna doseringsmedier

Doseringspumpen får inte användas för dosering av följande medier och 
ämnen:

n	Medier i gasform
n	Radioaktiva medier
n	Fasta ämnen
n	Brännbara medier
n	Alla andra medier som inte är lämpade att matas med den här dose-

ringspumpen

3.6  Förutsebar felaktig användning

Nedan följer information om vilken typ av användning av doseringspum-
pen och tillhörande system som inte är avsedd användning. Det här ka-
pitlet ger dig möjlighet att i förväg identifiera och undvika felaktig an-
vändning.



Avsedd användning 9© Lutz-Jesco GmbH 2022
Med förbehåll för tekniska ändringar
220712

BA-10020-10-V08

Magnet-membrandoseringspump MAGDOS LK/LP Bruksanvisning

Den förutsebara felaktiga användningen är kategoriserad efter produk-
tens olika livsfaser:

3.6.1  Felaktig montering

n	Instabil eller olämplig konsol
n	Felaktig eller lös hopskruvning av doseringspumpen

3.6.2  Felaktig hydraulinstallation

n	Feldimensionerad sug- och tryckledning
n	Olämplig anslutning av ledningar på grund av felaktigt material eller 

olämpliga anslutningsförbindningar
n	Förväxling av sug- och tryckledning
n	Skada på gängor på grund av för kraftig åtdragning
n	Böjning av rörledningar
n	Inget fritt returflöde för överströmningsventilen
n	Övermatning på grund av för stora tryckskillnader mellan sug- och 

tryckledning
n	Hävertsugning (genomsugning) vid installation utan tryckhållnings-

ventiler
n	Skada på grund av odämpade accelerationsmassakrafter
n	Överskridande av det tillåtna trycket på sug- och trycksida
n	Användning av skadade delar

3.6.3  Felaktig elinstallation

n	Anslutning av nätspänning utan skyddsledare
n	Nät som inte säkrat eller som inte följer norm
n	Frånskiljning av spänningsförsörjning kan inte ske omedelbart eller på 

ett enkelt sätt
n	Felaktiga anslutningsledningar för nätspänning
n	Doseringspumptillbehör anslutna till fel uttag
n	Membranbrottsövervakning inte ansluten eller defekt
n	Avlägsnande av skyddsledare

3.6.4  Felaktig idrifttagning

n	Idrifttagning med skadat system
n	Avstängningsventiler stängda vid idrifttagning
n	Stängd sug- eller tryckledning, t.ex. på grund av igensättning
n	Personal inte informerad före idrifttagning
n	Återupptagen drift efter underhållsarbeten utan att alla skyddsanord-

ningar, fästen o.s.v. är återställda
n	Inga eller otillräckliga skyddskläder

3.6.5  Felaktig drift

n	Skyddsanordningar fungerar inte som de ska eller har demonterats
n	Egenmäktig ombyggnad av doseringspumpen
n	Ignorering av driftstörningar
n	Driftstörningar åtgärdas av otillräckligt kvalificerad personal
n	Avlagringar i doseringshuvudet på grund av otillräckliga spolningar, 

särskilt med suspensioner
n	Förbikoppling av extern säkring
n	Försvårad manövrering på grund av otillräcklig belysning eller svårtill-

gängliga maskiner
n	Manövrering inte möjlig på grund av smutsig eller svårläslig display 

på doseringspumpen
n	Matning av doseringsmedier som systemet inte är utformat för
n	Matning av partikelhaltiga eller förorenade medier
n	Inga eller otillräckliga skyddskläder

3.6.6  Felaktigt underhåll

n	Genomförande av underhållsarbeten under löpande drift
n	Utförande av arbeten som inte är beskrivna i bruksanvisningen
n	Otillräcklig och oregelbunden kontroll av korrekt funktion
n	Inget byte av skadade delar eller kablar med otillräcklig isolering
n	Inget skydd mot återinkoppling vid underhållsarbeten
n	Användning av rengöringsmedel som framkallar reaktioner med do-

seringsmedierna
n	Otillräcklig rengöring av systemet
n	Olämpligt spolmedium
n	Olämpligt rengöringsmedel
n	Rester av rengöringsmedel kvar på systemkomponenter
n	Användning av olämpliga rengöringsverktyg
n	Användning av felaktiga reservdelar eller smörjmedel
n	Kontaminering av doseringsmediet med smörjmedel
n	Montering av reservdelar på annat sätt än vad som beskrivs i bruks-

anvisningen
n	Igensättning av ventilationsöppningar
n	Systemkomponenter som bryts av
n	Föroreningar vid installation utan smutsfilter
n	Förväxling av ventiler
n	Förväxling av sensorledningar
n	Samtliga ledningar återansluts inte
n	Skador på tätningar eller alla tätningar monteras inte
n	Inget utbyte av tätningar
n	Underlåtenhet att beakta säkerhetsdatablad
n	Inga eller otillräckliga skyddskläder

3.6.7  Felaktig urdrifttagning

n	Doseringsmediet avlägsnas inte fullständigt
n	Demontering av ledningar när doseringspumpen körs
n	Enheten inte skild från strömförsörjningen
n	Användning av felaktiga demonteringsverktyg
n	Inga eller otillräckliga skyddskläder

3.6.8  Felaktig avfallshantering

n	Ej fackmässig avfallshantering av doseringsmedier, förbrukningsma-
terial och råmaterial

n	Ingen märkning av farliga ämnen
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4 Produktbeskrivning

4.1  Egenskaper

MAGDOS är en magnet-membrandoseringspump som används när ett 
exakt doseringsresultat krävs.

Den kännetecknas av följande egenskaper:

n	Kapacitetsområde 0,5 till 15 l/h, upp till 16 bar
n	Reproducerbar doseringsnoggrannhet på ± 2 %
n	integrerad avluftning av doseringshuvud (utomför doseringshuvud av 

rostfritt stål (1.4571))
n	Lämplig för högaggressiva eller giftiga doseringsmedel
n	Driftsätt: Handdrift, impulsingång
n	Grafisk display: 128 x 64 px, belyst display med statusindikering i 

grönt, gult eller rött
n	Menyspråk: engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, neder-

ländska, polska
n	fyra flerfunktionsknappar för manövrering
n	Golv, eller direkt väggmontage möjligt
n	Frigivningskod och säkerhetskod
n	kalibreringsmöjlighet
n	Eco-Mode energisparläge
n	Anslutningar: M12x1 kontakt A-, B- eller D-kodad

Endast MAGDOS LP:

n	Driftsätt: Analogingång, satsvis drift och nätverksdrift (endast MAG-
DOS LP-Net)

n	Ethernet, nätverksanslutning (endast MAGDOS LP-Net)
n	2. Eco-Mode
n	Realtidsklocka och datum

4.2  Leveransomfång

Jämför följesedeln med leveransomfånget. Följande ingår i leveransom-
fånget:

n	Doseringspump MAGDOS LK/LP
n	Anslutningar för sug- och trycksidan
n	Bruksanvisning
n	Testrapport och kontrollintyg (tillval)
n	Tillbehörssats (tillval)

4.3  Doseringspumpens konstruktion

4.3.1  Översikt

1

3

2

Bild 1:  Översikt doseringspump MAGDOS LK/LP

Nr Beteckning

1 Doseringshuvud

2 Drivenhet

3 Styrning

Tab. 6:  Översikt

4.3.2  Doseringshuvud

1

4

3

2

Bild 2:  Doseringshuvud

Nr Beteckning

1 Ventil och anslutning på trycksidan

2 integrerad avluftning av doseringshuvud

3 Pil som visar flödesriktningen för doseringsmediet

4 Ventil och anslutning på sugsidan

Tab. 7:  Doseringshuvud
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4.3.3  Styrningselement

1

4

3

2

Bild 3:  Styrning doseringspump MAGDOS LK/LP

Nr Beteckning

1 Grafisk display

2 Flerfunktionsknappar till styrningen för manövrering

3 Uttag för extern manövrering

4 Nätkabel för strömförsörjning

Tab. 8:  Komponentbeteckningar

4.4  Funktionsbeskrivning

Doseringspumpar är förträngningspumpar. De används när en exakt defi-
nierad matning av ett medium krävs. En konstant volym per slag eller 
tidsenhet matas.

Doseringsmediet matas och doseras genom en sugrörelse följt av en 
tryckrörelse som hela tiden upprepas. Därigenom uppstår ett pulserande 
matningsflöde.

När doseringspumpen befinner sig i sugrörelsefasen dras membranet till 
det bakre ändläget. Genom det undertryck som därigenom uppstår i do-
seringshuvudet stängs tryckventilen, sugventilen öppnas och doserings-
medium flödar ut ur sugledningen in i doseringshuvudet.

När doseringspumpen befinner sig i tryckrörelsefasen flyttas membranet 
till det främre ändläget. På grund av trycket i doseringshuvudet stängs 
sugventilen och doseringsmediet flödar genom tryckventilen ut ur dose-
ringshuvudet in i tryckledningen.

4.5  Typskylt

På enheten sitter anvisningar som gäller produktens säkerhet och funk-
tionssätt. Dessa måste hållas läsliga under produktens livstid.

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

Bild 4:  TypskyltMAGDOS LK/LP

Nr Beteckning

1 Produkt, typ, nominell storlek

2 Materialutförande doseringshuvud/tätningar

3 Maximal matningseffekt vid mellanstort tryck

4 Maximal matningseffekt vid maximalt tryck

5 Kapslingsklass

6 Spänningsförsörjning

7
Märkning för överensstämmelse med tillämpliga europeiska 
direktiv

8 WEEE-märkning

9 Frekvens

10 Effektförbrukning

11 Serienummer

12 Artikelnummer

13 Tillverkningsmånad/tillverkningsår

Tab. 9:  Typskylt

13

12

11

2

3

4

1

5

6

7 8 9 10
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5 Tekniska data

5.1  Matningseffektdata

Tänk på att vissa uppgifter enbart är riktvärden. Den faktiska effekten hos en doseringspump beror på olika faktorer. Approximativa värden för mat-
ningseffekten vid olika tryck finns i kapitel 15 ”Matningskaraktäristik” på sidan 51.

Uppgift
MAGDOS LK/LP storlek

05 1 2 4 6 10 15

Matningseffekt vid max. mottryck
l/h 0,36 0,76 1,9 3,4 6,2 9,0 13

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

Max. matningstryck bar 16 8 6 3

Max. matningstryck Eco-Mode 1* bar 10 6 4 2

Max. matningstryck Eco-Mode 2* bar 6 4 2 1

Matningseffekt vid mellanstort mottryck
l/h 0,54 1,1 2,3 3,8 6,8 10 15

ml/slag 0,08 0,24 0,35 0,63 0,92 1

Mellanstort matningstryck bar 8 4 3 1

Max. slagfrekvens min-1 120 250 160 180 250

Sughöjd för ej utgasande medier (med fylld 
sugledning)

mWS 5 3 2

Tab. 10:  Kapacitetsdata

* Vid drift i energisparläget Eco-Mode är matningskapaciteten 5 – 10 % mindre än i normalmodul (vid samma mottryck). Eventuellt är en ny kalibrering 
nödvändig (se kapitel 11.1.3 ”Kalibrera doseringspumpen” på sidan 36).

5.2  Driftförhållanden och gränser

Uppgift Alla storlekar

Tillåten omgivningstemperatur °C 5–45 (med PVC-delar 5–40)*

Relativ luftfuktighet % max. 90

Max. ljudtrycksnivå (trycklös) dB(A) 68 – 75

Max.ljudtrycksnivå (vid provtryck) dB(A) 65 – 70

Max. tilloppstryck mbar 800

Viskositetsgränser mPa∙s 300**/1000***

Inställbart doseringsområde % 0,5 – 100 i 0,1 steg

Tab. 11:  Driftförhållanden och gränser

* Användning av doseringspumpar vid omgivningstemperaturer under 5 °C måste provas individuellt. Kontakta tillverkaren i sådana fall.
** Vid en viskositet från ~300 mPa∙s ska fjäderbelastade ventiler användas. 
*** Ligger viskositeten över 1000 mPa∙s måste detta provas individuellt och slagfrekvensen ska ligga mellan 50 och 100 slag/min.
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5.2.1  Tillåtna medietemperaturer

Uppgift Alla storlekar

Doseringshuvud av PVC °C 0–35

Doseringshuvud av PP °C 0–60

Doseringshuvud av PVDF °C 0–60

Doseringshuvud av rostfritt stål (1.4571) °C 0–80

Tab. 12:  Tillåtna medietemperaturer

5.3  Elektriska uppgifter

5.3.1  MAGDOS LP

Uppgift
MAGDOS LP storlek

05 1 2 4 6 10 15

Spänningsförsörjning 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Effektförbrukning W 10 15 21 27 28 29 26

Max. strömförbrukning under slaget A 2,0 3,0 3,7 3,8 4,1 3,6

Eco-Mode 1

Effektförbrukning W 8 11 17 18 20 22 19

Max. strömförbrukning under slaget A 1,7 2,5 2,9 3,1 3,6 2,9

Eco-Mode 2

Effektförbrukning W 7 10 13 14 17 16 15

Max. strömförbrukning under slaget A 1,5 2 2,2 2,7 2,4

Tab. 13:  Elektriska uppgifter MAGDOS LP

5.3.2  MAGDOS LK

Uppgift
MAGDOS LP storlek

05 1 2 4 6 10 15

Spänningsförsörjning 210 – 250 eller 100 – 125 V AC, 50/60 Hz

Effektförbrukning W 8 13 19 25 22

Max. strömförbrukning under slaget A 1,8 2,3 2,5 2,3

Eco-Mode 1

Effektförbrukning W 6 9 14 16 18 17

Max. strömförbrukning under slaget
A @ ca 115 1,6 1,9 2,2 2,3 2,0

A @ ca 230 0,8 0,9 1 1,1 0,9

Tab. 14:  Elektriska uppgifter MAGDOS LK
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5.4  Övriga uppgifter

Uppgift
MAGDOS LK/LP storlek

05 1 2 4 6 10 15

Vikt 
med doseringshuvud av PVC, PP, PVDF kg ca 3,2

med doseringshuvud av rostfritt stål (1.4571) kg ca 4,3

Membrandiameter mm 24 33 39

Elanslutningsledning m 1,8 (med nätkontakt)

Kapslingsklass IP65 (med täckhuvar på anslutningarna)

Isolationsklass F

Ventilanslutning G5/8 utvändig

Ventilstorlek DN3 DN4

Tab. 15:  Övriga uppgifter
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6 Mått
Alla mått i mm

6.1  MAGDOS LK/LP med doseringshuvud av PVC, PP eller PVDF
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Bild 5:  Måttbilder  MAGDOS LK/LP med doseringshuvud av PVC, PP eller PVDF

Anslutning Material Mått Märkvidd L

Slangklämanslutning 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 med doseringshuvud av rostfritt 
stål
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Bild 6:  Måttbild MAGDOS LK/LP med doseringshuvud av rostfritt stål (1.4571) (alla mått i mm)

Anslutning Material Mått Märkvidd L

Slangklämanslutning Rostfritt stål (1.4571) / PVDF 4/6 mm DN4 50

Slangklämanslutning Rostfritt stål (1.4571) / PVDF 6/9 mm DN6 54
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7 Montera doseringspumpen

FARA

Livsfara på grund av elstötar!
Elektriskt ledande vätska kan tränga in i pumphus, kabelförskruvningar 
och nätkontakter som inte är tillräckligt säkrade.

ð	Säkerställ att alla skyddsåtgärder minst uppfyller kapslingsklass 
IP65.

ð	Placera doseringspumpen så att vatten inte kan tränga in i huset.

FÖRSIKTIGHET

Risk för person- och sakskador!
Det kan uppstå risker hos doseringspumpar som är mycket svårtill-
gängliga, genom felaktig hantering och bristande underhåll.

ð	Installera doseringspumpen så att den alltid är tillgänglig. 

7.1  Uppställningsanvisningar

Beakta följande principer vid montering:

n	Ventilerna måste stå lodrätt: tryckventil upptill, sugventil nedtill. Beak-
ta pilen som finns på doseringshuvudet. Doseringshuvudet måste rik-
tas in så att pilen pekar lodrätt uppåt.

n	Doseringspumpen bör monteras på användarvänlig höjd.
n	Den får inte monteras under taket.
n	Ramen respektive fundamentet för fastsättning av doseringspumpen 

får inte vara utsatt för vibrationer. Vibrationsfrihet och stabilitet måste 
säkerställas.

n	I området vid doseringshuvud samt sug- och tryckventil måste det 
finnas tillräckligt med fritt utrymme så att delar vid behov lätt kan de-
monteras. Total nödvändig yta för installation och underhåll uppgår till 
ca 1 m².

n	Avståndet från doseringspumpens sidor till väggen eller till andra do-
seringspumpar eller enheter måste uppgå till minst 3 cm. Säkerställ 
att ventilationen är tillräcklig.

n	Den maximala omgivningstemperaturen får inte överskridas, se kapi-
tel 5.2 ”Driftförhållanden och gränser” på sidan  12. Strålningsvär-
me från omgivande utrustning måste eventuellt avskärmas.

n	Undvik direkt solljus.
n	Doseringspumpen är inte avsedd för utomhusbruk såvida inte lämpli-

ga skyddsåtgärder har vidtagits för att förhindra att damm och vatten 
tränger in i huset.

n	Måtten för fästhålen anges i kapitel 6 ”Mått” på sidan 15.
n	Åtdragningsmomentet för fästskruvarna uppgår till 1,5–2 Nm.

7.2  Montageexempel

7.2.1  Montering på väggkonsol

Bild 7:  Montering på väggkonsol

Doseringspumpen skruvas fast med gummielement på väggkonsolen för 
att minska slagljudet. Nödvändigt material medföljer väggkonsolen.

7.2.2  Montage på väggen

Bild 8:  Montage på väggen

Doseringspumpen kan, förutom montage på golvet, också monteras di-
rekt på väggen utan extra element. Doseringshuvudet vrids så att me-
diets flödesriktning blir rätt genom doseringshuvudet.
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8 Hydraulinstallation
I det här kapitlet finns information om vilka hydraulkomponenter i ett sys-
tem som du måste installera och vilka som dessutom kan installeras. In 
många fall måste hydraultillbehör installeras för att alla funktioner som 
doseringspumpen erbjuder ska kunna användas, för att garantera funk-
tionssäkerheten eller för att uppnå en hög doseringsnoggrannhet.

VARNING

Risk för frät- och brännskador på grund av doseringsme-
dier!
Vid membranbrott, blockerade tryckledningar eller material som är 
olämpligt för doseringsmediet kan det leda till utsläpp av doserings-
medium. Beroende på hur farligt doseringsmediet är kan skador upp-
komma.

ð	Bär rekommenderad personlig skyddsutrustning.

ð	Kontrollera att de material som används lämpar sig för doserings-
mediet i fråga.

ð	Kontrollera att de smörjmedel, lim, tätningsmaterial o.s.v. som an-
vänds lämpar sig för doseringsmediet i fråga.

ð	Installera en läckageledning.

ð	Installera överströmningsventiler.

FÖRSIKTIGHET

Risk för person- och sakskador!
Hög trycktoppar kan sätta rörledningar i svängning och leda till att de 
går av. Följden kan bli att rörledningarna orsakar personskador eller att 
doseringsmedier tränger ut.

ð	Installera pulseringsdämpare.

OBS

Skador på drivningen på grund av övermatning
Tryckförhållandena mellan trycksida och sugsida måste vara balanse-
rade. Annars kan övermatning uppstå. Detta kan leda till okontrollerade 
doseringsprocesser, skador på rörledningarna och på doseringspum-
pen.

ð	Kontrollera att trycket på trycksidan är minst 1 bar högre än på 
sugsidan.

OBS

Fastsättning av gängorna
Delar av rostfritt stål och plast (särskilt delar av PVC) som skruvas ihop 
(t.ex. doseringshuvud och ventiler) kan fastna i varandra. Därigenom är 
de svåra att lossa.

ð	Smörj delarna med ett glidmedel (t.ex. PTFE-spray) innan de skru-
vas samman. Säkerställ att glidmedlet är kompatibelt med dose-
ringsmediet.

8.1  Systemets dimensionering
n	Tekniska data för doseringspumpen måste beaktas och systemet ut-

formas i enlighet därmed (t.ex. tryckförlust vid ledningsdimensione-
ring med avseende på nominell storlek och längd).

n	Hela systemet och den integrerade doseringspumpen måste var ut-
formade så att utträngande doseringsmedium i händelse av att slitde-
lar slutar att fungera (t.ex. utslitet membran) eller att slangar spricker 
inte leder till några permanenta skador på systemdelar och byggna-
der.

n	Läckageöppningen i doseringshuvudet måste vara synlig för att man 
ska kunna se om membranet går sönder. Utflödet ur läckageöppning-
en måste vara möjligt med fri fallhöjd.

n	Om farliga doseringsmedier används måste installationen utföras så 
att utträngande doseringsmedier inte kan leda till oproportionerligt 
allvarliga följdskador.

n	För att undvika feldosering efter processlut ska doseringspumpen för-
reglas hydrauliskt.

n	För att enkelt kunna kontrollera tryckförhållandena i systemet bör det 
vara möjligt att ansluta en manometer i närheten av sug- och tryck-
ventilen.

8.2  Systemets rördragning
n	Rördragningen i systemet får inte leda till att kraft utövas på dose-

ringspumpens anslutningar och ventiler.
n	Rörledningar av stål bör därför anslutas till doseringspumpen via flexi-

bla ledningsstycken.
n	Den nominella storleken på rörledningarna och de inbyggda armatu-

rerna bör vara lika stor eller större än doseringspumpventilernas no-
minella storlek (sug- och tryckventil).

n	Sugledningen bör vara så kort som möjligt.
n	Undvik att trassla ihop slangar.
n	Undvik öglor eftersom luftbubblor kan samlas där.
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8.3  Riktning av doseringshuvudet

3

2

1

Bild 9:  Riktning av doseringshuvudet

Vid anslutning av doseringsledningarna till doseringspumpen måste man 
beakta flödesriktningen (se pil 2). Doseringshuvudet måste riktas in verti-
kalt. Riktningen kan varieras i 90° steg.

Sugventilen (3) måste alltid peka neråt. Enligt detta pekar pil (2) och 
tryckventil (1) alltid uppåt. Detta oberoende av doseringshuvudets rikt-
ning gentemot drivningen.

8.4  Hydraulanslutningar

8.4.1  Ansluta slangklämanslutning

Beroende på slangens beskaffenhet (material, invändig diameter och 
väggtjocklek) måste en slanganslutning väljas under beaktande av maxi-
mal tryckbelastning.

8.4.1.1  Storlek 4/6 och 6/9
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Bild 10:  Slangklämanslutningar 4/6 och 6/9 (in- och utvändig diameter i mm)

Genomför följande arbetssteg:

1. Skär till slangen (1) rent och exakt rätvinkligt på längden.

2. Placera en tätning som lämpar sig för doseringsmediet mellan an-
slutningsdel (5) och ventil.

3. Skruva på anslutningsdelen med svivelmuttern (2) på doseringspum-
pens ventil.

4. Trä på svivelmuttern (3) och klämringen (4) på slangen.

5. Sätt på slangen fram till anslaget på anslutningsdelens pip.

6. Skjut på klämringen på anslutningsdelens pip och skruva fast den 
med svivelmuttern.

7. Upprepa proceduren vid anslutning till doseringspumpens andra 
ventil.

ü	Slangklämanslutning ansluten.

8.4.1.2  Storlek 6/12
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Bild 11:  Slangklämanslutning 6/12 (in- och utvändig diameter i mm)

Slangklämanslutningar med storlek 6/12 har endast en svivelmutter. Den 
klämmer fast slangen på anslutningsdelens pip och sitter samtidigt fast 
på doseringspumpens ventil.

Genomför följande arbetssteg:

1. Skär till slangen (1) rent och exakt rätvinkligt på längden.

2. Placera en tätning som lämpar sig för doseringsmediet mellan an-
slutning (4) och ventil.

3. Skjut svivelmuttern (2) och skärringen (3) över slangen.

4. Tryck på slangens ände på anslutningsdelens pip. Det går lättare om 
slangändens insida fuktas och pipkonan förses med lite glidmedel. 
Slangen ska skjutas på till minst två tredjedelar av anslutningsdelens 
pip.

5. Skjut skärringen över slangen fram till konområdet på anslutnings-
delens pip.

6. Skruva på svivelmuttern på doseringspumpens ventil.

ü	Slangklämanslutning ansluten.

8.4.2  Ansluta limanslutning 

1

2

Bild 12:  Limanslutning

Genomför följande arbetssteg:

1. Skär till PVC-röret på längden.

2. Skjut på svivelmuttern (1) på röret.

3. Limma på limmuffen (2) på röret (beakta limtillverkarens anvisning-
ar).
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4. Skruva på svivelmuttern på doseringspumpens ventil. Använd en tät-
ning som lämpar sig för doseringsmediet.

ü	Limanslutning ansluten.

8.4.3  Ansluta gänganslutning

1

2

Bild 13:  Gänganslutning

Genomför följande arbetssteg:

1. Skär till röret på längden.

2. Sätt på gängan (2) på röränden.

3. Sätt på svivelmuttern (1) på röret.

4. Täta gängan. Välj ett tätningsmaterial med lämplig beständighet (ma-
terial, temperatur, tryck).

5. Skruva på svivelmuttern på doseringspumpens ventil. Använd en tät-
ning som lämpar sig för doseringsmediet.

ü	Gänganslutning ansluten.

i Under normala förhållanden räcker det att dra åt hydraulan-
slutningar för hand. På grund av sättningar i materialet kan åt-
dragningen dock ge efter. Därför bör skruvförbandet efterdras 
före idrifttagning.

8.5  Ansluta läckageavledning

Doseringspumpar från Lutz-Jesco är enheter med lång livslängd som till-
verkats enligt enligt stränga kvalitetskriterier. Trots detta är vissa delar ut-
satta för driftrelaterat slitage. Detta gäller särskilt för membranet som 
konstant är utsatt för krafter under sug- och tryckslag samt påverkan 
från doseringsmediet.

Om membranet går sönder uppstår läckage av doseringsmediet. Läcka-
get avleds via läckageöppningen. På doseringshuvudets fläns finns tre 
öppningar för detta. Beroende på doseringspumpens riktning avleds läc-
kaget genom den öppning som pekar neråt.

Bild 14:  Öppningar för läckageavledning

OBS

Skador på drivenheten på grund av utgasningar
Om en slangledning ansluts till läckageavledningen och den leds tillba-
ka till doseringsbehållaren kan utgasningar tränga in i drivenheten och 
skada den.

ð	Samla upp utträngande läckage i ett uppsamlingstråg.

ð	Alternativt kan läckage med fallhöjd ledas tillbaka till doseringsbe-
hållaren via en tratt. Tratten ska installeras med tillräckligt avstånd 
till läckageöppningen.

8.6  Anslut avluftningen av doseringshuvudet

Doseringshuvudena MAGDOS LK/LP 2, 5 och 10 har integrerad avluftning 
av doseringshuvud (utom för doseringshuvud av rostfritt stål).

Hur man går till väga vid avluftning står i kapitel 11.1.1 ”Avlufta dose-
ringspumpen” på sidan 35.

Bild 15:  Avluftningen av doseringshuvudet med slanganslutning

Genomför följande arbetssteg:

1. Anslut en 4/6 slang på avluftningen av doseringshuvudet.

2. För andra änden av slangen in i doseringsbehållaren eller i en upp-
samlingsbehållare.

ü	Avluftningen av doseringshuvudet är ansluten.

8.7  Hydraultillbehör

Följande kapitel ger en översikt över vilka installationsmöjligheter som 
finns.

Tänk på att den här bruksanvisningen inte ersätter de bruksanvisningar 
som medföljer respektive tillbehör. För säkerhetsanvisningar och detalje-
rade monteringsanvisningar gäller den dokumentation som medföljer 
respektive produkt.
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8.7.1  Flödessensor FLOWCON LP 1

Flödessensor FLOWCON LP 1 har speciellt utvecklats för övervakning av 
pulserande flödesströmmar. Funktionen baseras på utvärderingen av den 
typiska pulserande doseringen från doseringspumpen.

Under tryckrörelsen lyfts en flottör av den strömmande vätskan och en 
reedkontakt påverkas. Genom inställning av kopplingspunkten övervakas 
doseringsmängden genom volymmätning.

Man känner inte bara av om doseringspumpen matar, utan också om den 
inställda doseringen uppnås. Reproducerbarheten ligger vid likartade 
driftsvillkor på 10…20 %.

För information om elanslutning av FLOWCON, se kapitel 9.2.5.1.

i Beakta bruksanvisningen till flödessensorn FLOWCON LP 1. 
Den innehåller anvisningar för drift med doseringspumpen 
MAGDOS LP.

8.7.2  Injektionsmunstycke

Om tryckledningen går till en huvudledning rekommenderas installation 
av ett injektionsmunstycke.

Injektionsmunstycken har två viktiga funktioner:

n	Dosera mediet i en huvudledning
n	Förhindra retur till tryckledningen genom en backventil

Monteringsanvisningar:

n	Injektionsmunstycken med två kulor måste monteras lodrätt nedifrån 
in i huvudledningen. Slanginjektionsmunstycken och fjäderbelastade 
injektionsmunstycken kan monteras på valfritt sätt.

n	Om doseringsmedier som tenderar att bilda kristaller används rekom-
menderas montering underifrån in i huvudledningen. Det förhindrar 
att luftbubblor innesluts.

n	Många doseringsmedier tenderar att förorena injektionsmunstycket 
vilket kan leda till igensättning. I dessa fall rekommenderas ett injek-
tionsmunstycke som är lätt att demontera och stänga av vid under-
håll.

8.7.3  Membranbrottsensor läckagesond

Om membranet går sönder uppstår läckage av doseringsmediet. Läcka-
get avleds via läckageöppningen.

MAGDOS LP Doseringspumpen kan levereras med en läckagesond i 
membranflänsen som tillval. Vid ett membranbrott skickas en signal till 
doseringspumpen som då stannar. I displayen visas ett meddelande 
"Membranbrott" och en störning rapporteras. Doseringspumpen kan 
först återstartas genom att trycka på Start.

Dessförinnan måste membranet bytas och membranflänsen måste ren-
göras från rester från doseringsmediumet. Mellan de båda ringarna på 
läckagesonden för det inte finnas någon ledande förbindning.

Anslutningskabeln på läckagesonden har en M12x1-stickkontakt som 
ska anslutas till anslutningshylsa 5 (se kapitel 9.2.5 ”Anslutningsuttag 5 
(endast LP)” på sidan 25).

För konfiguration av funktionen, se kapitel 10.7.13 ”Inställning av meny-
alternativet ”Membranbrott” (bara LP)” på sidan 33.

8.7.4  Kontaktvattenmätare

Kontakt-vattenmätaren mäter flödet i en ledning och sänder en impuls till 
doseringspumpen som då börjar dosera. Även vid stora variationer i flödet 
är en idealisk proportionsdosering möjligt.

Kontakt-vattenmätaren ansluts till anslutningshylsa 2 (se kapitel 9.2.2 
”Anslutningsuttag 2” på sidan 24).

8.7.5  Överströmningsventil

Överströmningsventiler uppfyller viktiga säkerhetsfunktioner för att skyd-
da doseringspumpen och tillhörande ledningar och armaturer. Doserings-
pumpen kan generera flera gånger sitt nominella tryck. Om en tryckled-
ning är blockerad kan det leda till att doseringsmediet tränger ut.

Otillåtet högt tryck kan uppstå om:

n	Avstängningsventiler stängs trots att doseringspumpen är igång
n	Ledningar sätts igen

En överströmningsventil öppnar vid ett lämpligt tryck en bypass-ledning 
och skyddar på så sätt systemet mot skador på grund av för högt tryck

Monteringsanvisningar:

n	Ledningen för återföring av doseringsmediet från överströmningsven-
tilen måste leda tillbaka till doseringsbehållaren eller till ett uppsam-
lingstråg.

n	Trycket i doseringsbehållaren får inte vara för högt, det återförda do-
seringsmediet måste kunna samlas upp.

n	Alternativt kan återföringen ske till sugledningen före doseringspum-
pen. I detta fall får det inte finnas någon backventil eller bottenventil i 
sugledningen. 

n	Överströmningsventilen bör installeras så nära doseringshuvudet som 
möjligt.

8.7.6  Tryckhållningsventil

Tryckhållningsventiler krävs om:

n	Det råder kraftigt varierande systemtryck
n	Trycket på sugsidan är högre än på trycksidan eller om dosering ska 

ske i trycklösa ledningar

Om tryckhållningsventil inte används i dessa fall leder det till inexakta do-
seringsresultat och övermatningar. Tryckhållningsventilen löser dessa 
problem genom att den genererar ett definierat konstant mottryck.

En tryckhållningsventil kan vara överflödig om ett slanginjektionsmun-
stycke används och det mottryck som därigenom uppstår är tillräckligt.

8.7.7  Pulseringsdämpare

Pulseringsdämpare uppfyller följande funktioner:

n	Dämpning av pulserande matningsströmmar för processer som krä-
ver dosering med låg pulsering

n	Minskning av genomflödesmotståndet i långa rörledningar

Vid installation på sugsidan:

n	Dämpning av accelerationsmassakrafter och därmed lägre slitage på 
doseringspumpen

n	Förhindrar kavitation (avbrott i vätskepelaren) på grund av för hög ac-
celeration
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Pulseringsdämpare uppfyller även viktiga säkerhetsfunktioner eftersom 
de förhindrar att trycktoppar uppstår som sätter rörledningar i svängning 
och kan leda till brott.

Detta problem kan uppstå vid:

n	Svängningar med stora amplituder
n	Långa ledningar (pulseringens kraft ökar med längden på ledningen)
n	Användning av styva rör i stället för elastiska slangar

Monteringsanvisningar:

n	Montering bör ske i omedelbar närhet till den plats där trycktoppar 
ska dämpas (omedelbart före sugventilen eller omedelbart efter 
tryckventilen).

n	Pulseringsdämpare bör monteras med strypventiler resp. tryckhåll-
ningsventiler bakom dem. Genom motsvarande inställning av venti-
lerna kan pulseringsdämpningen optimeras ytterligare.

n	För att undvika onödiga rörfriktionsförluster bör förbindelseledningen 
vara rak och motsvara den nominella storleken på pulseringsdämpa-
rens anslutning.

n	Större pulseringsdämpare och sådana med slanganslutningar måste 
fästas separat.

n	Rörledningar får inte överföra mekaniska spänningar till pulserings-
dämparna.

8.7.8  Sughjälp

Sughjälp rekommenderas särskilt i följande fall:

n	Doseringspumpar med låg matningsvolym per slag resp. låga slag-
längdsinställningar

n	Stora sughöjder
n	Doseringsmedier med hög densitet
n	Sugning första gången på grund av torra ventiler och luft i sugledning 

och doseringshuvud
n	Doseringssystem som ofta står stilla

Ytterligare fördelar med sughjälp:

n	Förhindrar kavitation i sugledningen
n	Gasfrånskiljning
n	Optisk doseringskontroll vid små mängder
n	Jämnare sugflöde

8.7.9  Nivåövervakning

Nivåövervakning av doseringsmedietillförseln på sugsidan för att förhin-
dra att behållaren blir tom och säkerställa att den kan fyllas på i tid.

8.7.10  Dosering av suspensioner

Vid dosering av suspensioner måste doseringshuvudet regelbundet spo-
las igenom för att förhindra avlagringar. För detta ändamål monteras en 
ledning för spolmediet (vatten) på sugsidan.

8.7.11  Sugtrycksregulator

En sugtrycksregulator kan krävas om installationen på sugsidan i syste-
met uppvisar ett varierande sugtryck resp. tilloppstryck:

n	Doseringspumpar som är monterade ovanför doseringsbehållare ma-
tar mindre när behållaren töms eftersom sughöjden ökar.

n	Doseringspumpar som är monterade nedanför doseringsbehållare 
matar mindre när behållaren töms eftersom det positiva tilloppstryck-
et minskar.

Andra problem som kan uppstå:

n	Högre slitage på doseringspumpen såsom exempelvis membranbrott 
på grund av stark påverkan från krafter vid särskilt höga behållare och 
doseringsmedier med hög densitet.

n	Tomkörning av doseringsbehållaren vid membranbrott eller lednings-
brott.

n	Otillåtet höga krafter i pumpväxellådan som uppstår när doserings-
pumpar tar emot doseringsmedium direkt från tryckledningar.

n	Reducerad effekt eller förstörda armaturer på grund av kavitation vid 
långa sugledningar.

Installation av en sugtrycksregulator åtgärdar ovannämnda problem. 
Sugtrycksregulatorn öppnas genom doseringspumpens sugtryck. Däri-
genom säkerställs att inget doseringsmedium kan matas om doserings-
pumpen inte är igång eller att inget vakuum kan genereras till följd av ett 
ledningsbrott.

Monteringsanvisningar:

n	Vid användning av en stor sugtrycksregulator bör en pulseringsdäm-
pare användas på sugsidan.
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9 Elinstallation

FARA

Livsfara på grund av elstötar!
Vid en elolycka måste man snabbt kunna skilja doseringspumpen från 
nätet.

ð	Installera en nödstoppsbrytare eller integrera doseringspumpen i 
systemets säkerhetskoncept.

FÖRSIKTIGHET

Fara på grund av automatisk start!
Doseringspumpen har ingen Till-/Frånbrytare och kan börja pumpa när 
nätspänningen ligger på.

ð	Installera en nödstoppsbrytare eller integrera doseringspumpen i 
systemets säkerhetskoncept.

OBS

Skador på grund av felaktig nätspänning
Anslutning av felaktig spänningsförsörjning leder till skador på dose-
ringspumpen.

ð	Beakta uppgifterna om spänningsförsörjning på typskylten.

OBS

Otillräcklig elektromagnetisk kompatibilitet
Vid anslutning av doseringspumpen till ett uttag utan skyddsledare kan 
emission och immunitet enligt EMC-föreskrifterna inte garanteras.

ð	Anslut endast doseringspumpen till kontakter med ansluten skydds-
ledare.

9.1  Principer
n	Nätdelar: 

MAGDOS LK: 100 – 240 V AC eller 100 – 125, 50/60 Hz 
MAGDOS LP: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz (universalnätaggregat)

n	Elanslutningen måste uppfylla lokala bestämmelser.
n	Doseringspumpen måste anslutas till en jordad kontakt.
n	För att undvika feldosering efter processlut ska doseringspumpen för-

reglas elektriskt.
n	Doseringspumpen får inte drivas genom till-/frånkoppling av nätspän-

ningen.
n	Signalkablar får inte dras parallellt med starkströms- och nätledning-

ar. Försörjnings- och signalledningar måste dras i åtskilda kanaler. 
Ledningar får endast korsa varandra i en vinkel på 90°.

9.2  Beskrivning av anslutningsuttagen

Bild 16:  Anslutningsuttag 1–5

Ingångar Anslutningsuttag

Frigivningsingång 1

Impulsingång 2

Analogingång (bara LP) 2

Nivåingång 3

Doseringskontrollingång (bara LP) 5

Membranbrottingång (bara LP) 5

Tab. 16:  Styrningsingångar

Utgångar Anslutningsuttag

Slagåterkopplingsutgång
Alternativ:
Utgång larmoptokopplare

1

Utgång larmrelä (endast LP) 4

Tab. 17:  Styrningsutgångar

9.2.1  Anslutningsuttag 1

Anslutningsuttag 1 har en optokopplarutgång och en kopplingsingång.

Optokopplaren kan konfigureras som slagåterkoppling eller som larm. 
Kontaktbeläggning och kopplingsdata framgår av nedanstående tabell.

Stift Funktion

Optokopplare (stift 1 och 2) Max. 30 V DC, max. 5 mA

Frigivningsingång (stift 3 och 4) Potentialfri koppling
Öppnande NC eller slutande NO,
fritt programmerbar

Tab. 18:  Tekniska data anslutningsuttag 1
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Stift M12x1 
(A-kodad) Beläggning Koppling Ledarfärg*

1
Op tokopp l a re 
kollektor (+) 1

2

Brun BN

2
Op tokopp l a re 
emitter (-)

Vit WH

3 Jord (GND) 3

4

Blå BU

4 Extern till/från Svart BK

Tab. 19:  Anslutningsuttag 1

* Gäller för trådfärger i kablar från Lutz-Jesco GmbH. För kablar från an-
nan tillverkare tar vi inte ansvar.

9.2.1.1  Slagåterkopplingsutgång

Vid utgången för slagåterkopplingen vidarebefordrar doseringspumpen 
varje genomfört slag till impulsingången på en annan doseringspump. På 
detta sätt kan flera doseringspumpar kopplas ihop och synkroniserade 
doseringsslag utlösas.

Vidare kan slagåterkopplingsutgången användas exempelvis för att ana-
lysera signalen i en PLC (slagräkning för satsvis drift) 

Bild 17:  Synkronisering av flera doseringspumpar genom slagåterkoppling och impulsstyrning

9.2.1.2  Larmoptokopplare

Vid aktivering av den här funktionen larmar optokopplaren störningar på 
doseringspumpen externt. Larmet kan till exempel analyseras med en 
PLC.

För information om inställning av funktionen larmoptokopplare, se kapitel 
10.7.3 ”Menyalternativ för larm” på sidan 29.

9.2.1.3  Frigivningsingång

Via frigivningsingången kan doseringspumpen startas eller stoppas ex-
ternt.

För information om inställning av funktionen frigivningsingång, se kapitel 
10.7.5 ”Menyalternativ för inställning av frigivningsingång” på si-
dan 30.

9.2.2  Anslutningsuttag 2

9.2.2.1  Analogingång (endast LP)

Via analogingången går det att styra matningseffekten genom en 0/4–20 
mA-signal. Matningseffekten regleras via slagfrekvensen.

n	0/4–20 mA-signal
n	Inverterbar
n	Variabelt strömspann

n	Motstånd: 200 ohm (på grund av elektronisk säkring), inte potentialfri

För inställning av driftsätt analogingång se sidan 39. 

Stift M12x1 
(A-kodad) Beläggning Koppling Ledarfärg

1 - - - Brun BN

2 (+) 0/4–20 mA

3

2 Vit WH

3 Jord (GND) Blå BU

4 - - - Svart BK

Tab. 20:  Anslutningsuttag 2

9.2.2.2  Impulsingång

Via impulsingången går det att styra matningseffekten genom impulser. 
Matningseffekten regleras via slagfrekvensen och antalet slag i dose-
ringspumpen beroende på antal impulser och avståndet mellan dem.

n	Potentialfri koppling på plats
n	För potentialfri slutande kontakt, t.ex. kontaktvattenmätare
n	5 V DC försörjningsspänning (ström via alla anslutningar begränsad till 

sammanlagt max. 50 mA)
n	Impulslängd min. 4 ms

För inställning av driftsätt impulsingång, se sidan 37.

Stift M12x1 
(A-kodad) Beläggning Koppling Ledarfärg

1 Impuls 1

3

Brun BN

2 (+) 0/4–20 mA Vit WH

3 Jord (GND) Blå BU

4 - - - Svart BK

Tab. 21:  Anslutningsuttag 2

9.2.3  Anslutningsuttag 3

9.2.3.1  Nivåingång

Anslutning för nivåövervakning av en doseringsbehållare (t.ex. sugled-
ning med nivåvakt). 

n	5 V DC försörjningsspänning (ström via alla anslutningar begränsad till 
sammanlagt max. 50 mA)

n	Förlarm och huvudlarm
n	Potentialfri koppling
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För information om inställning av funktionen nivåingång, se kapitel 
10.7.4 ”Ställ in menyalternativet ”Nivåingång”” på sidan 30.

Stift M12x1 
(A-kodad) Beläggning Koppling Ledarfärg

1 Förlarm

3

2

1 Brun BN

2 Huvudlarm Vit WH

3 Jord (GND) Blå BU

4 - - - Svart BK

Tab. 22:  Anslutningsuttag 3

9.2.4  Anslutningsuttag 4 (endast LP)

9.2.4.1  Larmreläutgång

Via larmreläet kan störningar i doseringspumpen skickas vidare externt.

n	Potentialfri omkopplingskontakt
n	Max. 250 V AC, 2,5 A resp. max. 30 V DC, 2,5 A

För information om inställning av funktionen larmrelä, se kapitel 10.7.3 
”Menyalternativ för larm” på sidan 29.

Stift M12x1 
(B-kodad) Beläggning Koppling Ledarfärg

1
Öppnande 
kontakt (NC)

1

2

4

Brun BN

2
Stängande 
kontakt (NO)

Vit WH

3 - Blå BU

4 Omkopplare Svart BK

Tab. 23:  Anslutningsuttag 4

9.2.5  Anslutningsuttag 5 (endast LP)

9.2.5.1  Doseringskontrollingång

Till anslutningshylsa 5 kan man som option ansluta FLOWCON LP 1. Den 
möjliggör övervakning av doseringsmedlets flödesrörelse efter ett slag i 
doseringspumpen.

n	Strömförsörjningen (5 V DC) sker på anslutning 5 på doseringspum-
pen. Den maximalt tillåtna strömmen för alla anslutna apparater är 50 
mA.

Stift M12x1 
(A-kodad) Beläggning Koppling Ledarfärg

1 FLOWCON LP 1 1

3

Brun BN

2 - Vit WH

3 Jord (GND) Blå BU

4 - - Svart BK

Tab. 24:  Anslutningsuttag 5

9.2.5.2  Membranbrottsingång

Anslutning till en läckagesond i doseringshuvudets fläns för övervakning 
av eventuella sprickor i membranet.

n	5 V DC försörjningsspänning (ström via alla anslutningar begränsad till 
sammanlagt max. 50 mA)

Stift M12x1 
(A-kodad) Beläggning Koppling Ledarfärg

1 -

2

3

Brun BN

2 Läckagesond Vit WH

3 Jord (GND) Blå BU

4 - - Svart BK

Tab. 25:  Anslutningsuttag 5

9.2.6  Anslutningsuttag Ethernet (endast MAGDOS LP-Net)

Bild 18:  Anslutningsuttag Ethernet
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Via nätverksanslutningen är det möjligt att styra slagfrekvens och slagan-
tal. Dessutom kan alla störningsmeddelanden och statusmeddelanden 
överföras i motsatt riktning.

Doseringspumpen har en nätverksingång i form av ett M12x1-uttag, 
4-poligt, D-kodat. Lutz-Jesco GmbH erbjuder särskilda partvinnade nät-
verkskablar i olika längder för att möjliggöra en RJ-45-anslutning för 
Ethernet-nätverk. Om kablar från andra tillverkare används ska man välja 
en kategori 3-kabel med en impedans på 100 ohm eller bättre.

n	Protokoll Modbus TCP/IP
n	10 Mbit/s

För information om inställning av driftsätt nätverksdrift, se kapitel 
11.2.5 ”Nätverksdrift (endast MAGDOS LP-Net)” på sidan 43.

Stift M12x1 
(D-kodad) Beläggning Koppling

1 TX+ Par 1

2 RX+ Par 2

3 TX- Par 1

4 RX- Par 2

- Skärm -

Tab. 26:  Anslutningsuttag Ethernet

9.2.6.1  Installation av ett trådbundet nätverk

Vid installation ska följande beaktas:

n	Kabeldragningen för Ethernet-nätverket ska vara stjärnformat. 100 m 
är längsta möjliga kabellängd.

n	Olika ledningskategorier (t.ex. spänningsförsörjning, dataledningar 
och känsliga ledningar för mätsyften) ska dras som separata knippen. 
Ledningarna ska korsa varandra i 90° vinkel.

n	Det måste finnas ett avstånd på minst 10 cm mellan starkströmska-
blar och dataledningar. Alternativt kan en skiljevägg av metall monte-
ras eller så kan dataledningarna dras i ett metallrör. Om detta inte är 
möjligt ska separata kabelhållarsystem användas.

n	Använd endast skärmade kablar och anslutningsdon.
n	Kopparledningar utanför kabelhållarsystem ska dras i plaströr.
n	För höga eller för låga temperaturer leder till en lägre mekanisk och 

elektrisk belastning resp. leder till skada.
n	Dataledningar får bara utsättas för en definierad dragbelastning efter-

som de elektriska värdena eller dämpningsvärden i annat fall inte 
längre kan garanteras.

n	Undvik öglebildning vid avrullning från kabeltrumman och undvik 
även vassa kanter.

n	Om kopparledningar används ska en potentialutjämning upprättas. 
Därvid måste man skilja på utsatta och inte utsatta områden.

n	Elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält påverkar signalö-
verföringen och kan eventuellt störa elektroniska komponenter.
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10.2  Styrningens manöverelement

1

2

Bild 20:  Styrningens manöverelement

Nr Beskrivning

1 Grafisk display

2 Fyra flerfunktionsknappar

Tab. 27:   Beskrivning av styrningens manöverelement

Manövrering av doseringspumpen sker via fyra knappar nedanför dis-
playen. Knapparnas funktionstilldelning skiljer sig åt beroende på var i 
menystrukturen du befinner dig. Knapparnas respektive funktion visas 
nedtill på displayen:

Handbetrieb

Menü Stop- +

Liter
Tag
    0%

0,00
Bild 21:  Flerfunktionsknapparnas funktionstilldelning

I det här exemplet har den första knappen till vänster funktionen Menü 
(meny), den andra knappen har funktionen -, den tredje knappen har 
funktionen + och den fjärde knappen har funktionen Stop (stopp).

Urvalsknapparna + och - samt  och  har en upprepningsfunktion, vil-
ket innebär att knappfunktionen upprepas automatiskt när knappen hålls 
nedtryckt.

Ljusstyrkan på displayen minskas 45 sekunder efter den senaste inmat-
ningen. 

Två minuter efter den senaste inmatningen går styrningen tillbaka till 
startvyn för det valda driftsättet.

i Doseringspumpen har ingen TILL/FRÅN-knapp. Efter ett spän-
ningsavbrott startar doseringspumpen med det driftsätt och 
den konfiguration som användes senast.

10 Manövrering

10.1  Status pumpar

Avläs apparatens status på displayens belysning. Displayen lyser i normal drift grön och vid varningar och fel gul resp. röd.

Den följande tabellen förklarar de olika status.

Färg Status Beskrivning

Grön Allt är OK Pumpen är igång

Gul VARNING Pumpen är igång:
n	Föralarm (behållaren är snart tom, bara med nivåvakt i behållaren)
n	Lyftlager fullt (bara LP)

Pumpen är inte igång:
n	Pumpen stoppades manuellt
n	Ext. Frigivning saknas
n	Fel flöde (bara LP med FLOWCON)

Röd Fel Pumpen är inte igång:
n	Huvudalarm (behållaren är tom, bara med nivåvakt i behållaren)
n	Fel analogingång (t.ex. kabelbrott, bara LP med 4 – 20 mA)
n	Fel batteri (batteri tomt, bara LP)
n	Fel läckage (membranbrott, bara LP med läckagesond)
n	Fel flöde (bara LP med FLOWCON)

Bild 19:  Status pumpar
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10.3  Förklaring av menynavigeringen

Handbetrieb

Menü Start- +

Liter
Tag
100%

0,06
1

5

4

3

2

7

6
Bild 22:  Visning av styrningen på displayen

Nr Beskrivning

1 Beräknad matningseffekt (enhet per minut, timme eller dag)

2 Beteckning för det aktiva driftsättet

3 Symbol för nivåövervakningen

4 Symbol för det aktiva driftsättet

5 Symbol för extern till/från

6
Variabel tilldelning av de fyra menyknapparna på doseringspum-
pen

7 Staplar för visning av slagfrekvens och matningseffekt

Tab. 28:  Förklaring av menynavigeringen

10.4  Förklaring av menysymboler

10.4.1  Nivåövervakning

Symbol Betydelse

Doseringsbehållare fylld

Doseringsbehållare minimum (förlarm)

Doseringsbehållare tom (huvudlarm)

Tab. 29:  Förklaring av menysymboler – Nivåövervakning

10.4.2  Driftsätt

Symbol Betydelse

Manuell drift

Analogingång (bara LP)

Impulsingång

Satsvis drift (typ intervall/timer) (endast LP)

Nätverksdrift (endast LP-Net)

Tab. 30:  Förklaring av menysymboler – driftsätt

10.4.3  Frigivningsingång

Symbol Betydelse

Kontakt öppen

Kontakt stängd

Tab. 31:  Förklaring av menysymboler – frigivningsingång

10.4.4  Frigivningskod

Symbol Betydelse

Lösenordsskydd aktivt

Tab. 32:  Förklaring av menysymboler – frigivningskod

10.5  Menyinställningar vid första idrifttagning

När spänningsförsörjningen till doseringspumpen upprättas första gång-
en samt vid återställning till fabriksinställningarna visas alltid doserings-
pumpen menyn för Language (språk) (meny 6.3).

Här kan du välja språk.

Language

Deutsch
English

Back

6.3

OK↓
Bild 23:  Meny 6.3 Language (språk)

1. Välj ett språk med  eller .

2. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar meny 6 Systemsetup (systeminställ-

ning).
3. Tryck på Menü (meny).
4	Doseringspumpen visar meny 1 Hauptmenü (huvudmeny).
4. Tryck på Zurück (tillbaka).
4	Doseringspumpen visar startvyn. I fabriksinställningen är driftsättet 

manuell drift förvalt med en slagfrekvens på 0 % (= ingen dose-
ring).

Handbetrieb

Menü Stop- +

Liter
Std.
    0%

   0,00
Bild 24:  Doseringspumpens startvy efter första idrifttagning
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10.6  Huvudmeny

è	Tryck på Menü (meny).
4	Doseringspumpen visar meny 1 Hauptmenü (huvudmeny).

Begrenzung
Entlüften

Zurück

1

OK

Betriebsart

↓
Bild 25:  Huvudmeny

I huvudmenyn visas alla huvudfunktioner för styrning av doseringspum-
pen:

n	Betriebsart (driftsätt) (se kapitel 11.2 ”Driftsätt” på sidan 36)
n	Entlüften (avluftning)(se kapitel 11.1.1 ”Avlufta doseringspum-

pen” på sidan 35) 
n	Begrenzung (begränsning) (se kapitel 11.1.2 ”Begränsa mat-

ningseffekten” på sidan 36)
n	Kalibrierung (kalibrering) (se kapitel 11.1.3 ”Kalibrera doserings-

pumpen” på sidan 36)
n	Systemsetup (systeminställning) (se kapitel 10.7 ”Syste-

minställning” på sidan 29)
n	Info (information) (se kapitel 10.8 ”Information om doseringspum-

pen” på sidan 33)
n	Endast LP: Meldungen (meddelanden) (se kapitel 10.9 ”Medde-

lande för styrningen (bara LP)” på sidan 34)

10.7  Systeminställning

Via menyalternativet Systemsetup (systeminställning) konfigure-
ras alla allmänna parametrar för doseringspumpen som inte är kopplade 
till ett visst driftsätt.

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Systemsetup 
(systeminställning) och tryck sedan på OK.

4	Doseringspumpen visar menyn Systemsetup (systeminställ-
ning).

Sprache
Datum

Menü

6

Setup

Uhrzeit

↓
Bild 26:  Meny Systemsetup (systeminställning)

10.7.1  Ställ in menyalternativet "Språk"

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Sprache (språk) 
och tryck sedan på OK.

Följande alternativ finns:

n	English (fabriksinställning)
n	Deutsch
n	Francais
n	Espanol
n	Portugues
n	Nederlands
n	Polski

2. Tryck på  eller  för att välja språk och tryck sedan på OK.

ü	Språk inställt.

10.7.2  Menyalternativet för inställning av enheter

Handbetrieb

Menü Start- +
100%

0,06 Liter
Tag

Bild 27:  Visning av enhet för matningseffekt

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Einheiten (enhe-
ter) och tryck sedan på OK.

Följande enheter finns:

n	Liter/dag
n	Liter/timme (Fabriksinställning)
n	USgal/dag (amerikansk gallon)
n	USgal/timme (amerikansk gallon)
n	I.gal/dag (brittisk gallon)
n	I.gal/timme (brittisk gallon)
n	ml / min

2. Tryck på  eller  för att välja önskad enhet och tryck sedan på OK.

ü	Enhet inställd.

10.7.3  Menyalternativ för larm

Med larmfunktionen kan störningar i doseringspumpen meddelas ex-
ternt. Det kan ske via larmreläet eller larmoptokopplaren. Vid aktivering 
av larmoptokopplaren i menyn aktiveras även reläet och kan användas 
parallellt.

För anslutning, se kapitel 9.2.4.1 ”Larmreläutgång” på sidan  25 och 
kapitel 9.2.1.2 ”Larmoptokopplare” på sidan 24.

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Störmeldung 
(larm) och tryck sedan på Setup.

Följande alternativ finns:

n	Nicht aktiv (inte aktiv) (fabriksinställning)
n	Relais N.O. (relä NO) (slutande)
n	Relais N.C. (relä NC) (öppnande)
n	Optokoppler N.O. (optokopplare NO) (slutande)
n	Optokoppler N.C. (optokopplare NC) (öppnande)

2. Tryck på  eller  för att välja önskad funktion och tryck sedan på 
OK.

ü	Larm inställt.
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10.7.3.1  Konfiguration av larmreläet

Relais N.O. (relä NO)

Situation Larmrelä utgång
ReläSpännings-

försörjning Störning Stift 1/4 Stift 2/4

Nej
Nej Slutet Öppet Inaktivt

Ja Slutet Öppet Inaktivt

Ja
Nej Slutet Öppet Inaktivt

Ja Öppet Slutet Aktivt

Tab. 33:  Konfiguration relä NO

Relais N.C. (relä NC)

Situation Larmrelä utgång
ReläSpännings-

försörjning Störning Stift 1/4 Stift 2/4

Nej
Nej Slutet Öppet Inaktivt

Ja Slutet Öppet Inaktivt

Ja
Nej Öppet Slutet Aktivt

Ja Slutet Öppet Inaktivt

Tab. 34:  Konfiguration relä NC

10.7.3.2  Konfiguration av larmoptokopplaren

i Optokopplaren aktiveras bara när försörjningsspänning är in-
kopplad

Situation Utgång

Optokopplar-
funktion Störning Stift 1/2 (uttag 1)

NO
Nej Öppet

Ja Slutet

NC 
Nej Slutet

Ja Öppet

Tab. 35:  Konfiguration larmoptokopplare

10.7.4  Ställ in menyalternativet "Nivåingång"

Nivåövervakning av tillförsel av doseringsmedlet på sugsidan med två 
larmlägen: för- och huvudlarm. 

För anslutning, se kapitel 9.2.3.1 ”Nivåingång” på sidan 24

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Niveaueingang 
(nivåingång) och tryck sedan på Setup (inställning).

Följande alternativ finns:

n	Nicht aktiv (inte aktiv) (fabriksinställning)
n	Alarm = Kontakt (larm=kontakt) (larmar när flottörkontakten är 

sluten)
n	Alarm = Offen (larm=öppen) (larmar när flottörkontakten är öp-

pen, inställning för standardnivåövervakning från Lutz-Jesco GmbH)

2. Tryck på  eller  för att välja önskad funktion och tryck sedan på 
OK.

ü	”Nivåingång” inställd.

i Den valda inställningen för nivåingången visas som symbol i 
startvyn för varje driftsätt.

10.7.4.1  Nivåingång konfiguration

Status Vy 
display

Nivåingång
Doserings-

pumpLarm=kon-
takt

Larm=öp-
pen

Behållare 
fylld

Körs

Behållare 
minimum 
(förlarm)

Körs

Behållare 
tom 

(huvud-
larm)

Stoppad

Tab. 36:  Konfiguration nivåingång

10.7.5  Menyalternativ för inställning av frigivningsingång

Möjlighet att starta och stoppa doseringspumpen externt.

För anslutning, se kapitel 9.2.1 ”Anslutningsuttag 1” på sidan 23.

För information om hur man startar och stoppar doseringspumpen, se ka-
pitel 11.3 ”Extern till/från-koppling via frigivningsingång” på sidan 43.

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Freigabeeingang 
(frigivningsingång) och tryck sedan på Setup (inställ-
ning).

Följande alternativ finns:

n	Nicht aktiv (inte aktiv) (fabriksinställning)
n	Frei = Kontakt (fri=kontakt) (friger doseringspumpen när båda 
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kontakterna är slutna)
n	Frei = Offen (fri=öppen) (friger doseringspumpen när båda kon-

takterna är öppna)

2. Tryck på  eller  för att välja önskad funktion och tryck sedan på 
OK.

ü	”Frigivningsingång” inställd.

i Den valda inställningen för frigivningsingången visas som 
symbol i startvyn för varje driftsätt.

10.7.6  Aktivera frigivningskod

Med aktiverad frigivningskod är manövreringen av doseringspumpen 
spärrad. Inställningar är inte möjliga förrän korrekt frigivningskod har 
angetts.

VARNING

Risk för frät- och brännskador på grund av doseringsme-
dier!
Med aktiverad frigivningskod är manövreringen av doseringspumpen 
spärrad. En startad doseringspump kan bara stoppas via strömförsörj-
ningen om frigivningskoden inte anges. Om frigivningskoden aktiveras 
av misstag eller om användaren har glömt koden kan doseringspumpen 
inte stoppas i tid vilket i värsta fall kan leda till personskador.

ð	Installera en nödstoppsbrytare eller integrera doseringspumpen i 
systemets säkerhetskoncept.

Frigivningskoden kan ställas in valfritt mellan 0001 och 9999.

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Freigabecode 
(frigivningskod) och tryck sedan på Setup (inställ-
ning).

4	Doseringspumpen visar meny 6.10 Freigabecode (frigivnings-
kod).
Freigabecode

4  3  2  1  Aus

Zurück 

6.10

Weiter  -      +
Bild 28:  Frigivningskod

2. Använd knapparna + och - för att ställa in ett värde från 0 till 9 för 
den första kodsiffran och tryck sedan på Weiter (fortsätt).

3. Gå tillväga på samma sätt för de övriga siffrorna enligt beskrivningen 
i punkt 2.

4. Välj den sista punkten Aus (av) och tryck på +.

5. Tryck på Zurück (tillbaka).
4	Frigivningskoden är aktiverad. Doseringspumpen visar den till-

hörande symbolen:

Handbetrieb
Liter
Tag

    0.0%
0,00

Bild 29:  Startvy med aktiverad frigivningskod

ü	Frigivningskod aktiverad.

10.7.6.1  Ange frigivningskod

Så snart en knapp trycks in måste frigivningskoden anges. Efter kor-
rekt inmatning har du 120 sekunder på dig att manövrera doseringspum-
pen. Efter 120 sekunder måste frigivningskoden anges på nytt, även 
om en inmatning precis har gjorts (detta gäller inte vid inställningar i me-
nyerna).

Freigabecode

4  3  2  1

OK Weiter   -     +

8.1

Bild 30:  Ange frigivningskod

1. Använd knapparna + och - för att ställa in ett värde från 0 till 9 för 
den första kodsiffran och tryck sedan på Weiter (fortsätt).

2. Gå tillväga på samma sätt för de övriga siffrorna enligt beskrivningen 
i punkt 1.

3. Tryck på OK när alla siffror har angetts.
4	Efter korrekt inmatning visar doseringspumpen startvyn.

i Kontakta Lutz-Jesco GmbH om du har glömt koden.

ü	Frigivningskod angiven.

10.7.6.2  Avaktivera frigivningskod

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Systemsetup 
(systeminställning) och tryck sedan på OK.

3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Freigabecode 
(frigivningskod) och tryck sedan på Setup (inställ-
ning).

4. Tryck på Weiter (fortsätt) tills Ein (på) är valt.

5. Tryck på -.

6. Tryck på Zurück (tillbaka).

ü	Frigivningskod avaktiverad.

10.7.7  Aktivera säkerhetskod

Skyddar menyn Systemsetup (systeminställning) från obehörig åt-
komst.

Säkerhetskoden kan ställas in valfritt mellan 0001 och 9999.



Manövrering32 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-10020-10-V08

Magnet-membrandoseringspump MAGDOS LK/LP Bruksanvisning

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Sicherheitscode 
(säkerhetskod) och tryck sedan på Setup (inställ-
ning).

4	Doseringspumpen visar meny 6.11 Sicherheitscode (säker-
hetskod).
Sicherheitscode

1  2  3  4  Aus

Zurück 

6.11

Weiter  -      +
Bild 31:  Säkerhetskod

2. Använd knapparna + och - för att ställa in ett värde från 0 till 9 för 
den första kodsiffran och tryck sedan på Weiter (fortsätt).

3. Gå tillväga på samma sätt för de övriga siffrorna enligt beskrivningen 
i punkt 2.

4. Välj den sista punkten Aus (av) och tryck på +.

5. Tryck på Zurück (tillbaka).
4	Säkerhetskoden är aktiverad. Den måste anges vid varje åt-

komst till menyn Systemsetup (systeminställning).

ü	Säkerhetskod aktiverad.

10.7.7.1  Ange säkerhetskod

Sicherheitscode

1  2  3  4

OK 

8.2

Weiter  -    +
Bild 32:  Ange säkerhetskod

1. Använd knapparna + och - för att ställa in ett värde från 0 till 9 för 
den första kodsiffran och tryck sedan på Weiter (fortsätt).

2. Gå tillväga på samma sätt för de övriga siffrorna enligt beskrivningen 
i punkt 1.

3. Tryck på OK när alla siffror har angetts.
4	Efter korrekt inmatning visar doseringspumpen menyn System-

setup (systeminställning).

ü	Säkerhetskod angiven.

i Kontakta Lutz-Jesco GmbH om du har glömt koden.

10.7.7.2  Avaktivera säkerhetskod

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Systemsetup 
(systeminställning) och tryck sedan på OK.

3. Ange korrekt Sicherheitscode (säkerhetskod) och tryck på OK.

4. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Sicherheitscode 
(säkerhetskod) och tryck sedan på Setup (inställ-
ning).

5. Tryck på Weiter (fortsätt) tills Ein (på) är valt.

6. Tryck på -.

7. Tryck på Zurück (tillbaka).

ü	Säkerhetskod avaktiverad

10.7.8  Inställning av menyalternativet "Fabriksinställning"

Återställning av inställningarna för styrning av doseringspumpen till fa-
briksinställningarna.

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Werkseinstellung 
(fabriksinställning) och tryck sedan på Setup (inställ-
ning).

2. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar menyn Language (språk) (meny 6.3).

ü	Doseringspumpen är återställd till fabriksinställningarna.

10.7.9  Ställ in menyalternativet "Eco-Mode"

Inställning av energisparläge. Här ändras effektförbrukning, matningska-
pacitet och matningstryck. Se också kapitel 9.2.2 ”Anslutningsuttag 2” 
på sidan 24.

è	Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Eco-Mode och 
tryck sedan på Setup (inställning).

Följande alternativ finns:

n	Aus (av) (fabriksinställning)
n	Eco-Mode 1,
n	Eco-Mode 2 (endast LP)

1. Tryck på  eller  för att välja önskad funktion och tryck sedan på 
OK.

4	Valt Eco-Mode visas i startvisningen för respektive driftsätt.

Bild 33:  

Handbetrieb Eco 1

Menü Stop- +

Liter
Tag
    0%

0,00
Visning av Eco-Mode 1 i driftsätt Handdrift

10.7.10  Inställning av "User-Setup" (bara LP)

Via detta menyalternativ kan du spara dina inställningar för doserings-
pumpen.

10.7.10.1  Spara egna inställningar

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet User-Setup (an-
vändarinställningar) och tryck sedan på Setup (inställ-
ningar).

2. Tryck på  eller  för att välja Speichern (spara) och tryck sedan 
på OK.

ü	Egna inställningar sparade.

10.7.10.2  Läsa in egna inställningar

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet User-Setup (an-
vändarinställningar) och tryck sedan på Setup (inställ-
ningar).
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2. Tryck på  eller  för att välja Laden (läs in) och tryck sedan på 
OK.

ü	Egna inställningar inlästa.

10.7.11  Inställning av menyalternativet "IP-adress" (bara 
LP-Net)

Via detta menyalternativ kan du ställa in nätverksadressen. Adressen får 
du från den lokala nätverksadministratören. Det går inte att ställa in sub-
nät, proxy eller gateway.

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet IP Adresse (IP-
adress) och tryck sedan på Setup (inställning).

2. Använd knapparna + och - för att ställa in ett värde från 001 till 255 
för den första delen i IP-adressen och tryck sedan på Weiter 
(fortsätt).

3. Gå tillväga på samma sätt för de övriga siffrorna i IP-adressen enligt 
beskrivningen i punkt 2.

4. Tryck på Zurück (tillbaka).

ü	IP-adressen inställd.

10.7.12  Inställning av menyalternativet "Doseringskontroll" 
(bara LP)

FLOWCON LP 1 är ett tillvalstillbehör som övervakar flödet av doserings-
medel efter varje slag i doseringspumpen.

n	För anvisning om hydraulisk installation, se kapitel 8.7.1.
n	För information om elanslutning av FLOWCON, se kapitel 9.2.5.1.

Beakta bruksanvisningen till flödessensorn FLOWCON LP 1. Den innehåll-
er anvisningar för drift med doseringspumpen MAGDOS LP.

10.7.13  Inställning av menyalternativet "Membranbrott" 
(bara LP)

MAGDOS LP Doseringspumpen kan levereras med en läckagesond i 
membranflänsen som tillval. Vid ett membranbrott skickas en signal till 
doseringspumpen som då stannar.

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Membranbruch 
(membranbrott) och tryck sedan på Setup (inställning).

Följande alternativ finns:

n	Nicht aktiv (inte aktiv) (fabriksinställning)
n	Alarm = Kontakt (larm=kontakt) (skickar ett larm när sensorut-

gången har varit stängd i 10 sekunder, inställning för standardläcka-
gesonder från Lutz-Jesco GmbH)

n	Alarm = Offen (larm=öppen) (skickar ett larm när sensorutgång-
en har varit öppen i 10 sekunder)

2. Tryck på  eller  för att välja önskad funktion och tryck sedan på 
OK.

ü	”Membranbrott” inställt.

10.7.14  Inställning av menyalternativet "Tid"

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Uhrzeit (tid) och 
tryck sedan på Setup (inställning).

2. Tryck på + och - för att ställa in önskad timme och tryck sedan på 
Weiter (fortsätt).

3. Tryck på + och - för att ställa in önskad minut.

i Om man håller knappen intryckt ökar doseringspumpen värdet 
fortlöpande med två timmar resp. minuter.

4. Tryck på Zurück (tillbaka).

ü	Tiden inställd.

10.7.15  Inställning av menyalternativet "Datum"

1. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Datum och tryck 
sedan på Setup (inställning).

2. Tryck på + och - för att ställa in önskad dag och tryck sedan på 
Weiter (fortsätt).

3. Tryck på + och - för att ställa in önskade månad och tryck sedan på 
Weiter (fortsätt).

4. Tryck på + och - för att ställa in önskat år och tryck sedan på Wei-
ter (fortsätt).

5. Tryck på + och - för att ställa in önskad veckodag.

i Om du vill använda funktionen Chargenbetrieb (satsvis 
drift) med doseringspumpen MAGDOS LP måste du ställa in 
rätt veckodag.

6. Tryck på Zurück (tillbaka).

ü	Datum inställt.

10.8  Information om doseringspumpen

Via menyalternativet Info (information) kan man visa omfattande in-
formation om doseringspumpen.

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Info (information) 
och tryck sedan på OK.

4	Doseringspumpen visar meny 7.1 Info 1.

Info 1
Hübe / Min.            180
Förderleistung       3.80 l/Std
Kalibrierung           3.80 l/Std

Menü

7.1

Weiter
Bild 34:  Vy meny Info 1

3. Tryck upprepade gånger på Weiter (fortsätt) för att kom-
ma till övriga Info-menyer.

Info-menyerna innehåller följande information:
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Meny Information

Info 1
n	Maximalt antal slag/minut
n	Maximal matningseffekt i l/timme
n	Kalibrerad matningseffekt i l/timme

Info 2
n	Slagvolym vid fabriksinställning i ml
n	Slagvolym efter kalibrering i ml

Info 3
n	Doseringspumpens gångtid i timmar
n	Total antal slag för doseringspumpen

Info 4
n	Programversion och datum för uppdatering
n	Artikelnummer
n	Serienummer

Info 5  
(endast LP)

n	Strömvärde vid analogingången i mA
n	Datum och tid

Info 6  
(endast 
LP-Net)

n	MAC-nummer
n	IP-nummer

Info 7 Beläggning anslutningskontakt 1

Info 8 Beläggning anslutningskontakt 2

Info 9 Beläggning anslutningskontakt 2 och 3

Info 10 Beläggning anslutningskontakt 4

Info 11 Beläggning anslutningskontakt 5

Tab. 37:  Förklaring av infomenyerna

4. Tryck på Menü (meny) för att lämna menyn Info.

10.9  Meddelande för styrningen (bara LP)

Störningsmeddelanden från doseringspumpen loggas med datum, tid 
och felkod.

Bild 35:  

Meldungen

Menü

10

Löschen↓↓

01.02.2012 - 14.32   #09
Manueller Stop

14:39:50

Vy över störningsmeddelanden

Följande symboler används:

Symbol Betydelse

Symbol för en händelse

Symbol för början av ett meddelande

Symbol för slutet på ett meddelande

Tab. 38:  Förklaring av menysymboler – störningsmeddelanden

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Meldungen (med-
delanden)  och tryck sedan på OK.

3. Tryck upprepade gånger på  eller  för att visa störningsmeddelan-
dena som listas i kronologisk ordning.

4. Tryck på Menü (meny) för att lämna menyn Meldungen 
(meddelanden).

Radera meddelanden från styrningen

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Meldungen (med-
delanden)  och tryck sedan på OK.

3. Tryck på Löschen (radera).

4. Tryck på Löschen (radera) igen.

ü	Meddelanden från styrningen raderade.



Drift 35© Lutz-Jesco GmbH 2022
Med förbehåll för tekniska ändringar
220712

BA-10020-10-V08

Magnet-membrandoseringspump MAGDOS LK/LP Bruksanvisning

11 Drift

VARNING

Risk för frät- och brännskador på grund av doseringsme-
dier!
När spänningsförsörjning har upprättats kan kvarvarande rester av do-
seringsmedier i doseringshuvudet spruta ut.

ð	Anslut doseringsledningarna innan du upprättar spänningsförsörj-
ningen.

ð	Kontrollera att alla skruvförband är ordentligt åtdragna och täta.

FÖRSIKTIGHET

Fara på grund av automatisk start!
Doseringspumpen har ingen till-/frånbrytare och kan börja pumpa när 
nätspänningen ligger på. Då kan det komma ut doseringsmedel. Bero-
ende på hur farligt doseringsmediet är kan skador uppkomma.

ð	Stoppa doseringspumpen innan du skiljer den från strömförsörj-
ningen.

ð	Se till att doseringspumpen är korrekt installerad innan strömmen 
kopplas till.

11.1  Idrifttagning av doseringspumpen

Handlingsförutsättning:

ü	Doseringspumpen har monterats och installerats enligt kapitlen 
Montera doseringspumpen, Hydraulinstallation och Elinstallation.

ü	Alla mekaniska fästen har kontrollerats avseende tillräcklig belast-
ningskapacitet.

ü	Skruvarna till doseringshuvudet har dragits åt med korrekt åtdrag-
ningsmoment.

ü	Alla hydraulkomponenter har kontrollerats avseende tillräcklig täthet 
och korrekt flödesriktning.

ü	Doseringspumpen har ställts in enligt kapitel 10.5 ”Menyinställning-
ar vid första idrifttagning” på sidan 28.

i Vid första idrifttagning är det lämpligt att använda vatten som 
doseringsmedium för att kontrollera att systemet är tätt och att 
doseringspumpens alla funktioner fungerar. Kontrollera dock 
först om det kan uppstå eventuella oönskade reaktioner mel-
lan det egentliga doseringsmediet och vattnet.

Genomför följande arbetssteg:

1. Öppna spärrventiler på tryck- och sugsidan, om de finns.

2. Koppla doseringspumpens nätkontakt till strömförsörjningen.

3. Avlufta doseringspumpen (se kapitel 11.1.1 ”Avlufta doseringspum-
pen” på sidan 35) om doseringshuvudet har en avluftningsskruv.

4. Begränsa doseringspunktens matningseffekt om så krävs (se kapitel 
11.1.2 ”Begränsa matningseffekten” på sidan 36).

5. Kalibrera doseringspumpen (se kapitel 11.1.3 ”Kalibrera doserings-
pumpen” på sidan 36).

6. Välj driftsätt och starta doseringspumpen enligt anvisningarna i kapi-
tel 11.2 ”Driftsätt” på sidan 36.

4	Doseringspumpen suger in. Om den inte suger tillräckligt, använd en 
insugningshjälp (se kapitel 8.7.8 ”Sughjälp” på sidan 22).

i Vid första idrifttagningen rekommenderar vi att doserings-
pumpen körs utan mottryck. Det rekommenderas därför att in-
stallera en avlastningsventil på doseringspumpens trycksida.

ü	Doseringspumpen är tagen i drift.

11.1.1  Avlufta doseringspumpen

Doseringshuvud av plast är utrustade med en avluftningsskruv. Med hjälp 
av avluftningsskruven kan man få bort gasbubblor från doseringshuvu-
det, för att förbättra pumpens kapacitet. Om en avluftning är till hjälp, be-
ror på doseringsmedium och pumpstorlek.

FÖRSIKTIGHET

Risk för person- och sakskador!
Doseringsmedium kan spruta ur om man lossar anslutningarna på do-
seringshuvudet (t.ex. för avluftning) under driften.

ð	Bär föreskriven personlig skyddsutrustning.

ð	Beakta säkerhetsdatabladet för doseringsmediet.

ð	Rengör doseringspumpen om doseringsmedium kommer ut.

ð	Avfallshantera doseringsmedium på rätt sätt.

Bild 36:  Avluftning av doseringshuvudet med avluftningsskruv

Handlingsförutsättning:

ü	Doseringspumpen har anslutits enligt kapitel 8.6 ”Anslut avluftning-
en av doseringshuvudet” på sidan 20.

Genomför följande arbetssteg:

1. Öppna avluftningsskruven ett helt varv (Om man ser mot doserings-
huvudet vrider man moturs).

2. Tryck på Menü (meny).
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3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Entlüften (avluft-
ning)  och tryck sedan på OK.

4. Tryck på Start och håll knappen intryckt.
4	Doseringspumpen börjar mata med högsta slagfrekvens.

5. Släpp Start så snart ett kontinuerligt flöde utan luftbubblor kom-
mer ut från doseringshuvudets avluftning.

4	Doseringspumpen slutar att mata.

6. Stäng avluftningsskruven.

ü	Doseringspump avluftad.

i Om doseringsmedier som förgasas används rekommenderar 
vi att man ställer in en varaktig utströmning. Öppna avluft-
ningsskruven så mycket att ungefär 1 droppe kommer ut per 1 
- 3 slag och anslut en avledning.

11.1.2  Begränsa matningseffekten

Med funktionen Begrenzung (begränsning) kan doseringspumpen 
anpassas flexibelt till lokala förhållanden vid idrifttagningen. Ibland före-
kommer det att en för stor modell av en doseringspump väljs under pla-
neringsfasen. För att minimera risken för överdosering kan matningsef-
fekten begränsas.

Den reducerade matningseffekten gäller för doseringspumpens samtliga 
driftsätt. Inställningen bibehålls även efter strömavbrott. Om doserings-
pumpen har kalibrerats hänför sig den procentuellt begränsade mat-
ningseffekten till den faktiska effekten.

Genomför följande arbetssteg:

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Begrenzung (be-
gränsning)  och tryck sedan på OK.

3. Tryck på + och - för att ställa in den önskade matningseffekten i l/
timme och tryck sedan på OK.

4	Staplarna som visar matningseffekten visas nu tvådelat.

Handbetrieb

Menü Stop- +

Liter
Tag

    75.0%
90,0

Bild 37:  Vy med begränsad matningseffekt

Staplarna har följande betydelse:

Stapel Betydelse

Övre
Begränsat matningseffektvärde (andel av 
matningseffekten i fabriksinställningen)

Nedre
Aktuell matningseffekt i procent av den begränsa-
de matningseffekten

ü	Matningseffekten begränsad.

i För att ta bort begränsningen ställer du in matningseffekten i 
menyn Begrenzung (begränsning) till värdet 0 eller till 
högsta möjliga värde.

11.1.3  Kalibrera doseringspumpen

Beroende på vilket doseringsmedium som används och det aktuella mat-
ningstrycket ska den teoretiska och faktiskt uppmätta matningseffekten 
stämmas av mot varandra. För detta ändamål används funktionen Kali-
brierung (kalibrering).

Handlingsförutsättning:

ü	Systemkomponenterna på doseringspumpens trycksida har installe-
rats korrekt och är redo för drift.

Genomför följande arbetssteg:

1. Fyll ett kalibreringskärl med doseringsmedium.

2. Håll doseringspumpens sugledningsände i kalibreringskärlet.

3. Avlufta doseringspumpen.

4. Tryck på Menü (meny).

5. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Kalibrierung (kali-
brering)  och tryck sedan på OK.

4	Doseringspumpen visar meny 5 Kalibrierung (kalibrering).

Kalibrierung

Förderleistung 100 %

Menü

5

Start- +
Bild 38:  Meny 5 Kalibrierung (kalibrering)

6. Tryck på + och - för att ställa in det procentvärde för matningseffek-
ten som ska användas vid kalibreringen. Inställningsområde 10 % – 
100 %.

7. Tryck på Start.
4	Doseringspumpen börjar mata och visar antalet utförda slag.

8. Tryck på Fertig (klar) när ett bra mätbart värde har uppnåtts 
i kalibreringskärlet.

4	Doseringspumpen stannar och visar matningsmängdens teoretiska 
värde i ml.

Kalibrierung
Förderleistung 5.67ml

Menü

5.3

OK- +
Werkseinstellung +0.0%

Bild 39:  Meny 5.3 Kalibrierung (kalibrering)

9. Läs av den faktiska matningsmängden i kalibreringskärlet och korri-
gera den visade matningseffekten med + och -. Inställningsområde: 
-50 % ... +100 %

10. Tryck på OK.

ü	Doseringspumpen kalibrerad.

11.2  Driftsätt

Följande driftsätt finns tillgängliga för doseringspumpen:

n	Manuell drift – manuell inställning av matningseffekten.
n	Impulsingång – styrning av slagfrekvensen och slagantalet beroen-

de på impulsantalet och impulsavståndet.
n	Satsvis drift – styrning av matningseffekt och matningsmängd via 

manuell start, en extern impuls eller i intervaller.
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Endast MAGDOS LP:

n	Analogingång – styrning av matningseffekten via en 0/4–20 
mA-signal.

n	Satsvis drift – vid fastlagda tidspunkter.
n	Nätverksdrift (endast MAGDOS LP-Net) – styrning av slagfrekvens 

och slagantal via ett nätverk.

11.2.1  Manuell drift

11.2.1.1  Välja driftsätt

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Betriebsart (drift-
sätt)  och tryck sedan på OK.

3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Handbetrieb (ma-
nuell drift)  och tryck sedan på OK.

4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Handbetrieb (ma-
nuell drift).

Handbetrieb

Menü Stop- +

Liter
Tag
    0%

0,00
Bild 40:  Startvy manuell drift

11.2.1.2  Starta doseringspump

1. Tryck på + för att öka slagfrekvensen med 0,1 %. 
4	Doseringspumpen börjar omedelbart att dosera. Den resulterande 

matningseffekten beräknas automatiskt och visas på displayen.

2. Tryck på + och - för att ställa in önskad slagfrekvens.

ü	Doseringspumpen startad.

11.2.1.3  Stoppa doseringspump

è	Tryck på Stop (stopp).
4	Signalen Stop (stopp) visas och Stop (stopp) ändras till 

Start. Tryck på Start för att starta doseringspumpen på nytt.

ü	Doseringspumpen stoppad.

i Du kan inte avbryta doseringen genom att trycka på Menü 
(meny)! Först när man byter till ett annat driftsätt stoppas 
doseringspumpen via menyn.

11.2.2  Impulsingång

I driftsättet Impulseingang (impulsingång) regleras doseringspum-
pens slagfrekvens och slagantal beroende på impulsantalet och impuls-
avståndet vid impulsingången (se kapitel 9.2.2.2 ”Impulsingång” på si-
dan 24).

11.2.2.1  Välja driftsätt

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Betriebsart (drift-
sätt)  och tryck sedan på OK.

3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Impulseingang 
(impulsingång)  och tryck sedan på OK.

4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-
trarna för det här driftsättet (meny 3.31).

Impulseingang
1 Impuls = 1 Hub
Speicher = 1 Hub

Menü  Typ

3.31

OKSetup
Bild 41:  Driftsättets parametrar

4. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Impulseingang 

(impulsingång).
Impulseingang

Menü Reset Start

Liter
Tag
   0%

0,00
Setup

Bild 42:  Startvy impulsingång

11.2.2.2  Välja typ

Följande typer kan väljas i driftsättet Impulseingang (impulsin-
gång):

Typ Beskrivning

Slag Ökning och minskning av impulsantalet i för-
hållande till slagantalet

Matningsmängd Matning av en fast matningsmängd per impuls

Vattenmätare Användning av en kontaktvattenmätare

Tab. 39:  Förklaring av impulsingångstyper

i Den typ som för närvarande är aktiv indikeras med (Ein) (på) 
efter menyalternativet. I fabriksinställningen är typen 
Hübe(slag) förvald: Hübe (slag) ( (Ein) (på).

1. Tryck på Setup (inställning).
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.31).

2. Tryck på Typ.

3. Tryck på  eller  för att välja typ och tryck sedan på OK.
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.31).

4. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Impulseingang 

(impulsingång).

11.2.2.3  Impulsingång typer

De inställbara parametrarna skiljer sig åt beroende på typ.

Slag

Impulsingångstypen Hübe (slag) erbjuder följande konfigurationsmöj-
ligheter:
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Parameter Beskrivning

Slag per impuls Fastställer det antal slag som doseringspumpen 
utför per impuls. Därvid bestäms slagfrekvensen 
dynamiskt utifrån det tidsmässiga avståndet mel-
lan de senaste båda impulserna.
Slagfrekvens = antal slag/impulsavstånd
Fabriksinställning: 1 slag
Inställningsområde: 1–999 slag

Impulser för 
slag

Fastställer antalet impulser som måste finnas på 
ingången för att utlösa ett slag.
Fabriksinställning: 1 impuls
Inställningsområde: 1–999 impulser

Slagminne I slagminnet sparas alla slag som återstår att ut-
föra. Om ett slagmångfaldigande är inställt så 
skrivs alla slag som hör till en impuls till slagmin-
net. För varje impuls ökar antalet slag i slagmin-
net, för varje utfört slag sjunker det. Gränsen för 
slagminnet måste höjas för att spara en impuls-
begäran som inträffar när slag från den föregåen-
de impulsbegäran fortfarande utförs. Om antalet 
begärda slag överskrider slagminnet så visas ett 
felmeddelande om att slagminnet är fullt.
Fabriksinställning: 1 slag
Inställningsområde: 1–999 slag

Tab. 40:  Konfiguration typ slag

i Vid ett impulsmångfaldigande måste slagminnet höjas manu-
ellt i samma utsträckning. Annars kan konfigurationen inte be-
kräftas med OK.

Parametern Hübe pro Impuls (slag per impuls) och Impulse für 
Hub (impulser för slag)  kan konfigureras samtidigt för att definiera 
ett exakt antal slag för ett antal impulser. Därvid bestäms slagfrekvensen 
dynamiskt utifrån det tidsmässiga avståndet mellan de senaste båda im-
pulserna.

Exempel:

Om "7 slag per impuls" och "3 impulser för slag" är inställd utför dose-
ringspumpen 7 slag per 3 ingångsimpulser.

Matningsmängd

Impulsingångstypen Fördermenge (matningsmängd) erbjuder föl-
jande konfigurationsmöjligheter:

Parameter Beskrivning

Matnings-
mängd

Fastställer nödvändig matningsmängd per im-
puls, mätt i ml. Matningsmängden beräknas uti-
från doseringspumpens givna slagvolym efter 
kalibrering och det automatiskt beräknade för-
hållandet mellan antal slag och antal impulser.
Värdet inom parentes i vyn visar antalet slag och 
impulser (antal slag/antal impulser).

Slagminne Se slagminne för typ  ”Slag” på sidan 37.

Tab. 41:  Konfiguration typ matningsmängd

i Matningseffekten beror på doseringspumpens matningstryck. 
För korrekt visning av matningseffekten måste doseringspum-
pen kalibreras.

Vattenmätare

Impulsingångstypen Wasserzähler (vattenmätare) erbjuder följan-
de konfigurationsmöjligheter:

Parameter Beskrivning

Matningsmängd Fastställer den begärda matningsmängden i do-
seringspumpen per kubikmeter (m3) flöde i vat-
tenmätaren, angivet i ml. Värdet motsvarar flö-
desmängden per impuls.
Eftersom doseringspumpen styr matnings-
mängden enbart via slagfrekvensen krävs syn-
kronisering mellan vattenmätarimpulsen och 
doseringspumpens slag.
Värdet inom parentes i vyn återger antalet slag 
som utlöses per antal vattenmätarimpulser. 
(Antal slag/antal impulser).

Slagminne Se slagminne för typ  ”Slag” på sidan 37.

ml/imp. Fastställer vattenmätarens flödesmängd per 
impuls, mätt i ml.

l/imp. Fastställer vattenmätarens flödesmängd per 
impuls, mätt i l.

m3/imp. Fastställer vattenmätarens flödesmängd per 
impuls, mätt i m3.

Maximum Fastställer vattenmätarens maximala flödes-
mängd, mätt i m3/timme.

Tab. 42:  Konfiguration typ vattenmätare

i Parametrarna Dauer (varaktighet) och Charge (sats) vi-
sas bara om matningsmängden anges i ppm eller procent.

Doseringspumpen fastställer slagfrekvensen automatiskt utifrån (ml/
imp., l/imp. eller m3/imp.) och den begärda doseringseffekten (mat-
ningsmängd). Ett varningsmeddelande visas om doseringspumpens 
maximala matningsmängd överskrids vid en för snabb impulsföljd.
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i Oförenliga parameterinmatningar visas när man försöker spa-
ra (meny 3.41). Om parametrarna inte korrigeras går det inte 
att aktivera driftsättet.

11.2.2.4  Konfigurera impulsingång typ

1. Tryck på Setup (inställning).
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.31).

2. Tryck på Setup (inställning).

3. Tryck på  eller  för att välja en parameter för typen och tryck se-
dan på OK.

4. Öka värdet på parametern med + eller minska det med -.

5. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.31).

6. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Impulseingang 

(impulsingång).

11.2.2.5  Starta doseringspump

Handlingsförutsättning:

ü	Doseringspumpen har anslutits enligt kapitel 9.2.2.2 ”Impulsingång” 
på sidan 24.

1. Tryck på Start.

2. Led en impuls till doseringspumpens impulsingång. 
4	Doseringspumpen börjar omedelbart att dosera. Den resulterande 

matningseffekten beräknas automatiskt och visas på displayen.

ü	Doseringspumpen startad.

11.2.2.6  Stoppa doseringspump

è	Tryck på Stop (stopp).

ü	Doseringspumpen stoppad.

11.2.2.7  Radera slagminne

è	Tryck på Reset (återställning).
4	Alla väntande slag i slagminnet raderas. Doseringspumpen stoppas, 

men förblir aktiv och väntar på nästa impuls.

ü	Slagminnet raderat.

11.2.3  Analogingång (endast LP)

I driftsättet Analogeingang (analogingång) styrs slagfrekvensen av 
en extern 0/4–20 mA-signal som ligger på analogingången (se kapitel 
”Anslutningsuttag 2” på sidan 24).

11.2.3.1  Välja driftsätt

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Betriebsart (drift-
sätt)  och tryck sedan på OK.

3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Analogeingang 
(analogingång)  och tryck sedan på OK.

4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-
trarna för det här driftsättet (meny 3.21).

Bild 43:  

Analogeingang
0%      =   4.00 mA
100%  = 20.00 mA
4..20 mA

OKSetup

3.21

Menü  

Driftsättets parametrar

4. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Analogeingang 

(analogingång).

Bild 44:  

Analogeingang

Menü Start

Liter
Tag
   0%

0,00
Setup

Startvy analogingång

11.2.3.2  Ställa in signaltyp

Du kan ställa in 0–20 mA- eller en 4–20 mA-signal.

1. Tryck på Setup (inställning).
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.21).

2. Tryck på Setup (inställning).

3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet 0/4..20mA och 
tryck sedan på Setup (inställning).

4. Tryck på Typ för att ställ in 0–20 mA eller 4–20 mA.

5. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.21).

6. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Analogeingang 

(analogingång).

ü	Signaltyp inställd.

11.2.3.3  Ställa in strömvärde för 0 % matningseffekt

1. Tryck på Setup (inställning).
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.21).

2. Tryck på Setup (inställning).

3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet 0% Strom (0 % 
ström) och tryck sedan på Setup (inställning).

4. Tryck på + och - för att ställa in önskat strömvärde. Värden i området 
0,00–20,00 mA är tillåtna. Värdet inom parentes i vyn återger det 
faktiska strömvärdet.

5. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.21).
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6. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Analogeingang 

(analogingång).

ü	Strömvärde för 0 % matningseffekt inställt.

11.2.3.4  Ställa in strömvärde för 100 % matningseffekt

1. Tryck på Setup (inställning).
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.21).

2. Tryck på Setup (inställning).

3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet 100% Strom (0 % 
ström) och tryck sedan på Setup (inställning).

4. Tryck på + och - för att ställa in önskat strömvärde. Värden i området 
0,00–20,00 mA är tillåtna. Värdet inom parentes i vyn återger det 
faktiska strömvärdet.

5. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.21).

6. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Analogeingang 

(analogingång).

i För att en 20–4 mA (inverterad) analogsignal ska kunna bear-
betas måste parametern 0% Strom (0 % ström) konfigure-
ras till 20 mA och parametern 100% Strom (100 % ström) 
till 4 mA.

ü	Strömvärde för 100 % matningseffekt inställt.

11.2.3.5  Starta doseringspump

Handlingsförutsättning:

ü	Doseringspumpen har anslutits enligt kapitel 9.2.2.1 ”Analogingång 
(endast LP)” på sidan 24.

1. Tryck på Start.

2. Led en signal på 0–20 mA eller 4–20 mA till doseringspumpens ana-
logingång. 

4	Doseringspumpen börjar omedelbart att dosera. Den resulterande 
matningseffekten beräknas automatiskt och visas på displayen.

ü	Doseringspumpen startad.

11.2.3.6  Stoppa doseringspump

è	Tryck på Stop (stopp) eller minska den ingående signalen till 
värdet för 0% Strom (0 % ström) eller mindre.

i Om signalvärdet ligger under 4 mA för en 4–20 mA-signalvi-
sas ett felmeddelande om att det föreligger ett analogingångs-
fel.

ü	Doseringspumpen stoppad.

11.2.4  Satsvis drift

I driftsättet Chargenbetrieb (satsvis drift) regleras doseringspum-
pens slagfrekvens och slagantal beroende på den begärda matnings-
mängden. Matningsmängden kan ställas in individuellt via doserings-
pumpens körtid, slagantal och matningseffekt (slagfrekvens). 

Driftsättet startas antingen manuellt eller genom en impulssignal till im-
pulsingången. 

Med MAGDOS LK är det möjligt att dosera i intervaller från 0 - 1440 mi-
nuter (24 timmar). Med MAGDOS LP kan upp till 14 tidpunkter ställas in 
under en vecka.

11.2.4.1  Välja driftsätt

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Betriebsart (drift-
sätt)  och tryck sedan på OK.

3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Chargenbetreib 
(satsvis drift)  och tryck sedan på OK.

4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-
trarna för det här driftsättet (meny 3.41).

Bild 45:  

Chargenbetrieb

Menü Start
   0%

0
Setup

Chargenbetrieb

Menü

3.41

OKSetupTyp

Start/Stop
100 Hübe / 100%
Fördermenge 35.2 ml

Driftsättets parametrar

4. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Chargenbetrieb 

(satsvis drift).

Bild 46:  

Chargenbetrieb

Menü Start
   0%

0
Setup

Startvisning Satsvis drift.

11.2.4.2  Välja typ vid satsvis drift

Följande typer kan väljas i driftsättet Chargenbetrieb (satsvis drift):

Typ Beskrivning

Start/Stop Manuell start av doseringen

Ext Start Extern start av doseringen

Intervall Automatisk start av doseringen med 
regelbundna intervall

Timer
(endast LP)

Start av doseringen vid en fastställd tidpunkt

Tab. 43:  Förklaring av typer vid satsvis drift

i Den typ som för närvarande är aktiv indikeras med (Ein) (på) 
efter menyalternativet. I fabriksinställningen är typen Start/
Stop förvald: Start/Stop (Ein) (start/stopp (på)).



Drift 41© Lutz-Jesco GmbH 2022
Med förbehåll för tekniska ändringar
220712

BA-10020-10-V08

Magnet-membrandoseringspump MAGDOS LK/LP Bruksanvisning

1. Tryck på Setup (inställning).
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.41).

2. Tryck på Typ.

3. Tryck på  eller  för att välja typ och tryck sedan på OK.
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.41).

4. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Chargenbetrieb 

(satsvis drift).

11.2.4.3  Satsvis drift typer

De inställbara parametrarna skiljer sig åt beroende på typ.

Start/Stop och Ext Start

Typerna Start/Stop och Ext Start vid satsvis drift skiljer sig inte åt i 
konfigurationen utan endast på det sätt som doseringspumpen startas 
på. Följande konfigurationsmöjligheter finns:

Parameter Beskrivning

Laufzeit (körtid) Fastställer den begärda körtiden för doserings-
pumpen i minuter. Värdet inom parentes i vyn vi-
sar den beräknade matningsmängden.

Hubanzahl 
(slagantal)

Fastställer antalet begärda slag. Värdet inom pa-
rentes i vyn visar den beräknade matningsmäng-
den.

Förderleistung 
(matningsef-
fekt)

Fastställer den begärda slagfrekvensen i procent 
av den maximala slagfrekvensen.

Tab. 44:  Konfiguration typerna Start/Stop och Ext Start

Intervall

Typen Intervall vid satsvis drift erbjuder följande konfigurationsmöjlig-
heter:

Parameter Beskrivning

Laufzeit (körtid) Fastställer den begärda körtiden för doserings-
pumpen i minuter. Värdet inom parentes i vyn vi-
sar den beräknade matningsmängden.

Hubanzahl 
(slagantal)

Fastställer antalet begärda slag. Värdet inom pa-
rentes i vyn visar den beräknade matningsmäng-
den.

Förderleistung 
(matningsef-
fekt)

Fastställer den begärda slagfrekvensen i procent 
av den maximala slagfrekvensen.

Intervall Fastställer tidsavstånden mellan regelbundet 
återkommande doseringar. Intervallet kan inte 
vara kortare än den angivna eller beräknade kör-
tiden och korrigeras i förekommande fall automa-
tiskt till minimivärdet.

Tab. 45:  Konfiguration typen Intervall

Typen Intervall visas med klocksymbolen och den tid som är kvar till 
startpunkten för nästa dosering.

Bild 47:  

Chargenbetrieb

Menü Start
   0%

0
Setup

   13:59

Startvy satsvis drift typ intervall

Timer (endast LP)

Med typen Timer vid satsvis drift av doseringspumpen MAGDOS LP kan 
två olika doseringsförlopp programmeras under en tidsrymd på en vecka.

Det går att planera ett eller två doseringsförlopp som startar vid ett visst 
klockslag (denna starttidpunkt är densamma för varje ytterligare dose-
ringsförlopp av samma typ under kommande veckodagar). Upp till 14 do-
seringsförlopp kan därmed programmeras under en vecka. För varje 
veckodag måste man fastställa om inget doseringsförlopp, doseringsför-
lopp 1, doseringsförlopp 2 eller båda doseringsförloppen efter varandra 
ska starta.

Vidare måste man för varje doseringsförlopp fastställa om doserings-
pumpen ska dosera under en viss körtid eller utföra ett visst antal slag.

Följande parametrar kan konfigureras för doseringsförlopp 1:

n	Startzeit (starttid) 1
n	Laufzeit (körtid) 1
n	Hubanzahl (slagantal) 1
n	Förderleistung (matningseffekt  (gäller för doseringsförlopp 1 

och 2)
n	Mo-So (må-sö)
Följande parametrar kan konfigureras för doseringsförlopp 2:

n	Startzeit (starttid) 2
n	Laufzeit (körtid) 2
n	Hubanzahl (slagantal) 2
n	Förderleistung (matningseffekt  (gäller för doseringsförlopp 1 

och 2)
n	Mo-So (må-sö)

i Datum, tid och veckodag måste ställas in vid konfiguration av 
parametrarna. Se sidan 33.

Typen Timer vid satsvis drift erbjuder följande konfigurationsmöjligheter:

Parameter Beskrivning

Startzeit (start-
tid) 1

Fastställer det begärda klockslaget för doserings-
förlopp 1.

Startzeit (start-
tid) 2

Fastställer det begärda klockslaget för doserings-
förlopp 2.

Laufzeit (körtid) 
1

Fastställer den begärda körtiden för doseringsför-
lopp 1 i minuter. Värdet inom parentes i vyn anger 
den beräknade matningsmängden (baserat på 
inställningen i parametern Förderleistung 
(matningseffekt)).

Tab. 46:  Konfiguration typ Timer
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Parameter Beskrivning

Laufzeit (körtid) 
2

Fastställer den begärda körtiden för doseringsför-
lopp 2 i minuter. Värdet inom parentes i vyn anger 
den beräknade matningsmängden (baserat på 
inställningen i parametern Förderleistung 
(matningseffekt)).

Hubanzahl (sla-
gantal) 1

Fastställer det begärda slagantalet för doserings-
förlopp 1. Värdet inom parentes i vyn visar den 
beräknade matningsmängden.

Hubanzahl (sla-
gantal) 2

Fastställer det begärda slagantalet för doserings-
förlopp 2. Värdet inom parentes i vyn visar den 
beräknade matningsmängden.

Förderleistung 
(matn ingse f -
fekt)

Fastställer den begärda slagfrekvensen för båda 
doseringsförloppen i procent av den maximala 
slagfrekvensen.

Mo-So (må-sö) Fastställer vilken veckodag de olika doseringsför-
loppen ska starta på.

Tab. 46:  Konfiguration typ Timer

11.2.4.4  Programmera doseringsförlopp

1. Tryck på Setup (inställning).
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.41).

2. Tryck på Setup (inställning).

3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Startzeit 1 (start-
tid 1) och tryck sedan på Setup (inställning).

4. Öka värdet på parametern med + eller minska det med -.

5. Tryck på OK.

6. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Laufzeit (körtid)  
eller Hubanzahl 1 (slagantal 1) och tryck sedan på Setup 
(inställning).

7. Öka värdet på parametern med + eller minska det med -.

8. Tryck på OK.

9. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Förderleistung 
(matningseffekt) och tryck sedan på Setup (inställ-
ning).

10. Öka värdet på parametern med + eller minska det med -.

11. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.41).

12. Programmera vid behov även doseringsförlopp 2 med parametern 
Startzeit (starttid) 2 och Laufzeit (körtid) 2 eller Hubanzahl 
(slagantal) 2.

13. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Mo-So (må-sö) 
och tryck sedan på Setup (inställning).

14. Tryck på Weiter (fortsätt) för att välja en veckodag.

15. Tryck på 1/2/- för att programmera doseringsförlopp för den valda 
veckodagen. Följande inställningar är möjliga:

Inställning Beskrivning

1 Doseringsförlopp 1 utförs på den valda veckodagen.

2 Doseringsförlopp 2 utförs på den valda veckodagen.

3 Doseringsförlopp 1 och doseringsförlopp 2 utförs på den 
valda veckodagen.

- Inget doseringsförlopp utförs på den valda veckodagen.

i Beakta när det gäller inställning 3 att doseringsförlopp1 och 
doseringsförlopp 2 måste programmeras med tillräckligt stort 
avstånd från varandra. Om ett doseringsförlopp inte är avslutat 
vid starttidpunkten för det andra avbryts det första och det an-
dra doseringsförloppet startar.

16. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar den aktuella konfigurationen av parame-

trarna för det här driftsättet (meny 3.41).

Bild 48:  

Chargenbetrieb

Menü

3.41

OKSetupTyp

Start 1  09:00    10 Min.
Start 2  16:00    100 Hübe
Y 50%   Mo-So  1 - - 2 3 - -

Konfiguration typen Timer vid satsvis drift

I det här exemplet startar doseringsförlopp 1 på måndagen och fredagen 
klockan 09.00. Doseringsförlopp 1 körs i 10 minuter med 50 % slagfrek-
vens (Y 50 %). Doseringsförlopp 2 startar på torsdagen och fredagen 
klockan 16.00. Doseringsförlopp 2 körs med 100 slag med 50 % slag-
frekvens.

17. Tryck på OK.
4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Chargenbetrieb 

(satsvis drift).

Bild 49:  

Chargenbetrieb

Menü StartSetup

   14:50Nächster Start
1 Std. : 10 Min

   0%

Startvy typen Timer vid satsvis drift

Startvyn för typen Timer vid satsvis drift visar återstående tid till nästa 
start samt aktuellt klockslag.

ü	Doseringsförlopp programmerade.

11.2.4.5  Starta doseringspump

När typen Start/Stop vid satsvis drift är inställd:

1. Tryck på Start.

2. Tryck på Start igen.
4	Doseringspumpen börjar omedelbart att dosera. Den resulterande 

matningseffekten beräknas automatiskt och visas på displayen.

ü	Doseringspumpen startad.
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När typen Ext Start vid satsvis drift är inställd:

1. Tryck på Start.

2. Led en impuls till doseringspumpens impulsingång. 
4	Doseringspumpen börjar omedelbart att dosera. Den resulterande 

matningseffekten beräknas automatiskt och visas på displayen.

ü	Doseringspumpen startad.

När typen Intervall vid satsvis drift är inställd:

è	Tryck på Start.
4	Doseringspumpen visar den tid som återstår tills det inställda inter-

vallet är uppnått. När tiden har löpt ut startar doseringen.

ü	Doseringspumpen startad.

När typen Timer vid satsvis drift är inställd:

è	Tryck på Start.
4	Doseringspumpen börjar dosera när någon av de inställda veckoda-

garna och någon av de inställda tidpunkterna infaller.

ü	Doseringspumpen startad.

11.2.4.6  Stoppa doseringspump

è	Tryck på Stop (stopp).

ü	Doseringspumpen stoppad.

11.2.5  Nätverksdrift (endast MAGDOS LP-Net)

11.2.5.1  Välja driftsätt

1. Tryck på Menü (meny).

2. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Betriebsart (drift-
sätt)  och tryck sedan på OK.

3. Tryck på  eller  för att välja menyalternativet Netzwerkbetrieb 
(nätverksdrift)  och tryck sedan på OK.

4	Doseringspumpen visar startvyn för driftsättet Netzwerkbetrieb 
(nätverksdrift).

Bild 50:  

Netzwerkbetrieb

Menü Start

Liter
Tag
   0%

0,00
Startvy nätverksdrift

I driftsättet Netzwerkbetrieb (nätverksdrift) styrs doseringspum-
pens slagfrekvens och slagantal via den signal som skickas via nät-
verksanslutningen (Ethernet). Dessutom kan alla störningsmeddelanden 
och statusmeddelanden överföras i motsatt riktning.

Det krävs ingen ytterligare konfiguration av det här driftsättet.

Emellertid måste du ange och kontrollera IP-adressen (se kapitel 10.7.11 
”Inställning av menyalternativet ”IP-adress” (bara LP-Net)” på si-
dan 33).

För unik identifiering i Ethernet-nätverket har doseringspumpen ett glo-
balt gällande MAC-nummer (exempel: 00-C0-3D-00-27-8B). För identi-
fiering i ett TCP/IP-nätverk som bygger på detta måste ett fast IP-nummer 
kopplas till doseringspumpen (exempel 169.254.55.114). Du erhåller 
IP-numret från den lokala nätverksadministratören. Det finns ingen DH-
CP-funktion för automatisk nummerdistribution.

Om flera doseringspumpar används i ett nätverk så ska deras IP-nummer 
vara olika så att det går att skilja dem åt med unika adresser.

TCP/IP-paket måste skickas enligt MODBUS TCP/IP-protokollet och kan 
till exempel skickas och tas emot via flerkanalsregulatorn TOPAX DX Net, 
en Ethernet-kompatibel PLC eller en PC-kontrollstation. 

Doseringspumpen kan endast drivas i ett lokalt TCP/IP-nätverk (inte via 
en gateway).

Doseringspumpen övervakar nätverksanslutningen. Om paket uteblir 
stoppar doseringspumpen automatiskt matningen. PLC:n resp. PC-kon-
trollstationen måste därför kontinuerligt kommunicera med doserings-
pumpen inom intervall kortare än en sekund.

En webbserver är integrerad i doseringspumpen. För kontroll av nät-
verksanslutningen kan man komma åt webbservern via en dator med 
webbläsare och läsa av den aktuella matningseffekten. Adresseringen 
sker via IP-adressen.

11.3  Extern till/från-koppling via frigivningsingång

Oberoende av det valda driftsättet kan doseringspumpen startas eller 
stoppas via en omkopplingskontakt vid frigivningsingången.

Om funktionen är inställd visas symbolen för konfigurationen av frigiv-
ningsingången i det valda driftsättet.

Bild 51:  

Analogeingang

Menü Start

Liter
Tag
   0%

0,00
Setup

Startvy analogingång med symbol för öppen kontakt

11.3.1  Starta doseringspump

NärFrei = Kontakt (fri=kontakt) är inställt:

è	Stäng omkopplingskontakten vid frigivningsingången.

ü	Doseringspumpen startad.

NärFrei = Offen (fri=öppen) är inställt:

è	Öppna omkopplingskontakten vid frigivningsingången.

ü	Doseringspumpen startad.

11.3.2  Stoppa doseringspump

NärFrei = Kontakt (fri=kontakt) är inställt:

è	Öppna omkopplingskontakten vid frigivningsingången.

ü	Doseringspumpen stoppad.

NärFrei = Offen (fri=öppen) är inställt:

è	Stäng omkopplingskontakten vid frigivningsingången.

ü	Doseringspumpen stoppad.
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i Inget larmmeddelande följer på en extern avstängning av do-
seringspumpen.

11.4  Urdrifttagning av doseringspumpen

Genomför följande arbetssteg:

1. Stoppa doseringspumpen i enlighet med det valda driftsättet.

2. Skilj doseringspumpens nätkontakt från strömförsörjningen.

3. Koppla loss alla elektriska anslutningar.

4. Gör hydraulkomponenter i systemet tryckfria.

5. Lossa alla hydrauliska anslutningar på doseringspumpen.

6. Töm doseringshuvudet.

7. Avlägsna kvarvarande rester av doseringsmediet från doserings-
huvudet och ventilerna genom att spola med ett spolmedel. Säker-
ställ att spolmedlet är kompatibelt med doseringsmediet.

ü	Doseringspumpen är tagen ur drift.

11.5  Stopp i en nödsituation
n	I en nödsituation måste doseringspumpen omedelbart skiljas från 

strömförsörjningen. Det kan även ske med hjälp av den nödstopps-
brytare som är installerad i systemet.

n	Beroende på typ av nödsituation måste hydraulanslutningar göras 
trycklösa eller spärras för att förhindra utträngande doseringsmedi-
um.

n	Säkerhetsdatabladet för doseringsmediet måste beaktas.

11.6  Lagring

Fackmässig lagring förlänger doseringspumpens livslängd. Undvik nega-
tiv påverkan såsom extrema temperaturer, hög fuktighet, damm, kemika-
lier och liknande.

Försök att uppnå så bra lagringsförutsättningar som möjligt.

n	Lagringsplatsen ska vara sval, torr, dammfri och lätt ventilerad
n	Temperatur mellan 2°C och 40°C (för PP- och PVDF-doseringshuvu-

den mellan 2°C och 60°C)
n	Relativ luftfuktighet inte över 90 %

11.7  Transport
Genomför följande arbetssteg:

n	Enheten ska rengöras grundligt. Om farliga doseringsmedier används 
måste den dessutom neutraliseras och dekontamineras.

n	Samtliga tillbehör ska demonteras.
n	Alla öppningar ska förslutas så att inga främmande föremål kan 

tränga in i enheten.
n	Doseringspumpen måste transporteras i en lämplig förpackning, helst 

i originalförpackningen.

Beakta kapitel 17 ”Försäkran om säkert skick” på sidan  53 och 18 
”Garantiansökan” på sidan 54 om det gäller en retur till tillverkaren.

11.8  Avfallshantering av kasserad enhet
n	Enheten måste rengöras grundligt. Om farliga doseringsmedier an-

vänds måste den dessutom neutraliseras och dekontamineras.
n	Rester av doseringsmediet måste avfallshanteras fackmässigt.
n	Doseringspumpen måste avfallshanteras enligt gällande lokala lagar 

och bestämmelser. Enheten får inte sorteras som hushållsavfall!
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12 Underhåll
Doseringspumpar från Lutz-Jesco är enheter med lång livslängd som till-
verkats enligt enligt stränga kvalitetskriterier. Trots detta är vissa delar ut-
satta för driftrelaterat slitage (t.ex. membran, ventilsäten, ventilkulor). Re-
gelbundna kontroller krävs för att säkerställa säker drift under lång tid. 
Regelbundet underhåll av doseringspumpen skyddar mot driftavbrott.

FARA

Livsfara på grund av elstötar!
Delar som står under spänning kan leda till dödsfall.

ð	Skilj doseringspumpen från strömförsörjningen innan underhållsar-
beten påbörjas.

ð	Säkra doseringspumpen mot oavsiktlig inkoppling.

VARNING

Risk för frät- och brännskador på grund av doseringsme-
dier!
Vid arbeten på doseringshuvud, ventiler och anslutningar kan du kom-
ma i kontakt med doseringsmedier.

ð	Använd motsvarande personliga skyddsutrustning.

ð	Spola doseringspumpen med ett ofarligt medium (t.ex. vatten).

ð	Gör hydraulkomponenter tryckfria.

ð	Titta aldrig in i öppna ändar av igensatta ledningar och ventiler.

VARNING

Risk för frät- och brännskador på grund av doseringsme-
dier!
När spänningsförsörjning har upprättats kan kvarvarande rester av do-
seringsmedier i doseringshuvudet spruta ut.

ð	Anslut doseringsledningarna innan du upprättar spänningsförsörj-
ningen.

ð	Kontrollera att alla skruvförband är ordentligt åtdragna och täta.

FÖRSIKTIGHET

Risk för person- och sakskador!
Doseringspumpen kan generera flera gånger sitt nominella tryck. Vid 
materialbrott eller slitage på doseringshuvud, anslutningsledning eller 
tätningar kan doseringsmedium tränga ut.

ð	Genomför underhållsarbeten enligt rekommenderade underhållsin-
tervall.

12.1  Underhållsintervall

Den här tabellen innehåller en översikt över underhållsarbeten som ska 
utföras och deras intervall. Handlingsanvisningar för dessa arbeten finns i 
följande kapitel.

Underhåll som ska utföras Frekvens

Kontrollera att rör sitter fast ordent-
ligt

Regelbundet

Kontrollera att sug- och tryckventil 
sitter fast ordentligt

Regelbundet

Rengöra sug- och tryckventil Regelbundet

Kontrollera att elanslutningar är 
oskadade

Regelbundet

Efterdra skruvarna på doserings-
huvudet

n	Regelbundet
n	Före första idrifttagning
n	Efter varje membranbyte

Kontrollera membran avseende 
läckage efter membranbrott

Regelbundet (såvida inte läcka-
geövervakning har installerats)

Kontrollera att installerade tillbehör 
fungerar felfritt

Regelbundet

Kontrollera doseringspumpen avse-
ende onormala driftljud, temperatu-
rer eller lukter

Regelbundet

Byta slitdelar (membran, ventiler, 
tätningar o.s.v.)

När alltför kraftigt slitage identi-
fieras

Spola och rengöra doseringspum-
pen

n	Innan membranbyte
n	Före långvarig urdrifttagning
n	Efter matning av aggressiva, 

klibbiga, kristalliserande eller 
förorenade vätskor.

Tab. 47:  Underhållsanvisningar och -intervall

12.2  Efterdra skruvarna på doseringshuvudet

è	Dra åt doseringshuvudets skruvar i kors med en momentnyckel.

Det rätta vridmomentet är 180 Ncm.
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12.3  Byta membran

1

43

2

5

Bild 52:  Sprängskiss över membran och doseringshuvud.

12.3.1  Demontera det gamla membranet

Handlingsförutsättning:

ü	Pumpen är skild från strömförsörjningen.

ü	Hydraulkomponenterna i systemet har gjorts trycklösa.

ü	Doseringspumpen har spolats med ett ofarligt medium (t.ex. vatten).

Genomför följande arbetssteg:

1. Skruva ur de fyra skruvarna (5) på doseringshuvudet med ett lämpligt 
verktyg (insexnyckel SW 3) och ta bort doseringshuvudet (4).

2. Böj membranet (3) med en tång i kanten lätt uppåt och skruva loss 
det moturs.

12.3.2  Montera nytt membran

Handlingsförutsättning:

ü	Membranstång (2) och membranfläns (1) har rengjorts grundligt så 
att det nya membranet inte påverkas av rester av doseringsmediet.

ü	Lite fett har applicerats på membranets gänga (3) (t.ex. Molykote 
Longterm W2).

1. Skruva in membranet (3) för hand medurs tills det ligger an mot 
membranstången.

2. Ställ in doseringshuvudet i läge och sätt in skruvarna. Dra först åt 
skruvarna lätt. Dra sedan åt skruvarna korsvis, t.ex. uppe till vänster 
– nere till höger – uppe till höger – nere till vänster.

OBS

Skada på doseringshuvudet/otätt membran
Om skruvarna dras åt för hårt kan det leda till skador på doseringshuvu-
det. Om de dras åt för löst kan det leda till att membranet blir otätt vilket 
i sin tur påverkar funktionen.

ð	Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 180 Ncm.

ü	Membranbyte genomfört.

i Efter membranbyte eller byte av andra reservdelar på dose-
ringspumpen kan det vara nödvändigt att mäta upp matnings-
kapaciteten på nytt.

12.4  Rengöra sug- och tryckventil

Då smutsiga ventiler påverkar doseringsnoggrannheten ska ventilerna 
rengöras regelbundet.

Om man byter en ventil på doseringshuvud av plast ska hela doserings-
huvudet bytas.
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13 Störningsanalys
I det följande ges information om avhjälpning av störningar i enheten och 
systemet. Kontakta tillverkaren för ytterligare råd om det inte skulle gå att 
åtgärda en störning eller skicka in doseringspumpen för reparation.

13.1  Doseringspumpen matar inte alls eller för lite

Möjlig orsak Avhjälpningsåtgärd

Fel doseringspumptyp vald è	Kontrollera doseringspumpens 
tekniska data och välj vid behov 
en typ med högre matningseffekt.

Ventil otät eller igensatt è	Rengör ventilen och lufta dose-
ringspumpen.

è	Dra åt skruvförband.

Ventil felmonterad è	Montera ventilen på nytt. Kontroll-
era därvid att ventilkulorna ligger 
ovanför ventilsätena.

Ventil skadad (t.ex. ventilku-
lor)

è	Byt ut skadade delar eller monte-
ra en ny ventil.

Sugledning otät è	Täta otäta ställen eller byt ut delar.

Sugledning igensatt (t.ex. si-
len i bottenventilen)

è	Rengör sugledningen.

Stängda avstängningsventiler è	Öppna avstängningsventilerna. 
Kontrollera doseringspumpen av-
seende eventuella skador.

Sughöjden för stor è	Ställ in doseringspumpen till 
tillopp eller minska sughöjden.

è	Installera sughjälp.

Viskositet för hög è	Minska doseringsmediets kon-
centration eller höj temperaturen.

è	Montera fjäderbelastade ventiler.

è	Öka ledningstvärsnittet.

Strömförsörjning bruten è	Återupprätta strömförsörjningen.

Doseringspumpens elektriska 
uppgifter stämmer inte över-
ens med elnätet

è	Kontrollera elinstallationen.

Mottryck för högt (mätt vid 
doseringspumpens tryckan-
slutning)

è	Rengör det igensatta injektions-
munstycket.

è	Eliminera trycktoppar på grund av 
för långa ledningar genom att 
montera pulseringsdämpare.

è	Kontrollera säkerhetsventilernas 
funktion.

Tab. 48:   Typ av störning: Doseringspumpen matar inte alls eller för lite

13.2  Doseringspumpen suger inte

Möjlig orsak Avhjälpningsåtgärd

Ventil otät eller igensatt è	Rengör ventilen och lufta dose-
ringspumpen.

è	Dra åt skruvförband.

Ventil felmonterad è	Montera ventilen på nytt. Kontroll-
era därvid att ventilkulorna ligger 
ovanför ventilsätena.

Ventil skadad (t.ex. ventilku-
lor)

è	Byt ut skadade delar eller monte-
ra en ny ventil.

Sugledning otät è	Täta otäta ställen eller byt ut de-
lar.

Sugledning igensatt (t.ex. si-
len i bottenventilen)

è	Rengör sugledningen.

Stängda avstängningsventiler è	Öppna avstängningsventilerna. 
Kontrollera doseringspumpen av-
seende eventuella skador.

Sughöjden för stor è	Ställ in doseringspumpen till 
tillopp eller minska sughöjden.

è	Installera sughjälp.

Viskositet för hög è	Minska doseringsmediets kon-
centration eller höj temperaturen.

è	Montera fjäderbelastade ventiler.

è	Öka ledningstvärsnittet.

Strömförsörjning bruten è	Återupprätta strömförsörjningen.

Ventiler torra è	Fukta doseringshuvud och venti-
ler.

è	Avlufta doseringshuvudet.

Luft i sugledningen vid samti-
digt tryck på tryckventilen

è	Avlufta doseringshuvud resp. led-
ningar.

Tab. 49:   Typ av störning: Doseringspumpen suger inte

13.3  Matningsströmmen fluktuerar

Möjlig orsak Avhjälpningsåtgärd

Ventil otät eller igensatt è	Rengör ventilen och lufta 
doseringspumpen.

è	Dra åt skruvförband.

Ventil skadad (t.ex. ventilku-
lor)

è	Byt ut skadade delar eller 
montera en ny ventil.

Sugledning otät è	Täta otäta ställen eller byt ut delar.

Tab. 50:   Typ av störning: Matningsströmmen fluktuerar
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Möjlig orsak Avhjälpningsåtgärd

Sugledning igensatt (t.ex. 
silen i bottenventilen)

è	Rengör sugledningen.

Viskositet för hög è	Minska doseringsmediets 
koncentration eller höj tempera-
turen.

è	Montera fjäderbelastade ventiler.

è	Öka ledningstvärsnittet.

Doseringspumpens elektriska 
uppgifter stämmer inte 
överens med elnätet

è	Kontrollera elinstallationen.

Trycket på sugsidan för högt 
(doseringspumpen lyfter)

è	Montera tryckhållningsventil i 
tryckledningen.

Trycktoppar på grund av 
acceleration i långa 
sugledningar

è	Installera sugtrycksregulator.

Inexakt dosering på grund av 
föränderliga positiva och 
negativa tilloppshöjder.

è	Installera sugtrycksregulator.

Mottryck för högt (mätt vid 
doseringspumpens 
tryckanslutning)

è	Rengör det igensatta injektions-
munstycket.

è	Eliminera trycktoppar på grund av 
för långa ledningar genom att 
montera pulseringsdämpare.

è	Kontrollera säkerhetsventilernas 
funktion.

Tab. 50:   Typ av störning: Matningsströmmen fluktuerar

13.4  Ingen slagrörelse

Möjlig orsak Avhjälpningsåtgärd

Fjäderplattan är trasig è	Kontakta tillverkaren.

Strömförsörjning bruten è	Återupprätta strömförsörjningen.

Doseringspumpens elektriska 
uppgifter stämmer inte 
överens med elnätet

è	Kontrollera elinstallationen.

Trycktoppar på grund av 
acceleration i långa 
sugledningar

è	Installera sugtrycksregulator.

Mottryck för högt (mätt vid 
doseringspumpens 
tryckanslutning)

è	Rengör det igensatta injektions-
munstycket.

è	Eliminera trycktoppar på grund av 
för långa ledningar genom att 
montera pulseringsdämpare.

è	Kontrollera säkerhetsventilernas 
funktion.

Tab. 51:   Typ av störning: Ingen slagrörelse

13.5  Doseringspumpen matar för mycket

Möjlig orsak Avhjälpningsåtgärd

Trycket på sugsidan för högt 
(doseringspumpen lyfter)

è	Montera tryckhållningsventil i 
tryckledningen.

Trycktoppar på grund av ac-
celeration i långa sugledning-
ar

è	Installera sugtrycksregulator.

Tab. 52:  Typ av störning: Doseringspumpen matar för mycket

13.6  Membranet trasigt eller går sönder för ofta

Möjlig orsak Avhjälpningsåtgärd

Stängda avstängningsventiler è	Öppna avstängningsventilerna. 
Kontrollera doseringspumpen 
avseende eventuella skador.

Trycktoppar på grund av 
acceleration i långa 
sugledningar

è	Installera sugtrycksregulator.

Material inte lämpat för det 
doseringsmedium som 
används

è	Kontrollera materialbeständighet-
en.

Membranet var inte inskruvat 
till anslaget på membran-
stången

è	Skruva in ett nytt membran till 
anslaget.

Mottryck för högt (mätt vid 
doseringspumpens 
tryckanslutning)

è	Rengör det igensatta injektions-
munstycket.

è	Eliminera trycktoppar på grund av 
för långa ledningar genom att 
montera pulseringsdämpare.

è	Kontrollera säkerhetsventilernas 
funktion.

Mediet sedimenterar i 
doseringshuvudet

è	Spola rent doseringshuvudet.

Tab. 53:   Typ av störning: Membranet trasigt eller går sönder för ofta
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13.7  Lista över meddelanden från styrningen

Vy display
Beteckning i menyn 
Meldungen 
(meddelanden)

Beskrivning
Felkoder 

meddelanden 
meny

Doseringspum-
pen stoppas Larmrelä

-
Neustart Pumpe 
(omstart pump)

Återställning till fabriksinställningar #00 Ja Nej

Behälter Minimum 
(behållare 
minimum)

Niveau Minimum 
(nivå minimum)

Meddelanden om nivåövervakning

#01 Nej Ja

Behälter Leer 
(behållare tom)

Niveau leer (nivå tom) #02 Ja Ja

Flowcon Fehler 
(Flowcon-fel)

Dosierkontrolle 
(doseringskontroll)

Flowcon rapporterar felslag
Doseringspumpen går vidare

#05 Nej Ja

Flowcon Stop 
(Flowcon-stopp)

Dosierkontrolle 
(doseringskontroll)

Flowcon rapporterar felslag
Doseringspumpen stoppad 

#05 Ja Ja

Freigabeeingang 
Stop (frigivningsin-
gång stopp)

Keine externe 
Freigabe (ingen 
extern frigivning)

Doseringspumpen väntar på exter till/
från-koppling

#06 Ja Nej

Membranbruch 
Stop (membran-
brott stopp)

Membranbruch 
(membranbrott)

Läckagesonden meddelar membran-
brott

#07 Ja Ja

Analogeingang 
Fehler (analogin-
gång fel)

20mA Eingangsfehler 
(ingångsfel)

Ingen signal eller felaktig signal vid 
analogingången

#08 Ja Ja

Stop (stopp) Manuellt stopp
Användaren har stoppat doserings-
pumpen

#09 Ja Ja

Setup-Fehler 
(inställningsfel)

Allgemeiner 
Gerätefehler (allmänt 
enhetsfel)

Internt hårdvarufel #10 Ja Ja

Hub-Fehler (slagfel)
Allgemeiner 
Gerätefehler (allmänt 
enhetsfel)

Internt hårdvarufel #10 Nej Ja

-
Übertemperatur 
(övertemperatur)

Temperaturövervakning #11 Ja Ja

Offline Offline
Ingen signal i nätverket eller felaktig 
dataöverföring

#12 Ja Ja

Batterie Fehler 
(batterifel)

Uhr - Batterie (klocka 
batteri)

Tidpunktsfel, stoppar doseringspum-
pen vid satsvis drift, typ timer

#13 Ja Ja

Hubspeicher 
Maximum 
(slagminne 
maximum)

Hubspeicher voll 
(slagminne fullt)

Slagminnet är för litet #14 Nej Nej

Netzspannung 
Fehler (nätspänning 
fel)

Spannungsfehler 
(spänningsfel)

Överspänning #15 Ja Ja

-
Alarmliste gelöscht 
(larmlista raderad)

Radering av listan med meddelanden #18 Nej Nej

Tab. 54:  Lista över meddelanden från styrningen
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14 Reservdelar

1

3

2

Bild 53:  Reservdelssats för MAGDOS LK/LP 2, 5, 10 (Doseringshuvud av plast)

3

2

1

Bild 54:  Reservdelssats för MAGDOS LK/LP 2, 5, 10 (Doseringshuvud av rostfritt stål (1.4571))

Nödvändiga satser för komplett underhåll:

n	1 reservdelssats membran
n	1 reservdelssats doseringshuvud inklusive ventiler

14.1  Reservdelssats membran

Reservdelssats membran består av:

n	1 membran (1)
n	1 sats skruvar till doseringshuvud (3)

Membransats Storlek

05, 1

2, 4

6, 10, 15

14.2  Reservdelssats doseringshuvud inklusive ventiler

Reservdelssats doseringshuvud inklusive skruvar består av:

n	Doseringshuvud (2)
n	Ventiler
n	1 sats skruvar till doseringshuvud (3)

PVC Storlek

Keramik/PVDF/FPM
(Kula/Säte/Tätningar)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

PP Storlek

Keramik/PVDF/FPM
(Kula/Säte/Tätningar)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

PVDF Storlek

PTFE/PVDF/FPM
(Kula/Säte/Tätningar)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

Rostfritt stål (1.4571) Storlek

Rostfritt stål/Rostfritt 
stål/FPM
(Kula/Säte/Tätningar)

05, 1

2, 4

6, 10, 15

i Ytterligare sets med många materialkombinationer finns i den 
aktuella prislistan från Lutz-Jesco GmbH.
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15 Matningskaraktäristik
Det här kapitlet ger en orientering om vilken matningseffekt doserings-
pumpen kan prestera och vid vilket mottryck. Matningseffekterna har 
fastställts i tillverkarens provningsanläggning. De gäller vid 20 °C (68 °F) 
för vatten, vid 100 % slagfrekvens. Medium (densitet och viskositet) och 
temperatur förändrar matningseffekten. Eftersom dessa förutsättningar 
ser olika ut på varje användningsplats måste doseringspumpen kalibre-
ras.

Bild 55:  
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16 EU-försäkran om överensstämmelse

(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 Försäkran om säkert skick
Kopiera försäkran, sätt fast den utanpå förpackningen och skicka in den 
tillsammans med enheten.

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:............................................................................



Garantiansökan54 © Lutz-Jesco GmbH 2022BA-10020-10-V08

Magnet-membrandoseringspump MAGDOS LK/LP Bruksanvisning

18 Garantiansökan

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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