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

Let op de volgende basis gegevens:

n	Lees deze bedieningshandleiding vóór de ingebruikname van het 
product volledig door.

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

n	Bewaar de bedieningshandleiding gedurende de levensduur van het 
product.

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

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

1.2  Uitleg van de signaalwoorden
In deze bedieningsvoorschrift worden verschillende signaalwoorden in com-
binatie met waarschuwingstekens gebruikt. Signaalwoorden verduidelijken 
de zwaarte van de mogelijke verwondingen bij negeren van het gevaar:

Signaalwoord Betekenis

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

WAARSCHU-
WING

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

VOORZICHTIG

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

AANWIJZING
Is een veiligheidsaanwijzing welke bij het niet op-
volgen ervan gevaar voor de machine, het apparaat 
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:

Waarschu-
wingsteken Soort gevaar

Algemeen gevaar

Gevaar door etsende stoffen

Gevaar van schade aan machine of beïnvloeden van de 
functie

Tab. 2:  Uitleg van waarschuwingstekens

1.4  Herkenning van de waarschuwingstekens
Waarschuwingstekens moeten behulpzaam zijn om gevaar te herkennen 
en nadelige gevolgen te vermijden.

Zo wordt een waarschuwingsteken herkend:

Waarschuwingsteken Signaalwoord

Beschrijving van het gevaar.
Consequenties bij het niet opvolgen.

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

1.5  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.

1.6  Doelmatig gebruik
Starre en flexibele zuigleidingen mogen alleen voor vloeibare doseerme-
dia worden gebruikt. 

Starre en flexibele zuigleidingen mogen alleen worden gebruikt als ze op 
de juiste manier zijn geïnstalleerd en de technische gegevens en specifi-
caties in de gebruikershandleiding worden nageleefd.

De algemene beperkingen wat betreft de grenswaarden voor viscositeit, 
de chemische bestendigheid en de dichtheid moeten in acht worden ge-
nomen. Informatie hierover is in de bestendigheidslijst van Lutz-Jesco te 
vinden. 

WAARSCHUWING

Ongeschikte doseermedia
Gebruik geen doseermedia die niet geschikt zijn, zoals brandbare of 
radioactieve media. De materialen van de zuigleidingen zijn niet voor 
zulke doseermedia bedoeld. Als deze doseermedia wel worden ge-
bruikt, kunnen ze vrijkomen en als gevolg daarvan kunnen mensen 
ernstig gewond raken en machines zwaar beschadigd raken.

ð	Draag gepaste persoonlijke beschermende uitrusting, zeker voor de 
bescherming van uw ogen en huid.
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2 Algemeen
2.1  Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING

Corrosie of verbranding door doseermedium!
Bij werkzaamheden met het product kunt u in contact komen met do-
seermedium.

ð	Draag gepaste persoonlijke beschermende uitrusting, zeker voor de 
bescherming van uw ogen en huid.

ð	Vermijd huidcontact met het doseermedium.

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

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

2.2  Persoonlijke beschermende uitrusting
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

Oogbescherming

Beschermende kleding

Beschermende handschoenen

Tab. 3:  Benodigde beveiligingsuitrusting

Draag beveiligingsuitrusting bij de volgende gebeurtenissen:

n	Installatie
n	Bedrijfsvoering

2.3  Activiteiten van het personeel

In de volgende tabel kunt u vinden over welke kwalificaties het personeel 
moet beschikken om de betreffende werkzaamheden uit te mogen voe-
ren. Alleen personen die over de geschikte kwalificaties beschikken, mo-
gen deze activiteiten uitvoeren!

Signaalwoord Betekenis

Vakpersoneel

n	Hydraulisch systeem installeren
n	Inbedrijfstelling
n	Buiten bedrijfstelling
n	Storingen verhelpen
n	Onderhoud
n	Afvoer van afval

Elektromonteur
n	Elektrisch systeem installeren
n	Oplossing van elektrische storingen

Geïnstrueerde 
personen

n	Bediening
n	Opslag
n	Transport

Tab. 4:  Personele kwalificaties

2.4  Gevaren door het niet opvolgen van de 
veiligheidsvoorschriften

Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, kan dit niet alleen 
leiden tot gevaar voor personen, maar ook tot gevaar voor het milieu en 
het product.

Per geval kan dit concreet betekenen:

n	verlies van belangrijke functies van het product en de bijbehorende 
installatie

n	defecten van voorgeschreven methodes voor het onderhoud en 
reparaties.

n	gevaar voor personen bij het werken met het product

2.5  Veilig werken

Naast de veiligheidsvoorschriften in deze bedieningshandleiding kunnen 
nog andere veiligheidsregels gelden. Neem altijd de veiligheidsrelevante 
verordeningen en richtlijnen in acht die gelden op de plaats waar het pro-
duct wordt gebruikt. Neem in het bijzonder de volgende onderwerpen in 
acht:

n	Veiligheidsregels voor het gebruik van stroom en onderdelen die 
onder stroom staan.

n	Veiligheidsregels voor het gebruik van gevaarlijke stoffen,
n	Voorschriften voor het voorkomen van ongevallen
n	Veiligheids- en bedrijfsregels
n	Milieubepalingen
n	Andere geldende richtlijnen en wetten
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2.6  Personele kwalificaties

Alle werkzaamheden aan of met het product vereisen specifieke kennis 
en vaardigheden van het personeel.

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

n	Deelname aan vakgerichte trainingen welke door de exploitant 
worden aangeboden

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

kennen
n	Deze persoon moet weten wat in de bedieningshandleiding staat en 

moet vooral op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften en de 
hoofdstukken die relevant zijn voor de uit te voeren werkzaamheden

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

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

n	Geschoolde vakkracht die zelfstandig werkzaamheden aan het 
product kan verrichten

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

In deze bedieningsvoorschrift worden de volgende gebruikersgroepen 
verdeeld:

2.6.1  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.

2.6.2  Elektromonteur

Elektromonteur is op grond van geschoolde vakopleiding, kennis en erva-
ring evenals kennis over de relevante bepalingen en regelgeving in staat 
om de opgedragen werkzaamheden aan elektrische installaties uit te 
voeren en de mogelijke gevaren zelfstandig te herkennen en te vermij-
den.

Het personeel is speciaal opgeleid voor de werkomgeving, waarin de 
werkzaamheden uitgevoerd worden, en kent alle normen en regelgeving.

Er moet voldaan worden aan alle normen, regels en eisen welke lokaal 
gelden ter voorkoming van ongevallen.

2.6.3  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 geïnstrueerde persoon heeft aan alle vakgerichte trainingen deelge-
nomen die door de exploitant zijn aangeboden.
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3 Productbeschrijving
3.1  Functie van het product
Zuigleidingen zijn gebruiksvriendelijk voorbereidde producten om een 
doseerpomp aan de zuigzijde met het te verpompen medium te verbin-
den. Ze beschikken als het belangrijkste functionele onderdeel over een 
voetklep die voorkomt dat een eenmaal aangezogen hoeveelheid terug-
stroomt. Daarmee wordt de perfecte werking van de doseerpomp onder-
steunt of bij kleine doseercapaciteiten pas mogelijk gemaakt. Er is een 
aanzuigfilter aanwezig om de kleppen te beschermen.

De zuigleidingen zijn in flexibele en starre uitvoering met een verstelbare 
lengte verkrijgbaar. Ze kunnen ook met een ingebouwde niveaubewaking 
worden geleverd om vooraf te waarschuwen als het reservoir bijna leeg is 
en de pomp te beschermen tegen drooglopen. Een reedcontact dient als 
niveau-sensor. Dit contact wordt door de magneet van een vlotter ge-
schakeld. Het uitschakelpunt ligt bij de uitvoeringen SA en SG circa 
50 mm boven het onderste aanzuigpunt. Zo kan er op tijd doseermiddel 
worden aangevoerd voordat het reservoir zo ver leeg raakt dat de pomp 
voor bescherming tegen drooglopen wordt uitgeschakeld.

De zuigleidingen kunnen van zuur- en alkalibestendig kunststof worden 
gemaakt. Er kunnen voor speciale toepassingen ook alleen voetkleppen 
of voetkleppen met een vastgelijmde aansluiting of een vat- of slangaan-
sluiting worden geleverd.

Zuigleidingen
SA SC SG-2 GF-2 SDL-2 SH SL SL-2

Flexibele uitvoering x x

Starre uitvoering x x x

Starre uitvoering met beschermbuis x x

Voetventiel met terugslagklep en filter x x x x x x

Voetventiel met terugslagfunctie x x

Aansluiting voor medium retour o o x

1 niveauschakelaar* (schakelpunt) x

2 niveauschakelaars* (schakelpunten) x x x x

Materiaal PVC met PP-vlotter x

Materiaal PVC x x x x x x x x

Materiaal PP x x x

Materiaal PVDF x x x

Materiaal roestvrij staal x

Materiaal slang PVC x x x x x x

Materiaal slang PE x x x

Materiaal slang PTFE x x x

Elektrische aansluiting 3,5 mm stekker x x

Elektrische aansluiting M12x1 stekkerbussen, A ge-
codeerd

x x x

Elektrische aansluiting met kabel zonder stekker o o x o

Toepassing
Jerrycans, vaten, containers, diverse opslagreser-
voirs

x x x x x

Diverse opslagreservoirs x

Jerrycan 30 l, 60 l met K60-dop x

Jerrycan 30 of 60 l, container 100 l, vaten 200 l x
Tab. 5:  Overzicht van de zuigleidingversies

x = standaard 
 
o = optie

* max. schakelstroom: 50 V DC/AC; 0,5 A, 10 VA (50 V DC/AC, 1 A, 20 VA bij SDL-2 DN10); gebruik contactbeveiligingsrelais voor inductieve belastingen.
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4 Afmetingen
Alle maten in mm

4.1  Flexibele zuigleidingen

12224451_2

Bild BA Saugleitung DN4 Typ SA

Ø25

Ø30
Afb. 1:  Type SA

12228503_1

Bild BA Saugleitung DN4 Typ SL
flexibel

Ø51

Ø25

Afb. 2:  Type SL

12200500_1

Bild BA Saugleitung SL-2 DN4 L=2500

Ø25

Ø51
Afb. 3:  Type SL-2

4.2  Starre zuigleidingen

12201137_4

Maßbild BA Saugleitung SC DN6 G5/8 a PVC L=540
verstellbar

G1

Ø30

L
G5

/8

Afb. 4:  Type SC

12201121_4

Maßbild Saugleitung SG-2 DN6 G5/8 a
dimension drawing suction line SG-2 DN6 G5/8 M

G1

L

Ø30

G5
/8

Afb. 5:  Type SG-2

12200480_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN4 PP L=560
verstellbar mit Steckverbinder M12x1

Ø30

Ø25

L

Afb. 6:  Type SG-2 PP

12200618_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN4 4/6 PVDF L=440
verstellbar mit Steckverbinder M12x1

L

Ø40

Ø25

Afb. 7:  Type SG-2 PVDF

12200928_3

Maßbild BA Saugleitung SG-2 DN25 Ø32

Ø90

L

Afb. 8:  Type SG-2 DN25

12200314_1

Maßbild BA Saugleitung SH

X
DN10 = Ø50
DN15 = Ø70
DN25 = Ø90

G1

X

L

Afb. 9:  Type SH

Diameter voor type SH

X

DN10 = Ø50

DN15 = Ø70

DN25 = Ø90

De inbouwlengtes L kunnen wor-
den overgenomen uit „Tab. 8” op 
pagina 10.
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4.3  Starre zuigleidingen met 
beschermbuis

12234435_3

Maßbild BA Saugleitung GF-2 DN4 4/6
Voralarm und Leermeldung verstellbar

L

Ø40

Afb. 10:  Type GF-2

De inbouwlengtes L kunnen worden overgeno-
men uit „Tab. 9” op pagina 11.

12201168_4

Maßbild für BA Saugleitung SDL-2 DN10 PVC L=540
2 Schwimmerschalter

G 
1 

1/
4

L

Ø40

Afb. 11:  Type SDL-2 DN10

12201173_3

Maßbild BA Saugleitung SDL-2 DN15 PVC L=540
2 Schwimmerschalter

G 
1 

1/
4

L

Ø50

Afb. 12:  Type SDL-2 DN15
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5 Technische gegevens
Algemeen

Materialen PVC / PVDF / PP 

Nominale breedte en debiet DN4 tot 25 l/uur DN6 tot 50 l/uur DN10 tot 200 l/uur DN15 tot 400 l/uur
DN25 tot 1000 l/

uur

Max. omgevingstemperatuur 5–40 °C (met PP- of PVDF-delen 5 – 45 °C)

Max. vloeistof-
temperatuur

PVC 35 °C

PVDF 60 °C

PP 60 °C

Max. schakelstroom van de 
niveaubewaking

50 V DC/AC; 0,5 A; 10 VA (bij SDL-2 DN10: 50 V DC/AC; 1 A; 20 VA)

Tab. 6:  Technische gegevens

Flexibele zuigleidingen Type SA Type SL Type SL-2

Nominale doorlaat DN4 DN6 DN10 DN15 DN4 DN6 DN4 DN6

Voetventiel met terugslagfunctie, filter en keramisch gewicht
met terugslagfunctie, 

filter en keramisch 
gewicht

met terugslagfunctie, 
filter en keramisch 

gewicht

Niveaubewaking
(aantal schakelpunten)

- 1 2

Materialen PVC, PP, PVDF, roestvrij staal PVC PVC PVC, PP, PVDF

Materiaal slang PVC, PE, PTFE PVC PVC PVC, PE, PTFE

Slanglengte in mm 2500 2500 2500

Kabellengte in mm - 2500 2500

Tab. 7:  Technische gegevens flexibele zuigleidingen

Starre zuigleidingen Type SC Type SG-2 Type SH

Nominale doorlaat DN6 DN4 DN6 DN25 DN10 DN15 DN25

Voetventiel
met terugslagklep en 

filter
met terugslagklep en filter met terugslagklep en filter

Niveaubewaking
(aantal schakelpunten)

- 2 -

Materialen PVC PP, PVDF
PVC met 

PP-vlotter
PVC PVC

Installatievariant verstelbaar verstelbaar starre verstelbaar starre

Max. Lengte van de installatie in 
mm

435, 500, 540, 710, 
800, 950, 1100, 1160, 

1400

500, 540, 
710, 800, 

950, 1100, 
1160, 1400

435, 500, 
540, 710, 
800, 950, 

1100, 1160, 
1400

950
540, 750, 800, 1200, 

1400, 1600
1125

Tab. 8:  Technische gegevens starre zuigleidingen
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Starre zuigleidingen met 
beschermbuis Type GF-2 Type SDL-2

Nominale doorlaat DN4 DN10 DN15

Voetventiel met terugslagklep met terugslagklep

Aansluiting om media 
terug te laten stromen

ja -

Niveaubewaking
(aantal schakelpunten)

2 2

Materialen PVC PVC 

Materiaal slang PVC -

Installatievariant verstelbaar starre

Max. Lengte L van de installatie in 
mm

460, 630 540, 710, 800, 950, 1100

Slanglengte in mm 4500 -

Tab. 9:  Technische gegevens starre zuigleidingen met beschermbuis 
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6 Installatie
Dit hoofdstuk geeft u een overzicht van de installatie van de zuigleiding. 
De elektrische installatie en de hydraulische installatie komen hier aan 
bod en daarbij wordt als voorbeeld ingegaan op de installatie aan de kant 
van het vat en op de vlotterschakelaar.

6.1  Elektrisch installeren
Bij een zuigleiding met reed-contact gebeurt de spanningstoevoer via de 
niveau-ingang van een doseerpomp.

Type zuigleiding
Contactbezetting

Contact 1 = 
Vooralarm 

Contact 2 = 
Hoofdalarm 

Contact 3 = 
0/massa 

SL - rood zwart, wit

SL-2 groen wit bruin

SG-2 PVC zwart blauw bruin

SG-2 PP blauw bruin zwart

SG-2 PVDF tot en 
met het bouwjaar 
07/2019

blauw bruin zwart

SG-2 PVDF vanaf 
bouwjaar 08/2019 groen wit bruin

SG-2 DN25 groen wit bruin

GF-2 zwart blauw bruin

SDL-2 groen wit bruin

Tab. 10:  Bedrading zuigleidingen

Bedrading zuigleiding

Afb. 13:  Bedrading zuigleiding

Pos. Betekenis

1 Vooralarm 

2 Hoofdalarm

3 0/massa

Tab. 11:  Positienummers bedrading zuigleiding

6.2  Vloeistofzijdig installeren

Verbind de zuigleiding met de zuigaansluiting van de pomp. Afhankelijk 
van de uitvoering heeft de zuigleiding een slangklem, vastgelijmde of 
schroefdraadaansluiting.

Afb. 14:  Aansluitposities hydraulische installatie

Pos. Betekenis

1 Zuigaansluiting 

2 Aansluittules voor terugstromen

3 Kabelaansluiting

4 Stekker

Tab. 12:   Positienummers aansluitposities hydraulische installatie

6.2.1  Aansluiting slangklem aansluiten

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

6.2.1.1  Grootte 4/6 en 6/9

1

5

4

3

2

4/6
1

5

4

3

2

6/9

Afb. 15:  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 gewenste 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 de aansluiting van 
de zuigleiding.

BA-12201_4

Bild BA Kabelbelegung Saugleitungen

1

2

3

BA-12201_3

Installationsbeispiele Saugleitungen

1

4

2
2

3

1
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4. Schuif de wartelmoer (3) evenals de klemring (4) over de slang.

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

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

ü	Aansluiting slangklem aangesloten.

6.2.1.2  Grootte 6/12

1

4

3

2

Afb. 16:  Slangklemaansluiting 6/12 (binnen- en buitendiameter)

Maat 6/12 Slangklemaansluiting hebben slechts één wartelmoer. De war-
telmoer klemt de slang op de slangtule van het aansluitdeel en zorgt ge-
lijktijdig voor de bevestiging.

Voer de volgende stappen uit:

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

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

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

4. Druk het einde van de slang op de slangtule van het aansluitdeel. Dit 
kan gemakkelijker gemaakt worden wanneer het slangeinde aan de 
binnenkant bevochtigd wordt of de slangtule ter hoogte van het coni-
sche deel licht in te smeren met een smeermiddel. 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 de aansluiting van de zuigleiding.

ü	Aansluiting slangklem aangesloten.

6.2.2  Vastgelijmde aansluiting aansluiten

1

2

Afb. 17:  Vastgelijmde aansluiting

Voer de volgende stappen uit:

1. Zaag de PVC-buis op de gewenste lengte.

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 de aansluiting van de zuigleiding. 
Gebruik een voor de te doseren vloeistof geschikte afdichting.

ü	Vastgelijmde aansluiting aangesloten.

6.2.3  Schroefdraadaansluiting aansluiten

1

2

Afb. 18:  Schroefdraadaansluiting

Voer de volgende stappen uit:

1. Zaag de buis op de gewenste lengte.

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 afdich-
ting (materiaal, temperatuur, druk).

5. Schroef nu de wartelmoer vast op de aansluiting van de zuigleiding. 
Gebruik een voor de te doseren vloeistof geschikte afdichting.

ü	Schroefdraadaansluiting aangesloten.
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6.3  Installeren in container

Elke zuigleiding (behalve type SDL-2 DN15) wordt geleverd met een op-
zetstuk (schroefdop, klembus of rubberen aansluiting) voor een eenvoudi-
ge installatie op een vat. Het opzetstuk (schroefdop) moet in de plaats van 
het deksel op het reservoir geplaatst worden. Flexibele zuigleidingen kun-
nen tot de juiste afmeting ingekort worden; starre zuigleidingen kunnen 
met een schroefdop of klembus op de juiste lengte ingesteld worden.

12039442_1

Bild BA Saugleitung/Behälter 75 l geschlossen

2

3

4

1

6

5

Afb. 19:  Zuigleiding SG-2 in reservoir van 75 liter

Pos. Betekenis

1 Slang-aansluiting

2 Slang

3 Vooralarm

4 Hoofdalarm

5 Voetventiel

6 Doseermedium

Tab. 13:  positienummers zuigleiding SG-2 in reservoir van 75 liter

6.4  Hoogteverstelling type SC, SH en SG-2

BA-12201_1

Bild BA Saugleitung Höhenverstellung

2
4

3

1
Afb. 20:  hoogteverstelling zuigleidingen

Pos. Betekenis

1 Schroefring

2 Schroefmof

3 Klembus

4 Wartelmoer

Tab. 14:  Positienummers hoogteverstelling zuigleidingen

Voer de volgende stappen uit:

Reservoir met schroefmof:

1. Verwijder de schroefring (1).

2. Draai de zuigleiding in de schroefmof (2) van het reservoir.

Reservoir met enkelvoudig boorgat:

1. Duw de zuigleiding door de opening van het reservoir.

2. Draai de schroefring (1) vanbinnen op de klembus (3).

De zuigleiding aan de hoogte van het reservoir aanpassen:

1. Draai de wartelmoer (4).
4	De zuigleiding kan nu worden verschoven.

2. Draai de wartelmoer weer vast als de gewenste positie is bereikt.

ü	De zuigleiding is in hoogte versteld.

6.5  Vlotterschakelaar
Als de vlotter naar boven beweegt, sluit het reed-contact. D.w.z. dat het 
contact bij een vol vat en met de vlotter bovenaan gesloten is en bij een 
leeg vat met de vlotter onderaan geopend is.
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7 Inbedrijfstelling

WAARSCHUWING

Corrosie of verbranding door doseermedium!
Bij werkzaamheden met het product kunt u in contact komen met do-
seermedium.

ð	Draag gepaste persoonlijke beschermende uitrusting, zeker voor de 
bescherming van uw ogen en huid.

ð	Vermijd huidcontact met het doseermedium.

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

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

WAARSCHUWING

Gevaar door gevaarlijke stof!
Gebruik geen doseermedia die niet geschikt zijn, zoals brandbare of 
radioactieve media. De materialen van de zuigleidingen zijn niet voor 
zulke doseermedia bedoeld. Als deze doseermedia wel worden ge-
bruikt, kunnen ze vrijkomen en als gevolg daarvan kunnen mensen 
ernstig gewond raken en machines zwaar beschadigd raken.

ð	Draag gepaste persoonlijke beschermende uitrusting, met name 
voor de bescherming van uw ogen en huid.

Er moet voor de inbedrijfstelling aan de volgende voorwaarden zijn vol-
daan:

ü	De zuigleiding is elektrisch geïnstalleerd.

ü	De zuigleiding is hydraulisch geïnstalleerd.

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.

Voer de volgende stappen uit:

1. Controleer of de afdichtingen goed zijn geplaatst.

2. Draai alle schroefverbindingen met de hand vast.

3. Let erop dat de slangverbindingen goed zijn bevestigd en controleer 
deze op dichtheid.

4. Borg de slang met slangklemmen of een wartelmoer.

ü	Zuigleiding in bedrijf nemen.
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8 Transport, opslag en afvoer
De zuigleidingen worden in een kartonnen verpakking geleverd en moe-
ten hier altijd in worden getransporteerd:

n	Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt.
n	De zuigleidingen moeten volledig zijn geleegd en gereinigd voordat ze 

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

9 Toebehoren
Voor de slangleidingen is het volgende toebehoren verkrijgbaar:

n	Aansluiting slangklem
n	Vastgelijmde aansluiting
n	Schroefdraadaansluiting
n	Klembus
n	Verbindingsklem
n	Adapter voor het verlengen van de standaardaansluitkabel
n	Adapter (voor pomptype LD /LK/ LP, bij gebruik van oudere zuigleidin-

gen met klinkstekker van 3,5 mm)

10 Onderhoud
Producten van Lutz-Jesco zijn volgens de hoogste kwaliteitsmaatstaven 
gefabriceerd en hebben een lange levensduur. Desondanks zijn er enkele 
onderdelen welke slijtage bij gebruik vertonen. Voor een lange gebruik-
speriode is daarom een regelmatige visuele controle aan te bevelen. Re-
gelmatig onderhoud van het product beschermt dat tegen storingen.

10.1  Onderhoudsinterval
In deze tabel staat een overzicht van de te nemen onderhoud werkzaam-
heden en de bijbehorende intervallen.

Interval Onderhoud

Maandelijks n	Visuele controle

Tab. 15:  Onderhoudsinterval

10.2  Onderhoudswerkzaamheden
Indien nodig moeten alle afdichtingen gecontroleerd en evt. vervangen 
worden. We raden bovendien aan om de zeef en vlotter te reinigen indien 
nodig.
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11 Reinigingsverklaring

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

Wij sturen u het volgende artikel toe voor reparatie:

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

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

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

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

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

Vloeistofgegevens

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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