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1 Aanwijzingen voor de lezer
Dit bedieningsvoorschrift bevat informatie en voorschriften voor het veilig 
en toepassingsgericht gebruiken van de doseerpomp.

Let op de volgende basis gegevens:

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

n	Stel vast dat ieder die met of aan de doseerpomp werkt ook de ge-
bruikershandleiding gelezen heeft en de aanwijzingen opvolgt.

n	Bewaar deze handleiding gedurende de levensduur van de doseer-
pomp.

n	Geef het bedieningsvoorschrift aan iedere volgende bezitter van do-
seerpomp door.

1.1  Algemene gelijke behandeling
In deze handleiding wordt alles gericht geschreven naar de gebruiker en/
of operator van de pomp, mannelijk of vrouwelijk. De tekst wordt neutraal 
weergegeven. Dit dient ervoor om de teksten leesbaar te houden. Man-
nen en vrouwen worden altijd in de gelijke vorm aangesproken. We vra-
gen om begrip hiervoor.

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

Signaalwoord Betekenis

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

WAARSCHU-
WING

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

VOORZICHTIG

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

AANWIJZING
Is een veiligheidsaanwijzing welke bij het niet op-
volgen ervan gevaar voor de machine, het appa-
raat en het functioneren ervan oplevert.

Tab. 1:  Uitleg van de signaalwoorden

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

Waarschuwings-
teken Soort gevaar

Gevaarlijke punten

Gevaar door elektrische spanning

Gevaar door etsende stoffen

Gevaar door explosieve stoffen

Gevaar door automatisch inschakelen

Gevaar van schade aan machine of beïnvloeden 
van de functie

Tab. 2:  Uitleg van waarschuwingstekens

1.4  Herkenning van de waarschuwingstekens

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

Zo wordt een waarschuwingsteken herkend:

Waarschuwingsteken Signaalwoord

Beschrijving van het gevaar.
Consequenties bij het niet opvolgen.

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

1.5  Herkenning van de behandeling van de instructies
Zo worden handelingsacties gekenmerkt:

ü	Een actie van handelen moet nageleefd worden voordat met de han-
delingsstappen begonnen mag worden.

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

Zo worden handelingsaanwijzingen gekenmerkt:

è	Enkele handelingsstap waarna geen andere stappen volgen.

1. Eerste handelingsstap in een te volgen handeling.

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

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

De volgende aanwijzingen moeten behulpzaam zijn risico's uit te sluiten 
welke tijdens de omgang met de kunnen ontstaan. De acties voor afwen-
ding van het gevaar gelden altijd, onafhankelijk van concrete maatrege-
len.

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

GEVAAR

Levensgevaar door stroomschokken!
Fout aangesloten, slecht aangelegde evenals beschadigde kabels kun-
nen verwondingen geven.

ð	Sluit het apparaat uitsluitend aan met een randaardestekker welke 
met een stroomonderbreker en aardlekschakelaar beveiligd is.

ð	Vervang de beschadigde kabel onmiddellijk.

ð	Gebruik geen verlengkabel.

ð	Graaf de kabel niet in.

ð	Bevestig de kabel om beschadiging van andere apparaten te voor-
komen.

GEVAAR

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

ð	Gebruik de doseerpomp nooit in een explosie-gevaarlijke omge-
ving.

WAARSCHUWING

Gevaar door ongeschikte materialen!
De materialen van de doseerpomp en het vloeistofzijdige deel van de 
installatie moeten bestendig zijn tegen het te verpompen doseermedi-
um. Als dit niet het geval is, kan het tot uittreden van de te doseren 
vloeistof leiden.

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

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

WAARSCHUWING

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

ð	Draag afdoende persoonlijke beschermende uitrusting.

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

ð	Maak de vloeistofzijdige delen drukloos.

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

WAARSCHUWING

Gevaar van automatisch inschakelen!
Na het aanbrengen van de voedingsspanning kunnen de in de doseer-
kop achtergebleven resten van de vloeistof eruit spuiten.

ð	Stop de doseerpomp alvorens deze van de voedingsspanning te 
scheiden.

ð	Sluit voor het aansluiten op de voedingsspanning eerst de doseer-
leidingen aan.

ð	Controleer alle schroefverbindingen op correcte aansluitingen, 
vastheid en afdichting.

VOORZICHTIG

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

ð	Reinig de doseerpomp en toebehoren, welke met vloeistof in aan-
raking zijn geweest, grondig alvorens te wisselen van doseervloei-
stof.

VOORZICHTIG

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

ð	Stel vast dat alle activiteiten alleen door overeenkomstig gekwalifi-
ceerd personeel uitgevoerd mogen worden.

ð	Voorkom dat onbevoegde personen toegang tot de installatie heb-
ben.
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2.2  Gevaren door het niet opvolgen van de 
veiligheidsvoorschriften
De niet-nakoming van de veiligheidsaanwijzingen kan zowel een gevaar 
voor personen, als voor het milieu en de pomp/installatie betekenen.

Per geval kan dit concreet betekenen:

n	Verlies van belangrijke functies van de doseerpomp en installatie
n	Het niet uitvoeren van voorgeschreven methodes voor het onderhoud 

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

2.3  Veilig werken
Naast de in deze gebruikshandleiding aangegeven aanwijzingen voor de 
veiligheid gelden er nog andere veiligheids-bepalingen waarop gelet 
dient te worden:

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

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

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

De volgende beveiligingsuitrusting is benodigd:

Benodigde beveiligingsuitrusting

Veiligheidsbril

Beschermende kleding

Beschermende handschoenen

Tab. 3:  Benodigde beveiligingsuitrusting

Draag beveiligingsuitrusting bij de volgende gebeurtenissen:

n	Inbedrijfstelling
n	Werkzaamheden aan de doseerpomp tijdens gebruik
n	Buiten bedrijfstelling
n	Onderhoudswerkzaamheden
n	Verwijdering

2.5  Personele kwalificaties
Alle werkzaamheden aan of met de doseerpomp vereisen vooraf specifie-
ke kennis en vaardigheden van het personeel.

Ieder die met de doseerpomp werkt, moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen:

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

n	Persoonlijk geschikt zijn voor de respectievelijke activiteiten
n	Toereikend gekwalificeerd zijn voor de te verrichten activiteiten
n	Volledig op de hoogte zijn van de behandeling van de doseerpomp
n	Vertrouwd zijn met de veiligheidsmaatregelen en de functionaliteit
n	Bekendheid met dit bedieningsvoorschrift, speciaal met de veilig-

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

n	Vertrouwd zijn met de hieraan ten grondslag liggende voorschriften 
voor arbeidsveiligheid en het voorkomen van ongevallen

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

n	Geschoolde vakkracht die zelfstandige werkzaamheden aan de do-
seerpomp kan doorvoeren

n	Toereikende instructies om onder toezicht en begeleiding van een ge-
schoolde vakkracht werkzaamheden aan de doseerpomp uit te voe-
ren

In deze gebruikershandleiding worden de volgende gebruikersgroepen 
verdeeld:

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

2.5.2  Geïnstrueerde personen
De geïnstrueerde personen worden onder toezicht gesteld door de exploi-
tant die deze taken overdraagt en mogelijke gevaren bij onvakkundig 
handelen verduidelijkt.

De hierna volgende tabel kan gebruikt worden om aan te geven welk per-
soneel toewijzing krijgt voor de desbetreffende activiteiten. Alleen perso-
nen die over de geschikte kwalificaties beschikken, mogen deze activitei-
ten uitvoeren!

Kwalificatie Activiteiten

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

Geïnstrueerde personen n	In opslag nemen
n	Transporteren
n	Bedienen
n	Storingen oplossen

Tab. 4:  Personele kwalificaties
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3 Doelmatig gebruik

3.1  Aanwijzing voor productaansprakelijkheid

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

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

n	De doseerpomp wordt op een manier toegepast die niet overeenkomt 
met het bedieningsvoorschrift, in het bijzonder de veiligheidsaanwij-
zingen, handelingsinstructies en het hoofdstuk “Doelmatig gebruik”.

n	Het product wordt door personen gebruikt die niet voldoende voor 
deze taken gekwalificeerd zijn

n	Er worden geen originele onderdelen of toebehoren gebruikt
n	Aan het apparaat worden ongeauthoriseerde veranderingen aange-

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

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

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

3.2  Toepassingsdoel

De doseerpomp MEMDOS LP is voor het volgende doel bestemd: Verpom-
pen en doseren van chemicaliën.

3.3  Principes
n	De doseerpomp wordt voor levering bij de fabrikant gecontroleerd en 

onder vastgestelde toepassingen (bepaalde vloeistof met bepaalde 
dichtheid en temperatuur, bepaalde capaciteitsdimensies enz.) beoor-
deeld. Omdat deze voorwaarden op iedere toepassingsplaats ver-
schillend uitvallen, moet de doseerpomp na aflevering door de gebrui-
ker gekalibreerd worden. Informatie over de methode van kalibreren 
staat omschreven in 11.1.3 „Doseerpomp kalibreren“ op pagi-
na 33.

n	De informatie over toepassings- en omgevingseisen  moeten aange-
houden worden.

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

n	De materialen van de doseerpomp en het vloeistofzijdige deel van de 
installatie moeten bestendig zijn tegen het te verpompen doseermedi-
um. Daarbij dient erop gelet te worden dat de bestendigheid van deze 
bouwdelen zich kan veranderen in afhankelijkheid van de medium-
temperatuur en bedrijfsdruk.

i Informatie over de geschiktheid van materialen in combinatie 
met verschillende doseervloeistoffen staat vermeld in de be-
stendigheidslijst van de fabrikant.
De informatie in deze bestendigheidslijst is gebaseerd op in-
formatie van de fabrikant van de materialen en op verkregen 
ervaring in de omgang met de materialen.
Omdat de weerstand van de materialen van vele factoren af-
hangt, kan deze lijst een eerste oriëntatiehulp zijn voor de keu-
ze van materialen. Controleer in alle gevallen de uitvoering met 
de in de toepassing gebruikte chemicaliën onder bedrijfscon-
dities.

n	De doseerpomp is niet geschikt voor buitenopstellingen zolang er 
geen passende beschermingsmaatregel getroffen is.

n	Binnendringen van vloeistof en stof in de behuizing evenals directe 
zonnestraling moeten vermeden worden.

n	Doseerpompen zonder overeenkomstig typeschild en juiste EU-con-
formitaitsverklaring voor explosiegevaarlijke gebieden, mogen nooit 
in explosiegevaarlijke omgeving toegepast worden.

3.4  Ontoelaatbare doseervloeistoffen

De doseerpomp mag niet gebruikt worden voor het doseren van de vol-
gende media en stoffen:

n	Gasvormige media
n	Radioactieve media
n	Vaste stoffen
n	Brandbare vloeistoffen
n	Alle andere media welke niet geschikt zijn om met deze doseerpomp 

verpompt te worden.

3.5  Voorspelbare foute toepassingen

Hierbij wordt informatie gegeven over toepassingen waarvoor de resp. 
bijbehorende installatie niet bedoeld zijn. Dit hoofdstuk zal het mogelijk 
maken om bedieningsfouten al in het beginstadium als zodanig te her-
kennen en te vermijden.
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De te voorziene foute toepassingen zijn toegewezen in de volgende stadia 
waarin ze verkeren:

3.5.1  Foute montage

n	Instabiele of ongeschikte console
n	Foute of losse schroefbevestigingen van de doseerpomp

3.5.2  Foute waterzijdige installatie

n	Fout gedimensioneerde zuig- en persleiding
n	Ongeschikte aansluiting van de leidingen door fout materiaal of onge-

schikte aansluitverbindingen
n	Omwisseling van zuig- en persleiding
n	Beschadiging van draad door te hard aandraaien
n	Verbuigen van leidingen
n	Geen vrije terugstroming van het overstortventiel
n	Overbelasting door te grote drukverschillen tussen zuig- en persven-

tiel
n	Doorhevelen (doorzuigen) bij installatie zonder drukhoudventiel
n	Beschadiging door ongedempte versnelling van de massa-krachten
n	Overschrijden van de toegestane druk op zuig- en perszijde
n	Gebruik van beschadigde delen

3.5.3  Foute elektrische installatie

n	Aansluiting van de voedingsspanning zonder aarding
n	Niet afgeschermd of niet genormeerd voedingsnet
n	Scheiding van de voedingsspanning is niet resp. niet gemakkelijk ge-

noeg uit te voeren
n	Foute aansluitleidingen voor netspanning
n	Toebehoren van doseerpompen zij aan de foute aansluitbussen aan-

gesloten
n	Membraanbreukbewaking niet aangesloten of defect
n	Verwijderde aardleiding

3.5.4  Foute ingebruikname

n	Ingebruikname met beschadigde installatie
n	Afsluiters zijn gesloten bij ingebruikname
n	Gesloten zuig- en persleiding bijv. door verstopping
n	Personeel is niet voor ingebruikname geïnformeerd
n	Het weer in gebruik nemen na onderhoudswerkzaamheden zonder 

het terug aanbrengen van alle beschermingsvoorzieningen, bevesti-
gen enz.

n	Geen resp. niet toereikend beschermende kleding

3.5.5  Foute bediening

n	Beschermingsinrichting functioneert niet naar behoren of wordt gere-
duceerd

n	Zelf gemaakte ombouw van de doseerpomp
n	Negeren van bedrijfsstoringen
n	Verhelpen van bedrijfsstoringen door niet voldoende gekwalificeerd 

personeel
n	Afzettingen in de doseerkop vanwege niet voldoende spoelen, in het 

bijzonder bij suspensies
n	Overbruggen van de externe zekering

n	Bediening wordt bemoeilijkt door ontoereikende verlichting of slecht 
toegankelijke inbouw

n	Bediening is niet mogelijk door vervuild en slecht leesbaar display van 
de doseerpomp

n	Verpompen van doseervloeistoffen waarvoor de installatie niet ont-
worpen is

n	Verpompen van deeltjes bevattende of vervuilde vloeistoffen
n	Geen resp. niet toereikend beschermende kleding

3.5.6  Fout onderhoud

n	Het uitvoeren van onderhoud terwijl de pomp in bedrijf is
n	Uitvoering van werkzaamheden die niet in het bedieningsvoorschrift 

beschreven zijn
n	Geen toereikende en regelmatige controle op goed functioneren
n	Geen uitwisseling van beschadigde delen of kabels met onvoldoende 

isolatie
n	Geen bescherming tegen terug inschakelen tijdens onderhoudswerk-

zaamheden
n	Gebruik van reinigingsmiddelen die reactie kunnen veroorzaken met 

de doseervloeistof
n	Onvoldoende reiniging van de installatie
n	Ongeschikte spoelvloeistof
n	Ongeschikt reinigingsmiddel
n	Achterblijven van reinigingsmiddel in delen van de installatie
n	Gebruik van ongeschikte schoonmaakspullen
n	Toepassing van verkeerd onderdeel of smeermiddel
n	Contaminatie van de doseervloeistof met smeermiddel
n	Inbouw van onderdelen niet volgens de aanwijzingen in het bedie-

ningsvoorschrift
n	Verstoppen van beluchtingsopeningen
n	Vernielen van installatiedelen
n	Verontreinigingen bij installatie zonder vuilvanger
n	Verwisselen van de ventielen
n	Verwisselen van de sensorleidingen
n	Het niet aansluiten van alle leidingen
n	Beschadigen of niet inbouwen van alle afdichtingen
n	Het niet vernieuwen van afdichtingen
n	Niet letten op de veiligheidsbladen
n	Geen resp. niet toereikend beschermende kleding

3.5.7  Foute buiten bedrijfstelling

n	Niet volledig ledigen van de doseervloeistof
n	Demontage van leidingen bij werkende doseerpomp
n	Apparaat niet van de netspanning gescheiden
n	Gebruik van verkeerde gereedschappen
n	Geen resp. niet toereikend beschermende kleding

3.5.8  Foutieve verwijdering

n	Niet vakkundig verwijderen van de doseervloeistof, gebruiksstoffen 
en materialen

n	Geen identificatie aanwijzing van gevaarlijke stoffen
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4 Productbeschrijving
4.1  Eigenschappen

De MEMDOS LP is een motor membraandoseerpomp, die geschikt is voor 
toepassing wanneer nauwkeurige doseer resultaten verlangd worden.

Dit wordt door de volgende eigenschappen duidelijk gemaakt:

n	Capaciteitsbereik 4 tot 1010 L/uur bij een tegendruk van 3 tot 16 bar,
n	Reproduceerbare nauwkeurigheid van doseren van ± 2%,
n	Bedrijfsvormen: Handbediening, Analoge ingang, Impulsingang, Bat-

chfunctie en Netwerkfunctie (alleen MEMDOS LP-Net),
n	Menu talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Nederlands, 

Pools,
n	Actuele tijd en datum,
n	Code vrijgave en veiligheidscode,
n	Aansluitingen: M12x1 Stekker, A, B of D gecodeerd,
n	Ethernet, netwerkaansluiting (alleen MEMDOS LP-Net).

4.2  Leveringsomvang

Vergelijk de bijgaande pakbon met hetgeen geleverd is. Het volgende be-
hoort bij de levering:

n	Doseerpomp MEMDOS LP
n	Afdekkappen voor elektrische aansluitingen: 

5 voor MEMDOS LP 
6 voor MEMDOS LP-Net

n	Voedingskabel
n	Bedieningsvoorschrift
n	Testcertificaat en fabrieksverklaring (optioneel)
n	Toebehorenset (optioneel)

4.3  Opstelling van de doseerpomp

4.3.1  Overzicht

c

i

f

Afb. 1:  Overzicht doseerpomp MEMDOS LP

Nr. Betekenis

1 Aandrijfmotor

2 Ventiel en aansluiting perszijdig

3 Doseerkop

4 Ventiel en aansluiting zuigzijdig

5 Olie kijkglas

6 Besturing

7 Slagsensor

8 Olie inlaat en beluchting aandrijving

9 Olie uitstroomopening

Tab. 5:  Overzicht

e

d

b

a

g

h
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4.3.2  Besturingselementen

a

b

c

d

Afb. 2:  Besturing doseerpomp MEMDOS LP

Nr. Betekenis

1 Grafisch display

2 Multifunctionele toetsen van de besturingsunit voor bediening

3 Aansluitbussen voor externe bediening

4 Netkabel voor de voedingsspanning

Tab. 6:  Betekenis van de componenten

4.4  Functiebeschrijving
Doseerpompen zijn verdringerpompen Deze worden ingezet wanneer 
een nauwkeurig gedefinieerde hoeveelheid vloeistof benodigd is. Er 
wordt een constant volume per slag of tijd verpompt.

De doseervloeistof wordt door een zich herhalende volgorde van zuigslag 
en aansluitende persslag verpompt resp. gedoseerd. Daardoor ontstaat 
een pulserende vloeistofstroom.

Wanneer de doseerpomp zich in de fase van de zuigslag bevindt dan 
wordt het membraan naar de achterste stand getrokken. Door de daarbij 
ontstane onderdruk in de doseerkop sluit het persventiel terwijl het zuig-
ventiel wordt geopend waardoor de te doseren vloeistof uit de zuigleiding 
in de doseerkop stroomt.

Wanneer de doseerpomp zich in de fase van de persslag bevindt dan 
wordt het membraan naar de voorste eindstand gedrukt. Door de druk in 
de doseerkop sluit het zuigventiel en de vloeistof stroomt door het pers-
ventiel uit de doseerkop in de persleiding.

4.5  Typeschild
Op het apparaat zijn aanwijzingen aangebracht die betrekking hebben op 
de veiligheid of het functioneren van het product. Deze moeten geduren-
de de levensduur van het product leesbaar gehouden worden.

Material: 
Max.: XXX l/h (XXXX gph)
Max.: XXX bar (XXX psig)
IP XX, XXX V AC, XXXX Hz, XX kW

XX/XXXX

S/N: XXXXXXXXXX
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

MEMDOS LP

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

Afb. 3:  Typeschild MEMDOS LP

Nr. Betekenis

1 Product, Type, Nenngrootte

2 Materiaal uitvoering doseerkop / afdichtingen

3 Maximale capaciteit bij maximale druk

4 Maximale tegendruk

5 Beschermingsklasse

6 Elektrische voeding

7
Teken van de conformiteit met van toepassing zijnde Europese 
richtlijnen

8 WEEE-Kenmerken

9 Frequentie

10 Vermogen

11 Serienummer

12 Artikelnummer

13 Bouwmaand / Bouwjaar

Tab. 7:  Typeschild

13

12

11

2

3

4

1

5

6

7 8 9 10
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5 Technische gegevens
5.1  Capaciteitsgegevens
Let erop dat het bij enkele gegevens alleen om richtwaarden handelt. De werkelijke capaciteit die een doseerpomp geeft, hangt af van verschillende 
factoren. Benaderingswaarden voor een capaciteit bij verschillende drukken staan vermeld bij 15 „Capaciteitstabel“ op pagina 50.

5.1.1  MEMDOS LP 4 – 80, 150

Verklaring
MEMDOS LP Grootte

4 4-HP 10 10-HP 20 20-HP 35 60 80 150

Capaciteit bij max. 
tegendruk

l/uur 4 8,4 14 24 22 36 36 63 90 156

ml/slag 2,6 5,4 3,2 5,6 3,1 5,0 8,3 8,8 20,8 21,7

Max. druk bar 12 16 12 16 12 16 10 5

Max. Slagfrequentie min-1 26 72 120 72 120 72 120

Zuighoogte voor niet 
uitgassende vloeistoffen

mWK 9 8 7

Tab. 8:  Vermogensgegevens MEMDOS LP 4 - 80, 150

5.1.2  MEMDOS LP 110, 160 – 1010

Verklaring
MEMDOS LP Grootte

110 160 210 260 310 400 510 760 1010

Capaciteit bij max. 
tegendruk

l/uur 114 144 210 264 294 390 504 744 1020

ml/slag 19,8 20,0 36,5 36,7 51,0 54,2 158,5 163,2 158,9

Max. druk bar 10 8 7 6 4,5 4 3

Max. Slagfrequentie min-1 96 120 96 120 96 120 53 76 107

Zuighoogte voor niet 
uitgassende vloeistof-
fen

mWK 7 6 4,5 1

Tab. 9:  Vermogensgegevens MEMDOS LP 110, 160 - 1010

5.2  Bedrijfsvoorwaarden en grenzen

Verklaring MEMDOS LP (alle maten)

Toegestane omgevingstemperatuur °C 5 – 45 (met PVC-delen 5 – 40)*

Relatieve luchtvochtigheid % max. 90

Max. geluidsniveau dB(A) 57 – 65

Max. toestroomdruk mbar 500

Viscositeitsgrenzen mPa·s 300** / 1000***

Instelbaar doseerbereik % 0/0,5 – 100 (instelbaar in stappen van 0,1 %)

Tab. 10:  Bedrijfsvoorwaarden en grenzen

* Het inzetten van doseerpompen in omgevingstemperaturen beneden 5 °C moet per geval beoordeeld worden. Neem in zulke gevallen contact op met de fabrikant.
** Bij een viscositeit van het medium vanaf ca. 300 mPa s moet u veerbelaste ventielen gebruiken. 
*** Als de viscositeit van het medium boven 1000 mPa s ligt, moet het gebruik van de doseerpomp per geval worden geoordeeld. Neem in zulke gevallen contact op met de 
fabrikant.
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Toegestane vloeistoftemperaturen

Verklaring MEMDOS LP (alle maten)

Doseerkop van PVC °C 0 – 35

Doseerkop van PP °C 0 – 60

Doseerkop van PVDF °C 0 – 60

Doseerkop van RVS (316 Ti) °C 0 – 80

Tab. 11:  Toegestane vloeistoftemperaturen

5.3  Overige gegevens

5.3.1  MEMDOS LP 4 – 80, 150

Verklaring
MEMDOS LP Grootte

4 4-HP 10 10-HP 20 20-HP 35 60 80 150

Gewicht met doseerkop van PVC kg 11,4 11,5 13,5

Gewicht met doseerkop van PP kg 11,3 11,4 13,2

Gewicht met doseerkop van PVDF kg 11,5 11,6 14,2

Gewicht met doseerkop van RVS 
(316 Ti)

kg 12,9 13,3 18,7

Diameter van het membraan mm 52 64 90

Slaglengte mm 7,5 10

Beschermingsklasse IP55

Ventielgrootte DN4 DN6 DN10

Tab. 12:  Overige gegevens MEMDOS LP 4 – 80, 150

5.3.2  MEMDOS LP 110, 160 – 1010

Verklaring
MEMDOS LP Grootte

110 160 210 260 310 400 510 760 1010

Gewicht met doseerkop van PVC kg 22,8 23,4 25,4 34

Gewicht met doseerkop van PP kg 22,5 22,8 24,5 32

Gewicht met doseerkop van PVDF kg 23,6 23,8 26 35,2

Gewicht met doseerkop van RVS 
(316 Ti)

kg 28 30,5 36,4 54,1

Diameter van het membraan mm 90 120 150 185

Slaglengte mm 10 12,5

Beschermingsklasse IP55

Ventielgrootte DN10 DN15 DN25

Tab. 13:  Overige gegevens: MEMDOS LP 110, 160 – 1010
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5.4  Motorgegevens

Verklaring
MEMDOS LP Grootte

4 – 80, 150 110, 160 – 400 510 – 1010

Vermogen kW 0,25 0,55 0,65

Toerental min-1 1500

Nennstroom A 1,2 2,2 3,2

Spanning V 1~ 230

Netspanning DIN EC 60038

Frequentie Hz 50/60

Bedrijfsmodus S1

Beschermingsklasse IP55

Isolatieklasse F

Motorrendement Groter dan 90 % (energie-efficiëntieklasse IE4)

Bouwgrootte 63 71 80

Flensdiameter mm 90 105 120

As mm 11 x 23 14 x 30 19 x 40

Koeling IC 411

Elektrische aansluitkabel m 1,8 (met stekker)

Tab. 14:  Motorgegevens
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6 Afmetingen

6.1  MEMDOS LP 4 – 80, 150

Afb. 4:  Afmetingen MEMDOS LP 4 – 80, 150

Maat
MEMDOS LP grootte

4 – 20 35 – 60 80, 150

A 126 149 249

B 116 121,5 133

C 276 283 307

D 406 406 406

L Afhankelijk van de soort en grootte van de aansluiting

Tab. 15:  Afmetingen MEMDOS LP 4 – 80, 150
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6.2  MEMDOS LP 110, 160 – 1010

Afb. 5:  Afmetingen MEMDOS LP 110, 160 – 1010

Maat
MEMDOS LP grootte

110, 160 210 – 260 310 – 400 510 – 1010

A 249 268 312,5 352

B 160 170 175 208 (194,3*)

C 325 335 340 402 (375,5*)

D 465 465 465 543

E 224 224 224 267

L Afhankelijk van de soort en grootte van de aansluiting

Tab. 16:  Afmetingen MEMDOS LP 110, 160 – 1010

* met doseerkop van RVS (316 Ti)
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7 Doseerpomp monteren

GEVAAR

Levensgevaar door stroomschokken!
Elektrisch geleidende vloeistoffen kunnen in ontoereikend gezekerde 
pompbehuizing, kabelaansluitingen en netstekker binnendringen.

ð	Stel vast dat alle beschermings-maatregelen minstens overeenko-
men met de eisen van de IP55  beschermingsklasse.

ð	Plaats de doseerpomp zo dat water niet in de behuizing kan binnen-
dringen.

7.1  Opstellingsaanwijzing

Let bij montage op de volgende basisprincipes:

n	De ventielen moeten loodrecht staan: Persventiel boven, zuigventiel 
onder. Let hierbij op de pijlrichting die op de doseerkop is aange-
bracht. De doseerpomp moet zo opgesteld worden dat de pijl lood-
recht naar boven wijst.

n	De doseerpomp moet op een juiste bediening-hoogte gemonteerd 
worden.

n	Deze mag niet aan de onderzijde van een plafond of bovendeksel ge-
monteerd worden.

n	Op de ondergrond resp. fundament voor bevestiging van de doseer-
pomp mogen geen schokken optreden. Trillingvrije en stabiele monta-
ge moet gegarandeerd zijn.

n	In de directe ruimte van de doseerkop en zuig- en persventielen zal 
voldoende vrije ruimte aanwezig dienen te zijn om daardoor deze de-
len naar behoefte gemakkelijk te kunnen demonteren. De gezamenlij-
ke benodigde oppervlakte voor installatie en onderhoud bedraagt 
ca. 1 m².

n	De afstand vanaf de zijkant van de doseerpomp tot de wand resp. tot 
andere pompen of apparaten moet minstens 3 cm bedragen. Toerei-
kende luchtcirculatie moet gegarandeerd worden.

n	De maximale omgevingstemperatuur moet aangehouden worden, zie 
5.2 „Bedrijfsvoorwaarden en grenzen“ op pagina  11. Stralings-
warmte van omringende apparaten dient te worden afgeschermd.

n	Directe zonbestraling moet vermeden worden.
n	De doseerpomp is niet geschikt voor buitenopstelling zolang er geen 

geschikte maatregelen voor bescherming zijn genomen, om binnen-
dringen van stof en water in de behuizing te verhinderen.

n	Bekijk de afmetingen van de boringen voor de bevestigingsbouten bij 
6 „Afmetingen“ op pagina 14.

n	Het draaimoment voor het aantrekken van de bouten voor bevestiging 
bedraagt 1,5 - 2 Nm.

7.2  Montage op wandconsole

Afb. 6:  Montage op wandconsole

De doseerpomp wordt vanwege demping van het geluid met behulp van 
gummi-elementen op de wandconsole vastgeschroefd. De daarvoor be-
nodigde materialen zijn bij de wandconsole toegevoegd.



Vloeistofzijdig installeren
Zuigventiel en persventiel 17© Lutz-Jesco GmbH 2023

Technische wijzigingen voorbehouden.
230404

BA-10417-05-V15

Motor-Membraandoseerpompen MEMDOS LP Bedieningsvoorschrift

8 Vloeistofzijdig installeren
In dit hoofdstuk staat informatie over welke natte delen van de installatie 
al dan niet aanvullend geïnstalleerd kunnen worden. In veel gevallen 
moeten vloeistofzijdige delen geïnstalleerd worden om alle functies die 
de doseerpomp biedt, te kunnen benutten, zekerheid over de werking te 
garanderen en een hoge nauwkeurigheid van doseren te bereiken.

VOORZICHTIG

Gevaar voor persoonlijke- en materiële schade!
Hoge drukpieken kunnen leidingwerk in trilling brengen en tot het af-
breken ervan leiden. Verwondingen door leidingen of lekkende doseer-
vloeistoffen kunnen het gevolg zijn.

ð	Installeer een pulsatiedemper.

AANWIJZING

Beschadiging van de aandrijving door overbelasting
De drukverhoudingen tussen perszijde en zuigzijde moeten in even-
wicht zijn, anders kan dit tot overbelasting leiden. Dit kan ongecontro-
leerde doseringsprocessen opleveren, schade aan het leidingwerk van 
de installatie en doseerpomp geven.

ð	Stel vast dat de druk op de perszijde minstens 1 bar hoger ligt dan 
die op de zuigzijde.

AANWIJZING

Vastzetten van schroefverbindingen
RVS delen en kunststof delen (in het bijzonder die van PVC) die demon-
tabel met elkaar verschroefd zijn (bijv. doseerkop en ventielen) kunnen 
zich vast zetten. Daardoor zijn deze moeilijk los te draaien.

ð	Smeer de bewuste delen voor het vastschroeven met een smeer-
middel (bijv. PTFE spray). Stel vast dat het gebruikte smeermiddel 
zich met het doseermedium verdraagt.

8.1  Uitleg over de installatie
n	De technische data van de doseerpomp moeten beoordeeld worden 

en de installatie moet hierop overeenkomstig te worden aangepast 
(bijv. drukverlies door leidingweerstand in vergelijk met de nominale 
doorlaat en lengte).

n	De totale installatie en de daarin geïntegreerde doseerpomp moeten 
zo ontworpen zijn dat uittreding van vloeistoffen, behalve door uitval 
van verslijtdelen (bijv. slijtage van het membraan) of platgedrukte 
slangen, tot geen nadelige schade aan installatiedelen en gebouwen 
voert.

n	De drainage aansluiting van de doseerkop moet zichtbaar zijn om 
membraanbreuk te constateren. Het afvoeren via de drainageleiding 
moet onbelemmerd mogelijk zijn.

n	Als er gevaarlijke vloeistoffen ingezet worden, moet de installatie zo 
uitgevoerd zijn, dat bij lekkage van doseervloeistof geen onevenredig 
hoge volgschade optreden kan.

n	Om een foutieve dosering na beëindiging van het proces te voorko-
men, moet de doseerpomp voorzien worden van een vloeistofzijdige 
vergrendeling.

n	Om de drukverhoudingen in de installatie gemakkelijk te kunnen con-
troleren, zullen in de nabijheid van het zuig- en persventiel aansluit-
mogelijkheden voor een manometer gemaakt moeten worden.

8.2  Leidingwerk van de installatie
n	Het leidingwerk van de installatie mag geen kracht uitoefenen op de 

aansluitingen en de ventielen van de doseerpomp.
n	Stalen leidingwerk moet met flexibele leidingsstukken met de doseer-

pomp worden verbonden.
n	De nominale doorlaat van de leidingen en de ingebouwde armaturen 

zullen even groot of groter zijn als de nominale diameter van de ven-
tielen van de doseerpomp (zuig en persventiel).

n	De zuigleiding moet zo kort mogelijk gehouden worden.
n	Loshangende slangen moeten vermeden worden.
n	Schuin afhangende slangen moeten vermeden worden omdat zich 

hierin gas/luchtbellen kunnen verzamelen.

8.3  Zuigventiel en persventiel

Afb. 7:  Doseerkop met zuig- en persventiel

Zuig- en persventiel zijn vloeistofzijdige aansluitingen van de doseer-
pomp waarop de zuigleiding resp. de persleiding worden aangesloten.

Het betreft dubbelkogel gelagerde of veerbelaste ventielen die alleen in 
loodrechte stand probleemloos kunnen functioneren. De toestand van de 
ventielen heeft belangrijke invloed op de functie en de nauwkeurigheid 
van de doseerpomp.

Op de ventielen zijn pijlen aangebracht welke de doorstroomrichting aan-
geven. Deze pijlen moeten altijd naar boven wijzen.

Let erbij op dat met het aansluiten van de doseerleidingen aan de doseer-
pomp, de plaats van de ventielen:

n	Persventiel bovenop de doseerkop
n	Zuigventiel aan de onderzijde van de doseerkop
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8.4  Lekkage opening aansluiten

De doseerpompen van de fabrikant zijn volgens de hoogste kwaliteits-
maatstaven gefabriceerd en hebben een lange levensduur. Desondanks 
zijn er enkele onderdelen welke slijtage bij gebruik vertonen. Dit geldt in 
het bijzonder voor de membranen waar voortdurende kracht op uitgeoe-
fend wordt tijdens zuig- en persslagen en eventuele inwerking van de te 
doseren vloeistof ondervindt.

In geval van een membraanbreuk ontstaat lekkage van de doseervloei-
stof. Deze lekkage wordt via de lekopening afgevoerd. In de flens van de 
doseerkop bevindt zich hiervoor een opening.

Afb. 8:  Openingen van de lekkage afvoer

Het toepassen van een membraanbreuk-sensor wordt aanbevolen.

AANWIJZING

Beschadiging van de aandrijving door uitgassing
Wanneer aan de lekkage afvoerleiding een slangverbinding wordt aan-
gesloten en in de doseertank terug geleid wordt, kunnen gassen in het 
gedeeltje met de aandrijving binnendringen en dit beschadigen.

ð	Vang de gelekte vloeistof op in een opvangbak.

ð	Alternatief kan de lekkage met behulp van een trechter naar het 
doseervat teruggevoerd worden De trechter zal met genoeg afstand 
tot de lekopening geïnstalleerd worden.

8.5  Vloeistofzijdige aansluiting

8.5.1  Slangklemaansluiting bevestigen

Afhankelijk van de eigenschappen van de slang (materiaal, binnendiame-
ter en wandsterkte) moet voor de toepassing de overeenkomstige slan-
gaansluiting gekozen worden.

8.5.1.1  Grootte 4/6 en 6/9

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

4/6 6/9

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

Voer de volgende stappen uit:

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

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

3. Schroef het aansluitdeel met de wartelmoer (2) op het ventiel van de 
doseerpomp.

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

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

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

7. Voer deze handeling ook zo uit bij het andere ventiel van de doseer-
pomp.

ü	Slangklemaansluiting vastgezet.

8.5.1.2  Grootte 6/12

a

b

c

d

Afb. 10:  Slangklemaansluiting 6/12 (binnen- en buitendiameter)

Slangklemaansluitingen van de grootte 6/12 worden met een wartelmoer 
bevestigd. De wartelmoer klemt de slang op de slangtule van het aan-
sluitdeel en zorgt gelijktijdig voor de bevestiging op het ventiel van de do-
seerpomp.

Voer de volgende stappen uit:

1. Snijdt de slang (1) netjes en exact haaks op de lengte af.
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2. Plaats een voor de te doseren vloeistof geschikte afdichting tussen 
aansluiting (4) en ventiel.

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

4. Druk het einde van de slang op de slangtule van het aansluitdeel. Dit 
kan gemakkelijker gemaakt worden wanneer het slangeinde aan de 
binnenkant bevochtigd wordt of de slangtule ter hoogte van het coni-
sche deel van een neutraal smeermiddel voorzien wordt. De slang zal 
tot minstens twee derde op de slangtule geschoven moeten worden.

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

6. Schroef nu de wartelmoer vast op het ventiel van de doseerpomp.

ü	Slangklemaansluiting vastgezet.

8.5.2  Lijmverbinding vastzetten

a

b

Afb. 11:  Lijmaansluiting

Voer de volgende stappen uit:

1. Zaag de PVC-buis op lengte af.

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

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

4. Schroef nu de wartelmoer vast op het ventiel van de doseerpomp. 
Gebruik een voor de te doseren vloeistof geschikte afdichting.

ü	Lijmverbinding aangesloten.

8.5.3  Draadaansluiting bevestigen

a

b

Afb. 12:  Draadaansluiting

Voer de volgende stappen uit:

1. Zaag de buis op lengte af.

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

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

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

5. Schroef nu de wartelmoer vast op het ventiel van de doseerpomp. 
Gebruik een voor de te doseren vloeistof geschikte afdichting.

ü	Draadaansluiting aangesloten.

i Onder normale omstandigheden is het toereikend om de vloei-
stofzijdige aansluitingen handvast aan te draaien. Door het 
zetten van het materiaal kan de voorspanning van de schroef-
verbinding toch nog veranderen. Hierom zal de aansluiting 
voor ingebruikname nogmaals aangedraaid moeten worden.

8.6  Vloeistofzijdige toebehoren

Het volgende hoofdstuk verschaft een overzicht van de installatiemoge-
lijkheden.

Let er op dat deze gebruikershandleiding geen vervanging is voor de bij 
de toebehoren meegeleverde handleidingen. Voor aanwijzingen betref-
fende de veiligheid en de exacte montage gelden de overeenkomstige 
product begeleidende documenten.

8.6.1  Injectiestuk

Wanneer de persleiding naar een hoofdleiding voert, kan het beste een 
injectiestuk toepast worden.

Injectiestukken vervullen een wezenlijke functie:

n	Doseren van het medium in de hoofdleiding
n	Verhinderen van terugstroming in de persleiding door een terugslag-

ventiel

Aanwijzing voor montage:

n	Injectiestukken in dubbelkogel-uitvoeringen moeten loodrecht van 
onder in de hoofdleiding ingebouwd worden. Slaginjectiestukken en 
veerbelaste injectiestukken zijn naar keuze in te bouwen.

n	Bij doseervloeistoffen welke neigen naar kristalvorming is het raad-
zaam om deze van onder in de hoofdleiding te monteren. Daardoor 
wordt verhindert dat er lucht/gasbellen ingesloten worden.

n	Vele vloeistoffen neigen ertoe om de injectiestukken te verontreinigen 
waardoor verstoppingen kunnen ontstaan. In zulke gevallen is het aan 
te bevelen om een injectiestuk te kiezen welke eenvoudig uitgebouwd 
en afgesloten kan worden.

8.6.2  Overstortventiel
Overstortventielen vervullen een belangrijke veiligheidsfunctie voor be-
scherming van de doseerpomp en de bijbehorende leidingen en armatu-
ren. De doseerpomp kan een veelvoud van de normaaldruk opleveren. 
Door een geblokkeerde persleiding kan het tot uittreding van te doseren 
vloeistof leiden.

Ontoelaatbare hoge druk kan ontstaan wanneer:

n	Afsluiters ondanks lopende doseerpomp gesloten worden
n	Leidingen verstoppen

Een overstortventiel opent een by-pass-leiding bij overeenkomstige druk 
en beschermt de installatie zo voor schade door te hoge druk.

Aanwijzing voor montage:

n	De retourleiding van de te doseren vloeistof moet terug naar de do-
seertank resp. naar een opvangbak gevoerd worden.
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n	De druk in de doseertank mag niet te groot zijn waardoor de terugge-
voerde vloeistof daarin kan komen.

n	Alternatief kan de vloeistof terug geleid worden in de zuigleiding voor 
de doseerpomp. In dit geval mag er in de zuigleiding geen terugslag-
ventiel resp. voetventiel aanwezig zijn. 

n	Het overstortventiel moet zo dicht mogelijk bij de doseerkop geïnstal-
leerd worden.

8.6.3  Drukhoudventiel

Drukhoudventielen zijn nodig wanneer:

n	Sterk schommelende systeemdruk heerst
n	De druk aan de zuigzijde hoger is dan de perszijde, resp. wanneer in 

drukloze leidingen gedoseerd moet worden

In zulke gevallen geeft dit zonder drukhoudventiel onnauwkeurige do-
seerresultaten resp. overdosering. Het drukhoudventiel lost de problemen 
op door dat er een gedefinieerde constante tegendruk is.

Een drukhoudventiel is niet altijd nodig wanneer een slang-injectiestuk 
gebruikt wordt en de daardoor ontstane tegendruk voldoende is.

8.6.4  Pulsatiedemper

Pulsatiedempers vervullen de volgende functie:

n	Demping van pulserende vloeistofstromen voor processen die een 
pulsarme dosering nodig hebben.

n	Vermindering van de weerstand van de doorstroming bij lange leidin-
gen.

Bij installatie aan de zuigzijde:

n	Demping van versnellings-massakrachten en reductie van slijtage 
aan de doseerpomp.

n	Verhindering van cavitatie (afbreken van de vloeistofstroom) door te 
hoge snelheden.

Pulsatiedempers vervullen ook belangrijke veiligheidsfuncties welke 
voorkomen dat drukstoten ontstaan die leidingen in trilling brengen en tot 
afscheuren kunnen leiden.

Dit probleem kan optreden bij:

n	Grote ampiltudes van de schommelingen
n	Grote lengtes van de leidingen (heftigheid van de pulsatie stijgt met de 

lengte van de leiding)
n	Toepassing van star leidingwerk in plaats van flexibele slangen

Aanwijzing voor montage:

n	De montage moet in de onmiddelijke nabijheid zijn van de plaats waar 
drukpieken gedempt moeten worden (direct voor het zuigventiel resp. 
direct achter het persventiel).

n	Pulsatiedempers moeten met daarachter geïnstalleerde sperafsluiters 
resp. drukhoudventielen ingebouwd worden. Door juiste instelling van 
de ventielen en afsluiters kan de demping van de pulsatie nog meer 
geoptimaliseerd worden.

n	Om onnodige verliezen door leidingweerstand te voorkomen zal de 
verbindingsleiding dezelfde nominale doorlaat als die van de pulsatie-
demper hebben.

n	Grotere pulsatiedempers en deze met slangaansluitingen moeten se-
paraat bevestigd worden.

n	Leidingwerk mag geen mechanische spanningen op de pulsatiedem-
pers overdragen.

8.6.5  Aanzuighulp

Aanzuighulpen worden in het bijzonder aanbevolen bij:

n	Doseerpompen met geringe doorstroming per slag resp. geringe slag-
lengte instellingen,

n	Grote zuighoogte,
n	Hoge dichtheid (soortelijk gewicht) van de te doseren vloeistof,
n	Eerste aanzuiging op basis van droge ventielen en lucht in de zuiglei-

ding en doseerkop,
n	Doseerinstallaties met veelvuldige stilstand.

Overige voordelen die aanzuighulpen bieden:

n	Verhindering van cavitatie in de zuigleiding,
n	Gasafscheiding,
n	Optische doseercontrole bij kleine hoeveelheden,
n	Vereffenen van de zuigstroom.

8.6.6  Niveaubewaking

Niveaubewaking van de zuigzijdige toevoer van het doseermiddel om te 
verhinderen dat de doseertank leeggezogen wordt en op tijd nagevuld 
kan worden.

8.6.7  Dosering van suspensies

Bij dosering van suspensies moet de doseerkop regelmatig gespoeld 
worden om afzetting te voorkomen. Hiervoor wordt een aanvoerleiding 
voor het spoelmedium (water) in de zuigzijdige installatie gemaakt.

8.6.8  Zuigdrukregelaar

Een zuigdrukregelaar kan nodig zijn wanneer de zuigzijdige montage van 
de installatie een variërende zuigdruk resp. toeloopdruk heeft:

n	Doseerpompen die bovenop een doseervat gemonteerd zijn, verpom-
pen met het ledigen van het vat minder omdat de zuighoogte toe-
neemt.

n	Doseerpompen die onder het niveau van een doseervat gemonteerd 
zijn, verpompen met het ledigen van het vat minder omdat de positie-
ve toeloopdruk afneemt.

Andere problemen die kunnen ontstaan:

n	Hogere slijtage aan de doseerpomp zoals bijv. membraanbreuk door 
sterk inwerkende krachten bij bijzonder hoge containers/vaten en do-
seervloeistoffen met hoge dichtheid.

n	Leeglopen van doseervaten bij membraanbreuk of leidingbreuk.
n	Ontoelaatbare hoge krachten in de pompaandrijving welke ontstaan 

als doseerpompen de vloeistof direct uit drukleidingen krijgen.
n	Verminderde capaciteit van armaturen door cavitatie bij lange zuiglei-

dingen.

De installatie van een zuigdrukregelaar biedt hulp bij bovenstaande pro-
blemen. De zuigdrukregelaar wordt door de zuigdruk van de doseerpomp 
geopend. Daardoor wordt veilig gesteld dat er geen vloeistof kan stromen 
wanneer de doseerpomp niet loopt of in geval van een leidingbreuk geen 
vacuüm kan optreden.

Aanwijzing voor montage:

n	Bij toepassing van een grote zuigdrukregelaar zal een pulsatiedemper 
op de zuigzijde gebruikt moeten worden.
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9 Elektrisch installeren

GEVAAR

Levensgevaar door ontbrekende noodschakelaar!
Bij een elektrische schok moet u de doseerpomp snel van het stroom-
net kunnen scheiden.

ð	Installeer een noodschakelaar of integreer de doseerpomp in het 
veiligheidsconcept van de installatie.

AANWIJZING

Schade door foute netspanning
De aansluiting op een foutieve voedingsspanning leidt tot schade aan 
de doseerpomp.

ð	Let op de weergave van de spanning op het typeschild.

AANWIJZING

Ontoereikende elektromagnetische tolerantie
Bij het aansluiten van de doseerpomp op de stekkerdoos zonder aan-
gesloten aarding kan de storingsgevoeligheid overeenkomstig de 
EMV-normen niet gegarandeerd worden.

ð	Sluit de doseerpomp alleen aan op een stekkerdoos met aangeslo-
ten aardleiding.

9.1  Principes
n	De elektrische aansluiting moet volgens de plaatselijk geldende voor-

schriften gebeuren.
n	De doseerpomp moet aangesloten worden op een geaarde stekker-

doos.
n	Om een foutieve dosering na beëindiging van het proces te voorko-

men, moet de doseerpomp voorzien worden van een elektrische ver-
grendeling.

n	De doseerpomp mag niet met een aan-/uit schakelaar in de voedings-
spanning bedient worden.

n	Signaalkabel mag niet parallel naast krachtstroom en netleidingen 
aangelegd worden. Stuur- en signaalkabels moeten in gescheiden ka-
nalen doorgevoerd worden. Bochten zullen onder een hoek van 90° 
gelegd moeten worden.

9.2  Beschrijving van de aansluitbussen

Afb. 13:  Aansluitbussen 1 – 5

Pos. Ingangen Aansluitbussen

1 Vrijgave-ingang 1

2 Impulsingang 2

2 Analoge ingang 2

3 Niveau ingang 3

5 Doseercontrole ingang 5

5 Membraanbreuk ingang 5

Tab. 17:  Ingangen van de besturing

Pos. Uitgangen Aansluitbussen

1
Slagterugmeld-uitgang, 
alternatief: Stoormeld-opto-
coupler-uitgang

1

4 Stoormeldrelais-uitgang 4

6 Stroomuitgang -

Tab. 18:  Uitgangen van de besturing

5

3

4

2

1

6
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9.2.1  Aansluitbus 1

Aansluitbus 1 bezit een optocoupler-uitgang en een schakel-ingang. De 
optocoupler kan als slag-terugmelding of als stoormelding ingesteld wor-
den. Het aansluitplan en de schakelgegevens worden in de volgende ta-
bellen aangegeven.

Pin Functies

Optocoupler (pin 1 en 2) max. 30 V DC, max. 5 mA

Vrijgave-ingang (pin 3 en 4) Potentiaalvrije schakeling
Opener N.C., resp. Sluiter N.O.,
vrij programmeerbaar

Tab. 19:  Technische gegevens aansluitbus 1

Pin M12x1 
(A-gecodeerd) Bezetting Schakeling Kleur aders

1 Optocoupler 
collector (+) 1

2

Bruin BN

2 Optocoupler 
emitter (-)

Wit WH

3 Massa (GND) 3

4

Blauw BU

4 Extern Aan/Uit Zwart BK

Tab. 20:  Aansluitbus 1

9.2.1.1  Slagterugmeld-uitgang

Aan het uitgang van de slag-terugmelding geeft de doseerpomp ieder uit-
gevoerde slag aan de impulsingang van een andere doseerpomp door. 
Hierdoor kunnen meerdere doseerpompen aangesloten worden en met 
gesynchroniseerde doseerslagen geactiveerd worden.

Voorts kan de slagterugmeld-uitgang bijv. benut worden om het signaal 
naar een PLC te leiden (slagtelling voor batchfunctie).

Afb. 14:  Synchronisatie meerdere doseerpompen met slagterugmelding en impulssturing

9.2.1.2  Stoormelder-optocoupler

Bij activering van deze functie meldt de optocoupler storingen van de do-
seerpomp naar buiten. De melding kan bijv. door een PLC worden ver-
werkt.

Voor het instellen van de functie „Stoormelder-optocoupler“ zie hoofd-
stuk 10.6.3 „Menupunt „Stoormelding““ op pagina 27.

9.2.1.3  Vrijgave-ingang

Via de vrijgave-ingang kan de doseerpomp extern gestart of gestopt wor-
den.

Voor het instellen van de bedrijfsmodus „Vrijgave-ingang“ zie hoofdstuk 
10.6.6 „Menupunt „Vrijgave ingang“ instellen“ op pagina 28.

9.2.2  Aansluitbus 2

9.2.2.1  Analoge ingang

Met de analoge ingang wordt de aansturing van de capaciteit door een 
0/4 - 20 mA signaal mogelijk gemaakt. De capaciteit wordt met de slag-
frequentie geregeld.

n	0/4 – 20 mA signaal
n	Omkeerbaar
n	Stroom marge variabel
n	Belasting: 200 Ohm (vanwege elektronische zekering)
n	potentiaalvrij

Voor het instellen van de bedrijfsmodus Analoge ingang zie pagina 
36. 

Pin M12x1 
(A-gecodeerd) Bezetting Schake-

ling Kleur aders

1 - - Bruin BN

2 (+)0/4 - 20 mA

3

2 Wit WH

3 Massa (GND) Blauw BU

4 - - - Zwart BK

Tab. 21:  Aansluitbus 2 - Analoge ingang

9.2.2.2  Impulsingang

Met de impulsingang wordt de aansturing van de capaciteit door impul-
sen mogelijk gemaakt. De capaciteit wordt door de slagfrequentie en het 
aantal slagen van de doseerpomp in afhankelijkheid van het aantal im-
pulsen en de impulsafstand geregeld.

n	Bouwzijdige, potentiaalvrije schakeling
n	Voor potentiaalvrij sluitcontact, bijv. contactwatermeter
n	5 V, DC voedingsspanning (stroom is begrenst over alle aansluitingen 

samen tot max. 50 mA)
n	Impulslengte min. 6 ms

Voor het instellen van de bedrijfsmodus Impulsingang zie pagina 34.

Pin M12x1 
(A-gecodeerd) Bezetting Schake-

ling Kleur aders

1 Impulsen 1

3

Bruin BN

2 - Wit WH

3 Massa (GND) Blauw BU

4 - - - Zwart BK

Tab. 22:  Aansluitbus 2 - Impulsingang
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9.2.3  Aansluitbus 3

9.2.3.1  Niveau ingang

Aansluiting voor de niveaubewaking van een doseertank (bijv. zuigleiding 
met niveauschakelaar). 

n	5 V, DC voedingsspanning (stroom is begrenst over alle aansluitingen 
samen tot max. 50 mA)

n	Vooralarm en hoofdalarm
n	Potentiaalvrije schakeling
n	Opener N.C., resp. Sluiter N.O., programmeerbaar

Voor het instellen van de bedrijfsmodus Niveau ingang zie hoofdstuk 
10.6.4 „Menupunt „Niveau ingang”“ op pagina 27.

Pin M12x1 
(A-gecodeerd) Bezetting Schakeling Kleur aders

1 Vooralarm

3

2

1 Bruin BN

2 Hoofdalarm Wit WH

3 Massa (GND) Blauw BU

4 - - - Zwart BK

Tab. 23:  Aansluitbus 3

9.2.4  Aansluitbus 4

9.2.4.1  Alarmrelais uitgang

Via het alarmrelais kunnen storingen van de doseerpomp naar buiten ge-
leid worden.

n	Potentiaalvrij omschakelcontact
n	max. 250 V AC, 2,5 A resp. max.30 V DC, 2,5 A

Voor het instellen van de bedrijfsmodus Alarmrelais zie hoofdstuk 
10.6.3 „Menupunt „Stoormelding““ op pagina 27.

Pin M12x1 
(B-gecodeerd) Bezetting Schakeling Kleur aders

1 Rustcontact 
(N.C.)

1

2

4

Bruin BN

2 Werkcon-
tact (N.O.)

Wit WH

3 - Blauw BU

4 Wisselaar Zwart BK

Tab. 24:  Aansluitbus 4

9.2.5  Aansluitbus 5

9.2.5.1  Doseercontrole ingang

Aan deze bus kan de doorstroomsensor FLOWCON aangesloten worden. 
FLOWCON (optionele toebehoren) voor bewaking van de vloeistofbewe-
ging van het doseermiddel na een slag van de doseerpomp.

n	5 V, DC voedingsspanning (stroom is begrenst over alle aansluitingen 
samen tot max. 50 mA).

Voor het instellen van de bedrijfsmodus Doseercontrole zie pagina 
30.

9.2.5.2  Membraanbreuk ingang

Verbinding met een lekkage sensor in de flens van de doseerkop voor be-
waking op eventuele scheur van het membraan.

n	5 V, DC voedingsspanning (stroom is begrenst over alle aansluitingen 
samen tot max. 50 mA)

Voor het instellen van de bedrijfsmodus Membraanbreuk zie pagina 
28.

Pin M12x1 
(A-gecodeerd) Bezetting Schake-

ling Kleur aders

1 - - Bruin BN

2 Lekkagesonde 2

3

Wit WH

3 Massa (GND) Blauw BU

4 - - Zwart BK

Tab. 25:  Aansluitbus 5
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9.2.6  Aansluitbus stroomuitgang

De doseerpomp stuurt via de aansluitbus stroomuitgang een analoog sig-
naal door. De stroomwaarde van dit signaal verhoudt zich proportioneel 
tot de weergave van de capaciteit. Bij 0 % capaciteit is dit 0 of 4mA. Bij 
100 % capaciteit bedraagt het uitgangssignaal 20 mA.

Deze bus is niet aanwezig bij de MEMDOS LP-Net.

n	0/4 – 20 mA signaal
n	Bouwzijdige, potentiaalvrije schakeling
n	Belasting: 500 Ohm

Pin M12x1 
(A-gecodeerd) Bezetting Schake-

ling Kleur aders

1 (+)0/4 - 20 mA 1

4

Bruin BN

2 - Wit WH

3 - Blauw BU

4 Analoog (GND) Zwart BK

Tab. 26:  Aansluitbus stroomuitgang

9.2.7  Aansluitbus Ethernet (alleen MEMDOS LP-Net)

Afb. 15:  Aansluitbus Ethernet

Met de netwerkaansluiting wordt de aansturing van de slagfrequentie en 
het aantal slagen mogelijk gemaakt. Aanvullend kunnen in de tegenrich-
ting alle stoormeldingen en statusmeldingen overgedragen worden.

De doseerpomp bezit een netwerkingang in de vorm van een M12x1-bus 
4-polig D-gecodeerd. Om een voor Ethernet-Netwerken typische RJ-45 
stekkeraansluiting te verkrijgen, biedt Lutz-Jesco speciale twisted-pair 
netwerkkabels in verschillende lengtes aan. Bij kabels van andere fabri-
kanten moet een kabel van de categorie 3 met 100 Ohm impedantie of 
beter gekozen worden.

n	Protocol Modbus TCP/IP

n	10 Mbit/s

Voor het instellen van de bedrijfsmodus Netwerkfunctie zie 11.2.5 
„Netwerkfunctie (alleen MEMDOS LP-Net)“ op pagina 40.

Pin M12x1 
(A-gecodeerd) Bezetting Schakeling

1 TX+ Paar 1

2 RX+ Paar 2

3 TX- Paar 1

4 RX- Paar 2

- Afscherming -

Tab. 27:  Aansluitbus Ethernet

9.2.7.1  Installatie van een bekabeld Netwerk

Bij de installatie moet gelet worden op:

n	De Ethernet netwerk verkabeling is stervormig aangelegd: 100 m is 
de maximaal mogelijke kabellengte.

n	Verschillende leidingscategoriën (bijv. voedingsspanning, datakabels 
en gevoelige leidingen voor meetdoeleinden) moeten altijd apart als 
bundel aangelegd worden. Leidingen zullen zich daarbij in een hoek 
van 90° kruisen.

n	Tussen krachtstroom kabels en data kabels zal een minimale afstand 
van 10 cm aangehouden moeten worden of een metalen scheidings-
wand worden ingebouwd of de data kabel in een metaalbuis doorvoe-
ren. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen separate kabel geleidings-sy-
temen toegepast moeten worden.

n	Alleen afgeschermde kabels en stekkerverbindingen gebruiken.
n	Koperen leidingen buiten kabel geleidings-sytemen door kunststof 

buizen doorvoeren.
n	Te hoge of te lage temperaturen leiden tot een lagere mechanische en 

elektrische belasting resp. geven beschadiging.
n	Data kabels mogen alleen van een gedefinieerde trekbelasting wor-

den voorzien omdat anders de elektrische waarden of dempings-
waarden niet meer gegarandeerd zijn.

n	Vermijdt het aantrekken in een kabeltrommel met sleepverbinding 
evenals het trekken over scherpe hoeken.

n	Realiseer bij koperen leidingen een potentiaalvereffening waarbij tus-
sen gevaarlijke en niet-gevaarlijke gebieden onderscheidt gemaakt 
moet worden.

n	Elektrische, magnetische en elektro-magnetische velden beïnvloeden 
de signaaloverdracht en storen elektronische componenten.
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10 Bedienen

10.1  Bedienelementen van de besturing

Afb. 16:  Bedienelementen van de besturing

Nr. Uitleg

1 Grafisch display

2 Vier multifunctionele toetsen

Tab. 28:   Uitleg van de bedienelementen van de besturing

De bediening van de doseerpomp gebeurt met vier toetsen onderaan het 
display. De functie van de toetsten zijn afhankelijk van de plaats in de 
menustructuur. De overeenkomstige functie van de toesten wordt aan de 
onderrand van het display weergegeven:

Handbediening

Menu Stop- +

Liter
Dag
    0%

0,00
Afb. 17:  Functietoewijzing van de multifunctionele toetsen

In dit voorbeeld heeft de eerste toets van links de functie Menu, de twee-
de toets heeft de functie -, de derde toets heeft de functie + en de vierde 
toets heeft de functie Stop.

De keuzetoetsen + en - evenals  en  beschikken over een herhalings-
functie, waardoor als de toets ingedrukt gehouden wordt, de toetsfunctie 
automatisch herhaald wordt.

Het display reduceert de lichtsterkte 45 seconden na de laatste ingave.

Twee minuten na de laatste ingave springt de besturing op de startweer-
gave van de eerder gekozen bedrijfsvorm terug.

i De pomp heeft geen AAN/UIT schakelaar. Na een spanningson-
derbreking start de doseerpomp in de aatst gekozen bedrijfs-
vorm en configuratie.

10.2  Uitleg van de menu opbouw

Afb. 18:  

Handbediening

Menu Start- +

Liter
Dag
100%

0,06
c d

e

f

g

h

a

Weergave van de besturing in het display

Nr. Uitleg

1 Berekende capaciteit (eenheid per minuut, uur of dag)

2 Symbool voor weergave doseerstatus

3 Betekenis van de actieve bedrijfsvorm

4 Symbool voor de niveaubewaking

5 Symbool voor de actieve bedrijfsvorm

6 Symbool voor externe AAN/UIT

7 Variabele toewijzing van de vier menutoesten van de doseer-
pomp

8 Balk als weergave van de slagfrequentie resp. capaciteit

Tab. 29:  Uitleg van de menu opbouw

10.3  Uitleg van de menusymbolen

10.3.1  Weergave doseerstatus

Symbool Betekenis

Membraan in stilstand (geen doseerslag)

Membraan in beweging (doseerslag wordt uitgevoerd)

Tab. 30:  Verklaring van de menusymbolen – weergave doseerstatus

10.3.2  Niveaubewaking

Symbool Betekenis

Doseertank gevuld

Doseertank minimum (vooralarm)

Doseertank leeg (hoofdalarm)

Tab. 31:  Uitleg van de menusymbolen - Niveaubewaking

b

a
b
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10.3.3  Bedrijfsmodi

Symbool Betekenis

Handbediening

Analoge ingang

Impulsingang

Batchfunctie (type interval / timer)

Netwerkfunctie (alleen LP-Net)

Tab. 32:  Verklaring van de Menu-symbolen – Bedrijfsmodus

10.3.4  Vrijgave-ingang

Symbool Betekenis

Contact open

Contact gesloten

Tab. 33:  Uitleg van de menusymbolen - Vrijgave-ingang

10.3.5  Code vrijgave

Symbool Betekenis

Wachtwoordbescherming actief

Tab. 34:  Uitleg van de menusymbolen – Code vrijgave

10.4  Menu instellingen bij eerste ingebruikname

De doseerpomp bevindt zich na eerste ingebruikname van de voedings-
spanning, resp. na terugstellen in de fabriekstoestand, automatisch in 
menu Taal (Language) (Menu 6.3).

De menu-taal kan nu vastgelegd worden.

Language

Deutsch
English

Back

6.3

OK↓
Afb. 19:  Menu 6.3 Taal

1. Kies met  of  een taal.

2. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft het menu 6 Systeem Setup aan.

3. Druk Menu.
4	De doseerpomp geeft het menu 1 Hoofdmenu aan.

4. Druk Terug.
4	De doseerpomp geeft de startweergave aan. In de fabrieksinstelling 

is de bedrijfsvorm handbediening voorgekozen en met een 
slagfrequentie van 0% (= geen dosering) vastgelegd.

Handbediening

Menu Stop- +

Liter
Uur
    0%

   0,00
Afb. 20:  Startweergave van de doseerpomp na eerste ingebruikname

10.5  Hoofdmenu

è	Druk Menu.
4	De doseerpomp geeft het menu 1 Hoofdmenu aan.

Begrenzing
Ontluchten

Terug

1

OK

Bedr.-modus

↓
Afb. 21:  Hoofdmenu

Het hoofdmenu geeft alle hoofdfuncties van de besturing van de doseer-
pomp weer:

n	Bedrijfsmodi (zie hoofdstuk 11.2 „Bedrijfsmodi“ op pagina 33),
n	Ontluchten (zie hoofdstuk 11.1.1 „Doseerpomp ontluchten“ op pa-

gina 32), 
n	Membraan vervangen (zie hoofdstuk 12.4 „Membraan wisselen“ 

op pagina 43),
n	Begrenzing (zie hoofdstuk 11.1.2 „Vloeistofhoeveelheid begren-

zen“ op pagina 32),
n	Kalibratie (zie hoofdstuk 11.1.3 „Doseerpomp kalibreren“ op pagi-

na 33),
n	Systeem setup (zie hoofdstuk 10.6 „Systeem Setup“ op pagi-

na 26),
n	Info (zie hoofdstuk 10.7 „Informatie over de doseerpomp“ op pagi-

na 31),
n	Meldingen (zie hoofdstuk 10.8 „Meldingen van de besturing“ op pa-

gina 31),

10.6  Systeem Setup

In menupunt Systeem Setup worden alle algemene en niet van een 
bedrijfsmodus afhankelijke parameters van de doseerpomp ingesteld.

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Systeem Setup en druk OK.
4	De doseerpomp geeft het menu Systeem Setup aan.

Taal
Datum

Menu

6

Setup

Tijd

↓
Afb. 22:  Menu Systeem Setup
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10.6.1  Menupunt „Taal“

1. Kies met  of  het menupunt Taal en druk Setup.

De volgende opties zijn beschikbaar:

n	Engels (Fabrieksinstelling)
n	Duits
n	Frans
n	Spaans
n	Portugees
n	Pools
n	Nederlands
2. Kies met  of  een taal en druk OK.

ü	Taal ingesteld

10.6.2  Menupunt „Eenheden“ instellen

Handbediening

Menu Start- +
100%

0,06 Liter
Dag

Afb. 23:  Weergave van de eenheid van de capaciteit

1. Kies met  of  het menupunt Eenheden en druk Setup.

De volgende eenheden zijn beschikbaar:

n	Liter / dag
n	Liter / uur
n	Usgal / dag (amerikaanse gallon)
n	Usgal / uur (amerikaanse gallon)
n	I.gal / dag (britse gallon)
n	I.gal / uur (britse gallon)
n	ml / min

2. Kies met  of  de gewenste eenheid en druk OK.

ü	Eenheid ingesteld.

10.6.3  Menupunt „Stoormelding“

Met de stoormeldfunctie kunnen storingen van de doseerpomp extern 
gemeld worden. Dit kan met het stoormeld-relais of met de stoor-
meld-optocoupler gebeuren. Bij activering van de stoormeld-optocoupler 
in het menu wordt het relais ook geschakeld en kan parallel gebruikt 
worden.

Aansluiting zie hoofdstuk 9.2.4.1 „Alarmrelais uitgang“ op pagina  23 
en hoofdstuk 9.2.1.2 „Stoormelder-optocoupler“ op pagina 22.

1. Kies met  of  het menupunt Stoormeldingen en druk Setup.

De volgende opties zijn beschikbaar:

n	Niet actief (fabrieksinstelling)
n	Relais N.O. (Gesloten)
n	Relais N.C. (Open)
n	Optocoupler N.O. (Gesloten)
n	Optocoupler N.C. (Open)

2. Kies met  of  de gewenste functie en druk OK.

ü	Stoormelding ingesteld.

10.6.3.1  Instelling van het stoormeld-relais

Relais N.O.

Situatie Alarmrelais uitgang
RelaisElektrische 

voeding Storing Pins 1/4 Pins 2/4

nee
nee gesloten open inactief

ja gesloten open inactief

ja
nee gesloten open inactief

ja open gesloten actief

Tab. 35:  Configuratie Relais N.O.

Relais N.C.

Situatie Alarmrelais uitgang
RelaisElektrische 

voeding Storing Pins 1/4 Pins 2/4

nee
nee gesloten open inactief

ja gesloten open inactief

ja
nee open gesloten actief

ja gesloten open inactief

Tab. 36:  Configuratie Relais N.C.

10.6.3.2  Instelling van de stoormeld-optocoupler

i De optocoupler schakelt alleen bij aangesloten voedingsspan-
ning.

Situatie Uitgang

Opto-
coupler-func-

tie
Storing Pins 1/2 (bus 1)

N.O.
nee open

ja gesloten

N.C. 
nee gesloten

ja open

Tab. 37:  Instelling stoormeld-optocoupler

10.6.4  Menupunt „Niveau ingang”

Niveaubewaking van de zuigzijdige toevoer van het doseermiddel met 
twee alarmeringen: voor- en hoofdalarm 

Aansluiting zie hoofdstuk 9.2.3.1 „Niveau ingang“ op pagina 23.
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1. Kies met  of  het menupunt Niveauingang en druk Setup.

De volgende opties zijn beschikbaar:

n	Niet actief (fabrieksinstelling),
n	Alarm = Contact (meldt alarm, wanneer het drijver-contact geslo-

ten is),
n	Alarm = Open (meldt alarm, wanneer het drijver-contact open is; 

standaard instelling niveaubewaking van Lutz-Jesco GmbH).

2. Kies met  of  de gewenste functie en druk OK.

ü	Niveau ingang ingesteld.

i De gekozen instelling van de niveau ingang wordt in de start-
weergave bij iedere bedrijfsmodus als symbool aangeduidt.

„Niveau ingang“ configuratie

Status
Weerga-

ve 
display

Niveau ingang
DoseerpompAlarm = 

Contact
Alarm = 

Open

Tank 
gevuld

loopt

Doseer-
tank 

minimum 
(voor-
alarm)

loopt

Doseer-
tank leeg 
(hoofd-
alarm)

gestopt

Tab. 38:  Configuratie niveau ingang

10.6.5  Menupunt „Membraanbreuk“

De doseerpomp wordt optioneel met een lekkagesonde in de membraan-
flens uitgeleverd, welke bij membraanbreuk een signaal aan de doseer-
pomp afgeeft en deze daardoor stopt.

Aansluiting zie "Membraanbreukingang" op pagina 9.2.5.2.

1. Kies met  of  het menupunt Membraanbreuk en druk Setup.

De volgende eenheden zijn beschikbaar:

n	Niet actief (fabrieksinstelling)
n	Alarm = Contact (meldt een alarm, wanneer de sensor-uitgang na 

vijf gemiste slagen gesloten is; instelling voor standaard lekkageson-
de van Lutz-Jesco GmbH)

n	Alarm = Open (meldt een alarm, wanneer de sensor-uitgang 10 se-
conde lang open is).

2. Kies met  of  de gewenste functie en druk OK.

ü	„Membraanbreuk“ ingesteld.

10.6.6  Menupunt „Vrijgave ingang“ instellen

Mogelijkheid om de doseerpomp extern te starten resp. te stoppen.

Aansluiting zie hoofdstuk 9.2.1 „Aansluitbus 1“ op pagina 22.

Starten en stoppen van de doseerpomp zie 11.3 „Externe Aan / uit met 
Vrijgave ingang“ op pagina 40.

1. Kies met  of  het menupunt Vrijgave ingang en druk Setup.

De volgende opties zijn beschikbaar:

n	Niet actief (fabrieksinstelling)
n	Vrij = Contact (geeft doseerpomp vrij wanneer beide contacten ge-

sloten zijn)
n	Vrij = Open (geeft doseerpomp vrij wanneer beide contacten open 

zijn)

2. Kies met  of  de gewenste functie en druk OK.

ü	„Vrijgave ingang“ ingesteld.

i De gekozen instelling van de vrijgave ingang wordt in de start-
weergave bij iedere bedrijfsmodus als symbool aangeduidt.

10.6.7  Menupunt „Doseercontrole“

FLOWCON (optionele toebehoren) voor bewaking van de vloeistofbewe-
ging van het doseermiddel na een slag van de doseerpomp.

Aansluiting zie "Doseercontrole-ingang" in hoofdstuk 9.2.5.1.

1. Kies met  of  het menupunt Doseercontrole en druk Setup.

2. Activeer metType het FLOWCON contact.

3. Druk Stop.

4. Druk Setup, om de foute slagen in te stellen. De doseerpomp in op 
de fabriek op 5 slagen ingesteld. Dat betekent dat na 4 foute slagen 
en foutmelding wordt afgegeven.

5. Stel met + en - de gewenste waarde in. Instelbereik: 0 – 100 foute 
slagen.

6. Druk OK.

7. Druk Terug.

ü	„Doseercontrole“ ingesteld.
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10.6.8  Vrijgavecode activeren

Bij geactiveerde vrijgavecode is de bediening van de doseerpomp ge-
blokkeerd. Instellingen kunnen pas na de ingave van de juiste Vrijgave-
codes uitgevoerd worden.

WAARSCHUWING

Corrosie of verbranding door doseermedium!
Bij geactiveerde vrijgavecode is de bediening van de doseerpomp ge-
blokkeerd. Een gestarte doseerpomp kan zonder het ingeven van de 
vrijgavecodes alleen dan nog over de netspanning gestopt worden. In 
ongunstige gevallen, wanneer de vrijgavecode per ongeluk geactiveerd 
of door de gebruiker vergeten wordt, kan de doseerpomp niet op tijd 
gestopt worden en kan het tot verwondingen leiden.

ð	Installeer een noodschakelaar of integreer de doseerpomp in het 
veiligheidsconcept van de installatie.

De Code vrijgave kan van 0001 tot 9999 naar keuze worden ingesteld.

1. Kies met  of  het menupunt Code vrijgave en druk Setup.
4	De doseerpomp geeft het menu 6.10 Code vrijgave aan.

Code vrijgave

4  3  2  1  Uit

Terug 

6.10

  Volg.  -      +
Afb. 24:  Code vrijgave

2. Stel met + en - een waarde in van 0 tot 9 voor het eerste cijfer van 
de code en druk dan Volg..

3. Ga door met het invoeren van de volgende cijfers zoals bij punt 2 be-
schreven.

4. Kies het laatste punt Uit en druk +.

5. Druk Terug.
4	De Vrijgavecode is geactiveerd. De doseerpomp geeft het 

bijbehorende symbool aan:

Handbediening
Liter
Dag

    0.0%
0,00

Afb. 25:  Startweergave met geactiveerde vrijgavecode

ü	Code vrijgave activeerd.

10.6.8.1  Code vrijgave ingeven

Zodra een willekeurige toets wordt ingedrukt, moet de Vrijgavecode 
ingegeven worden. Na correcte ingave heeft u nog de volgende 120 se-
conden de tijd om de doseerpomp te bedienen. Na het verlopen van de 
120 seconden moet de Vrijgavecode hernieuwd ingegeven worden, 
ook wanneer net een ingave gedaan werd (instellingen in de menu’s uit-
gezonderd).

Code vrijgave

4  3  2  1

OK   Volg.

8.1

   -     +
Afb. 26:  Code vrijgave ingeven

1. Stel met + en - een waarde in van 0 tot 9 voor het eerste cijfer van 
de code en druk dan Volg..

2. Ga door met het invoeren van de volgende cijfers zoals bij punt 1 be-
schreven.

3. Druk na het ingeven van alle cijfers OK.
4	Na correcte ingave geeft de doseerpomp de startweergave aan.

i Indien de code vergeten is, neem dan kontakt op met de fabri-
kant.

ü	Code vrijgave ingeven.

10.6.8.2  Code vrijgave deactiveren

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Systeem Setup en druk OK.

3. Kies met  of  het menupunt Code vrijgave en druk Setup.

4. Druk Volg. tot Aan gekozen is.

5. Druk -.

6. Druk Terug.

ü	Code vrijgave gedeactiveerd.

10.6.9  Veiliheidscode activeren

Bescherming van Menu 1 Systeem Setup tegen onbevoegd gebruik.

De Veiligheidscode kan van 0001 tot 9999 naar keuze worden inge-
steld.

1. Kies met  of  het menupunt Veiligheidscode en druk Setup.
4	De doseerpomp geeft het menu 6.11 Veiligheidscode aan.

Veiligheidscode

1  2  3  4  Uit

Terug 

6.11

 Volg.  -      +
Afb. 27:  Veiligheidscode

2. Stel met + en - een waarde in van 0 tot 9 voor het eerste cijfer van 
de code en druk dan Volg..

3. Ga door met het invoeren van de volgende cijfers zoals bij punt 2 be-
schreven.

4. Kies het laatste punt Uit en druk +.

5. Druk Terug.
4	De Veiligheidscode is geactiveerd. Er moet ingegeven worden 

zodra het menu Systeem Setup toegankelijk is.

ü	Veiliheidscode gedeactiveerd.
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10.6.9.1  Veiligheidscode ingeven

Veiligheidscode

1  2  3  4

OK 

8.2

  Volg.  -    +
Afb. 28:  Veiligheidscode ingeven

1. Stel met + en - een waarde in van 0 tot 9 voor het eerste cijfer van 
de code en druk dan Volg..

2. Ga door met het invoeren van de volgende cijfers zoals bij punt 1 be-
schreven.

3. Druk na het ingeven van alle cijfers OK.
4	Na correcte ingave geeft de doseerpomp het menu Systeem 

Setup weer.

ü	Veiligheidscode ingevoerd.

i Indien de code vergeten is, neem dan kontakt op met Lutz-Jes-
co GmbH.

10.6.9.2  Veiliheidscode deactiveren

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Systeem Setup en druk OK.

3. Geef de juiste veiligheidscode in en druk OK.

4. Kies met  of  het menupunt Veiligheidscode en druk Setup.

5. Druk Volg. tot Aan gekozen is.

6. Druk -.

7. Druk Terug.

ü	Veiliheidscode gedeactiveerd.

10.6.10  Menupunt „Fabrieksinstelling“

Terugzetten van de instellingen voor besturing van de doseerpomp op de 
fabrieksinstellingen.

1. Kies met  of  het menupunt Fabrieksinstelling en druk 
Setup.

2. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft het menu Taal (Menü 6.3).

ü	Doseerpomp op fabrieksinstelling teruggezet.

10.6.11  Menupunt „Gebr.-setup“

Dit menupunt biedt de mogelijkheid om de instellingen van de doseer-
pomp op te slaan.

10.6.11.1  Eigen instellingen laden

1. Kies met  of  het menupunt Gebr.-setup en druk Setup.

2. Kies met  of  Opslaan en druk OK.

ü	Eigen instellingen geladen.

10.6.11.2  Eigen instellingen laden

1. Kies met  of  het menupunt Gebr.-setup en druk Setup.

2. Kies met  of  Laden en druk OK.

ü	Eigen instellingen geladen.

10.6.12  Menupunt "Stroomuitgang" instellen

Met dit menupunt kunt u het analoge uitgangssignaal op de aanlsuitbus 
stroomuitgang instellen. 

Aansluiting zie "Aansluitbus stroomuitgang" op pagina 24.

1. Kies met  of  het menupunt Stroomuitgang en druk op Setup.

2. Kies met  of  een van de volgende opties:
n	Uit (Fabrieksinstelling)
n	0...20 mA
n	4...20 mA

ü	Stroomuitgang ingesteld.

i Zet de functie op Uit om energie te besparen, wanneer de 
stroomuitgang niet wordt gebruikt.

10.6.13  Menupunt „IP Adres“ (alleen LP-Net)

Dit menupunt biedt de mogelijkheid om het netwerkadres in te stellen. 
Het adres wordt door een locale netwerk-administrator verstrekt. Een 
sub-net , proxy of gateway kan niet gebruikt worden.

1. Kies met  of  het menupunt IP Adres en druk Setup.

2. Stel met + en - een waarde in van 001 tot 255 voor het eerste cijfer 
van het IP Adres en druk dan Volgende.

3. Ga door met het invoeren van de volgende cijfers van het IP Adres zo-
als bij punt 2 beschreven.

4. Druk Terug.

ü	IP Adres ingesteld.

10.6.14  Menupunt „Doseercontrole“

Met de FLOWCON LP2 als optionele toebehoren wordt de doorstroming 
van het doseermiddel na iedere slag van de doseerpomp bewaakt.

n	Voor elektrische aansluiting van de FLOWCON zie hoofdstuk 9.2.5.1.

Lees ook het bedieningsvoorschrift van de doorstroomsensor FLOWCON 
LP2. Hierin staan aanwijzingen voor toepassing met de doseerpomp 
MEMDOS LP.

10.6.15  Menupunt „Tijd“

1. Kies met  of  het menupunt Tijd en druk Setup.

2. Stel met + en - de gewenste uren in en druk Volgende.

3. Stel met + en - de gewenste minuten in.

4. Druk Terug.

ü	Tijd ingesteld



Bedienen
Meldingen van de besturing 31© Lutz-Jesco GmbH 2023

Technische wijzigingen voorbehouden.
230404

BA-10417-05-V15

Motor-Membraandoseerpompen MEMDOS LP Bedieningsvoorschrift

10.6.16  Menupunt „Datum“

1. Kies met  of  het menupunt Datum en druk Setup.

2. Stel met + en - de gewenste dag in en druk dan Volgende.

3. Stel met + en - de gewenste maand in en druk dan Volgende.

4. Stel met + en - het gewenste jaar in en druk Volgende.

5. Stel met + en - de gewenste dag in.

i Wanneer de functie Batchfunctie van de doseerpomp MEM-
DOS LP benut gaat worden, moet de juiste dag van de week 
ingesteld zijn.

6. Druk Terug.

ü	Datum ingesteld.

10.7  Informatie over de doseerpomp

In menupunt Info staat veelvoudige informatie over de doseerpomp.

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Info en druk OK.
4	De doseerpomp geeft het menu 7.1 Info 1 aan.

Info 1
Slag. / Min.            180
Capaciteit              3.80 l/Uur
Kalibreren              3.80 l/Uur

Menu

7.1

Volg.
Afb. 29:  Weergave menu Info 1

3. Druk herhalend Volgende, om in de overige Info menu's te be-
landen .

De Info menu's geven de volgende informatie:

Menu Informatie

Info 1 n	Maximale slagen / minuut
n	Maximale capaciteit in L / uur
n	Gekalibreerde capaciteit in L / uur

Info 2 n	Slagvolume bij fabrieksinstellingen in ml
n	Slagvolume na kalibratie in ml

Info 3 n	Looptijd van de doseerpomp in uren
n	Totaal aantal feitelijke slagen van de doseer-

pomp

Info 4 n	Software versie en datum van actualisering
n	Artikelnummer
n	Serienummer

Info 5 n	Stroomwaarde bij analoge ingang in mA
n	Datum en tijd

Info 6 (alleen 
LP-Net)

n	MAC Nummer
n	IP Nummer

Info 7 Bezetting aansluitbus 1

Tab. 39:  Uitleg van het Info menu

Menu Informatie

Info 8 Bezetting aansluitbus 2

Info 9 Bezetting aansluitbussen 2 en 3

Info 10 Bezetting aansluitbus 4

Info 11 Bezetting aansluitbus 5

Tab. 39:  Uitleg van het Info menu

4. Druk Menu, om het Info Menu te verlaten.

ü	Informatie werd weergegeven.

10.8  Meldingen van de besturing

Storingsmeldingen van de doseerpomp worden met datum, tijd en fout-
code in een protocol gezet.

Zie "Storingsanalyse" > "Lijst van meldingen van de besturing" (pagina 
56) voor een lijst van alle storingsmeldingen en de betekenis ervan.

Afb. 30:  

Meldingen

Menu

10

  Wissen↓↓

01.02.2012 - 14.32   #09
20mA ingangsfout

14:39:50

Weergave van de storingsmeldingen

De volgende symbolen worden gebruikt:

Symbool Betekenis

Symbool voor een gebeurtenis

Symbool voor het begin van een melding

Symbool voor het einde van een melding

Tab. 40:  Uitleg van de menusymbolen - Storingsmeldingen

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Meldingen en druk OK.

3. Druk herhalend  of , om de storingsmeldingen, die in chronologi-
sche vorm op lijst gezet worden, weer te geven.

4. Druk Menu, om het menu Meldingen te verlaten.

Meldingen van de besturing verwijderen

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Meldingen en druk OK.

3. Druk Verwijderen.

4. Druk nogmaals Verwijderen.

ü	Meldingen van de besturing zijn verwijderd.
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11 Bedrijfsvoering

AANWIJZING

Oververhitten van de motor
In het geval dat de beluchtingsventilator gedemonteerd of defect is, 
bestaat er geen garantie op afdoende koeling van de motor.

ð	Stel voor de in gebruikname van de doseerpomp vast dat de venti-
lator voor de beluchtings van de motor gemonteerd en volledig ge-
schikt is voor goed functioneren.

11.1  Doseerpomp in bedrijf nemen

i Voor de eerste ingebruikname is het aan te bevelen om water 
als doseermedium in te zetten om de afdichtingen van de in-
stallatie en het functioneren van de doseerpomp te controle-
ren. Controleer vooraf ook of er eventueel ongewenste reacties 
tussen het eigenlijke doseermedium en water op kunnen tre-
den.

Handelingsactie:

ü	De doseerpomp wordt volgens hoofdstuk „Doseerpomp monteren“, 
hoofdstuk „Hydraulisch installeren“ en hoofdstuk „Elektrisch instal-
leren“ gemonteerd en geïnstalleerd.

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

ü	De bouten van de doseerkop moeten met het juiste draaimoment zijn 
aangetrokken.

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

ü	De doseerpomp wordt overeenkomstig hoofdstuk 10.4 „Menu instel-
lingen bij eerste ingebruikname“ op pagina 26 ingesteld.

@	Transmissieolie van de viscositeitsklasse ISO-VG460 (of SAE 140).

Afb. 31:  Olie inlaat van de doseerpomp

Voer de volgende stappen uit:

1. Schroef de afsluitkap (1) van de olie inlaat-aansluiting (3) en verwij-
der de afdichting (2).

2. Vul de olie door de olie-inlaat. Controleer gelijktijdig het oliepeil in het 
oliekijkglas (4). Het olieniveau moet ongeveer in het midden van het 
oliekijkglas staan.

Volgende vulhoeveelheden zijn benodigd:

MEMDOS LP Vulhoeveelheid

4 – 80, 150 0,25 l

110, 160 – 1010 0,75 l

Tab. 41:  Vulhoeveelheid

3. Plaats de afdichtring en schroef de sluitschroef in de olie-inlaat.

4. Ontlucht de doseerpomp.

5. Begrens de capaciteit van de pomp indien nodig.

6. Kalibreer de doseerpomp .

7. Kies een bedrijfsmodus en start de doseerpomp overeenkomstig de 
aanwijzingen in hoofdstuk 11.2 „Bedrijfsmodi“ op pagina 33.

ü	Doseerpomp in bedrijf nemen.

11.1.1  Doseerpomp ontluchten

Bij de eerste ingebruikname of bij het vermoeden van belletjes moet de 
doseerkop worden ontlucht, om de capaciteit van de pomp te verbeteren. 
De MEMDOS LP heeft hiervoor de functie ontluchten, die de doseerpomp 
met de grootste slaglengte laat pompen om de leidingen en de doseerkop 
te vullen of te ontluchten.

Voer de volgende stappen uit:

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Ontluchten en druk OK.

3. Druk Start en houdt de toets ingedrukt.
4	De doseerpomp begint met de hoogste frequentie te verpompen.

4. Houd Start zolang ingedrukt tot u een constante pompstroom 
kunt vaststellen.

ü	Doseerpomp is ontlucht.

11.1.2  Vloeistofhoeveelheid begrenzen

Met de functie Begrenzing kan de dosserpomp flexibel aan de plaatse-
lijke voorwaarden bij de ingebruikname aangepast worden. Soms komt 
het voor dat een groter model doseerpomp in de ontwerpfase uitgekozen 
wordt. Om het risico van overdosering zo gering mogelijk te houden, kan 
de vloeistofhoeveelheid begrenst worden.

De gereduceerde hoeveelheid geldt dan voor iedere bedrijfsmodus van 
de doseerpomp. De instelling blijft ook na onderbreking van de spanning 
behouden. Tijdens cailbratie van de doseerpomp heeft de procentueel be-
grensde capaciteit betrekking op de werkelijke capaciteit.

1

3

2

4
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Voer de volgende stappen uit:

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Begrenzing en druk OK.

3. Stel met + en - de gewenste hoeveelheid in l/uur in en druk op OK.
4	De balk die de vloeistofhoeveelheid aangeeft, wordt nu in twee 

delen weergegeven.

Handbediening

Menu Stop- +

Liter
Dag

    75.0%
90,0

Afb. 32:  Weergave met begrensde vloeistofhoeveelheid

De balken hebben de volgende betekenis:

Balken Betekenis

boven
Begrensde hoeveelheidswaarde (aandeel van de 
hoeveelheid van de fabrieksinstelling)

onder
Actuele hoeveelheid in procenten van de be-
grensde hoeveelheid

ü	Vloeistofhoeveelheid begrenst.

i Om de begrenzing ongedaan te maken, moet de vloeistofhoe-
veelheid in menu Begrenzing op de waarde 0 of op de maxi-
maal mogelijke waarde gezet worden.

11.1.3  Doseerpomp kalibreren

In afhankelijkheid van het ingezette doseermedium en de heersende 
vloeistofdruk zijn de theoretische en de werkelijk gemeten capaciteit op 
elkaar af te stemmen. Daarvoor dient de functie Kalibreren.

Handelingsactie:

ü	De delen van de installatie aan de perszijde van de doseerpomp wor-
den correct aangesloten en zijn bedrijfsklaar.

Voer de volgende stappen uit:

1. Vul een meetvat met volume-maatstrepen waaruit verpompt wordt 
met de te doseren vloeistof.

2. Houdt het einde van de zuigleiding van de doseerpomp in dit vat.

3. Ontlucht de doseerpomp.

4. Druk Menu.

5. Kies met  of  het menupunt Kalibreren en druk OK.
4	De doseerpomp geeft het menu 5 Kalibreren aan.

Kalibreren

Capaciteit 100 %

Menu

5

Start- +
Afb. 33:  Menu 5 Kalibreren

6. Stel met + en - de procentuele waarde van de capaciteit in waarmee 
de kalibratie doorgevoerd gaat worden. Instelbereik 10 % – 100 %.

7. Druk Start.
4	De doseerpomp begint te pompen en geeft het aantal gemaakte 

slagen aan.

8. Druk Gereed, zodra een goed meetbare waarde in het meetvat be-
reikt wordt.

4	De doseerpomp stopt en geeft de theoretische waarde van de 
vloeistofopbrengst in ml aan.

9. Lees de werkelijke hoeveelheid af op het meetvat en corrigeer met + 
en - de aangegeven capaciteit. Instelbereik: -50 % tot +100 %.

10. Druk OK.

ü	Doseerpomp gekalibreerd.

11.2  Bedrijfsmodi

De doseerpomp biedt de volgende bedrijfsvormen:

n	Handbediening - Manuele instelling van de capaciteit.
n	Impulsingang - Aansturing van de slagfrequentie en aantal slagen 

in afhankelijkheid van het aantal impulsen en de impulsafstand.
n	Analoge ingang - Aansturing van de capaciteit over een 0/4 – 20 

mA signaal.
n	Batchfunctie - Aansturing van de capaciteit en prestatie via hand-

matig starten, een externe impuls, in intervallen of tot vastgelegde 
tijdstippen in de verschillende bedrijfsmodussen.

n	Netwerkfunctie (alleen MEMDOS LP-Net) - Aansturing van de slag-
frequentie en het aantal slagen via een netwerk.

11.2.1  Handbediening

11.2.1.1  Bedrijfsmodus kiezen

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Bedr.-modus en druk OK.

3. Kies met  of  het menupunt Handbediening en druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm 

Handbediening aan.
Handbediening

Menu Stop- +

Liter
Uur
    0%

0,00
Afb. 34:  Startweergave Handbediening

11.2.1.2  Doseerpomp starten

1. Druk +, om de slagfrequentie 0,1 % te verhogen. 
4	De doseerpomp begint direct te doseren. De resulterende capaciteit 

wordt automatisch berekend en op het display weergegeven.

2. Stel met + en - de gewenste slagfrequentie in.

ü	Doseerpomp gestart.
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11.2.1.3  Doseerpomp stoppen

è	Druk Stop.
4	het signaal „Stop“ verschijnt en Stop wordt Start. Druk 

Start, om de doseerpomp opnieuw te starten.

ü	Doseerpomp gestopt.

i Het indrukken van Menu onderbreekt de dosering niet! Pas na 
het wisselen in een andere bedrijfsmodus stopt de doseer-
pomp.

11.2.2  Impulsingang

In de bedrijfsmodus Impulsingang worden de slagfrequentie en het 
aantal slagen van de doseerpomp in afhankelijkheid van het aantal im-
pulsen en de impulsafstand aan het bij impulsingang (zie hoofdstuk 
9.2.2.2 „Impulsingang“ op pagina 22) aangelegde impulssignaal gere-
gelt.

11.2.2.1  Bedrijfsmodus kiezen

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Bedr.-modus en druk OK.

3. Kies met  of  het menupunt Impulsingang en druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:31).

Impulsingang
1 Impuls = 1 Slag
Geheugen = 1 Slag

Menu Type

3.31

OKSetup
Afb. 35:  Parameter van de bedrijfsmodus

4. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm 

Impulsingang aan.

Impulsingang

Menu Reset Start

Liter
Uur
   0%

0,00
Setup

Afb. 36:  Startweergave Impulsingang

11.2.2.2  Type kiezen

De volgende typen zijn in de bedrijfsvorm Impulsingang te kiezen:

Type Uitleg

Slagen
Naar boven en naar beneden stellen van het 
aantal impulsen ten opzichte van het aantal 
slagen

Capaciteit Verpompen van een vaste hoeveelheid per im-
puls

Watermeter Bedrijf met een contactwatermeter

Tab. 42:  Uitleg van het type Impulsingang

i Het huidig actieve type is met (In) achter het menupunt ge-
kenmerkt. In de fabrieksinstelling is het type Slagen voorge-
kozen: Slagen (In).

1. Druk Setup.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:31).

2. Druk Type.

3. Kies met  of  een type en druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:31).

4. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm 

Impulsingang aan.

11.2.2.3  Type impulsingang

De instelbare parameters onderscheiden zich in type:

Slagen
het impulsingangstype Slagen biedt de volgende configuratie mogelijk-
heden.

Parameter Uitleg

Slagen per 
impuls

Legt het aantal gemaakte slagen vast die de do-
seerpomp per impuls uitvoert. Daarbij wordt de 
slagfrequentie aan de hand van de tijdelijke af-
stand tussen de laatste beide impulsen dyna-
misch bepaald.
Slagfrequentie = Aantal slagen / impulsafstand
Fabrieksinstellingen 1 Slag
Instelbereik: 1 – 999 slagen

Impulsen voor 
slag

Legt het aantal gemaakte impulsen vast die aan 
de ingang aangeboden moeten worden om een 
slag te af te geven.
Fabrieksinstelling 1 Impuls
Instelbereik: 1 – 999 slagen

Slaggeheugen In het slaggeheugen worden alle nog uit te voeren 
slagen in het geheugen gezet. Is een slagverme-
nigvuldiging ingesteld, dan worden alle bij een 
impuls behorende slagen in het slaggeheugen 
weggezet. Met iedere impuls verhoogt het aantal 
slagen zich in het geheugen, en met iedere uitge-
voerde slag vermindert dit. De grens van het slag-
geheugen moet verhoogd worden om de impuls-
-eisen op te slaan die nog tijdens het uitvoeren 
van de slagen uit de vorige impuls-eisen aange-
troffen worden. Overstijgt het aantal van de ge-
maakte slagen het geheugen dan verschijnt de 
foutmelding „Slaggeheugen Maximum“.
Fabrieksinstelling 1 Slag
Instelbereik: 1 – 999 slagen

Tab. 43:  Configuratie type Slagen

i Bij een impuls vermenigvuldiging moet het slaggeheugen 
handmatig mee verhoogd worden. Anders kan de configuratie 
niet met OK bevestigd worden.
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De parameter Slagen per impuls en Impulsen voor slag kunnen 
gelijktijdig ingesteld worden om voor een aantal impulsen een nauwkeu-
rig aantal slagen te definiëren. Daarbij wordt de slagfrequentie aan de 
hand van de tijdelijke afstand tussen de laatste beide impulsen dyna-
misch bepaald.

Voorbeeld:

Wanneer „7 slagen per impuls“ en „3 impulsen per slag“ ingesteld zijn, 
voert de doseerpomp 7 slagen per 3 ingangsimpulsen uit.

Capaciteit

Het impulsingangstype Capaciteit biedt de volgende configuratie mo-
gelijkheden.

Parameter Uitleg

Capaciteit Legt de verpompte capaciteit per impuls vast, ge-
meten in ml. De capaciteit wordt berekend uit het 
gegeven slagvolume van de doseerpomp na de 
kalibratie en de automatisch berekende verhou-
ding van het aantal slagen en aantal impulsen.
De waarde tussen haakjes in de weergave geeft 
het aantal slagen en impulsen weer (Aantal sla-
gen/Aantal impulsen).

Slaggeheugen Zie „Slaggeheugen“ bij type  „Slagen“ op pagi-
na 34.

Tab. 44:  Configuratie type Capaciteit

i De capaciteit is afhankelijk van de drukopbrengst van de do-
seerpomp. Voor een correcte weergave van de capaciteit is de 
doseerpomp te kalibreren.

Watermeter
Het impulsingangstype Watermeter biedt de volgende configuratie mo-
gelijkheden.

Parameter Uitleg

Capaciteit De capaciteit per impuls kunt u in de eenheden li-
ter (ml), parts per million (ppm) en procent (%) 
aangeven. Na selectie van de eenheid kunt u de 
waarde instellen.
Legt de verpompte opbrengst van de doseerpomp 
per kubieke meter (m3) doorstroming van de wa-
termeter vast, aangegeven in ml. De waarde cor-
respondeert met de doorstroom hoeveelheid per 
impuls.
Omdat de doseerpomp de capaciteit alleen over 
de slagfrequentie stuurt, is een afstemming tus-
sen watermeter-functie en aantal slagen van de 
doseerpomp noodzakelijk.
De waarde tussen haakjes in de weergave geeft 
het aantal slagen weer die per aantal impulsen 
van de watermeter geactiveerd worden. (Aantal 
slagen/Aantal impulsen)
Fabrieksinstelling Procent

Slaggeheugen Zie „Slaggeheugen“ bij type  „Slagen“ op pagi-
na 34.

Tab. 45:  Configuratie type Watermeter

Parameter Uitleg

ml/Imp. Legt de doorstroomhoeveelheid van de waterme-
ter per impuls vast, gemeten in ml.
Fabrieksinstelling 100 ml/impuls

L/imp. Legt de doorstroomhoeveelheid van de waterme-
ter per impuls vast, gemeten in L.

m3/Imp. Legt de doorstroomhoeveelheid van de waterme-
ter per impuls vast, gemeten in m3.

Maximum Legt de maximale doorstroomhoeveelheid van de 
watermeter per impuls vast, gemeten in m3 / uur.
Fabrieksinstelling 0,2 m³ / uur.

Concentratie Legt de concentratie van het doseermiddel vast.
Deze opgave is nodig voor het pompen volgens 
ppm en perc.
Fabrieksinstelling 100%

Duur Continu bedrijf of via de watermeter gestuurde 
dosering.
Fabrieksinstelling Aan

Charge Chargedosering via de watermeter gestuurd.

Tab. 45:  Configuratie type Watermeter

i De parameters Continu en Batche worden alleen weerge-
geven als de capaciteit in ppm of procenten aangegeven 
wordt.

De doseerpomp middelt aan de hand van de waarde van de watermeter 
(ml/imp., L/imp. of m3/Imp.) en de verpompte hoeveelheid (capaciteit) 
automatisch de slagfrequentie. Als er bij een te snelle impuls volgorde de 
maximale capaciteit van de doseerpomp wordt overschreden, dan treedt 
er een melding met waarschuwing op.

i Tegenstrijdige ingave van parameters worden bij een poging in 
het geheugen op te slaan, aangegeven (Menu 3.41). Zonder 
nogmaals te corrigeren van de parameter is activering van de 
bedijfsmodus niet mogelijk.

11.2.2.4  Impulsingangstype instellen

1. Druk Setup.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:31).

2. Druk Setup.

3. Kies met  of  een parameter van het type en druk OK.

4. Vergroot met + de waarde van de parameter of verminder deze met 
-.

5. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:31).

6. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm 

Impulsingang aan.
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11.2.2.5  Doseerpomp starten

Handelingsactie:

ü	De doseerpomp wordt overeenkomstig hoofdstuk 9.2.2.2 „Impulsin-
gang“ op pagina 22 aangesloten.

1. Druk Start.

2. Leidt een impuls naar de impulsingang van de doseerpomp. 
4	De doseerpomp begint direct te doseren. De resulterende capaciteit 

wordt automatisch berekend en op het display weergegeven.

ü	Doseerpomp gestart.

11.2.2.6  Doseerpomp stoppen

è	Druk Stop.

ü	Doseerpomp gestopt.

11.2.2.7  Slaggeheugen leegmaken

è	Druk Reset.
4	Alle nog uitstaande slagen in het geheugen worden gewist. De 

doseerpomp stopt maar blijft toch actief en wacht op de volgende 
impuls.

ü	Slaggeheugen gewist.

11.2.3  Analoge ingang

In de bedrijfsmodus Analoge ingang stuurt een extern 0/4 – 20 mA 
signaal, dat op de analoge ingang is aangesloten (zie hoofdstuk „Aan-
sluitbus 2“ op pagina 22), de slagfrequentie.

11.2.3.1  Bedrijfsmodus kiezen

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Bedr.-modus en druk OK.

3. Kies met  of  het menupunt Analoge ingang en druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3.21).

Afb. 37:  

Analoge ingang
0%      =   4.00 mA
100%  = 20.00 mA
4..20 mA

OKSetup

3.21

Menu  
Parameter van de bedrijfsmodus

4. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm Analo-

ge ingang aan.

Afb. 38:  

Analoge ingang

Menu Start

Liter
Uur
   0%

0,00
Setup

Startweergave Analoge ingang

11.2.3.2  Signaaltype instellen

Het is mogelijk om een 0 - 20 mA of een 4 - 20 mA signaal in te stellen.

1. Druk Setup.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3.21).

2. Druk Setup.

3. Kies met  of  het menupunt 0/4..20mA en druk Setup.

4. Druk Type, om 0 – 20 mA of 4 – 20 mA in te stellen.

5. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3.21).

6. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm Analo-

ge ingang aan.

ü	Signaaltype ingesteld.

11.2.3.3  Stroomwaarde voor 0 % capaciteit instellen

1. Druk Setup.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3.21).

2. Druk Setup.

3. Kies met  of  het menupunt 0% Stroom en druk Setup.

4. Stel met + en - de gewenste stroomwaarde in. Toegestaan is een 
waarde in het bereik tussen 0,00 - 20,00 mA. De waarde tussen 
haakjes in de aanwijzing geeft de werkelijk heersende stroomwaarde 
weer.

5. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3.21).

6. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm Analo-

ge ingang aan.

ü	Stroomwaarde voor 0 % capaciteit is ingesteld.

11.2.3.4  Stroomwaarde voor 100 % capaciteit instellen

1. Druk Setup.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3.21).

2. Druk Setup.

3. Kies met  of  het menupunt 100% Stroom en druk Setup.

4. Stel met + en - de gewenste stroomwaarde in. Toegestaan is een 
waarde in het bereik tussen 0,00 - 20,00 mA. De waarde tussen 
haakjes in de aanwijzing geeft de werkelijk heersende stroomwaarde 
weer.

5. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3.21).

6. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm Analo-

ge ingang aan.

i Om een 20 - 4 mA (omgekeerd) analoog signaal te verwerken, 
moet de parameter 0% Stroom op 20 mA en de parameter 
100% Stroom op 4 mA ingesteld worden.

ü	Stroomwaarde voor 100 % capaciteit is ingesteld.
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11.2.3.5  Doseerpomp starten

Handelingsactie:

ü	De doseerpomp wordt overeenkomstig hoofdstuk 9.2.2.1 „Analoge 
ingang“ op pagina 22 aangesloten.

1. Druk Start.

2. Voer een 0 - 20 mA of een 4 - 20 mA signaal naar de analoge ingang 
van de doseerpomp. 

4	De doseerpomp begint direct te doseren. De resulterende capaciteit 
wordt automatisch berekend en op het display weergegeven.

ü	Doseerpomp gestart.

11.2.3.6  Doseerpomp stoppen

è	Druk Stop of zet het inkomende signaal op de waarde voor 0% 
Stroom of minder.

i Als de signaalwaarde bij een 4 - 20 mA signaal onder 4 mA 
ligt, verschijnt de foutmelding „Analoge ingangsfout“.

ü	Doseerpomp gestopt.

11.2.4  Batchfunctie

In de bedrijfsvorm Batchfunctie worden de slagfrequentie en het aantal 
slagen van de doseerpomp in afhankelijkheid van de verpompte capaci-
teit geregeld. De vloeistof hoeveelheid kan individueel met de looptijd, 
aantal slagen en capaciteit (slagfrequentie) van de doseerpomp ingesteld 
worden.

Er kan weer handmatig gestart worden of via een met impulsingang aan-
gelegd impulssignaal.

Een dosering in intervallen of op vast te leggen tijdstippen in de loop van 
een week is mogelijk.

11.2.4.1  Bedrijfsmodus kiezen

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Bedr.-modus en druk OK.

3. Kies met  of  het menupunt Batchfunctie en druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:41).

Afb. 39:  

Batchfunctie

Menu Start
   0%

0
Setup

Batchfunctie

Menu

3.41

OKSetupType

Start/Stop
100 Slag. / 100%
Hoeveelheid 35.2 ml

Parameter van de bedrijfsmodus

4. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm 

Batchfunctie aan.

Afb. 40:  

Batchfunctie

Menu Start
   0%

0
Setup

Startweergave Batchfunctie.

11.2.4.2  Type Batchfunctie kiezen

De volgende typen zijn in de bedrijfsvorm Batchfunctie te kiezen:

Type Uitleg

Start/Stop Handmatig starten van de dosering

Ext Start Extern starten van de dosering

Interval Automatisch starten van de dosering in regel-
matige intervallen

Timer Starten van de dosering tot een bepaald tijdstip

Tab. 46:  Uitleg van het type Batchfunctie

i Het huidig actieve type is met (In) achter het menupunt 
gekenmerkt. In de fabrieksinstelling is het type Start/Stop 
voorgekozen: Start/Stop (In).

1. Druk Setup.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:41).

2. Druk Type.

3. Kies met  of  een type en druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:41).

4. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm 

Batchfunctie aan.

11.2.4.3  Type Batchfunctie

De instelbare parameters onderscheiden zich in type:

Start/Stop en Ext.

De batchfunctie typen Start/Stop en Ext Start onderscheiden zich niet 
in de instelling maar slechts alleen in de manier hoe de doseerpomp ge-
start wordt. Er zijn de volgende configuratie mogelijkheden:

Parameter Uitleg

Looptijd Legt de gebruikte looptijd van de doseerpomp 
vast, aangegeven in minuten. De waarde tussen 
haakjes in de aanwijzing geeft de berekende ca-
paciteit weer.

Aantal slagen Legt het aantal gemaakte slagen vast. De waarde 
tussen haakjes in de aanwijzing geeft de bere-
kende capaciteit weer.

Capaciteit Legt de vereiste slagfrequentie vast, aangegeven 
in procent van de maximale slagfrequentie (zie 
hoofdstuk 5.1 "Capaciteitsgegevens" op pagina 
43).

Tab. 47:  Configuratie typen Start/Stop en Ext.start
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Interval

Het impulsingangstype Interval biedt de volgende configuratie mogelijk-
heden.

Parameter Uitleg

Looptijd Legt de gebruikte looptijd van de doseerpomp 
vast, aangegeven in minuten. De waarde tussen 
haakjes in de aanwijzing geeft de berekende ca-
paciteit weer.

Aantal slagen Legt het aantal gemaakte slagen vast. De waarde 
tussen haakjes in de aanwijzing geeft de bere-
kende capaciteit weer.

Capaciteit Legt de gemaakte slagfrequentie vast, aangege-
ven in percentage van de maximale slagfrequen-
tie.

Interval Legt de afstand vast, in welke de dosering regel-
matig plaatsvinden kan. Het interval kan niet klei-
ner zijn als de gegeven of berekende looptijd en 
wordt mogelijk automatisch op de minimale 
waarde gecorrigeerd.

Tab. 48:  Configuratie type Interval

Het type Interval wordt met een symbool Tijd en het tot het volgende 
startpunt van de dosering aflopende tijd weergegeven.

Afb. 41:  

Batchfunctie

Menu Start
   0%

0
Setup

   13:59

Startweergave Batchfunctie type Interval

Timer

Met de Batchfunctie type Timer van de doseerpomp MEMDOS LP kun-
nen twee verschillende doseeroperaties over een tijdspad van een week 
geprogrammeerd worden. 

Voor iedere dag van de week kunnen er één of twee doseervoortgangen 
ingesteld worden, die een bepaald tijdstip starten (deze starttijd herhaald 
zich iedere volgende doseerprocedure van hetzelfde type op volgende-
weekdagen). Tot aan 14 doseervoortgangen kunnen per week gepro-
grammeerd worden. Voor iedere dag van de week moet vastgelegd wor-
den of er geen doseerprocedure, doseerprocedure 1, doseerprocedure 2 
of beide doseerprocedures moeten starten. 

Vervolgens moet voor iedere doseervoortgang vastgelegd worden of de 
doseerpomp of over een bepaalde looptijd doseren moet of een bepaald 
aantal slagen moet doorvoeren.

Voor doseerprocedure 1 kunnen de volgende parameters doorgevoerd 
worden:

n	Starttijd 1
n	Looptijd 1
n	Aantal slagen 1
n	Capaciteit (geldt voor doseerprocedure 1 en 2),
n	Ma-Zo.

Voor doseerprocedure 2 kunnen de volgende parameters doorgevoerd 
worden:

n	Starttijd 2
n	Looptijd 2
n	Aantal slagen 2
n	Capaciteit (geldt voor doseerprocedure 1 en 2),
n	Ma-Zo.

i Datum, tijd en dag van de week moeten in de configuratie van 
de parameter ingesteld worden. Zie hiervoor pag. 30.

Het impulsingangstype timer biedt de volgende configuratie mogelijkhe-
den.

Parameter Uitleg

Starttijd 1 Legt de gebruikte tijd van doseerprocedure 1 
vast.

Starttijd 2 Legt de gebruikte tijd van doseerprocedure 2 
vast.

Looptijd 1 Legt de gebruikte looptijd van de doseerprocedu-
re 1 vast, aangegeven in minuten. De waarde tus-
sen haakjes in de weergave geeft de berekende 
hoeveelheid weer (betrokken op de instelling in 

parameter Capaciteit).

Looptijd 2 Legt de gebruikte looptijd van de doseerprocedu-
re 2 vast, aangegeven in minuten. De waarde tus-
sen haakjes in de weergave geeft de berekende 
hoeveelheid weer (betrokken op de instelling in 

parameter Capaciteit).

Aantal slagen 1 Legt de gebruikte starttijd van doseerprocedure 1 
vast. De waarde tussen haakjes in de aanwijzing 
geeft de berekende capaciteit weer.

Aantal slagen 2 Legt de gebruikte starttijd van doseerprocedure 2 
vast. De waarde tussen haakjes in de aanwijzing 
geeft de berekende capaciteit weer.

Capaciteit Legt de gemaakte slagfrequentie voor beide do-
seervoortgangen vast, aangegeven in percentage 
van de maximale slagfrequentie.

Ma-Zo. Legt vast welke dag van de week de doseerpro-
cedure gestart wordt.

Tab. 49:  Configuratie type Timer

11.2.4.4  Doseervoortgangen programmeren

1. Druk Setup.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:41).

2. Druk Setup.

3. Kies met  of  het menupunt Starttijd 1 en druk Setup.

4. Vergroot met + de waarde van de parameter of verminder deze met 
-.

5. Druk OK.



Bedrijfsvoering
Bedrijfsmodi 39© Lutz-Jesco GmbH 2023

Technische wijzigingen voorbehouden.
230404

BA-10417-05-V15

Motor-Membraandoseerpompen MEMDOS LP Bedieningsvoorschrift

6. Kies met  of  het menupunt Looptijd 1 of Aantal slagen 1 en 
druk Setup.

7. Vergroot met + de waarde van de parameter of verminder deze met 
-.

8. Druk OK.

9. Kies met  of  het menupunt Capaciteit en druk Setup.

10. Vergroot met + de waarde van de parameter of verminder deze met 
-.

11. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:41).

12. Progammeer naar behoefte ook de doseervoortgang 2 met de para-
meters Starttijd 2 en Looptijdt 2 of Aantal slagen 2.

13. Kies met  of  het menupunt Ma-Zo en druk Setup.

14. Druk op Volgend, om een dag in de week te kiezen.

15. Druk op 1/2/-, om de doseerprocedure voor de gekozen weekdag 
te programmeren. Volgende instellingen kunnen gedaan worden:

Instelling Uitleg

1 Doseervoortgang 1 wordt op de gekozen dag van de 
week uitgevoerd.

2 Doseervoortgang 2 wordt op de gekozen dag van de 
week uitgevoerd.

3 Doseervoortgang 1 en Doseervoortgang 2 worden op de 
gekozen dag van de week uitgevoerd.

- Er wordt geen doseervoortgang op de gekozen dag 
uitgevoerd.

i Let er op dat in geval van instelling 3, de doseervoortgang 1 en 
doseervoortgang 2 in voldoende afstand van elkaar gepro-
grammeerd moeten worden. Als een doseervoortgang voor de 
starttijd van de andere niet afgesloten is, dan wordt deze afge-
broken en de andere doseervoortgang start.

16. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de huidige configuratie van de parameters 

van de bedrijfsvorm aan (Menu 3:41).

Afb. 42:  

Batchfunctie

Menu

3.41

OKSetupType

Start 1  09:00    10 Min.
Start 2  16:00    100 Slag
Y 50%   Ma-Zo  1 - - 2 3 - -

Configuratie van de Batchfunctie type Timer

In dit voorbeeld start doseervoortgang 1 op maandag en vrijdag altijd om 
9 uur in de ochtend. Doseervoortgang 1 loopt 10 minuten bij 50% slag-
frequentie (Y 50%). Doseervoortgang 2 start op donderdag en vrijdag al-
tijd om 16.00 uur in de middag. Doseervoortgang 2 loopt 100 slagen bij 
50% slagfrequentie.

17. Druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm 

Batchfunctie aan.

Afb. 43:  

Batchfunctie

Menu StartSetup

   14:50volgende start
1 Uur : 10 Min.

   0%

Startweergave van de Batchfunctie type Timer

De startweergave van Batchfunctie type Timer geeft de overblijvende 
tijd tot de volgende start weer en tevens de actuele kloktijd.

ü	Doseervoortgangen geprogrammeerd.

11.2.4.5  Doseerpomp starten

Wanneer het type Batchfunctie Start/Stop ingesteld is:

1. Druk Start.

2. Druk nogmaals Start.
4	De doseerpomp begint direct te doseren. De resulterende capaciteit 

wordt automatisch berekend en op het display weergegeven.

ü	Doseerpomp gestart.

Wanneer het type Batchfunctie Ext. start ingesteld is:

1. Druk Start.

2. Leidt een impuls naar de impulsingang van de doseerpomp. 
4	De doseerpomp begint direct te doseren. De resulterende capaciteit 

wordt automatisch berekend en op het display weergegeven.

ü	Doseerpomp gestart.

Wanneer het type Batchfunctie Interval ingesteld is:

è	Druk Start.
4	De doseerpomp geeft de tijd aan die resteert tot het ingestelde 

interval is bereikt. Na afloop van de tijd begint de dosering.

ü	Doseerpomp gestart.

Wanneer het type Batchfunctie Timer ingesteld is:

è	Druk Start.
4	De doseerpomp begint te doseren wanneer één van de ingestelde 

weekdagen en de ingestelde starttijd bereikt is.

ü	Doseerpomp gestart.

11.2.4.6  Doseerpomp stoppen

è	Druk Stop.

ü	Doseerpomp gestopt.
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11.2.5  Netwerkfunctie (alleen MEMDOS LP-Net)

11.2.5.1  Bedrijfsmodus kiezen

1. Druk Menu.

2. Kies met  of  het menupunt Bedr.-modus en druk OK.

3. Kies met  of  het menupunt Netwerkfunctie en druk OK.
4	De doseerpomp geeft de startweergave van de bedrijfsvorm 

Netwerkfunctie aan.

Afb. 44:  

Netwerkfunctie

Menu Start

Liter
Dag
   0%

0,00
Startweergave Netwerkfunctie

In de bedrijfsmodus Netwerkfunctie worden de slagfrequentie en het 
aantal slagen van de doseerpomp met het signaal aangestuurd dat aan 
de netwerkaansluiting (Ethernet) gevraagd wordt. Aanvullend kunnen in 
de tegenrichting alle stoormeldingen en statusmeldingen overgedragen 
worden.

Er hoeven geen andere instellingen in de bedrijfsmodus gemaakt te wor-
den.

Wel moet het IP Adres ingegeven resp. gecontroleerd worden (zie hoofd-
stuk 10.6.13 „Menupunt „IP Adres“ (alleen LP-Net)“ op pagina 30).

Voor eenduidige identificatie in het Ethernet netwerk bezit de doseer-
pomp een wereldwijd eenmalig vergeven MAC nummer (Voorbeeld: 
„00-C0-3D-00-27-8B“). Ter identificatie in een daarvoor opgebouwd 
TCP/IP netwerk moet voor de doseerpomp een IP nummer (Voorbeeld): 
„169.254.55.114“) vastgelegd worden. Het IP nummer wordt vanuit de 
locale netwerk administrator vergeven. Een DHCP functie voor automati-
sche nummer toekenning is niet voorzien.

Als meerdere doseerpompen in een netwerk toegepast worden, dan 
moeten de IP adressen voor het onderscheiden en voor eenduidige 
adressering op elkaar afgestemd zijn.

De TCP/IP pakketten moeten volgens het MOBUS TCP/IP protocol verlo-
pen en kunnen bijv. vanuit de meerkanaals regelaar TOPAX DX Net een 
geschikt ethernet PLC of een PC-systeem gezonden en ontvangen wor-
den. 

De doseerpomp kan in een locaal TCP/IP netwerk (niet over een Gateway) 
aangestuurd worden.

De doseerpomp bewaakt de netwerkaansluiting. Als pakketten uitvallen 
dan stopt de doseerpomp automatisch met verpompen. De PLC resp. het 
PC-systeem moeten vandaar continu in tijdsafstand van minder dan een 
seconde de doseerpomp aanspreken.

In de doseerpomp is een webserver geïntegreerd. Ter controle van de 
netwerkverbinding kan de webserver via een PC met geïnstalleerde web-
browser aangestuurd worden en de actuele capaciteit uitgelezen worden. 
De adressering volgt over het IP Adres.

11.3  Externe Aan / uit met Vrijgave ingang

Onafhankelijk van de gekozen bedrijfsvorm, kan de doseerpomp met een 
schakelcontact met de vrijgave ingang gestart of gestopt worden.

Wanneer de functie ingesteld wordt, zijn in de gekozen bedrijfsmodus het 
symbool voor de configuratie van de vrijgave ingang aangegeven.

Afb. 45:  

Analogeingang

Menü Start

Liter
Tag
   0%

0,00
Setup

Startweergave Analoge ingang met symbool voor open contact

11.3.1  Doseerpomp starten

Wanneer Vrij = Contact ingesteld is:

è	Sluit het schakelcontact aan de vrijgave ingang.

ü	Doseerpomp gestart.

Wanneer Vrij = Open ingesteld is:

è	Open het schakelcontact aan de vrijgave ingang.

ü	Doseerpomp gestart.

11.3.2  Doseerpomp stoppen

Wanneer Vrij = Contact ingesteld is:

è	Open het schakelcontact aan de vrijgave ingang.

ü	Doseerpomp gestopt.

Wanneer Vrij = Open ingesteld is:

è	Sluit het schakelcontact aan de vrijgave ingang.

ü	Doseerpomp gestopt.

i Op de externe afschakeling van de doseerpomp volgt geen 
alarmmelding.

11.4  Doseerpomp buiten bedrijf nemen

Voer de volgende stappen uit:

1. Stop de doseerpomp overeenkomstig de gekozen bedrijfsmodus.

2. Ontkoppel de netstekker van de doseerpomp met de voedingsspan-
ning.

3. Verwijder alle elektrische verbindingen.

4. Maak de vloeistofzijdige delen drukloos.

5. Verwijder alle vloeistofzijdige verbindingen van de doseerpomp.

6. Maak de doseerkop leeg.

7. Verwijder achtergebleven resten van het doseermedium uit de do-
seerkop en ventielen door spoelen met een spoelmiddel. Stel vast dat 
de spoelvloeistof zich met het doseermedium verdraagt.

ü	Doseerpomp buiten bedrijf nemen.
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11.5  Stilzetten in geval van nood
n	In noodgevallen moet de doseerpomp direct van de netspanning ge-

scheiden worden of in de installatie opgenomen nood aan/uit schake-
laar worden gebruikt.

n	Afhankelijk van de aard van het ongeval moeten vloeistofverbindingen 
drukloos gemaakt worden of worden afgesloten om te verhinderen 
dat doseervloeistof uittreedt.

n	Het veiligheidsblad van de te doseren vloeistof moet gelezen worden.

11.6  Opslag

Een vakkundige opslag verhoogt de levensduur van de doseerpomp. Ne-
gatieve invloeden zoals bijv. extreme temperatuur, hoge vochtigheid, stof, 
chemicaliën enz moeten vermeden worden.

Zorg voor de meest mogelijke ideale opslag voorzieningen:

n	Koele, droge, stofvrije opslagruimte met voldoende beluchting,
n	Temperaturen tussen + 2 °C en + 40 °C (bij PP- en PVDF-doseerkop-

pen tussen + 2 °C en + 60 °C),
n	Relatieve vochtigheid niet boven de 90%.

11.7  Transport

VOORZICHTIG

Schade door uitlopende olie!
De olie-inlaat op de doseerpomp kan niet volledig dicht worden afge-
sloten. Wanneer het apparaat niet verticaal kan worden getranspor-
teerd, kan er olie uitlopen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot be-
schadiging van de besturing of van de motor.

ð	Laat de olie volledig via de olieaftap wegstromen voordat u de do-
seerpomp transporteert.

Voer de volgende stappen uit:

n	Het apparaat moet grondig gereinigd zijn. In geval van gevaarlijke 
vloeistoffen moet aanvullend geneutraliseerd en gespoeld worden.

n	Aanwezige toebehoren moeten gedemonteerd worden.
n	Alle openingen moeten dicht gemaakt worden waardoor geen externe 

deeltjes in het apparaat kunnen komen.
n	De doseerpomp moet in een geschikte verpakking, bij voorkeur in de 

originele verpakking, verstuurd worden.

In geval van terugsturen naar de fabrikant dient gelet te worden op hoofd-
stuk 17 „Reinigingsverklaring“ op pagina  52 en 18 „Garantie-aan-
vraag“ op pagina 53.

11.8  Afvoeren van oude apparatuur
n	Het apparaat moet grondig gereinigd zijn. In geval van gevaarlijke 

vloeistoffen moet aanvullend geneutraliseerd en gespoeld worden.
n	Resten van het doseermedium moeten verantwoord afgevoerd wor-

den.
n	De doseerpomp moet overeenkomstig de ter plaatse geldende voor-

schriften en eisen behandeld worden. Laat het apparaat niet in de 
vuilcontainer belanden!

n	Omdat de verwijdering en afvoer binnen de EU van land tot land kun-
nen verschillen, zal de leverancier om advies gevraagd kunnen wor-
den.
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12 Onderhoud

Doseerpompen van Lutz-Jesco zijn volgens de hoogste kwaliteitsmaat-
staven gefabriceerd en hebben een lange levensduur. Desondanks zijn er 
enige delen aan slijtage onderhevig (bijv. membranen, ventielzittingen, 
ventielkogels). Voor een lange gebruiksperiode is daarom een regelmati-
ge visuele controle aan te bevelen. Regelmatig onderhoud van de doseer-
pomp beschermd deze tegen bedrijfsonderbrekingen.

GEVAAR

Levensgevaar door stroomschokken!
Onder spanning staande delen kunnen tot dodelijke verwondingen lei-
den.

ð	Scheidt de doseerpomp van de netspanning alvorens te beginnen 
met de onderhoud werkzaamheden.

ð	Voorkom dat de doseerpomp onvoorzien inschakelt.

VOORZICHTIG

Gevaar door hoge druk!
De doseerpomp kan een veelvoud van de normaaldruk opleveren. Bij 
een beschadiging of slijtage aan de doseerkop, aangesloten leidingen 
of toegepaste afdichtingen kan dit tot lekkage van te doseren vloeistof 
leiden.

ð	Voer onderhoud uit conform de aanbevolen onderhoudsintervallen.

12.1  Onderhoudsinterval

In deze tabel staat een overzicht van de te nemen onderhoud werkzaam-
heden en de bijbehorende intervallen. Aanwijzingen betreffende deze ar-
beid volgt in de volgende hoofdstukken.

Uit te voeren onderhoud Frequentie

Oliepeil in olie-kijkglas controleren Regelmatig

Olie verversen n	Eerste olieverversing na 
10.000 bedrijfsuren of na 2 
jaar bedrijfstijd.

n	Daarna om de 5.000 be-
drijfsuren olie verversen.

Leidingwerk op vastheid controle-
ren

Regelmatig

Zuig- en persventiel op vastheid 
controleren

Regelmatig

Zuig- en persventiel reinigen Regelmatig

Elektrische aansluiting op veilig-
heid controleren

Regelmatig

Tab. 50:  Onderhoudsaanwijzing en - intervallen

Uit te voeren onderhoud Frequentie

Doseerkop-bouten aandraaien n	Regelmatig
n	Voor de eerste in gebruikna-

me
n	Na iedere uitwisseling van 

het membraan

Membranen op lekkage vanwege 
membraanbreuk controleren

Regelmatig (zover geen lekbe-
waking geïnstalleerd is)

Doseerpomp op ongewone be-
drijfsgeluiden, temperatuur of geur 
controleren

Regelmatig

Slijtende delen (membraan, ventie-
len, afdichtingen enz.) vervangen

Bij herkenbaar optreden van on-
acceptabele slijtage

Doseerpomp spoelen en reinigen n	Voor langdurige buiten ge-
bruikname

n	Na het verpompen van 
agressieve, kleverige, uit-
kristalliserende of vervuilen-
de vloeistoffen

Tab. 50:  Onderhoudsaanwijzing en - intervallen

12.2  Olie wisselen

Handelingsactie:

ü	Olieopvangbak staat klaar.

@	Transmissieolie van de viscositeitsklasse ISO-VG460 (of SAE 140).

Voer de volgende stappen uit:

Afb. 46:  Olie-aftap van de doseerpomp

1. Schroef de sluitschroef (1) uit de olie-uitlaat (3) en haal de afdichtring 
(2) eruit.

2. Laat de oude transmissieolie volledig uit de behuizing lopen.

3. Plaats de afdichtring op de olie-aftap en schroef de sluitschroef weer 
vast.

21 3
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Afb. 47:  Olie-inlaat van de doseerpomp

4. Schroef de sluitschroef (4) uit de olie-inlaat (6) en haal de afdichtring 
(5) eruit.

5. Vul de olie door de olie-inlaat. Controleer gelijktijdig het oliepeil in het 
oliekijkglas (7). Het oliepeil moet ongeveer in het midden van het 
oliekijkglas staan.

Volgende vulhoeveelheden zijn benodigd:

MEMDOS LP Vulhoeveelheid

4 – 80, 150 0,25 l

110, 160 – 1010 0,75 l

Tab. 51:  Vulhoeveelheid

6. Plaats de afdichtring en schroef de sluitschroef in de olie-inlaat.

ü	Olie is ververst.

12.3  Doseerkop-bouten aandraaien

Draai de bout van de doseerkop aan met het aanhaalmoment vermeld in 
de volgende tabel:

MEMDOS LP Membraandiameter Draaimoment 
(± 10%)

4 – 20 52 mm 2 Nm

4-HP – 20-HP 52 mm 3 Nm

35 – 60 64 mm 3 Nm

80 – 160 90 mm 6 Nm

210 – 260 120 mm 6 Nm

310 – 400 150 mm 10 Nm

510 – 1010 185 mm 12 Nm

Tab. 52:  Draaimoment doseerkop bouten

12.4  Membraan wisselen

De doseerpomp beschikt over een programma voor automatische mem-
braanvervanging dat het vervangen van het membraan gemakkelijker 
voor u maakt.

Afb. 48:  Membraan vervangen

12.4.1  Oude membraan uitbouwen

WAARSCHUWING

Gevaar door een hoog gewicht!
Bij werkzaamheden waarvoor demontage van de doseerkop nodig is, 
moet u mogelijkerwijs een hoog gewicht hanteren. Dan kan er voor u 
een gevaarlijke situatie ontstaan. Let op de volgende aanwijzingen om 
dit gevaar te vermijden.

ð	Gebruik passend hefgereedschap of stut de doseerkop voordat u de 
dooseerkopbouten losdraait.

ð	Let op de gewichtsopgaven in hoofdstuk 5.3 „Overige gegevens“ op 
pagina 12.

ð	Draag persoonlijke beschermende uitrusting.

Handelingsactie:

ü	De pomp is van de voedingsspanning gescheiden worden.

ü	De vloeistofzijdige delen van de installatie worden drukloos gemaakt.

ü	De doseerpomp wordt met een ongevaarlijke vloeistof (bijv. water) 
gespoeld.

Voer de volgende stappen uit:

1. Draai de vier  doseerkopp bouten (5) op de doseerkop met geschikt 
gereedschap eruit en neem de doseerkop (4) eraf.

2. Schakel de doseerpomp in door de stroomtoevoer tot stand te bren-
gen.

3. Druk Menu.

4. Kies met  of  het menupunt Membraan vervangen en druk op 
OK.

5. Druk Start.
4	De membraan gaat naar de voorste eindpositie. In het display 

verschijnt de melding "Even wachten a.u.b.!".

4
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6. Wacht tot de melding "vervangen!" verschijnt.

7. Buig de membraan (7) met een tang op de rand iets omhoog en 
schroef de membraan tegen de wijzers van de klok in eruit.

ü	Membraan gedemonteerd.

12.4.2  Nieuw membraan monteren

i Indien de doseerpomp voor het monteren van een nieuw 
membraan werd uitgeschakeld of indien u menupunt Mem-
braan vervangen hebt verlaten, moet mogelijk de mem-
braanstang eerst in de voorste eindpositie worden gebracht. 
Kies hiervoor menupunt Membraan vervangen.

Handelingsactie:

ü	Membraanstang (6) en membraanflens (1) moeten goed gereinigd 
worden om daarmee het nieuwe membraan door achterblijvende 
vloeistof niet te beïnvloeden.

ü	Doseerpomp geeft "vervangen!" aan en membraan bevindt zich in 
de voorste eindpositie.

ü	Op de schroefdraad van het membraan (7) kan een beetje vet aange-
bracht worden (bijv. Molykote Longterm W2).

1. Schuif de steunring (2) met de gebolde kant naar buiten op de draad-
tap (6).

2. Schroef het membraan met de wijzers van de klok mee in de mem-
braanstang.

3. Voor de montage van de doseerkop moet het membraan in neutrale 
positie worden gezet. Druk op de knop Menu.

4	Het membraan gaat naar de achterste eindpositie en duikt in de 
membraanflens. In het menu verschijnt "Even wachten a.u.b." tot 
de neutrale positie is bereikt. Na het bereiken van de positie springt 
de weergave terug naar uitgangsmenu 1.

4. Zet de doseerkop (3) en de indien benodigde drukplaat (4) op de 
membraanflens.

5. Trek de bouten eerst zachtjes aan. Draai de bouten vervolgens krui-
selings vast, bijv. boven links – onder rechts – boven rechts – onder 
links. Let daarbij op de maximale aanhaalmomenten.

AANWIJZING

Beschadiging van de doseerkop / ondichtheid van het 
membraan
Als de bouten te vast aangedraaid zijn, kan dit tot beschadiging van de 
doseerkop leiden. Te zwak aandraaien veroorzaakt echter een ondicht-
heid van het membraan en daarmee beïnvloeden van het functioneren.

ð	Draai de doseerkopbouten met het correcte aanhaalmoment aan. 
Houd u aan onderstaande tabel.

ü	Membraanwissel uitgevoerd.

12.5  Zuig- en persventiel reinigen

Vervuilde ventielen beïnvloeden de nauwkeurigheid van doseren waar-
door de ventielen regelmatig gereinigd moeten worden.

Schroef de ventielen uitsluitend eerst handvast in de doseerkop. Daarbij 
moet gelet worden op correcte plaatsing van de afdichtingen resp. O-rin-
gen binnen in de ventielen en in doseerkop.

Benodigde draaimomenten van kunststof ventielen bij het inschroeven in 
de doseerkop:

MEMDOS LP Draaimoment
(± 10%)

4 – 20 3 Nm

4-HP – 20-HP 3 Nm

35 – 60 5 Nm

80 – 260 15 Nm

310 – 400 15 Nm

510 – 1010 20 Nm

Tab. 53:  Draaimoment ventielen

Bij RVS ventielen met vezeldichtingen of afdichtingen van PTFE moeten 
minstens de genoemde draaimomenten.aangehouden worden. Op grond 
van de niet-elastische vervorming moeten deze meervoudig aangetrok-
ken worden.
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13 Storingsanalyse
Hierbij volgt informatie om storingen aan het apparaat resp. de installatie 
op te lossen. Mocht het niet lukken om de storing te elimineren, neem 
dan voor verdere maatregelen contact op met de leverancier of fabrikant 
of stuur de doseerpomp voor reparatie op.

13.1  Soort storing

13.1.1  Doseerpomp verpompt niets of te weinig

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Fout type doseerpomp gese-
lecteerd

è	Technische gegevens van de do-
seerpomp controleren en desge-
wenst een type met grotere capa-
citeit kiezen.

Ventiel lekt of is verstopt è	Ventielen reinigen en doseerpomp 
ontluchten.

è	Ventielen aandraaien.

Ventiel foutief gemonteerd è	Ventiel opnieuw samenbouwen 
Daarbij dient erop gelet te worden 
dat de ventielkogels in de ventiel-
zittingen liggen.

Ventiel is beschadigd (bijv. 
ventielkogels).

è	Beschadigde delen vervangen of 
nieuw ventiel monteren.

Zuigleiding lekt è	Lekkende delen afdichten of de-
len uitwisselen.

Zuigleiding is verstopt (bijv. 
zeef in voetventiel)

è	Zuigleiding reinigen.

Gesloten afsluiter è	Afsluiter openen. Doseerpomp op 
ev. schade controleren.

Zuighoogte is te groot è	Doseerpomp op toestroomhoogte 
plaatsen resp. de zuighoogte ver-
minderen.

è	Aanzuighulp installeren.

Viscositeit is te hoog è	Eventueel concentratie van de 
vloeistof verlagen resp. de tempe-
ratuur verhogen (indien de vloei-
stof hiervoor geschikt is).

è	Veerbelaste ventielen inbouwen.

è	Leidingdiameter vergroten.

Netspanning is onderbroken è	Voedingsspanning herstellen.

Elektrische gegevens van de 
doseerpomp komen niet over-
een met de netspanning

è	Elektrische installatie controleren.

Tab. 54:   Soort storing: Doseerpomp verpompt niets of te weinig

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Tegendruk te hoog (aan pers-
aansluiting van de doseerkop 
gemeten)

è	Verstopte injectiestukken reini-
gen.

è	Drukpieken vanwege lange lei-
dingen voorkomen door inbouw 
van pulsatiedemper.

è	Veiligheidsventiel functioneel tes-
ten.

Tab. 54:   Soort storing: Doseerpomp verpompt niets of te weinig

13.1.2  Doseerpomp zuigt niet aan

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Ventiel lekt of is verstopt è	Ventielen reinigen en doseerpomp 
ontluchten.

è	Ventielen aandraaien.

Ventiel foutief gemonteerd è	Ventiel opnieuw samenbouwen 
Daarbij dient erop gelet te worden 
dat de ventielkogels in de 
ventielzittingen liggen.

Ventiel is beschadigd (bijv. 
ventielkogels).

è	Beschadigde delen vervangen of 
nieuw ventiel monteren.

Zuigleiding lekt è	Lekkende delen afdichten of 
delen uitwisselen.

Zuigleiding is verstopt (bijv. 
zeef in voetventiel)

è	Zuigleiding reinigen.

Gesloten afsluiter è	Afsluiter openen. Doseerpomp op 
ev. schade controleren.

Zuighoogte is te groot è	Doseerpomp op toestroomhoogte 
plaatsen resp. de zuighoogte 
verminderen.

è	Aanzuighulp installeren

Viscositeit is te hoog è	Eventueel concentratie van de 
vloeistof verlagen resp. de 
temperatuur verhogen (indien de 
vloeistof hiervoor geschikt is).

è	Veerbelaste ventielen inbouwen.

è	Leidingdiameter vergroten.

Netspanning is onderbroken è	Voedingsspanning herstellen.

Ventiel staat droog è	Doseerkop en ventielen vullen.

è	Doseerkop ontluchten.

Lucht in de zuigleiding bij 
gelijkblijvende druk op het 
persventiel

è	Doseerkop resp. leidingen 
ontluchten.

Tab. 55:   Soort storing: Doseerpomp zuigt niet aan
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13.1.3  Capaciteit schommelt

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Ventiel lekt of is verstopt è	Ventielen reinigen en doseerpomp 
ontluchten.

è	Ventielen aandraaien.

Ventiel is beschadigd (bijv. 
ventielkogels).

è	Beschadigde delen vervangen of 
nieuw ventiel monteren.

Zuigleiding lekt è	Lekkende delen afdichten of 
delen uitwisselen.

Zuigleiding is verstopt (bijv. 
zeef in voetventiel)

è	Zuigleiding reinigen.

Viscositeit is te hoog è	Eventueel concentratie van de 
vloeistof verlagen resp. de 
temperatuur verhogen (indien de 
vloeistof hiervoor geschikt is).

è	Veerbelaste ventielen inbouwen.

è	Leidingdiameter vergroten.

Elektrische gegevens van de 
doseerpomp komen niet over-
een met de netspanning

è	Elektrische installatie controleren.

Zuigzijdige druk is te hoog 
(doseerpomp hevelt)

è	Drukhoudventiel in de persleiding 
inbouwen.

Drukpieken door invloeden bij 
lange zuigleidingen

è	Zuigdrukregelaar installeren.

Onnauwkeurige dosering door 
veranderde positie en nega-
tieve toestroomhoogte

è	Zuigdrukregelaar installeren.

Tegendruk te hoog (aan pers-
aansluiting van de doseerkop 
gemeten)

è	Verstopte injectiestukken 
reinigen.

è	Drukpieken vanwege lange 
leidingen voorkomen door inbouw 
van pulsatiedemper.

è	Veiligheidsventiel functioneel 
testen.

Tab. 56:   Soort storing: Capaciteit schommelt

13.1.4  Geen slagbeweging te zien

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Terugstelveer is gebroken è	Leverancier of fabrikant 
contacten.

Netspanning is onderbroken è	Voedingsspanning herstellen.

Elektrische gegevens van de 
doseerpomp komen niet over-
een met de netspanning

è	Elektrische installatie controleren.

Drukpieken door invloeden bij 
lange zuigleidingen

è	Zuigdrukregelaar installeren.

Tab. 57:   Soort storing: Geen slagbeweging te zien

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Tegendruk te hoog (aan pers-
aansluiting van de doseerkop 
gemeten)

è	Verstopte injectiestukken 
reinigen.

è	Drukpieken vanwege lange 
leidingen voorkomen door inbouw 
van pulsatiedemper.

è	Veiligheidsventiel functioneel 
testen.

Tab. 57:   Soort storing: Geen slagbeweging te zien

13.1.5  Doseerpomp geeft te veel

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Zuigzijdige druk is te hoog 
(doseerpomp hevelt)

è	Drukhoudventiel in de persleiding 
inbouwen.

Drukpieken door invloeden bij 
lange zuigleidingen

è	Zuigdrukregelaar installeren.

Tab. 58:  Soort storing: Doseerpomp geeft te veel

13.1.6  Membraan is gescheurd resp. scheurt vaak

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Gesloten afsluiter è	Afsluiter openen. Doseerpomp op 
ev. schade controleren.

Drukpieken door invloeden bij 
lange zuigleidingen

è	Zuigdrukregelaar installeren.

Materialen zijn niet geschikt 
voor de ingezette doseervloei-
stof

è	Bestendigheid van de materialen 
controleren.

Membraan was niet tot de 
aanslag in de membraan-
stang geschroefd

è	Nieuw membraan tot aanslag 
indraaien.

Tegendruk te hoog (aan pers-
aansluiting van de doseerkop 
gemeten)

è	Verstopte injectiestukken 
reinigen.

è	Drukpieken vanwege lange 
leidingen voorkomen door inbouw 
van pulsatiedemper.

è	Veiligheidsventiel functioneel 
testen.

Vloeistof afzetting in de do-
seerkop

è	Spoeling voor doseerkop 
aanbrengen.

Tab. 59:   Soort storing: Membraan is gescheurd resp. scheurt vaak

13.1.7  Hard geluid uit de doseerpomp

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Componenten van de aandrij-
ving versleten

è	Leverancier of fabrikant 
contacten.

Tab. 60:  Soort storing: Hard geluid uit de doseerpomp
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13.1.8  Aandrijving is overbelast

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Gesloten afsluiter è	Afsluiter openen. Doseerpomp op 
ev. schade controleren.

Elektrische gegevens van de 
doseerpomp komen niet over-
een met de netspanning

è	Elektrische installatie controleren.

Drukpieken door invloeden bij 
lange zuigleidingen

è	Zuigdrukregelaar installeren.

Tegendruk te hoog (aan pers-
aansluiting van de doseerkop 
gemeten)

è	Verstopte injectiestukken 
reinigen.

è	Drukpieken op grond van te lange 
leidingen. Pulsatiedemper 
monteren.

è	Veiligheidsventiel functioneel 
testen.

Tab. 61:  Soort storing: Aandrijving is overbelast

13.1.9  Motor trekt niet op

Mogelijke oorzaak Verhelpen van de storing

Elektrische gegevens van de 
doseerpomp komen niet over-
een met de netspanning

è	Elektrische installatie controleren.

Tegendruk te hoog (aan pers-
aansluiting van de doseerkop 
gemeten)

è	Verstopte injectiestukken 
reinigen.

è	Drukpieken op grond van te lange 
leidingen. Pulsatiedemper 
monteren.

è	Veiligheidsventiel functioneel 
testen.

Geen of te weinig olie in de 
aandrijving

è	Oliepeil aanvullen.

Tab. 62:  Soort storing: Motor trekt niet op
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13.2  Lijst van meldingen van de besturing

Weergave display Betekenis in menu 
„Meldingen“ Uitleg Foutco-

de
Stop de 

doseerpomp?
Storingsmeldre-

lais

- Herstart de pomp Terugzetten van fabrieksinstellingen #00 Ja Nee

Tank niveau minimum Niveau minimum
Meldingen van de niveaubewaking

#01 Nee Ja

Tank niveau leeg Niveau leeg #02 Ja Ja

Flowcon fout Doseercontrole
Flowcon meldt foute slagen, doseerpomp 
loopt verder

#05 Nee Ja

Flowcon Stop Doseercontrole
Flowcon meldt foute slagen, doseerpomp 
stopt

#05 Ja Ja

Vrijgave ingang Geen externe vrijgave Doseerpomp wacht op externe Aan/Uit #06 Ja Nee

Membraanbreuk Stop Membraanbreuk Lekkagesonde meldt membraanbreuk #07 Ja Ja

Analoge ingang fout 20 mA ingangsfout
Geen signaal of fout signaal aan de analo-
ge ingang

#08 Ja Ja

Stop Handmatige stop Doseerpomp gestopt door gebruiker #09 Ja Ja

Setup fout
Algemene apparaat 
fout

Interne hardware fout #10 Ja Ja

Setup fout
Algemene apparaat 
fout

Interne hardware fout #10 Nee Ja

- Oververhit Temperatuur bewaking #11 Ja Ja

Offline Offline
Geen signaal in netwerkfunctie resp. foute 
data-overdracht

#12 Ja Ja

Batterij fout Tijd - batterij
Tijdsfout, stopt de doseerpomp bij Bat-
chfunctie. type Timer

#13 Ja Ja

Slaggeheugen maxi-
mum

Slaggeheugen vol Slaggeheugen is te klein gedimensioneerd #14 Nee Nee

Netspanning fout Spanningsfout Overspanning #15 Ja Ja

Motorgeheugen fout Motorgeheugen fout
De motor loopt te langzaam. Er zijn zeer 
veel slagen opgehoopt.

#16 Nee Nee

Motorgeheugen stop Motorgeheugen stop
De motor loopt extreem langzaam. Er zijn 
te veel slagen opgehoopt. Veiligheidshalve 
uitgeschakeld.

#17 Ja Ja

- Alarmlijst gewist Wis lijst met meldingen #18 Nee Nee

Motor staat niet stil 
stop

Motor staat niet stil
De motor reageert niet op de informatie 
dat hij moet blijven stilstaan. Motorspan-
ning uitschakelen.

#19 Ja Ja

Tab. 63:  Vulhoeveelheid
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14 Onderdelen

Afb. 49:  Onderdelen

Noodzakelijke sets voor compleet onderhoud:

n	1 onderdelenset membraan
n	1 onderdelenset doseerkop inclusief ventielen.

14.1  Onderdelensets membraan

Onderdelenset membraan bestaande uit:

n	1 Membraan (Pos. 4),
n	1 set doseerkop-bouten (Pos. 3).

14.2  Onderdelenset doseerkop inclusief ventielen

Onderdelenset doseerkop inclusief schroeven bestaan uit:

n	Doseerkop (Pos.2)
n	Ventielen (pos. 1 en 5)

n	1 set doseerkop-bouten (Pos. 3).

i Doseerkoppen en onderdelen zijn leverbaar in verschillende 
materialen en materiaalcombinaties. Neem contact op met de 
fabrikant voor meer informatie.

4
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15 Capaciteitstabel
Dit hoofdstuk zal een oriëntatie geven over de capaciteit van de doseer-
pomp en bij welke tegendruk deze in staat is om dit te geven. Deze capa-
citeit wordt in een testopstelling bij de fabrikant vastgesteld. Deze gelden 
bij 20 °C (68 °F) voor water, bij 100 % slagfrequentie. Medium (dichtheid 
en viscositeit) en temperatuur hebben invloed op de capaciteit. Omdat 
deze voorwaarden op iedere toepassingsplaats verschillend uitvallen, 
moet de doseerpomp door de gebruiker gekalibreerd worden.
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Druk (bar) Druk (bar) Druk (bar)
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16 EU-Conformiteitverklaring

(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) EU 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.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014-35/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.

EU-Richtlinien:
EU 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:

Motor-Membrandosierpumpe 

Bomba dosificadora de membrana accionada por motor

Motor-driven diaphragm dosing pump

Motor-membraandoseerpomp

Pompe doseuse à membrane entraînée par moteur

Bomba doseadora de membrana a motor

MEMDOS LP
MEMDOS LP-Net

Typ:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 03.04.2023

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Es werden weiter folgenden Normen für „Drehende elektrische Maschinen“ nach EU Vorgabe 
eingehalten.

The following standards for „Rotating electrical machines“ are also complied with in ac-
cordance with EU regulations.

EN 60034-1 VDE 0530-1:2011-02     
EN 60204-1:2018
EN IEC 61800-3 VDE 0160-103:2019-04
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17 Reinigingsverklaring

De verklaring kopiëren a.u.b., buiten op de verpakking aanbrengen en met de apparatuur meezenden!

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

Wij sturen u het volgende artikel toe voor reparatie:

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

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

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

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

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

Vloeistofgegevens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datum, Handtekening: ..................................................................
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18 Garantie-aanvraag

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

vulde aanvraag.

Afzender

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eventueel gebruikte toebehoren:

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

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

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

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

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

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

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