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1 Bemærkninger til læseren 
Denne driftsvejledning indeholder information og regler til sikker og 
tilsigtet anvendelse af doseringspumpen.

Husk følgende principper: 

 Læs betjeningsvejledningen helt, inden du starter enheden.
 Sørg for, at alle, der arbejder med doseringspumpen, har læst 

brugsanvisningen og følger den.

 Opbevar driftsvejledningen i doseringspumpens levetid.
 Giv betjeningsvejledningen videre til enhver efterfølgende ejer af 

doseringspumpen, eller person, der skal betjene den.

1.1  Ligestilling
I denne betjeningsvejledning bruges den maskuline form, hvis 
grammatikken tillader kønnet tildeling af personer. Dette er for at holde 
teksten neutral og lettere at læse. Kvinder og mænd adresseres altid på 
samme måde. Vi beder læserne om deres forståelse for denne 
forenkling i teksten. 

1.2  Forklaring af signalordene
I denne betjeningsvejledning anvendes forskellige signalord i 
kombination med advarselsskilte. Signalord præciserer sværhedsgraden 
af mulige skader, hvis faren ignoreres: 

Signalord Betydning

FARE
Betegner en overhængende fare. Manglende 
overholdelse af instruktionerne kan resultere i 
død eller alvorlige kvæstelser. 

ADVARSEL
Betegner en muligvis farlig situation. Manglende 
overholdelse af rådene kan medføre død eller 
alvorlige kvæstelser. 

FORSIGTIG

Betegner en muligvis farlig situation. Manglende 
overholdelse af instruktionerne kan resultere i 
mindre kvæstelser eller materielle skader. 

BEMÆRK
Betegner en situation, som kan betyde fare eller 
skade for maskinen, eller dens funktion.

Tab. 1:  Forklaring af signalordene

1.3  Forklaring af advarselssymbolerne
Advarselsskilte symboliserer typen og kilden til en forestående fare: 

Symbol Faretype

Farested

Fare på grund af elektrisk spænding 

Fare på grund af ætsende stoffer 

Fare på grund af eksplosive stoffer 

Fare på grund af automatisk start

Risiko for maskinskader eller 
funktionsnedsættelse

Tab. 2:  Forklaring af advarselssymbolerne

1.4  Forklaring af advarslerne
Advarselsmeddelelser er beregnet til at hjælpe dig med at genkende 
farer og undgå følgevirkningerne heraf.

Sådan identificeres en advarsel: 

Advarsel Signalord

Fare beskrivelse.
Konsekvenser af manglende overholdelse.

 Pilen angiver en forsigtighedsforanstaltning, som du skal tage for
at afværge faren.

1.5  Forklaring af instruktionerne
Således markeres forudsætningerne for en handling:

 En forudsætning for handling, der skal være opfyldt, før du kan
starte næste handlingstrin.

@	En ressource som f.eks. påkrævet værktøj eller hjælpemateriale, 
som er nødvendig for at udføre instruktionen. 

Handlingsinstruktioner er markeret som følger: 

 	Handlingsinstruktioner er markeret som følger:

1. Første trin i en række handlinger.

2. Andet trin i en række handlinger.
 Resultat af det forrige trin.

 Handlingen er afsluttet og målet er 
nået.
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2 Sikkerhed
2.1  Generelle advarselshenvisninger

Følgende advarsler er beregnet til at hjælpe dig med at udelukke 
eventuelle farer, der kan opstå, når du håndterer doseringspumpen. 
Foranstaltningerne til at afværge farerne gælder altid, uanset specifikke 
handlinger. 

Du finder sikkerhedsinstruktioner, der advarer om farer, der kan opstå 
under specifikke aktiviteter eller situationer i de respektive 
underkapitler. 

FARE

Livsfare på grund af elektriske stød! 
Forkert tilsluttede, forkert placerede og beskadigede kabler kan 
skade brugeren.

 Tilslut kun enheden til et Schuko-stik, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder (HPFI-afbryder).

 Udskift beskadigede kabler med det samme.

 Brug ikke forlængerledninger.

 Begrav ikke kabler.

 Fastgør kablet for at undgå skader fra andre enheder.

FARE

Livsfare på grund af eksplosioner! 
Brug af doseringspumper uden ATEX-certificering i potentielt 
eksplosive områder kan resultere i livstruende eksplosioner. 

 Brug aldrig doseringspumpen i eksplosionsfarlige områder.

ADVARSEL

Fare på grund af uegnede materialer! 
Doseringspumpens materialer og systemets hydrauliske dele skal 
være egnede til det anvendte doseringsmedium. Hvis dette ikke er 
tilfældet, kan doseringsmediet undslippe. 

 Sørg for, at de anvendte materialer er egnede til doseringsmediet.

 Sørg for, at de anvendte smøremidler, klæbemidler,
tætningsmaterialer osv. er egnede til doseringsmediet.

ADVARSEL

Ætsninger eller forbrændinger fra doseringsmidler!
Når du arbejder med doseringshovedet, ventiler og tilslutninger, kan 
du komme i kontakt med doseringsmediet.

 Bær tilstrækkeligt personligt beskyttelsesudstyr.

 Skyl doseringspumpen med en uskadelig væske (f.eks. vand).
Sørg for, at væsken er foreneligt med doseringsmediet.

 Tag trykket af de hydrauliske dele.

 Se aldrig i åbne ender af tilstoppede ledninger og ventiler.

ADVARSEL

Fare ved automatisk opstart!
Når strømforsyningen er etableret, kan doseringsmedierester, der er 
tilbage i doseringshovedet, sprøjte ud. 

 Stop doseringspumpen, inden du afbryder den fra
strømforsyningen.

 Tilslut doseringslinjerne, inden du opretter strømforsyningen.

 Kontroller alle skrueforbindelser for korrekt tilspænding og
tæthed.

FORSIGTIG

Fare ved udskiftning af doseringsmediet! 
Ændring af doseringsmedier kan forårsage uventede reaktioner og 
resultere i personskade eller materiel skade. 

 Rengør doseringspumpen og de dele af systemet, der kommer i
kontakt med mediet, inden doseringsmediet udskiftes.

FORSIGTIG

Øget risiko for ulykker på grund af utilstrækkelig 
personalekvalifikation! 
Doseringspumper og tilbehør må kun installeres, betjenes og 
vedligeholdes af tilstrækkeligt kvalificeret personale. Utilstrækkelig 
kvalifikation øger risikoen for ulykker. 

 Sørg for, at alle aktiviteter kun udføres af kvalificeret personale.

 Undgå, at uvedkommende får adgang til systemet.
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2.2  Fare, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke 
overholdes
Manglende overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne kan true 
mennesker såvel som miljøet og udstyret. 

Følgende risici kan opstå:

 Svigt i vigtige funktioner i doseringspumpen og systemet.
 Metoder til vedligeholdelse og service fejler.
 Fare for mennesker fra farlige doseringsmedier.
 Fare for miljøet på grund af lækage af stoffer.

2.3  Sikkerhedsbevidst arbejde
Ud over de sikkerhedsoplysninger, der er anført i denne driftsvejledning, 
er der andre sikkerhedsbestemmelser, som du skal overholde: 

 Bestemmelser om forebyggelse af ulykke.
 Sikkerheds- og driftsbestemmelser.
 Sikkerhedsbestemmelser for håndtering af farlige stoffer (især 

sikkerhedsdatabladene til doseringsmediet).

 Bestemmelser om miljøet.
 Gældende regler og love.

2.4  Personlige værnemidler
Afhængig af faren ved doseringsmediet og den type arbejde, der skal 
udføres, skal passende beskyttelsesudstyr bæres. Oplysninger om, 
hvilket beskyttelsesudstyr der kræves, findes i forskrifterne om 
forebyggelse af ulykker og sikkerhedsdatabladene til doseringsmediet. 

Som minimum skal der bæres følgende beskyttelsesudstyr og 
værnemidler:

Nødvendigt sikkerhedsudstyr

Beskyttelsesbriller

Beskyttelsespåklædning

Beskyttelseshandsker

Tab. 3:  Nødvendigt sikkerhedsudstyr

Bær beskyttelsesudstyr, når følgende udføres:

 Idriftsættelse.
 Arbejde ved doseringspumpen, i drift.
 Nedlukning.
 Service og vedligehold.
 Bortskaffelse.

2.5  Person kvalifikationer
Alt arbejde ved eller med doseringspumpen kræver speciel viden og 
færdigheder fra personalets side. 

Alle, der arbejder ved eller med doseringspumpen, skal opfylde følgende 
krav: 

 Deltagelse i alle uddannelseskurser, der tilbydes af operatøren.
 Personligt egnet til den respektive aktivitet.
 Tilstrækkelig kvalificeret til den respektive aktivitet.
 Instrueret i håndtering af doseringspumpen.
 Bekendt med sikkerhedsanordningerne og hvordan de fungerer.
 Bekendt med denne betjeningsvejledning, især med 

sikkerhedsinstruktionerne og med de afsnit, der er relevante for 
aktiviteten.

 Bekendt med de grundlæggende regler om sikkerhed på 
arbejdspladsen og ulykkesforebyggelse.

I princippet skal alle personer have en af følgende minimums-
kvalifikationer: 

 Være uddannet som specialist til at arbejde selvstændigt med 
doseringspumpen,

 Have modtaget tilstrækkelig instruktion til at arbejde med eller ved 
doseringspumpen under tilsyn og under vejledning af en uddannet 
specialist.

Denne driftsvejledning skelner mellem følgende brugergrupper: 

2.5.1  Fagpersonale
På grund af deres tekniske uddannelse, viden og erfaring samt 
kendskab til de relevante regler, er fagpersonale i stand til at udføre det 
arbejde der er tildelt dem, og kan selvstændigt genkende og undgå 
farer.

2.5.2  Instrueret person
Den instruerede person blev orienteret af operatøren om de opgaver, der 
er tildelt dem, og om de mulige farer der opstår ved forkert betjening.

Følgende tabel viser, hvilken kvalifikation af personalet der er en 
forudsætning for de tilsvarende aktiviteter. Kun personer, der har den 
relevante kvalifikation, har lov til at udføre disse aktiviteter! 

Kvalifikation Handlinger

Fagpersonale  Montere
 Hydraulisk installation
 Elektrisk installation
 Vedligehold
 Reparation
 Opstart
 Nedlukning
 Bortskaffelse
 Fejlhåndtering

Instrueret person  Opbevare
 Transportere
 Betjene
 Fejlhåndtere

Tab. 4:  Personalekvalifikation
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3 Anvendelsesformål

3.1  Bemærkninger om produktansvar

Forkert brug af produktet kan forringe enhedens funktion og forskellige 
beskyttelsesforanstaltninger. Dette resulterer i anullering af alle 
ansvarskrav! 

Vær derfor opmærksom på, at ansvar overføres til operatøren i følgende 
tilfælde: 

 Doseringspumpen betjenes på en måde, der ikke svarer til denne 
driftsvejledning, især sikkerhedsinstruktionerne, 
håndteringsinstruktionerne og kapitlet "Anvendelsesformål".

 Produktet betjenes af personer, der ikke er tilstrækkeligt kvalificerede 
til den respektive aktivitet.

 Der bruges ikke originale reservedele eller tilbehør.
 Uautoriserede ændringer foretages på enheden.
 Operatøren bruger andre doseringsmedier end dem, der er 

specificeret i ordren.
 Operatøren bruger doseringsmedier under forhold, der ikke er aftalt 

med producenten, såsom: ændret koncentration, tæthed, temperatur, 
urenheder osv.

3.2  Formål
MEMDOS LP-doseringspumpen er beregnet til følgende formål: 
Transport og dosering af væsker. 

3.3  Principper
 Doseringspumpen blev kontrolleret af producenten inden levering og 

fungerer under visse betingelser (bestemt doseringsmedium med en 
vis tæthed og temperatur, visse rørdimensioner osv.). Da disse 
forhold er forskellige på hvert anvendelsessted, skal 
doseringspumpen kalibreres af operatøren efter levering. Oplysninger 
om kalibreringsproceduren findes i kapitel 11.1.3 "Kalibrering af 
doseringspumpen" på side 34.

 Oplysningerne om brug og miljøforhold skal overholdes.
 Der skal overholdes begrænsninger med hensyn til doseringsmediets 

viskositet, temperatur og tæthed. Doseringsmedier må kun anvendes 
ved temperaturer over frysepunktet eller under det respektive medies 
kogepunkt.

 Doseringspumpens materialer og systemets hydrauliske dele skal 
være egnede til det anvendte doseringsmedium. Det skal bemærkes, 
at disse komponenters modstand kan ændre sig afhængigt af 
medietemperaturen og driftstrykket.

i Oplysninger om materialers egnethed i kombination med 
forskellige doseringsmedier findes i producentens 
resistensliste.
Oplysningerne i denne resistensliste er baseret på 
oplysninger fra materialeproducenten og på erfaringerne med 
håndtering af materialerne.
Da materialernes modstand afhænger af mange faktorer, kan 
denne liste kun tjene som en indledende vejledning til valg af 
materialet. Under alle omstændigheder skal du teste udstyret 
med de kemikalier, du bruger under driftsforhold. 

 Doseringspumpen er ikke beregnet til udendørs brug, medmindre der 
er truffet passende beskyttelsesforanstaltninger.

 Indtrængning af væsker og støv i huset og direkte sollys skal undgås.
 Doseringspumper uden et tilsvarende typeskilt og den tilsvarende

"EU-overensstemmelseserklæring for potentielt eksplosive områder" 
må aldrig bruges i potentielt eksplosive områder.

3.4  Ikke tilladte doseringsmidler

Doseringspumpen må ikke bruges til dosering af følgende medier og 
stoffer: 

 Gasformigt medium
 Radioaktivt medium
 Fast medium
 Brændbart medium
 Alle andre medier, der ikke er egnede til at blive transporteret med

denne doseringspumpe

3.5  Sandsynlige betjeningsfejl

I det følgende finder du oplysninger om, hvilke anvendelser af 
doseringspumpen eller det tilknyttede system, der ikke er egnede eller 
tilladte. Dette kapitel er beregnet til at give dig mulighed for at 
genkende driftsfejl på forhånd, fejlsøge og undgå dem. 
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De sandsynlige betjeningsfejl tildeles produktets individuelle livsfaser: 

3.5.1  Forkert installation

 Ustabil eller uegnet konsol
 Forkert eller løs montering / forskruning af doseringspumpen

3.5.2  Forkert hydraulisk installation

 Forkert dimensionerede suge- og trykledninger
 Uegnet tilslutning af ledningerne på grund af forkert materiale eller 

uegnede forbindelser
 Ombytning af suge- og trykledningerne
 Skader på gevindene på grund af overdreven tilspænding
 Knæk på rør
 Intet frit returløb fra overløbsventilen
 For stor leveringsmængde på grund af for store trykforskelle 

mellem suge- og trykventilerne
 Fejl i ansugning ved installation uden trykreguleringsventiler
 Skader fra ikke-dæmpede rystelser
 Overskridelse af det tilladte tryk på suge- eller tryksiden

 Anvendelse af ødelagte dele

3.5.3  Forkert elektrisk installation

 Tilslutning af netspænding uden beskyttelseskredsløb
 Usikret eller ikke-standard elnet
 Afbrydelse af strømforsyningen kan ikke udføres straks eller let nok

 Forkerte tilslutningskabler til netspænding
 Pumpetilbehør tilsluttet forkerte terminaler
 Overvågningssytemet for membranbrud er ikke tilsluttet eller 

defekt
 Fjernelse af jordbeskyttelsen

3.5.4  Forkert idriftsættelse

 Idriftsættelse af et beskadiget system
 Ventiler og shunts lukket ved opstart
 Tilstoppede suge- eller trykledninger, f.eks igennem blokeringer
 Personalet er ikke informeret om idriftsættelse
 Idriftsættelse efter vedligeholdelsesarbejde uden genetablering af 

alle beskyttelsesanordninger, fastgørelser osv.

 Intet eller utilstrækkeligt beskyttelsestøj

3.5.5  Forkert drift

 Beskyttelsesudstyr fungerer ikke korrekt eller er blevet demonteret

 Uautoriseret ændring af doseringspumpen
 Personale overser eller ignorerer driftsalarmer
 Fjernelse af driftsforstyrrelser via utilstrækkeligt kvalificeret personale
 Aflejringer i doseringshovedet på grund af utilstrækkelig skylning, 

især ved brug af suspensioner

 Omgåelse af sikkerhedsforanstaltninger
 Drift vanskeliggjort af utilstrækkelig belysning eller dårligt 

tilgængelige maskiner

 Drift er ikke mulig på grund af doseringspumpens display er snavset
og svært at læse

 Pumpning af doseringsmedier, som systemet ikke er designet til
 Pumpning af partikler eller forurenede medier
 Intet eller utilstrækkeligt beskyttelsestøj

3.5.6  Forkert vedligehold

 Udførelse af vedligeholdelsesarbejde under drift
 Udførelse af arbejde, der ikke er beskrevet i driftsvejledningen

 Utilstrækkelig og ingen regelmæssig kontrol af korrekt funktion
 Ingen udskiftning af beskadigede dele eller kabler med utilstrækkelig 

isolering
 Pumpen er ikke beskyttet imod at blive tændt under 

vedligeholdelsesarbejde

 Brug af rengøringsmidler, der forårsager reaktioner med
doseringsmediet

 Utilstrækkelig rengøring af systemet
 Uegnet skyllemedium
 Uegnede rengøringsmidler
 Rengøringsmidler, der er tilbage i systemdelene
 Brug af uegnede rengøringsredskaber
 Brug af forkerte reservedele eller smøremidler
 Forurening af doseringsmediet med smøremidler
 Installation af reservedele, der ikke er i overensstemmelse med

instruktionerne i driftsvejledningen
 Tilstopning af ventilationsåbninger
 Afrivning af dele af systemet
 Forurening ved installation uden brug af filtre
 Ombytning af ventiler
 Ombytning af sensorkabler
 Nogle kabler bliver ikke sluttet til
 Skader eller manglende installation af alle tætninger
 Pakninger slides igennem
 Manglende overholdelse af sikkerhedsdatablad
 Intet eller utilstrækkeligt beskyttelsestøj

3.5.7  Forkert nedlukning

 Ufuldstændig fjernelse af doseringsmediet
 Demontering af ledninger / slanger, mens doseringspumpen kører

 Enheden er ikke afbrudt fra strømforsyningen
 Brug af forkerte demonteringsværktøjer
 Intet eller utilstrækkeligt beskyttelsestøj

3.5.8  Forkert bortskaffelse

 Forkert bortskaffelse af doseringsmedier, driftsmaterialer og
materialer

 Manglende opmærkning af farlige stoffer
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4 Produktbeskrivelse
4.1  Egenskaber

MEMDOS LP er en motoriseret membran doseringsspumpe, der bruges, 
når der kræves nøjagtige doseringer.

Den er kendetegnet ved følgende egenskaber: 

 Kapacitet 4 - 1020 l / h, med et modtryk på 16 - 3 bar.
 Reproducerbar doseringsnøjagtighed på ± 2%.
 Driftstilstande: Manuel betjening, analog indgang, pulsindgang, 

batchdrift og netværksdrift (kun MEMDOS LP-Net).
 Menusprog: engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, hollandsk, 

polsk.

 Ur og dato.
 Frigivelsekode og sikkerhedskode.
 Forbindelser: M12x1 stik A, B eller D kodet.
 Ethernet, netværksforbindelse (kun MEMDOS LP-Net).

4.2  Leverance

Sammenlign følgesedlen med leveringsomfanget. Følgende er 
inkluderet i leveringsomfanget: 

 Doseringspumpe MEMDOS LP.
 Afdækningshætter til elektriske forbindelser: 

5 til MEMDOS LP
6 til MEMDOS LP-Net.

 Strømkabel.
 Betjeningsvejleding.
 Testrapport og fabrikscertifikat (valgfrit.
 Valgfrit tilbehør.

4.3  Opbygning af pumpen

4.3.1  Oversigt

c

i

f

Fig. 1:  Oversigt doseringspumpe MEMDOS LP

Nr. Betegnelse

1 Motor

2 Tryksidens ventil og tilslutning

3 Doseringshovede

4 Sugesidens ventil og tilslutning

5 Olie vindue

6 Styring

7 Slagsensor

8 Olieindgang og gearventilation 

9 Olieafløb

Tab. 5:  Oversigt

e

d

b

a

g

h
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4.3.2  Styre elementer

a

b

c

d

Fig 2:  Styring, doseringspumpe MEMDOS LP

Nr. Betegnelse

1 Grafisk display

2 Betjenings og multifunktionstaster

3 Tilslutnings terminaler til fjernbetjening

4 Strømkabel til forsyning

Tab. 6:  Komponenternes betegnelse

4.4  Funktionsbeskrivelse
Doseringspumper er fortrængningspumper. Den bruges, når der 
kræves en nøjagtig defineret transport af et medium. Der transporteres 
et konstant volumen pr. slag eller tid. 

Doseringsmediet transporteres eller doseres gennem en gentagen 
sekvens af sugeslag og efterfølgende trykslag. Dette skaber en 
pulserende strøm. 

Når doseringspumpen er i fasen af sugeslaget, trækkes membranen i 
den bageste endeposition. Det resulterende undertryk i 
doseringshovedet lukker trykventilen, sugeventilen åbner 
og doseringsmediet strømmer fra sugeledningen ind i doseringshovedet. 

Hvis doseringspumpen er i fasen af trykslaget, flyttes membranen til 
frontendepositionen. Trykket i doseringshovedet lukker sugeventilen, og 
doseringsmediet strømmer gennem trykventilen fra doseringshovedet 
ind i trykledningen. 

4.5  Typemærkat
Der er meddelelser på enheden, der vedrører produktets sikkerhed eller 
funktionalitet. De skal holdes læselige gennem hele produktets levetid. 

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 KMS

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

Fig 3:  Typemærkat MEMDOS LP

Nr. Betegnelse

1 Produkt, type, nominel størrelse 

2 Materiel version af doseringshovedet / pakningerne 

3 Maksimal leveringshastighed ved maksimalt tryk 

4 Maksimalt modtryk

5 Beskyttelsesklasse

6 Strømforsyning

7
Symbol om overensstemmelse med de gældende 

europæiske direktiver 

8 WEEE-betegnelse

9 Frekvens

10 Forbrug

11 Seriennummer

12 Artikelnummer

13 Byggemåned og år

Tab. 7:  Typemærkat

13

12

11

2

3

4

1

5

6

7 8 9 10
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5 Tekniske data
5.1  Ydelsesdata
Bemærk, at nogle data kun er retningslinjer. Den virkelige ydelse, som en doseringspumpe producerer, afhænger af forskellige faktorer. Du kan finde 
de omtrentlige værdier for ydelsesmænger ved forskellige tryk i kapitel 15 "Ydelsesegenskaber" på side 52. 

5.1.1  MEMDOS LP 4 - 80, 150

Betegnelse Værdi
MEMDOS LP Størrelse

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

Ydelsesmængde ved
maksimalt modtryk

l/h 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

Maksimalt arbejdstryk bar 12 16 12 16 12 16 10 10 5 5

Maksimal slagfrekvens min-1 26 26 72 72 120 120 72 120 72 120

Sugehøjde, ikke -
udgassende medier mWS 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7

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

5.1.2  MEMDOS LP 110, 160 - 1010

Betegnelse Værdi
MEMDOS LP Størrelse

110 160 210 260 310 400 510 760 1010

Ydelsesmængde ved
maksimalt modtryk

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

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

Maksimalt arbejdstryk bar 10 10 8 7 6 4,5 4 4 3

Maksimal slagfrekvens min-1 96 120 96 120 96 120 53 76 107

Sugehøjde, ikke -
udgassende medier mWS 7 7 6 6 4,5 4,5 1 1 1

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

5.2  Driftsbetingelser og grænser

Betegnelse Værdi MEMDOS LP (alle størrelser)

Omgivelsernes driftstemperatur °C 5 – 45 (med PVC-dele 5 – 40)*

Relativ luftfugtighed % max. 90

Maksimalt lydtryk dB(A) 57 – 65

Maksimalt tryk på sugeside mbar 500

Viskositets grænse mPa·s 300** / 1000***

Doseringsområde, justerbart % 0/0,5 – 100 (Justerbar i 0,1%-intervaller)

Tab. 10:  Driftsbetingelser og grænser

* Ved brug af doseringspumper ved omgivelsestemperaturer under 5 ° C skal brugen undersøges individuelt. I sådanne tilfælde bedes du
kontakte producenten.
** Hvis mediet har en viskositet på ca. 300 mPa·s eller mere, skal du bruge fjederbelastede ventiler.
*** Hvis mediets viskositet er over 1000 mPa·s, skal brugen af doseringspumpen undersøges individuelt. Kontakt producenten i sådanne tilfælde.
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Tilladte medietemperaturer

Betegnelse Værdi MEMDOS LP (alle størrelser)

Doseringshovede af PVC °C 0 – 35

Doseringshovede af PP °C 0 – 60

Doseringshovede af PVDF °C 0 – 80

Doseringshovede af rustfrit stål (1.4571) °C 0 – 80

Tab. 11:  Tilladte medietemperaturer

5.3 Yderligere data

5.3.1  MEMDOS LP 4 - 80, 150

Betegnelse Værdi
MEMDOS LP Størrelse

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

Vægt (med doseringshovede af PVC) kg ca. 10,5 ca. 11,9

Vægt (med doseringshovede af PP) kg ca. 10,5 ca. 11,9

Vægt (med doseringshovede af PVDF kg ca. 10,8 ca. 13,5

Vægt (med doseringshovede af 
rustfrit stål (1.4571))

kg ca. 12 ca. 17,2

Membran diameter mm 52 64 90

Slaglængde mm 7,5 10

Elektrisk beskyttelses klasse IP55

Ventilstørrelse DN4 DN6 DN10

Tab. 12:  Yderligere data; MEMDOS LP 4 - 80, 150

5.3.2  MEMDOS LP 110, 160 - 1010

Betegnelse Værdi
MEMDOS LP Størrelse

110 160 210 260 310 400 510 760 1010

Vægt (med doseringshovede af PVC) kg ca. 17,8 ca. 18,6 ca. 20,3 ca. 24,8

Vægt (med doseringshovede af PP) kg ca. 17,8 ca. 18,6 ca. 20,3 ca. 24,8

Vægt (med doseringshovede af PVDF kg ca. 18,4 ca. 19,5 ca. 21,8 ca. 27,4

Vægt (med doseringshovede af 
rustfrit stål (1.4571)) kg ca. 23,1 ca. 26,2 ca. 32 ca. 47,2

Membran diameter mm 90 120 150 185

Slaglængde mm 10 12,5

Elektrisk beskyttelses klasse IP55

Ventilstørrelse DN10 DN15 DN25

Tab. 13:  Yderligere data: MEMDOS LP 110, 160 - 1010
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5.4  Motor data

Betegnelse Værdi
MEMDOS LP størrelse

4 - 80, 150 110, 160 - 400 510 - 1010

Ydelse kW 0,25 0,55 0,65

Omdrejningstal min-1 1500

Strømstyrke A 1,2 2,2 3,2

Spænding V 1~ 230

Net spænding DIN EC 60038

Frekvens Hz 50

Drifts art S1

Beskyttelses klasse IP55

Isolations klasse F

Virkningsgrad Større end 90% (Energiklasse IE4)

Indbygningsstørrelse 63 71 80

Flangediameter mm 90 105 120

Aksel mm 11 x 23 14 x 30 19 x 40

Køling IC 411

Elektrisk tilslutning m 1,8 (med stikprop)

Tab. 14:  Yderligere data: MEMDOS LP 110, 160 - 1010
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6 Mål

6.1  MEMDOS LP 4 - 80, 150

Fig. 4:  Diagram MEMDOS LP 4 - 80, 150

Mål
MEMDOS LP Størrelse

4 - 20 35 - 60 80, 150

A 126 149 249

B 116 121,5 133

C 276 283 307

D 406 406 406

L Afhængig af forbindelsens type og størrelse. 

Tab. 15:  Mål MEMDOS LP 4 - 80, 150
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6.2  MEMDOS LP 110, 160 - 1010

Fig  5:  Mål MEMDOS LP 110, 160 - 1010

Mål
MEMDOS LP størrelse

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 Afhængig af forbindelsens type og størrelse. 

Tab. 16:  Mål  MEMDOS LP 110, 160 - 1010

* med doseringshovede af rustfrit stål(1.4571)
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7 Montage af pumpen

FARE

Livsfare på grund af elektriske stød! 
Elektrisk ledende væsker kan trænge igennem utilstrækkeligt sikrede 
pumpehuse, kabelforskruninger og strømstik. 

 Sørg for, at alle beskyttelsesforanstaltninger mindst opfylder
kravene til beskyttelsesgrad IP55.

 Monter doseringspumpen, så vand ikke kan trænge ind i
pumpehuset.

7.1  Opstilling og placering

Overhold følgende principper under samlingen: 

 Ventilerne skal være lodrette: Trykventil øverst, sugeventil i bunden.
Bemærk pilen, der er fastgjort til doseringshovedet.
Doseringshovedet skal være justeret, så pilen peger lodret opad.

 Doseringspumpen skal installeres i en passende højde.
 Pumpen må ikke installeres under loftet.
 Rammen eller fundamentet til fastgørelse af doseringspumpen må

ikke udsættes for vibrationer. Der skal sikres en stabil standplads.
 I området omkring doseringshovedet samt suge- og trykventilen skal

der være tilstrækkelig plads, så disse dele let kan demonteres, hvis
det er nødvendigt. Den samlede plads, der kræves til installation og
vedligeholdelse, er ca. 1 m².

 Afstanden fra doseringspumpens sideoverflader til væggen eller til
andre doseringspumper eller enheder skal være mindst 3 cm.
Tilstrækkelig luftstrøm skal garanteres.

 Den maksimale omgivelsestemperatur skal overholdes, se kapitel 5.2
"Driftsbetingelser og grænser" på side 11. Udstrålet varme fra
omgivende enheder skal muligvis afskærmes.

 Undgå at enheden udsættes for direkte sollys.
 Doseringspumpen er ikke beregnet til udendørs brug, medmindre der

er truffet passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre støv
og vand i at komme ind i huset.

 Se kapitel 6 "Mål" på side 14 for dimensionerne på
monteringshullerne.

 Momentet for at stramme fastgørelsesskruerne er 1,5 - 2 Nm.

7.2  Montage på vægkonsol

Fig 6: Montage på vægkonsol

Doseringspumpen skrues fast på vægbeslaget ved hjælp af 
gummielementer for at reducere støj og rystelser. Det nødvendige 
materiale er inkluderet med vægbeslaget. 
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8 Hydraulisk installation
I dette kapitel finder du oplysninger om, hvilke hydrauliske dele i et 
system der skal installeres, og hvilke der kan vælges til. I nogle tilfælde 
skal der installeres hydraulisk tilbehør for at kunne bruge alle de 
funktioner, som doseringspumpen tilbyder, for at garantere 
funktionssikkerhed eller for at opnå en høj doseringsnøjagtighed. 

FORSIGTIG

Risiko for personskade og materielle skader! 

Højt væsketryk kan få rørledninger til at vibrere og revne. Der kan 
opstå skader på rørledninger og resultere i lækage af medier. 

 	Installer vibrationsdæmpere / pulsationsdæmpere.

BEMÆRK

Motorskader på grund af overbelastning
Trykforholdet mellem tryksiden og sugesiden skal være 
afbalanceret, ellers kan der være overbelastning. Dette kan føre til 
ukontrollerede doseringsprocesser og beskadigelse af rørene og 
doseringspumpen. 

 Sørg for, at trykket på tryksiden er mindst 1 bar højere end på
sugesiden.

BEMÆRK

Gevind kan sætte sig
Dele i rustfrit stål og plastdele (især dele fremstillet af PVC), der er 
løst spændte (fx doseringshoved og ventiler) kan sætte sig. Dette gør 
dem vanskelige at løsne.

 Smør de relevante dele med et smøremiddel (f.eks. PTFE-spray),
inden de skrues sammen. Sørg for, at det anvendte smøremiddel
er kompatibelt med doseringsmediet.

8.1  Design af systemet
 De tekniske data for doseringspumpen skal tages i betragtning, og

systemet justeres i overensstemmelse hermed (f.eks. tryktab, når rør
anbringes med hensyn til nominel størrelse og længde).

 Hele systemet og den integrerede doseringspumpe skal være
konstrueret på en sådan måde, at spild af doseringsmedium
forårsaget af svigt i sliddele (f.eks. slid på membranen) eller
sprængende slanger ikke fører til nogen varig skade på systemet dele
og bygninger.

 Lækageåbningen på doseringshovedet skal være synlig for at kunne
detektere et membranbrud. Det skal være muligt at dræne fra
lækagedrænet i en fri hældning.

 Hvis der skal bruges farlige doseringsmedier, skal installationen være
konstrueret på en sådan måde, at der ikke kan opstå
uforholdsmæssigt store følgeskader, hvis doseringsmediet slipper ud.

 For at undgå forkert dosering efter afslutningen af processen skal der
være en hydraulisk låsning af doseringspumpen.

 For at være i stand til let at kontrollere trykforholdene i systemet, skal
der findes forbindelser til manometre nær suge- og trykventilen.

8.2  Rørlægning
 Systemrørene må ikke udøve kræfter på doseringspumpens

forbindelser og ventiler.
 Stålrør skal derfor forbindes til doseringspumpen ved hjælp af

fleksible rørsektioner.
 De nominelle bredder på rørledningerne og de indbyggede fittings

skal have samme størrelse eller større end den nominelle bredde på
doseringspumpens ventiler (suge- og trykventil).

 Sugerøret skal holdes så kort som muligt.
 Sammenfiltrede slanger bør undgås.
 Sløjfer bør undgås, da luftbobler kan samles i disse,

8.3  Suge- og trykventil

Fig  7:  Doseringshoved med suge- og trykventil 

Sugnings- og trykventilerne er hydrauliske forbindelser til 
doseringspumpen, som sugerøret og trykrøret er forbundet med. 

Disse er i dobbeltkugleleje eller fjederbelastede, der kun kan fungere 
korrekt i lodret position. Ventilernes tilstand har en afgørende 
indflydelse på funktionen og doseringspumpens doseringsnøjagtighed. 

Pile-symboler er påført ventilerne for at indikere strømningsretningen. 
Disse pile skal altid pege opad. 

Vær derfor opmærksom på justeringen, når du tilslutter 
doseringsledningerne til doseringspumpen: 

 Trykventilen er over doseringshovedet,
 Sugeventilen er under doseringshovedet.
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8.4  Tilslut lækageafløb
Producentens doseringspumper er fremstillet efter de højeste 
kvalitetsstandarder og har en lang levetid. Ikke desto mindre er nogle 
dele udsat for operationelt slid. Dette gælder især membranen, som 
kontinuerligt udsættes for kræfter under suge- og trykslag og 
virkningerne af doseringsmediet. 

I tilfælde af membranbrud lækker doseringsmediet. Denne lækage 
udledes gennem lækageåbningen. Der er en åbning for dette på 
doseringshovedets flange. 

Fig. 8:  Åbning af lækagedrænet 

Det anbefales at bruge en membranbrudssensor. 

BEMÆRK

Driftskade på grund af udgasning 
Hvis en slange er tilsluttet lækagedrænet og føres tilbage i 
doseringstanken, kan gas trænge ind i drevet og beskadige det. 

 Opfang lækagen i en opsamlingsbakke.

 Alternativt kan lækagen føres tilbage til doseringsbeholderen med
en gradient via en tragt. Tragten skal installeres med tilstrækkelig
afstand til lækageåbningen.

8.5  Hydrauliske tilkoblinger

8.5.1  Tilslutning af slangeklemmeforbindelse

Afhængig af slangens art (materiale, indvendig diameter og 
vægtykkelse) skal den passende slangetilslutning vælges for at sikre 
den maksimale trykbelastning. 

8.5.1.1  Størrelse 4/6 og  6/9

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

4/6 6/9

Fig. 9:  Klemmeforbindelse for mål 4/6 og 6/9 (inde- og yderdiameter i mm)

Udfør følgende arbejdstrin: 

1. Skær slangen (1) rent og nøjagtigt vinkelret på længden.

2. Anbring en tætning, der er egnet til doseringsmediet, mellem
forbindelsesdelen (5) og ventilen.

3. Skru forbindelsesdelen med koblingsmøtrikken (2) på
doseringspumpens ventil.

4. Træk koblingsmøtrikken (3) og klemringen (4) over slangen.

5. Skub slangen så langt som muligt ned på muffen.

6. Skub klemringen på tilslutningsdelens muffe og skru den fast på
møtrikken.

7. Fortsæt på samme måde, når du tilslutter doseringspumpens anden
ventil.

 Montage af klemmeforbindelse afsluttet

8.5.1.2  Størrelse 6/12

a

b

c

d

Fig. 10: Klemmeforbindelse  6/12 (Inde- og yderdiamerer i mm)

Slangeklemmeforbindelser i størrelse 6/12 er konstrueret med kun en 
møtrik. Den overtager fastspændingen af slangen på muffen på 
forbindelsesdelen og samtidig fastgørelsen på ventilen på 
doseringspumpen. 
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Führen Sie die folgenden Arbeitsschritte durch:

1. Skær slangen (1) rent og nøjagtigt vinkelret på længden.

2. Anbring en tætning, der er egnet til doseringsmediet, mellem
forbindelsesdelen (4) og ventilen.

3. Skub koblingsmøtrikken (2) og skæreringen (3) over slangen.

4. Tryk enden af slangen på tilslutningsdelen  Dette kan gøres
lettere, hvis indersiden af slangeenden er fugtet, eller tuden er let
smurt i kegleområdet. Mindst to tredjedele af slangen skal skubbes
på tilslutningsdelens gennemføring.

5. Skub skæreringen over slangen ind i området af keglen på
tilslutningsdelens gennemføring.

6. Skru koblingsmøtrikken på doseringspumpens ventil.

 Montage af klemmeforbindelse afsluttet

8.5.2  Tilslut indklæbningsforbindelse

a

b

Fig. 11:  Indklæbningsforbindelse

Udfør følgende arbejdstrin: 

1. Skær PVC-røret i længden.

2. Skub koblingsmøtrikken (1) på røret.

3. Lim klæbemuffen (2) på røret (følg producentens anvisninger for
klæbemidlet).

4. Skru koblingsmøtrikken på doseringspumpens ventil. Brug en
tætning, der er egnet til doseringsmediet.

 Oprettelse af indklæbningsforbindelse afsluttet

8.5.3  Tilslut gevindforbindelse

a

b

Fig 12: Gevindforbindelse

Udfør følgende arbejdstrin: 

1. Skær røret i længden.

2. Skær gevind (2) på rørenden.

3. Anbring møtrikken (1) på røret.

4. Forsegl gevindet. Når du vælger tætningsmaterialet, skal du overveje
dets modstand (materiale, temperatur, tryk).

5. Skru forbindelsesmøtrikken på doseringspumpens ventil. Brug en
pakning, der er egnet til doseringsmediet.

 Gevindforbindelse er tilsluttet

i Under normale forhold er det tilstrækkeligt at skrue 
hydrauliske forbindelser fast med hånden. Materialet kan dog 
sætte sig og forbindelsen kan svækkes. Skrueforbindelsen 
skal derfor strammes igen inden idriftsættelse. 

8.6  Hydraulisk tilbehør

De følgende kapitler er beregnet til at give dig et overblik over 
installationsmulighederne. 

Bemærk, at denne driftsvejledning ikke erstatter den respektive 
driftsvejledning, der følger med tilbehøret. De tilsvarende dokumenter, 
der følger produktet, gælder for disse sikkerhedsoplysninger og præcise 
installationsinstruktioner. 

8.6.1  Injektionssted

Hvis trykledningen fører ind i en hovedledning, anbefales installation af 
et injektionssted.

Injektionspunkter opfylder to væsentlige funktioner: 

 Dosering af mediet i en hovedlinje,
 Forebyggelse af tilbagestrømning i trykledningen ved hjælp af en

kontraventil.

Bemærkninger til montering: 

 Injektionspunkter i dobbelt kugledesign skal installeres lodret
nedenfra i hovedlinjen. Slangeindsprøjtningspunkter og
fjederbelastede indsprøjtningspunkter kan installeres efter behov.

 I tilfælde af doseringsmedier, der har tendens til at danne krystaller,
anbefales det, at de installeres i hovedledningen nedenfra. Dette
forhindrer luftbobler i at blive fanget.

 Nogle doseringsmedier har en tendens til at forurene
injektionsstedet, hvilket kan føre til blokeringer. I sådanne tilfælde
anbefales et injektionssted, der let kan fjernes og lukkes i forbindelse
med vedligehold.

8.6.2  Overløbsventil
Overløbsventiler opfylder vigtige sikkerhedsfunktioner for at beskytte 
doseringspumpen og de tilhørende ledninger og fittings. 
Doseringspumpen kan generere et multiplum af dets nominelle tryk. En 
blokeret trykledning kan få doseringsmediet til at slippe ud. 

Der kan opstå højt tryk, hvis: 

 Afspærringsventiler lukkes, selvom doseringspumpen kører,
 Línier stoppes til.

En overløbsventil åbner en bypassledning, når trykket er passende, og
beskytter således systemet mod skader forårsaget af for høje tryk.
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Bemærkninger om montering: 

 Røret til returnering af doseringsmediet fra overløbsventilen skal føre
tilbage til doseringstanken eller til en opsamlingsbakke.

 Trykket i doseringstanken må ikke være for højt, så det returnerede
doseringsmedium kan absorberes.

 Alternativt kan tilbageløbet foregå til sugeslangen ved
doseringspumpen. I dette tilfælde må der ikke være sugeventil eller
kontraventil i sugelangen.

 Overløbsventilen skal installeres så tæt på doseringshovedet som
muligt.

8.6.3  Trykholdeventil

En trykholdeventile er påkrævet, hvis: 

 der hersker stærkt svingende systemtryk,
 trykket på sugesiden er højere end på tryksiden, eller hvis injektion 

skal udføres i trykløse linjer.

I sådanne tilfælde vil unøjagtige doseringsresultater eller overdreven 
afgivelse forekomme uden en trykholdeventil. Den trykholdende ventil 
løser disse problemer ved at generere et defineret konstant modtryk. 

En trykholdeventil er muligvis ikke nødvendig, hvis der anvendes et 
slangeinjektionssted, og det resulterende modtryk er tilstrækkeligt. 

8.6.4  Pulsdæmper

Pulsdæmpere udfører følgende funktioner: 

 Dæmpning af pulserende strømningshastigheder til processer, der
kræver lave trykudsving.

 Reduktion af strømningsmodstanden i lange rørledninger.

Ved installation på sugesiden: 

 Dæmpning af accelerationskræfter og dermed mindskelse af slid på
doseringspumpen.

 Reduktion af kavitation (kollaps af væskesøjlen) på grund af kraftig
acceleration.

Imidlertid opfylder pulsationsdæmpere også vigtige sikkerheds-
funktioner, fordi de forhindrer, at der opstår tryktoppe, der kan få 
rørledningerne til at vibrere og revne. 

Dette problem kan opstå med: 

 Store amplituder af udsvingene,
 Lange rørføringer (intensiteten af pulsen øges med linjens længde
 Brug af stive rør i stedet for elastiske slanger.

Bemærkninger om montering: 

 Installationen skal finde sted i umiddelbar nærhed af det sted, hvor
tryktoppe skal dæmpes (umiddelbart foran sugeventilen eller
umiddelbart bag trykventilen).

 Pulsationsdæmperen skal installeres med et spjæld eller trykventiler
monteret bag dem. Dæmpningen af pulsationerne kan optimeres
yderligere ved at indstille ventilerne i overensstemmelse hermed.

 For at undgå unødvendige rørfriktionstab skal forbindelsesledningen
lægges lige og i overensstemmelse med pulsationsdæmperens
nominelle forbindelsesstørrelse.

 Større pulsationdæmpere og dem med slangetilslutninger skal
monteres separat.

 Rørledninger må ikke overføre mekaniske spændinger til
pulsationsdæmperen.

8.6.5  Primer / kontraventil

Det anbefales at bruge en primerventil hvis:

 doseringspumper med lavt leveringsvolumen pr. slag eller
indstillinger for kort slaglængde,

 store sugehøjder
 høj tæthed af mediet
 der bruges indledende sugning på grund af tørre ventiler og luft i

sugeledningen og doseringshovedet,
 doseringsanlæg med lange standsninger.

Yderligere fordele, ved brug af primeren:

 forhindring af kavitation i sugerøret,
 udgasning,
 visuel doseringskontrol i små mængder,
 udjævning af sugestrømmen.

8.6.6  Overvågning af nivau

Niveauovervågning af doseringsmiddeltilførslen på sugesiden for at 
forhindre, at beholderen suges tom og derfor kan genopfyldes i tide.

8.6.7  Dosering af suspensioner

Ved dosering af suspensioner skal doseringshovedet skylles 
regelmæssigt for at forhindre aflejringer. Til dette formål er en 
forsyningsledning til skyllemediet (vand) indbygget i installationen på 
sugesiden. 

8.6.8  Sugetrykregulator

En sugetrykregulator kan være påkrævet, hvis installationen på 
sugesiden af systemet har et varierende sugetryk eller indgangstryk: 

 Doseringspumper, der er monteret over doseringstankene, leverer
mindre, når tanken tømmes, fordi sugehøjden stiger.

 Doseringspumper, der er monteret under doseringstankene, leverer
mindre, når tanken tømmes, da det positive indløbstryk falder. 

Andre problemer, der kan opstå: 





Højere slitage på doseringspumpen som f.eks membranbrud på
grund af stærke kræfter, der virker på særligt høje tanke og
doseringsmedier med høje tætheder.
Doseringstanken tømmes i tilfælde af membranbrud eller rørbrud.

 Uacceptabelt høje kræfter i pumpegearet, der opstår, når doserings-
pumpen modtager doseringsmediet direkte fra trykledninger.

 Reduceret ydelse eller ødelæggelse af fittings på grund af kavitation
ved lange sugledninger.

Installationen af en sugetrykregulator bringer en metode til at løse 
ovenstående problemer. Sugetrykregulatoren åbnes af 
doseringspumpens sugetryk. Dette sikrer, at intet doseringsmedium kan 
flyde, hvis doseringspumpen ikke kører eller ikke kan frembringe et 
vakuum på grund af en brud på linien.

Bemærkninger om montering: 

 Når der anvendes en stor sugetrykregulator, skal der være en
pulsationsdæmper på sugesiden.
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9 Elektrisk installation

FARE

Livsfare på grund af manglende nødstopkontakt! 
I tilfælde af en elektrisk ulykke skal du være i stand til hurtigt at 
afbryde doseringspumpen fra lysnettet. 

 Installer en nødstopkontakt eller integrer doseringspumpen i
systemets sikkerhedskoncept.

BEMÆRK

Skader pga. forkert strømforsyning
Tilslutning til forkert strømforsyning vil beskadige doseringspumpen. 

 Overhold oplysningerne om strømforsyningen på typemærkatet.

BEMÆRK

Utilstrækkelig elektromagnetisk kompatibilitet 
Hvis doseringspumpen er tilsluttet en stikkontakt uden en tilsluttet 
beskyttelsesleder, kan strålings- og interferensimmuniteten i 
henhold til EMC-reglerne ikke garanteres. 

 Tilslut kun doseringspumpen til stikkontakter med en tilsluttet
beskyttelsesleder.

9.1  Principper
 Den elektriske forbindelse skal overholde lokale regler og

bestemmelser.

 Doseringspumpen skal tilsluttes en jordet stikkontakt.
 For at undgå forkert dosering efter endt proces, skal

doseringspumpen være elektrisk låst.
 Doseringspumpen må ikke betjenes ved at tænde / slukke for

netspændingen.
 Signalkabler må ikke lægges parallelt med strømledninger og

kraftledninger. Forsynings- og signalledninger skal lægges i separate
kanaler. Linieovergange skal foretages i en vinkel på 90 °.

9.2  Beskrivelse af tilslutningerne

Fig 13:  Terminaler 1 – 5

Pos. Indgang Tilslutningsterminal

1 Aktiverings indgang 1

2 Impulsindgang 2

2 Analog indgang 2

3 Indgang for niveau 3

5 Indgang for doseringskontrol 5

5 Indgang for membranbrud 5

Tab. 17:  Styringsindgange

Pos. Udgange Tilslutningsterminal

1
Suge-tilbagemelding, alternativ: 
Fejlmelder - optokobling-udgang 1

4 Fejlemelder - relæ -udgang 4

6 Strømudgang -

Tab. 18:  Styringsudgange

5

3

4

2

1

6
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9.2.1  Terminal 1

Terminal 1 har en optokoblerudgang og en skifteindgang. Optokobleren 
kan konfigureres som en suge-tilbagemelding eller som en fejlmelder. 
Terminaltildelingen og koblingsdataene er anført i nedenstående 
tabeller. 

Pin Funktion

Optokobler (Pin 1 og  2) max. 30 V DC, max. 5 mA

Aktiverings indgang (Pin 3 og 4) Potentialefri NC-kontakt eller 
NO-kontakt, frit 
programmerbar 

Tab. 19:  Tekniske data, teminal 1

Pin M12x1 
(A kodet)

Belægning Forbindelse Farve

1 Optokobler Kol-
lektor (+) 1

2

Brun BN

2 O p t o k o b l e r  
Emitter (-)

Hvid WH

3 Jord (GND) 3

4

Blå BU

4 Ekstern tænd/sluk Sort BK

Tab. 20:  Terminal 1

9.2.1.1 Suge-tilbagemelding

Ved udførelse af et sugeslag rapporterer doseringspumpen hvert udført 
slag til impulsindgangen til en anden doseringspumpe. På denne måde 
kan flere doseringspumper forbindes i netværk, og synkroniserede 
doseringsslag kan udløses. 

Suge-tilbagemeldingen kan f.eks. også bruges til at evaluere signalet i 
en PLC (slagoptælling ved batchdrift). 

Fig. 14:  Synkronisering af flere doseringspumper via slagsignaler og pulsstyring. 

9.2.1.2  Optokobler med fejlmelding

Når denne funktion er aktiveret, rapporterer optokobleren fejl i 
doseringspumpen til omverdenen. Meddelelsen kan f.eks. evalueres 
med en PLC. 

For at indstille funktionen fejlmelding på optokobler, se kapitel 10.6.3 
under menupunket "Fault reporting" på side 27. 

9.2.1.3  Aktiverings indgang

Doseringspumpen kan startes eller stoppes eksternt via 
aktiveringsindgangen. 

For at indstille funktionen vedrørende aktivering, se Kapitel 10.6.6 
„Indstille menupunktet „Release input“  på side 28.

9.2.2  Terminal 2

9.2.2.1  Analog indgang

Leveringshastigheden kan styres via et 0/4 - 20 mA signal via den 
analoge indgang. Leveringshastigheden reguleres via slagfrekvensen. 

 0/4 – 20 mA signal
 kan inverteres

 variabel
 modstand: 200 Ohm (pga. elektronisk sikring)
 potentialefri

For at indstille modus Analog input se side 37. 

Pin M12x1 
(A kodet)

Belægning Forbindelse Farve

1 - - Brun BN

2 (+)0/4 - 20 mA

3

2 Hvid WH

3 Jord (GND) Blå BU

4 - - - Sort BK

Tab. 21:  Terminal 2 -Analogindgang

9.2.2.2  Impuls indgang

Impulsindgangen muliggør styring af leveringshastigheden ved hjælp af 
impulser. Leveringshastigheden styres via slagfrekvensen og antallet af 
slag i doseringspumpen afhængigt af antallet af impulser og 
pulsafstanden. 

 potentialfrit kredsløb på stedet
 til potentialfri lukningskontakt, f.eks. en kontakt på vandmåler
 5 V DC forsyningsspænding (strøm gennem alle tilslutninger
begrænset til i alt max. 50 mA)

 pulslængde min. 6 ms

For at indstille modus  Pulseinput, se side 35.

Pin M12x1 
(A kodet)

Belægning Forbindelse Farve

1 Impuls 1

3

Brun BN

2 - Hvid WH

3 Jord (GND) Blå BU

4 - - - BK

Tab. 22:  Terminal 2 - Impulsindgang

Sort
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9.2.3  Terminal 3

9.2.3.1  Nivauindgang

Tilslutning til niveauovervågning af en doseringstank (f.eks. sugeledning 
med niveaukontakt). 

 5 V DC forsyningsspænding (strøm gennem alle tilslutninger
begrænset til i alt max. 50 mA)

 Foralarm og hovedalarm
 potentialfrit kredsløb
 Åbningskontakt NC, og åbningskontakt NO programmérbare

For at indstille funktionen Level input se 10.6.4 „Menupunktet 
„Level input““ på side 27.

Pin M12x1 
(A kodet)

Belægning Forbindelse Farve

1 Foralarm

3

2

1 Brun BN

2 Hovedalarm Hvid WH

3 Jord (GND) Blå BU

4 - - - Sort BK

Tab. 23:  Terminal 3

9.2.4  Terminal 4 

9.2.4.1  Alarmrelæ udgang

Fejl i doseringspumpen kan videresendes udefra via alarmrelæet. 

 Potentialfri skiftekontakt
 max. 250 V AC, 2,5 A hhv max. 30 V DC, 2,5 A

For at justere funktionen Alarm relay se Kapitel 10.6.3 
„Menupunktet „Fault reporting““på side 27.

Pin M12x1 
(B kodet)

Belægning Forbindelse Farve

1 H v i l e k o n t a k t
(N.C.)

1

2

4

Brun BN

2 Arbejdskontakt
(N.O.)

Hvid WH

3 - Blå BU

4 Skift Sort BK

Tab. 24:  Terminal 4

9.2.5  Terminal 5

9.2.5.1 Doseringskontrolindgang 

FLOWCON-flowføleren kan tilsluttes denne stikkontakt. Det valgfrie  
FLOWCON muliggør overvågning af doseringsmiddelets 
strømningsbevægelse efter et slag af doseringspumpen. 

 5 V DC forsyningsspænding (strøm gennem alle tilslutninger
begrænset til i alt maks. 50 mA).

For at indstille funktionen Dosing control  se side 31.

9.2.5.2  Indgang for membranbrud

Muliggører forbindelse med en lækagesonde i doseringshovedets flange 
for at overvåge mulige revner i membranen. 

 5 V DC forsyningsspænding (strøm gennem alle tilslutninger
begrænset til i alt maks. 50 mA).

For at indstille funktionen Diaphram rupture, se side 28.

Pin M12x1 
(A kodet)

Belægning Forbindelse Farve

1 - - Brun BN

2 Lækagesonde 2

3

Hvid WH

3 Jord (GND) Blå BU

4 - - Sort BK

Tab. 25:  Terminal 5
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9.2.6 Tilslutningsstik strømudgang 

Doseringspumpen videresender et analogt udgangssignal via den 
aktuelle udgangsforbindelse. Den aktuelle værdi af dette signal er 
proportional med visningen af leveringshastigheden. Ved 0% 
leveringshastighed er 0 eller 4 mA til stede. Ved 100% 
leveringshastighed er udgangssignalet 20 mA. 

Dette stik er ikke tilgængeligt på MEMDOS LP-Net. 

 0/4 – 20 mA signal
 Potentialfrit kredsløb
 Modstand: 500 Ohm

Pin M12x1 
(A kodet)

Belægning Forbindelse Farve

1 (+) 0/4 - 20 mA 1

4

Brun BN

2 - Hvid WH

3 - Blå BU

4 Analog (GND) Sort BK

Tab. 26:  Terminal strømudgang

9.2.7  Terminal til Ethernet (kun MEMDOS LP-Net)

Fig. 15:  Terminal til Ethernet

Styringen af slagfrekvensen og antallet af slag er muliggjort via 
netværksforbindelsen. Derudover kan alle fejlmeddelelser og 
statusmeddelelser transmitteres i den modsatte retning. 

Doseringspumpen har et netværksindgang i form af et M12x1-stik, 4-
polet, D-kodet. Lutz-Jesco GmbH tilbyder specielle twisted-pair 
netværkskabler i forskellige længder for at opnå en RJ-45-
stikforbindelse, der er typisk for Ethernet-netværk. For kabler fra andre 
producenter skal der vælges et kategori 3-kabel med 100 ohm 
impedans eller bedre. 

 Protokol modbus TCP/IP
 10 Mbit/s

For at indstille modus Network mode, se kapitel 11.2.5 
„Netværksmodus (kun MEMDOS LP-Net)“ på side 42.

Pin M12x1 
(A kodet

Belægning Forbindelse

1 TX+ Par 1

2 RX+ Par 2

3 TX- Par 1

4 RX- Par 2

- Afkærmning -

Tab. 27: Terminal Ethernet

9.2.7.1  Installation af et kabelforbundet netværk 

Bemærk under installationen: 

 Ethernet-netværksarkitekturen er stjerneformet. 100 m er den
maksimalt mulige kabellængde.

 Forskellige kabelkategorier (f.eks. Strømforsyning, datakabler og
følsomme kabler til måleformål) skal hver køres separat som et
bundt. Linjer skal krydse i en 90 ° vinkel.

 Der skal opretholdes en mindsteafstand på 10 cm mellem
strømkablet og dataledningerne, eller der skal indbygges en
metalskillevæg, eller dataledningen skal føres i et metalrør. Brug
separate kabelstøttesystemer, hvis det ikke er muligt.

 Brug kun afskærmede kabler og stik.
 Før kobberkabler uden for kabelstøttesystemer gennem plastrør.
 For høje eller for lave temperaturer fører til en lavere mekanisk og

elektrisk belastning eller skader.
 Datalinjer må kun udsættes for en defineret trækbelastning, da de

elektriske værdier eller dæmpningsværdier ellers ikke længere kan
garanteres.

 Undgå at skabe løkker, når du trækker kabler af kabeltromlen, såvel
som at trække den over skarpe hjørner.

 Udfør potentialudligning med kobberledninger, hvorved der skal
sondres mellem farlige og ikke-farlige områder.

 Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter påvirker
signaloverførslen og kan forstyrre elektroniske komponenter.



Fig 17:  Funktioner af multifunktionstasterne

I dette eksempel har den første tast fra venstre funktionen  Menu  den 
næste taste har funktion -, den tredje tast har funktionen + og  den 
fjerde tast har funktionen Stop.

Valgtasterne + og - såvel som   og har en indbygget 
gentagelsesfunktion, dvs. hvis tasten holdes nede, gentages valget.

Displayet reducerer lysstyrken 45 sekunder efter den sidste indtastning. 

To minutter efter den sidste indtastning springer controlleren tilbage til 
startvisningen for den valgte driftsform. 
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10 Betjening

10.1  Betjeningselementer i styringen

Fig. 16: Betjeningselementer på styringen

Nr. Forklaring

1 Grafikdisplay

2 Fire multifunktionstaster

Tab. 28:   Forklaring af betjeningselementerne på displayet

Doseringspumpen betjenes ved hjælp af fire knapper under displayet. 
Tildelingen af knapper varierer afhængigt af hvor du er i 
menustrukturen. Den respektive funktion af tasterne vises nederst på 
displayet: 

Manual mode

StopMenu - +

Liter
Day
    0%

0,00

i Doseringspumpen har ikke en ON / OFF-kontakt. Efter en 
strømafbrydelse starter doseringspumpen i den sidst valgte 
driftstilstand og konfiguration. 

10.2  Forklaring af menuen

Fig. 18: 

StartMenu - +

Liter
h

100%

Manual mode 

0,06

c d

e

f

g

h

a

Repræsentation af kontrollen i displayet 

Nr. Forklaring

1 Beregnet leveringshastighed (enhed pr. Minut, time eller dag) 

2 Ikon for doseringsstatus

3 Betegnelse af driftstilstanden

4 Ikon for nivauovervågning

5 Ikon for den valgte driftsart

6 Ikon for extern tænd / sluk

7 Variabel tildeling af de fire menutaster på doseringspumpen 

8 Bar for at vise slagfrekvens eller leveringshastighed 

Tab. 29:  Forklaring af menunavigationen 

10.3  Forklaring af menusymbolerne

10.3.1  Visning af doseringsstatus

Symbol Betydning

Membran i stilstand (intet doseringsslag) 

Membran i bevægelse (doseringsslag udføres) 

Tab. 30: Forklaring af menusymbolerne - Visning af doseringsstatus 

10.3.2  Niveau overvågning

Symbol Betydning

Doseringsbeholder er fuld

Doseringsbeholder på minimum (foralarm)

Doseringsbeholder er tom (alarm)

Tab. 31:  Forklaring af menusymbolerne - niveauovervågning 

b

a
b
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10.3.3  Driftsformer

Symbol Betydning

Manuel

Analog indgang

Impulsindgang

Batchdrift (Type Interval / Timer)

Netværlsdrift  (kun LP-Net)

Tab. 32:  Forklaring af menusymbolerne – Driftsformer

10.3.4  Aktiverings indgang

Symbol Betydning

Kontakt åben

Kontakt lukket

Tab. 33: Forklaring af menusymbolerne - aktiverings indgang

10.3.5  Frigivelseskode

Symbol Betydning

Beskyttet af frigivelseskode

Tab. 34: Forklaring af menusymbolerne - frigivelseskode

10.4  Menuindstillinger ved idrifttagelse

Doseringspumpen er automatisk i menuen Language (Menu 6.3)., 
efter at strømforsyningen er oprettet for første gang eller efter en 
nulstilling til fabriksindstillingerne 

Du kan nu indstille menusproget. 

Language

Deutsch
English

Back

6.3

OK↓
Fig 19:  Menu 6.3 Language

1. Vælg sprog via eller

2. Vælg tasten OK.
4	Doseringspumpen viser nu Menu 6: System setup,

3. Vælg tasten  Menu.
4	Doseringspumpen viser nu Menu 1: Main menu

4. Tryk tasten   Back.
4	Doseringspumpen viser startindstillingerne. Som standard er typen

Manual mode forvalgt og gemt med en slagfrekvens på 0% 
(= ingen dosering). 

StopMenu - +

Liter
h
0%

Manual mode

0,00
FIg. 20:  Start visning af doseringspumpen efter idriftsættelse

10.5  Hovedmenu

 Tryk tasten  Menu.
4	Pumpen viser nu Menu 1: Main menu

Venting

OK

1 Operating mode

       Scaling
Back ↓

Fig. 21:  Hovedmenu

Hovedmenuen viser alle de vigtigste funktioner i styringen af 
doseringspumpen: 

 Operating mode (Se kapitel 11.2 „Driftsformer“ på side 34),
 Venting (Se kapitel 11.1.1 „Udluftning af doseringspumpen“ på

side 33),

 Diaphram change (Se kapitel 12.4 „Udskrift membran“ på side
45),

 Restriction (Se kapitel 11.1.2 „Begræns leveringsmængde“ på side
34),

 Calibration (Se kapitel 11.1.3 „Kalibrering af doseringspumpen“
på side 34),

 System setup (Se kapitel  10.6 „Systemopsætning“ på side 26),
 Info (Se kapitel 10.7 „Informationer omkring doseringspumpen“ på

side 32).
 Messages (Se kapitel 10.8 „Meddelelser fra styringen“ på side

32).

10.6  Systemopsætning

I menupunktet System setup konfigureres alle generelle parametre for 
doseringspumpen, som ikke er afhængige af en driftstilstand. 

1. Tryk tasten   Menu.

2. Tryk knappen  eller  menupunktet System setup og tryk
derefter  OK.

4	Doseringspumpen viser nu punktet System setup 

Language
Date

Menu

6

Setup

Time

↓
Fig. 22:  Menu systemopsætning
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10.6.1  Menupunkt „Language“

1. Væg knappen eller  i menupunktet Language og tryk herefter
Setup.

Følgende står nu til rådighed

 English (Standard),
 Deutsch,
 Francais,
 Espanol,
 Portugues,
 Polish,
 Nederlands.

2. Vælg med knap eller   sprog og tryk derefter på knappen OK.

 	Sprog indstillet

10.6.2  Indstil menupunkt  „Units“

einstellenManual mode

Menu Start- +
100%

0,06 Liter
Day

Fig. 23:  Visning af enhedens leveringshastighed

1. Vælg med knap eller  menupunktet Units og betjen herefter
       Setup.

Følgende enheder er til rådighed:

 Liter / dag
 Liter / time
 USgal / dag (amerikansk gallon),
 USgal / time (amerikansk gallon),
 I.gal / dag (britisk gallon),
 I.gal / time (britisk gallon),
 ml / min

2. Vælg via tasten eller den ønskede enhed og betjen herefter
OK.

 	Enhed er indstillet

10.6.3  Menupunktet „Fault reporting“

Med fejlmeddelelsesfunktionen kan fejl i doseringspumpen rapporteres 
eksternt. Dette kan gøres ved hjælp af fejlmeddelelsesrelæet eller 
fejlmeddelelsesoptokobleren. Ved aktivering af alarmoptokobleren i 
menuen skiftes også relæet og kan bruges parallelt. 

Tilkobling se kapitel 9.2.4.1 „Alarmrelæ udgang“ på side  23 og  
kapitel 9.2.1.2 „Optokobler med fejlmelding“ på side 22.

eller1. Vælg via tasten   menupunktet Fault reporting og tryk
på knap  Setup.

Følgende muligheder står nu til rådighed:

 not active  (Standard),
 NO relay  (Lukker),
 NC relay (Åbner),
 Optocoupler N.O. (Lukker),
 Optocoupler N.C. (Åbner).

 Fejlmelding er indstillet.

10.6.3.1  Konfiguration af fejlrelæ  N.O.

Situation Fejlrelæ udgang
RelæSpændings

forsyning Fejl Pin 1/4 Pin 2/4

nej
nej lukket åben inaktiv

ja lukket åben inaktiv

ja
nej lukket åben inaktiv

ja åben lukket aktiv

Tab. 35:  Konfiguration relæ N.O.

Relæ N.C.

Situation Fejlrelæ udgang
RelæSpændings

forsyning Fejl Pin 1/4 Pin 2/4

nej
nej lukket åben inaktiv

ja lukket åben inaktiv

ja
nej åben lukket aktiv

ja lukket åben inaktiv

Tab. 36:  Konfiguration relæ N.C.

10.6.3.2  Konfiguration af fejlmelder-Optokobleren

i Optokoblingen skifter kun, når forsyningsspændingen 
tilføres 

Situation Udgang

Optokobler-
funktion Fejl Pin 1/2 (Terminal 1)

N.O
nej åben

ja lukket

N.C.
nej lukket

ja åben

Tab. 37:  Konfiguration af fejlmelder-optokobleren

10.6.4  Menupunktet „Level input“

Niveauovervågning af doseringsmiddeltilførslen på sugesiden med to 
alarmniveauer: Foralarm og hovedalarm. 

For tilkobling, se kapiel 9.2.3.1 „Niveauindgang“ auf Seite 23

1. Vælg med  eller  menupunktet Level input og tryk
derefter  Setup.

2. Vælg via tasten eller den ønskede indstilling og tryk herefter
OK.
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Følgende muligheder står til rådighed:

 not active  (standard indstilling),
 Alarm = contact (melder alarm hvis svømmerkontakten er

lukket.)
 Alarm = open (melder alarm, hvis svømmerkontakten er åben.)

2. Tryk knappen eller  den ønskede funktion og tryk herefter 
på  OK.

 	Nivauindgang indstillet

i Den valgte indstilling af niveauindgangen vises som et 
symbol i startdisplayet for hver driftstilstand. 

Konfiguration af „Niveaueindgang“ 

Status Visning
Display

Niveauindgang
Doserings
pumpe

Alarm = 
Lukket

Alarm = 
Åben

Beholder
fyldt

kører

Beholder
Minimum 
(Foralarm)

kører

Beholder
tom

(Hoved-
alarm)

stoppet

Tab. 38:  Konfiguration Niveauindgang

10.6.5  Menupunktet „Diaphragm rupture“

Doseringspumpen leveres valgfrit med en lækagesonde i 
membranblænde, der sender et signal til doseringspumpen i tilfælde af 
membranbrud og stopper den. 

For tilslutning, se „Indgang for membranbrud“ i kapitel 9.2.5.2.

1. Vælg med    eller  menupunktet Diaphragm rupture og 
tryk herefter Setup.

Følgende funktioner er tilgængelige: 

 not active (Systemstandard),
 Alarm = contact (rapporterer en alarm, når sensorudgangen er

lukket i 10 sekunder, indstilling for standard lækage sonder

hos Lutz-Jesco GmbH),
 Alarm = open (rapporterer en alarm, hvis sensorudgangen er

åben i 10 sekunder).

2. Vælg med knap  eller   den ønskede funktion og tryk herefter 
på  OK.

 	Membranbrud indstillet

10.6.6  Indstille menupunktet „Release input“

Mulighed for at starte eller stoppe doseringspumpen eksternt. 

For tilslutning, se Kapitel 9.2.1 „Terminal 1“ på side 22.

For at starte og stoppe doseringspumpen, se kapitel 11.3 „Ekstern tænd / 
sluk over aktiveringsindgang“ på side 42.

 menupunktet Release input og

Følgende muligheder står til rådighed:

 not active (Standard indstilling),
 Run = contact (aktiverer doseringspumpen, når begge kontakter

er lukket ),

 Run = open (aktiverer doseringspumpen, når begge kontakter er
åbne ).

2. Vælg med knap eller  den ønskede indstilling og tryk herefter 
på  OK.

 	Aktiveringsindgang indstillet

i Den valgte indstilling for aktiveringsindgangen vises som et 
symbol i startdisplayet for hver driftstilstand. 

10.6.7  Menupunktet „Dosing control“

FLOWCON (valgfrit tilbehør) til overvågning af doseringsmiddelets 
strømningsbevægelse efter et slag af doseringspumpen. 

For tilslutning, se„Doseringskontrolindgang“ i kapitel 9.2.5.1.

2. Vælg via knappen Mode : FLOWCON

3. Betjen  knap Stop.

4. Bejtjen knap Setup, for at indstille fejlslagene. I standardinstillingerne
er der sat 5. Det vil sige efter 4 fejlslag i pumpeenheden, vil der rejses
en alarm.

5. Vha af knapper + og  -  indstilles den ønskede mængde fejlslag:
0 - 100 fejl.

6. Bejten knap  OK.

7. Betjen knap   Back.

ü 	Dosieringskontrollen er indstillet

1. Vælg med knap      eller
herefter på    SETUP

1. Vælg med   eller  menupunktet  Dosing control  og 
tryk herefter Setup.
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10.6.8  Aktiver frigivelseskoden

Er  Release code aktiveret, er enheden spærret for indtastninger. 
Indstillinger kan først laves, når der er indtastet en korrekt kode til 
frigivelse. 

ADVARSEL

Forbrændinger eller ætsninger fra doseringsmedier! 
Hvis frigivelseskoden er aktiveret, spærres doseringspumpen i drift. 
En startet doseringspumpe kan kun stoppes via strømforsyningen 
uden at indtaste frigivelseskoden. I ugunstige tilfælde, hvis 
frigivelseskoden er blevet aktiveret ved en fejltagelse eller glemt af 
brugeren, kan doseringspumpen ikke stoppes i god tid, og der kan 
opstå personskader. 

ð Installer en nødstopkontakt eller integrer doseringspumpen i
systemets sikkerhedskoncept.

Release code kan have en værdi fra 0001 til 9999, efter ønske.

1. Tryk knappen         eller    på menupunktet Release code og tryk
herefter  Setup.

4	Doseringspumpen viser nu menu Menu 6.10 
Freigabecode an.

Release code

4  3  2  1  Off

6.10

Back   - +  Next
Fig. 24:  Frigivelseskode

2. Tryk knappen  + og   - , så den første cifferværdi bliver sat mellem
0 og 9. Efterfølgende skal du trykke   Next.

3. Fortsæt ligeså med de resterende cifre, som beskrevet i punkt
nummer 2

4. Vælg det sidste punkt  Off  und tryk herfefter knap  +.

5. Betjen knap  back.
4	Release code er nu aktiviteret. Doseringspumpen viser nu det

tilhørende symbol.

Liter
Day

   0.0%

Manual mode 

0,00
 

Fig. 25:  Opstart med frigivelseskode aktiveret

ü 	Frigivelseskode er aktiveret

10.6.8.1  Indtast frigivelseskoden

Såsnart en staste bliver trykket, skal Release code indtastes. Når 
du har indtastet de korrekte oplysninger, har du 120 sekunder til at 
betjene doseringspumpen. Når de 120 sekunder er gået, skal Release 
code indtastes igen, selvom der i øjeblikket foretages en indtastning 
(indstillinger i menuerne er udelukket fra dette). 

Release code

4  3  2  1

OK - +  Next

8.1

Fig  26:  Indtast frigivelseskode

1. Tryk knappen  + og    - så den første cifferværdig bliver sat mellem
0 og 9. Efterfølgende skal du trykke   Next.

2. Fortsæt ligeså med de resterende cifre, som beskrevet i punkt
nummer 1

3. Efter endt indtastning, betjen herefter  OK.
Hvis indtastningen er korrekt, viser doseringspumpen startskærmen.

i Hvis du har glemt koden, bedes du kontakte producenten. 

ü Frigivelseskode er indtastet

10.6.8.2  Deaktiver frigivelseskoden

eller
1. Betjen knap Menu.

2. Bejtjen knap 
knappen OK.

3.

 og find punktet System setup vælg 

menupunktet Release code og vælgBetjen knap    eller
knappen Setup.

4. Bejten knap Next   indtil On vises

5. Betjen knap  -.

6. Bejten knap Back.

ü 	Frigivelseskoden er deaktiveret

10.6.9  Aktiver sikkerhedskoden

Beskytter menuen Systemsetup imod uautoriseret adgang. 

Punktet Safety code kan indstilles frit fra 0001 til 9999, alt efter 

ønske.

1. Tryk på knappen     eller  menupunktet Safety code og tryk
herefter  på  Setup.

4	Doseringspumpen viser nu menu 6.11 Safety code.

Safety code

1  2  3  4  Off

6.11

Back   - +  Next
Fig. 27:  Sikkerhedskode

2. Tryk tasterne   + eller- og vælg en værdi mellem 0 og 9 for det første
ciffer og tryk herefter knappen     Next.
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3. Fortsæt som beskrevet under punkt 2 for de resterende cifre i
displayet.

4. Vælg det sidste punkt Off og tryk herefter på tasten +.

5. Betjen knap  Back.
Safety code er nu aktiveret. Den skal nu indtastes såfremt

man ønsker adgang til System setup.

ü 	Sikkerhedskode er aktiveret

10.6.9.1  Indtast sikkerhedskoden

Safety code

1  2  3  4

OK 

8.2

- + Next
Fig. 28:  Indtast sikkerhedskoden

1. Tryk tasterne   +  og -  og sæt en værdi for det første ciffer i
displayet, som koden og tryk herefter  Next.

2. Fortsæt som beskrevet under punkt 1 for de resterende cifre.
Fortsæt alle cifre igennem.

3. Afslut herefter alle indtastninger med   OK.
4	Efter korrekt indtastning vises nu menuen System setup

ü 	Sikkerhedkoden er indtastet

i Hvis du har glemt koden, bedes du kontakte Lutz-Jesco 
GmbH. 

10.6.9.2  Deaktiver sikkerhedskoden

eller  menupunktet System setup og tryk
1. Tryk tasten   Menu

2. Vælg med knap
herefter  OK.

3. Indtast herefter den den korrekte sikkerhedskode og tryk på     OK.

4. Vælg med knap eller  menupunktet Safety code og
tryk herefter Setup.

5. Tryk tasten   Next   indtil On vises

6. Tryk tasten   -.

7. Tryk tasten   Back.

ü 	Sikkerhedskode deaktiveret

10.6.10  Menupunktet „Factory setup“

Nulstilling af indstillingerne for styringen af doseringspumpen til 
fabriksindstillingerne. 

1.  menupunktet Factory setup og trykVælg med knap    eller 
herefter på Setup.

2. Betjen knap  OK.
4	Doseringspumpen viser nu Language (Menu 6.3) .

ü 	Doseringspumpen er nu sat tilbage til fabriksinstillinger.

10.6.11  Menupunktet „User Setup“

Dette menupunkt giver dig mulighed for at gemme dine indstillinger til 
doseringspumpen. 

10.6.11.1  Gem egne indstillinger

 eller 1. Tryk knappen
herefter  Setup.

2. Tryk knappen eller

 ,vælg punktet User setup og tryk 

for Save og tryk på knappen     OK.

ü 	Egne indstillinger er gemt

10.6.11.2  Hent egne indstillinger

eller1. Tryk knappen
herefter  Setup.

2. Tryk knappen eller

, vælg punktet User setup og 

tryk ,vælg Load og tryk       OK.

ü Egne indstillinger er hentet

10.6.12  Indstil menupunktet „Current output“

Dette menupunkt giver dig mulighed for at indstille det analoge 
udgangssignal til den aktuelle udgangsforbindelse. 

For at se tilslutningen, se  „Tilslutningsstik strømudgang“ på side 24.

1. Vælg knappen        eller 
tryk herefter  Setup.

2. Vælg knappen   eller 

  nu menupunktet Current output 

og   for en af de følgende muligheder:

 Off (Fabriksindstilling)
 0...20 mA
 4...20 mA

ü 	Strømudgang indstillet

i Sæt funktionen på  Off, for at spare energi, såfremt 
udgangen ikke anvendes.

10.6.13  Menupunktet „IP Address“ (kun LP-Net)

Dette menupunkt giver dig mulighed for at indstille netværksadressen. 
Adressen angives af den lokale netværksadministrator. Et undernet, en 
proxy eller en gateway kan ikke oprettes. 

1. Vælg knappen eller   menupunktet IP Address og tryk her
på   Setup.

2. Fastlæg med    + og   - en værdi fra 001 til 255 for det første tal i IP
adressen og betjen herefter på knappen    Next.

3. Fortsæt med de resterende 3 felter, indtil alle felter i IP adressen er
blevet udfyldt.

4. Betjen knap  Back.

ü 	IP Adresse indstillet
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10.6.14  Menupunktet „Dosing control“

Med FLOWCON LP2 som valgfrit tilbehør overvåges doseringsmidlets 
strøm efter hvert slag i doseringspumpen. 

 Se kapitel 9.2.5.1, for at se tilslutning af FLOWCON .

Overhold betjeningsvejledningen til FLOW-CON LP2 flowmåler. Den
indeholder instruktioner til betjening med MEMDOS LP
doseringspumpen.

10.6.15  Menupunktet „Time“

1. Vælg med knap  eller  menupunktet Time og tryk herefter
Setup.

2. Juster herefter + og   - for at vælge timetallet og tryk på  knappen
Next

3. Tryk knappen  +   og  - for at vælge minuttallet.

4. Tryk tasten   Back.

ü 	Klokken er justeret

10.6.16  Menupunket „Date“

1. Tryk knappen  eller  for at vælge Date og tryk derefter på 
Setup.

2. Tryk knappen  +  og  - for at indstille den ønskede dag og tryk
Next.

3. Tryk knappen   + og   - for at indstille den ønskede måned og tryk
Next.

4. Tryk knappen  + og   - for at indstille det ønskede år og tryk
Next.

5. Tryk knappen   + og   - for at indstille den ønskede ugedag.

i Ønskes driftmodus Batch mode på doseringspumpen 
MEMDOS LP, skal man ligeledes huske at stille ugedagen.

6. Tryk tasten   Back.

ü 	Dato er justeret
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10.7 Informationer omkring doseringspumpen

I menupunktet Info kan man læse mange forskellige slags 
informationer omkring pumpen.

1. Tryk tasten   Menu

2. Vælg vha knap    eller   menupunket Info og tryk herefter på OK.
4	Doseringspumpen viser nu menu 7.1 Info 1

Info 1
Strokes/ Min.            180
Capacity            3.80 l/h
Calibration           3.80 l/h

Menu

7.1

Next
Fig 29:  Display menu Info 1

3. Tryk gentagne gange       Next  , for at komme til følgende Info
menuer

Informationsmenuerne viser følgende oplysninger:

Menu Informationer

Info 1  Maksimale slag / minut
 Maksimal kapacitiet i l / time.
 Kalibreret kapacitiet i l / time.

Info 2  Slagvolumen med fabriksindstilling i ml
 Slagvolumen efter kalibrering i ml

Info 3  Driftstid i timer
 Samlede antal slagbevælgelser

Info 4  Software version og dato for seneste version
 Artikelnummer
 Serienummer

Info 5  Aktuel værdi ved den analoge indgang i mA
 Dato og klokkeslet

Info 6 
(kun LP-Net)

 MAC Nummer
 IP Nummer

Info 7 Tildeling af tilslutningsstik 1 

Info 8 Tildeling af tilslutningsstik 2

Info 9 Tildeling af tilslutningsstik 2 og 3 

Info 10 Tildeling af tilslutningsstik 4 

Info 11 Tildeling af tilslutningsstik 5 

Tab. 39:  Forklaring af menuen

4. Betjen knap  Menu, for at forlade Info menuen.

ü 	Informationerne blev vist.

10.8  Meddelelser fra styringen

Fejlmeddelelser fra doseringspumpen logges med dato, klokkeslæt og 
fejlkode. 

For en liste over alle mulige fejlmeddelelser og deres betydning, se 
"Fejlanalyse"> "Liste over fejlbetegnelser på styringen" (side 50). 

Fig. 30: 

Messages

Menu

10

↓   Delete↓

01.02.2012 - 14.32   #09 
Manual stop

14:39:50

 Visning af fejl

Følgende symboler anvendes

Symbol Betydning

Symbol for en begivenhed 

Symbol for begyndelsen af en besked 

Symbol for enden af en besked 

Tab. 40: Forklaring af menusymbolerne – Fejlmeddelelser

eller   , for menupunktet Messages og tryk herefter

1. Tryk tasten  Menu.

2. Vælg knappen
på  OK.

3. Tryk gentagne gange       eller   ,  for at læse de fejlmeddelelser der 
kommer frem og er opstået i kronologisk orden.

4. Tryk tasten   Menu,   for at forlade Messages .

Slet kontrolmeddelelser 

1. Tryk tasten   Menu

2. Vælg via knap   eller   menupunktet Messages og tryk på
  OK.

3. Tryk tasten   Delete.

4. Tryk atter tasten        Delete.

ü 	Meldingerne er blevet slettede
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11 Drift

BEMÆRK

Overophedning af motoren 
Hvis ventilatordækslet er demonteret eller defekt, kan motoren ikke 
køles tilstrækkeligt. 

ð Inden doseringspumpen startes, skal du sikre dig, at
motorblæserdækslet er installeret og fungerer fuldt ud.

11.1  Idriftsættelse af doseringspumpen

i Ved den første opstart anbefales det at bruge vand som 
doseringsmedium for at kontrollere systemets tæthed og 
doseringspumpens funktioner. Kontroller dog på forhånd, om 
der kan være uønskede reaktioner mellem det aktuelle 
doseringsmedium og vand. 

Forudsætnnger:
ü Doseringspumpen blev monteret og installeret i henhold til kapitlet

"Montage af pumpen", kapitel "Hydraulisk installation" og kapitlet
"Elektrisk installation".

ü Alle mekaniske fastgørelser er kontrolleret for tilstrækkelig
bæreevne.

ü Doseringshovedskruerne blev strammet med det korrekte moment.
ü Alle hydrauliske dele er kontrolleret for tilstrækkelig tæthed og

korrekt flowretning.

ü Pumpen er forberedt, jævnfør kapitel 10.4 „Menuindstillinger ved
idrifttagele“ på side 26..

@	Gearolie med viskositet ISO-VG460 (hhv. SAE 140).

Fig. 31:  Oliepåfyldning på pumpen

Udfør følgende arbejdstrin: 

1. Skru skrueproppen (1) af olieindtaget (3), og fjern tætningsringen (2).

2. Fyld olieindtaget med olie. Kontroller samtidig oliestanden i
olieglaset (4). Olieniveauet skal nå op til midten af glasset

Følgende påfyldningsmængder er påkrævet: 

MEMDOS LP Mængde

4 - 80, 150 0,25 l

110, 160 - 1010 0,75 l

Tab. 41:  Mængder

3. Indsæt tætningsringen, og skru skrueproppen ind i olieindtaget.

4. Udluft doseringspumpen.

5. Begræns om nødvendigt doseringspumpens leveringshastighed.

6. Kalibrér doseringspumpen.

7. Vælg en drifttsform og start doseringspumpen i henhold til
instruktionerne i kapitlet 11.2 „Driftsformer“ på side 34.

ü 	Doseringspumpen er sat i drift

11.1.1  Udluftning af doseringspumpen

Under den første opstart, eller hvis der er mistanke om gasbobler, skal 
doseringshovedet udluftes for at forbedre pumpens ydeevne. Til dette 
formål har MEMDOS LP udluftningsfunktionen, som gør det muligt for 
doseringspumpen at levere den største slaglængde for at fylde eller 
udlufte linjerne og doseringshovedet. 

Udfør følgende arbejdstrin: 

eller  for menupunktet Venting og tryk herefter

1. Tryk tasten   Menu

2. Vælg knappen
på  OK.

3. Tryk tasten  Start og hold knappen nede.
4	Doseringspumpen begynder nu at pumpe med højeste ydelse

4. Tryk tastenStart, og hold den trykket, indtil man ser en kontant
leveringsmængde.

ü 	Doseringspumpe er udluftet

1

3

2

4
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11.1.2  Begræns leveringsmængde

Med funktionen Restriction kan doseringspumpen tilpasses 
fleksibelt til de forskellige driftsomstændigheder. Undertiden sker det, at 
der blev valgt en for stor model af en doseringspumpe i 
planlægningsfasen. For at holde risikoen for overdosering så lav som 
muligt, kan leveringshastigheden begrænses. 

Den reducerede tilførselshastighed gælder for alle driftsformer for 
doseringspumpen. Indstillingen bevares, selv efter at strømforsyningen 
er afbrudt. Hvis doseringspumpen er kalibreret, vedrører den 
procentvise begrænsede leveringshastighed det faktiske output. 

Udfør følgende arbejdstrin: 

 eller  menupunktet Restriction  og tryk 

1. Tryk tasten   Menu.

2. Vælg med knap
herefter  OK.

3. Betjen knapper + og  - for at indstille den ønskede ydelse l/h.
Tryk herefter på OK.

4	Bjælken, som viser ydelsen, deles nu op i to dele.

Menu - + Stop

Liter
h

 75.0%

Manual mode 

90,0
   

Fig. 32: Display med reduceret ydelse

Bjælkerne har følgende betydning:

Bjælke Betydning

top
Begrænset leveringshastighedsværdi (andel af 
leveringshastigheden i fabriksindstillingen) 

bund
Nuværende leveringshastighed i procent af den 
begrænsede leveringshastighed 

ü 	Ydelsen er begrænset

i For at annullere begrænsningen skal du indstille 
 Restriction til 0 eller den maksimalt tilladte værdi.

11.1.3  Kalibrering af doseringspumpen

Afhængigt af det anvendte doseringsmedium og det eksisterende 
afgivelsestryk skal de teoretiske og faktisk målte 
afgivelseshastigheder koordineres med hinanden. Dertil anvendes 
funktionen Calibration.

Forudsætning for handling: 

ü Systemkomponenterne på doseringspumpens trykside er korrekt
installeret og er klar til drift.

Udfør følgende arbejdstrin: 

1. Fyld en kalibreringsbeholder med doseringsmediet.

2. Hold enden af doseringspumpens sugeledning i
kalibreringsbeholderen.

3. Udluft doseringspumpen.

4. Tryk tasten   Menu.

5. Vælg knapperne eller  for menupunket Calibration og tryk på
knappen OK.

4	Doseringspumpen viser nu Menu 5 Calibration.

Calibriation

Capacity 100 %

5

StartMenu - +
Fig. 33:  Menu 5 Calibration

6. Via knapperne + og   -  angives den procentel af ydelsen, hvorved
kalibreringen skal gennemføres. Området i denne funktion kan angives
10 % –100 %.

7. Tryk tasten  Start.
4	Doseringspumpen begynder at arbejde og viser antallet af

antal slag.

8. Vælg hereferFinish, såsnart en brugbar, aflæsbar værdi er nået
i beholderen.

4	Doseringspumpen stopper og viser den teoretiske mængde. 
Mængden er i ml.

5.3 Calibration
Capacity              5.67ml 
Adjustment        +0.0%
Menu - + OK

Fig. 34:  Menu 5.3 Kalibrering

9. Aflæs den faktiske leveringshastighed på kalibreringsbeholderen, og
korriger med tasterne   + og   - for den viste værdi. Indstillinger:
-50 % til +100 %

10. Tryk tasten   OK.

ü 	Doseringspumpe kalibreret

11.2  Driftsformer

Doseringspumpen har følgende driftsformer: 

 Manual operation  - Manuel justering af leveringshastigheden.
 Pulse input - Kontrol af slagfrekvensen og antallet af slag,

afhængigt af antallet af impulser og pulsafstanden.

 Analog input - Styring af leveringshastigheden via et 0/4 - 20 mA
signal.

 Batch mode - Kontrol af leveringshastighed og leveringshastighed
via manuel start, en ekstern impuls, med intervaller eller på bestemte
tidspunkter i forskellige tilstande.

 Network mode (kun MEMDOS LP-Net) - Kontrol af
slagfrekvensen og antallet af slag via et netværk.
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11.2.1  Manuel drift

11.2.1.1  Vælg driftsart 

1. Tryk tasten    Menu.

eller   og marker Operating mode og tryk 

eller    og marker Manual mode . Tryk

2. Vælg knappen
på  OK.

3. Vælg knappen
knappen OK.

4	Doseringspumpen viser startvisningen af driftstilstanden 
Manual mode 

StopMenu - +

Liter
 day
    0%

Manual mode 

0,00
Fig. 35:  Startvisning ved manuel kontrol

11.2.1.2  Start doseringspumpen

1. Tryk tasten   +,  for at øge slagfrekvensen med 0,1 %
4	Doseringspumpen starter doseringen med det samme.

Leveringshastigheden beregnes automatisk og vises på 
displayet. 

2. Via knapperne +   og  - sættes den ønskede slagfrekvens.

ü 	Doseringspumpen starter

11.2.1.3  Stop doseringspumpen

è 	Tryk tasten Stop.
4	Signalet "Stop" vises og tasten   Stop bliver til Start.

Tryk  Start, for at genstarte pumpen

ü 	Doseringspumpen er stoppet

i Trykker man Menu stopper man IKKE doseringen! Pumpen 
stopper kun, når du skifter til en anden driftstilstand. 

11.2.2  Impulsindgang

Driftsformen Pulse input sæt te r  slagfrekvens og antal slag for 
doseringspumpen, styres afhængigt af antallet af impulser og 
pulsafstanden ved pulsindgangen (se kapitel 9.2.2.2 "Impuls indgang" 
på side 22). 

11.2.2.1  Vælg driftsform

1. Tryk tasten   Menu.

2. Via knapperne eller  vælges  Operting mode og tryk
på  OK.

3. Via knapperne  eller  vælges  Pulse input og tryk herefter
knappen       OK.

4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af parametrene 
og denne driftsform (Menu 3.31).

Pulse imput
1 pulse = 1 stroke
Memory = 1 stroke

Menu  Mode 

3.31

OKSetup
Fig. 36:  Parametre og driftsform

4. Tryk tasten   OK.
4	Doseringspumpen viser startvisningen af driftstilstanden

Pulse input 
Pulse input

Menu Reset Start

Liter
Day
   0%0,00

Setup
Fig.  37:  Opstart ved impulsindgang

11.2.2.2  Vælg type

Følgende typer står til rådighed ved Pulse input

Type Beskrivelse

Strokes
Transmission og reduktion af antallet af 
impulser sammenlignet med antallet af slag 

Delivery rate Formidling af en fast leverings pr. Impuls 

Water meter Betjening på en kontaktvandmåler 

Tab. 42: Forklaring af impuls typerne

i Den aktuelt aktive type (On) er vist bag med menupunktet. 
Som standard er Strokes valgt: Strokes (On).

1. Tryk tasten   Setup.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af

parametrene i denne driftsform (menu 3.31).

2. Tryk tasten  Mode.

3. Vha knapperne    eller  vælges et modus og betjen så   OK.

4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af
parametrene i denne driftstilstand (Menü 3.31).

4. Tryk tasten   OK.
4	Doseringspumpen viser startvisningen af driftstilstanden

Pulse input.
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11.2.2.3  Typer af input af impulser

De parametre, der kan indstilles, er forskellige for hver type. 

Slag

Indgangstypen Strokes tilbyder forskellige typer indstillinger:

Parameter Forklaring

Strokes p
pulse

Definerer det krævede antal slag, som 
doseringspumpen udfører pr. Impuls. 
Slagfrekvensen bestemmes dynamisk baseret på 
tidsintervallet mellem de sidste to impulser.

Slagfrekvens = antal slag / pulsafstand 
Fabriksindstillinger: 1 slag
Indstillingsområde: 1 - 999 slag 

Pulses p
Stroke

Definerer det krævede antal impulser, der skal 
være til stede ved indgangen for at udløse et 
slag.
Fabriksindstilling: 1 puls
Indstillingsområde: 1 - 999 impulser 

Stroke buffer Alle de slag, der stadig skal udføres, gemmes i 
slagtilfældets hukommelse. Hvis der er indstillet 
en slag-multiplikation, gemmes alle slag, der 
tilhører en puls, i slag-hukommelsen. Antallet af 
slag i slaghukommenlsen øges med hver puls; 
det aftager med hvert slag, der udføres. 
Slaghukommelsens grænse skal øges for at 
gemme impulsanmodninger, der stadig 
ankommer under udførelsen af slagene fra 
den tidligere impulsanmodning. Hvis antallet af 
krævede slag overstiger slagakkumulatoren, 
vises fejlmeddelelsen "Stroke buffer 
maksimum". Fabriksindstilling: 1 slag
Indstillingsområde: 1 - 999 slag 

Tab. 43:  Konfiguration af modus

i Anvendes en pulsmultiplikation skal slag-hukommelsen også 
hæves manuelt. Ellers kan konfigurationen ikke bekræftes 
gennem  OK. 

Parametrene Stroke per pulse og Pulses per stroke kan 
konfigureres samtidigt for at definere et nøjagtigt antal slag for et antal 
pulser. Slagfrekvensen bestemmes dynamisk på basis af tidsintervallet 
mellem de sidste to impulser. 

For eksempel:

Hvis  „7 Stokes per pulse“ und „3 Ipulses per stroke“ er sat op, udfører 
doseringspumpen 7 slag per 3 indgangnsimpulser.

Mængde

Leveringshastigheden for pulsindgangstypen OUTPUT giver følgende 
konfigurationsindstillinger: 

Parameter Forklaring

Delivery rate Definerer den leverede tilførsel pr. Impuls, målt i 
ml. Leveringshastigheden beregnes ud fra det
givne slagvolumen af doseringspumpen efter
kalibrering og det automatisk beregnede forhold
mellem antal slag og antal pulser.
Værdien i parentes på displayet viser antallet af
slag og impulser (antal slag / antal impulser).

Stroke buffer Se „Strokebuffer“ ved typen „Strokes“ på 
side 36.

Tab. 44:  Konfiguration af leveringsmængde

i Leveringshastigheden afhænger af doseringspumpens 
leveringstryk. Doseringspumpen skal kalibreres for at få vist 
korrekt leveringshastighed. 

Vandmåler

Impulsindgangen Watermeter giver følgende muligheder:

Parameter Forklaring

Delivery rate Du kan angive leveringshastigheden pr. Impuls i 
enhederne liter (ml), dele pr. Million (ppm) og 
procent (%). Når du har valgt enheden, kan du 
indstille værdien.
Angiver den påkrævede doseringshastighed for 
doseringspumpen pr. kubikmeter (m3) 
strømningshastighed for vandmåleren, angivet i 
ml. Værdien svarer til strømningsmængden pr.
Impuls.
Da doseringspumpen udelukkende styrer
tilførselshastigheden via slagfrekvensen, er det
nødvendigt med en timing mellem
vandmålerpulsen og doseringspumpens slag.
Værdien i parentes på displayet viser antallet af
slag, der udløses pr. antal impulser fra
vandmåleren. (Antal slag / antal impulser).
Fabriksindstilling: procent

Stroke buffer Se „Strokebuffer“ ved typen „Strokes“ på side 
36.

ml/pulse Definerer strømningshastigheden for 
vandmåleren pr. impuls målt i ml.
Fabriksindstilling 100 ml / puls 

l/pulse Definerer strømningshastigheden for 
vandmåleren pr. Impuls målt i l. 

m3/pulse Definerer strømningshastigheden for 
vandmåleren pr. impuls målt i m3. 

Maximum Definerer den maksimale strømningshastighed 
for vandmåleren målt i m3 / time 
Fabriksindstilling: 0,2 m³ / time. 

Tab. 45:  Konfiguration af vandmåleren
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Parameter Forklaring

Concentration Definerer koncentrationen af doseringsmidlet. 
Disse oplysninger er nødvendige for pumpning i 
henhold til ppm og perc.
Fabriksindstilling: 100% 

Duration Kontinuerlig drift eller dosering styret af 
vandmåleren.
Fabriksindstilling: Til 

Batch Batchdosering styres af vandmåleren. 

Tab. 45:  Konfiguration af vandmåleren

i Værdierne Duration und Batch bliver kun vist, hvis 
leveringen angives i ppm eller pct.

Doseringspunpen anvender værdier på baggrund af vandmåleren (ml/
Impulse., l/Impulse oder m3/Impulse) og den leverede 
doseringsmængde. Slagfrekvensen beregnes herudfra. Hvis 
doseringspumpens maksimale tilførselshastighed overskrides, og når 
pulssekvensen er for hurtig, vises en advarselsmeddelelse. 

i Modstridende parameterindgange vises, når du prøver at 
gemme (Menu 3.41). Aktivering af driftstilstand er ikke mulig 
uden yderligere korrektion af parametrene. 

11.2.2.4  Konfigurations af driftsformen impulsindgang.

1. Tryk tasten   Setup.
4	Doseringspumpen viser den nuærende konfiguration. Se (Menu 
3.31).
2. Tryk tasten   Setup.

3. Vælg tasterne eller  en parameter der skal rettes og tryk herefter 
OK.

4. Forøg værdien med+ , og formindsk selvsamme værdi med
knappen -

5. Tryk tasten   OK.
4	Doseringspumpen viser nu den nærværende indstilling for

den gældende driftsform (Menu 3.31).
6. Tryk tasten   OK.

4	Doseringspumpen viser nu startdisplayet for driftsformen
Pulse mode

11.2.2.5  Start doseringspumpen

Forudsætninger:

ü Doseringspumpen er blevet justeret jævnfør kapiel 9.2.2.2
„Impuls indgang“ på side 22.

1. Tryk tasten  Start.

2. Send en puls til doseringspumpens pulsindgang.
 4	Pumpen begynder med det samme at levere.

Ydelsen bliver automatisk beregnet og vist på displayet.

ü 	Doseringspumpe er startet

11.2.2.6  Stop doseringspumpen

è 	Tryk tasten Stop.

ü 	Doseringspumpen er stoppet

11.2.2.7  Slet slag-hukommelse

è 	Tryk tasten Reset.
4	Alle afventende slag i slag-hukommelsen slettes.

Doseringspumpen stopper, men er aktiv og afventer det 
næste impuls

ü 	Slag-hukommelse slettet

11.2.3  Analog indgang

Via driftsformen Analog input styrer et eksternt 0/4 – 20 mA signal 
analog indgangen (Se kapitel „Terminal 2“ på side 22). Dette styrer 
efterfølgende slag frekvensen.

11.2.3.1  Vælg driftsform

1. Tryk tasten   Menu.

eller

eller

  for at vælge Operation mode  og  tryk

 , for at vælge Analog input  og

2. Vælg tasterne
på  OK.

3. Vælg tasterne
tryk tasten   OK.

4	Doseringspumpen virser konfigurationen af nuværende 
driftsform (Menu 3.21).

Fig  38: 

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

OKSetup

3.21

Menü  
Driftsformens parametre

4. Tryk tasten   OK.
4	Doseringspumpen viser nu startdisplayet for driftsformen

Analog input

Fig. 39: 

Analog input

Menu Start

Liter
Day
   0%0,00

Setup
Opstart ved analogindgang

11.2.3.2 Indstil signalformen

Du har mulighed for at indstille et 0 - 20 mA eller et 4 - 20 mA signal 
som signalform.

1. Tryk tasten   Setup.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af parametrene

  i denne driftstilstand
2. Tryk tasten   Setup.

eller  vælges punktet 0/4..20mA og tryk 3. Med tasterne
på  Setup.

4. Tryk tasten  Mode, for at indstille  0 – 20 mA eller  4 – 20 mA
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5. Tryk tasten   OK.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af

  parametrene denne driftstilstand (menu 3.21).
6. Tryk tasten   OK.
4	Doseringspumpen viser startvisningen af driftstilstanden

Analog input.

ü 	Signaltypen er indstillet.

11.2.3.3  Indstil den aktuelle værdi til 0% leveringshastighed 

1. Tryk tasten   Setup.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af

  parametrene denne driftstilstand (menu 3.21). 
2. Tryk tasten   Setup.

3. Vælg via tasten eller  menupunktet 0% Current og tryk
på  Setup.

4. Vælg tasterne  +  og  -  for at angive den ønskede strømværdi. En
værdi i området 0,00 - 20,00 mA er tilladt. Værdien i parentes på
displayet viser den aktuelle aktuelle værdi.

5. Tryk tasten   OK.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af parametrene

i denne driftstilstand (Menu 3.21).
6. Tryk tasten  OK.

4	Doseringspumpen viser nu driftstilstanden Analog input

ü Aktuel værdi indstillet til 0% leveringshastighed.

i For at anvende et 20 – 4 mA (omvendt) analogsignal , skal 
værdien 0% Current sættes på 20 mA og værdien  100% 
Current skal sættes på 4 mA.

ü Aktuel værdi indstillet til 100% leveringsrate.

11.2.3.5  Start doseringspumpen

Forudsætning

ü Doseringspumpen er sat op jævnfør kapitel 9.2.2.1 „Analog
indgang“ på side 22 og tilsluttet.

1. Tryk tasten   Start.

2. Før et 0 - 20 mA eller et 4 - 20 mA signal til den analoge indgang
på doseringspumpen.

4	Doseringspumpen begynder øjeblikkeligt på at levere. 
Ydelsen bliver automatisk beregnet og vist på displayet.

ü 	Doseringspumpe startet

11.2.3.6  Stop doseringpumpe

è Tryk tasten   Stop eller mindsk det indgående signal til værdien
af  0% Current eller lavere.

i Hvis signalværdien for et 4 - 20 mA signal er under 4 mA, 
vises fejlmeddelelsen "Analog input error". 

ü 	Doseringspumpe er stoppet

11.2.4  Batch drift

Under driftsformen Batch mode  bliver slagfrekvensen og antallet af 
slag på doseringspumpen reguleret afhængigt af den krævede 
tilførselshastighed. Leveringshastigheden kan indstilles individuelt via 
doseringspumpens driftstid, antal slag og leveringshastighed 
(slagfrekvens).

Pumpen startes enten manuelt eller via et pulssignal, der påføres 
pulsindgangen.

Dosering med intervaller eller på bestemte tidspunkter i løbet af en uge 
er mulig. 

11.2.4.1  Vælg driftsform

eller

eller

  for at  vælge Operating mode og tryk 

 , for at vælge Batch mode og tryk

1. Tryk tasten   Menu
Vælg tasterne
på  OK.

2. Vælg knapperne
på knappen OK.

4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af parametrene 
for denne driftsform (Menu 3.41).

Fig 40: 

Chargenbetrieb

Menü Start
   0%

0
Setup

Menu

3.41

Mode Setup OK

Batch mode
Start/Stop
100 Strokes / 100%
Output 35.2 ml

Driftsformens parametre

4. Tryk tasten  OK.
4	Doseringspumpen viser startvisningen af driftstilstanden

Batch mode.

11.2.3.4  Indstil den aktuelle værdi til 100% leveringshastighed 

1. Tryk tasten   Setup.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af

  parametrene denne driftstilstand (menu 3.21). 
2. Tryk tasten   Setup.

3. Vælg via tasten eller  menupunktet 100% Current og tryk
på  Setup.

4. Vælg tasterne  +  og  -  for at angive den ønskede strømværdi. En
værdi i området 0,00 - 20,00 mA er tilladt. Værdien i parentes på
displayet viser den aktuelle aktuelle værdi.

5. Tryk tasten   OK.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af parametrene

i denne driftstilstand (Menu 3.21).
6. Tryk tasten  OK.

4	Doseringspumpen viser nu driftstilstanden Analog input
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11.2.4.2  Vælg driftsform Batch mode

Følgende driftstyper findes under Batch mode:

Type Forklaring

Start/Stop Manuel start af doseringen 

Ext Start Ekstern start af doseringen 

Interval Automatisk start af dosering med 
jævne mellemrum

Timer Start doseringen på et bestemt tidspunkt 

Tab. 46:  Forklarings af batch-former

i Den aktive form er markeret  med (On), som befinder sig 
efter menupunket.Fabriksindstillingen viser Start/Stop 
som standard: Start/Stop (On).

1. Tryk tasten  Setup.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af værdierne

for denne driftsform (Menu 3.41).

2. Tryk tasten   Mode

3. Vælg via tasten    eller   en driftsform og tryk herefter    OK.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af værdierne

or denne driftsform (Menu 3.41).

4. Tryk tasten   OK.
4	Doseringpumpen viser nu startdisplay for driftsformen

Batch mode

11.2.4.3 Former af batch drift

De justerbare parametre er forskellige for hver type. 

Start/Stop og Ext Start

Batchformerne Start/Stop  og Ext Start adskiller sig ikke i 
konfigurationen, men kun i den måde, hvorpå doseringspumpen startes. 
De tilbyder følgende konfigurationsindstillinger: 

Parameter Forklaring

Runtime Definerer den krævede driftstid for 
doseringspumpen, angivet i minutter. Værdien i 
parentes på displayet viser den beregnede 
leveringshastighed. 

No. of strokes Definerer antallet af krævede slag. Værdien i 
parentes på displayet viser den beregnede 
leveringshastighed. 

Capacity Definerer den krævede slagfrekvens, angivet som 
en procentdel af den maksimale slagfrekvens 
(Kapitel 5.1 "Ydelsesdata" på side 43). 

Tab. 47:  Konfiguraltion af Start/Stop og Ext Start

Interval

Batch mode typen Interval tilbyder følgende konfigurationer

Parameter Forklaring

Runtime Definerer den krævede driftstid for 
doseringspumpen, angivet i minutter. Værdien i 
parentes på displayet viser den beregnede 
leveringshastighed. 

No. of strokes Definerer antallet af krævede slag. Værdien i 
parentes på displayet viser den beregnede 
leveringshastighed. 

Capacity Definerer den krævede slagfrekvens, angivet som 
en procentdel af den maksimale slagfrekvens. 

Interval Angiver det interval, hvor doseringen skal 
finde sted regelmæssigt. Intervallet kan ikke 
være mindre end den specificerede eller 
beregnede køretid og korrigeres automatisk 
til minimumsværdien, hvis det er nødvendigt. 

Tab. 48:  Forklaring af interaller

Typen Interval vises med ursymbolet og den tid, der forløber indtil 
næste startpunkt for dosering: 

Fig. 41: 

Batch mode

Menu Start
   0%

0
Setup

   13:59

Opstartsvindue, batch interval

Timer

Med batchdriften Timer kan doseringspumpen MEMDOS LP sættes til 
to forskellige doseringsprocesser, der kan programmeres over en uges 
periode. 

For hver ugedag kan der tilvejebringes en eller to doseringsprocesser, 
som starter på et bestemt tidspunkt (dette starttidspunkt gentages for 
hver yderligere doseringsproces af samme type på andre dage i ugen). 

Der kan således programmeres op til 14 doseringsprocesser om ugen. 
For hver ugedag skal det specificeres, om ingen doseringsproces, 
doseringsproces 1, doseringsproces 2 eller begge doseringsprocesser 
skal startes efter hinanden

Følgende parametre kan konfigureres til doseringsproces 1:

 Start time 1
 Run time 1
 Preset strokes 1
 Deliver capacity (gælder for process 1 og 2)

 Mo-Su
Følgende parametre kan konfigureres til doseringsproces 2:

 Start time 2
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 Run time 2
 Preset strokes 2
 Delivery capacity (Gælder for process 1 und 2)
 Mo-Su

i Dato, klokkeslæt og ugedag skal indstilles, før parametrene 
konfigureres. Se side 31. 

I batchdriften Timer er der følgende konfigurationsmuligheder

Parameter Forklaring

Start time 1 Definerer det påkrævede tidspunkt for 
doseringsproces 1. 

Start time 2 Definerer det påkrævede tidspunkt for 
doseringsproces 2. 

Runtime 1 Definerer den krævede driftstid for 
doseringsproces 1, angivet i minutter. Værdien i 
parentes på displayet viser den beregnede 
leveringshastighed (baseret på indstillingen i 
parameteren Capacity).

Run time 2 Definerer den krævede driftstid for 
doseringsproces 2, angivet i minutter. Værdien i 
parentes på displayet viser den beregnede 
leveringshastighed (baseret på indstillingen i 
parameteren Capacity).

Preset 
strokes 1 

Definerer det krævede antal slag til doserings-
proces 1. Værdien i parentes på displayet viser 
den beregnede leveringshastighed. 

Preset 
strokes 2

Definerer det krævede antal slag til doserings-
proces 2. Værdien i parentes på displayet viser 
den beregnede leveringshastighed. 

Capacity Definerer den krævede slagfrekvens for 
begge doseringsprocesser, angivet som en 
procentdel af den maksimale slagfrekvens. 

Mo-Su Angiver, hvilken doseringsproces der skal 
startes på hvilken ugedag. 

Tab. 49:  Konfiguration af Timer

11.2.4.4  Programmér doseringer

1. Tryk tasten   Setup.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af

  parametrene i denne driftstilstand (menu 3.41). 
2. Tryk tasten   Setup.

3. Væg tasterne eller  for at vælge punktet Start time1 og tryk
på  Setup.

4. Forøg værdien via  + eller formindsk parameterens værdi
med -.

5. Tryk tasten  OK.

6. Vælg  tasterne      eller  for at vælge punktet Run time 1 eller 
Strokes 1 og tryk på    Setup.

7. Tryk på knappen   + for at øge værdien eller sænk den med tryk på
tasten  -.

8. Tryk tasten   OK.

9. Vælg med tasten eller  punktet Capacity og tryk efter på
knappen       Setup.

10. Tryk på knappen   + for at øge værdien eller sænk den med tryk på
tasten   -.

11. Tryk tasten   OK.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af parametrene

for denne driftsform (Menu 3.41).

12.

13.

Programmer om nødvendigt doseringsproces 2 med parametrene 
Start time 2 og Run time 2 eller Stroke 2. 
Vælg tasterne       eller      Menupunktet Mo-So og vælg herefter 

Setup.

14. Tryk tasten     Next  ,  for at vælge en ugedag.

15. Tryk tasten  1/2/-, for at programmere doseringsprocesser
for den valgte ugedag. Følgende indstillinger kan foretages:

Indstilling Forklaring

1 Doseringsproces 1 udføres på den valgte ugedag. 

2 Doseringsproces 2 udføres på den valgte ugedag. 

3 Doseringsproces 1 og doseringsproces 2 udføres på 
den valgte ugedag. 

- Ingen doseringsproces udføres på den valgte ugedag. 

i I tilfælde af indstilling 3 skal du være opmærksom på, at 
doseringsproces 1 og doseringsproces 2 skal programmeres 
i tilstrækkelig afstand fra hinanden. Hvis en doseringsproces 
ikke er afsluttet før den anden process starter, annulleres 
den pågældende process, og den anden doseringsproces 
starter. 

16. Tryk tasten  OK.
4	Doseringspumpen viser den aktuelle konfiguration af værdierne

i denne driftsform (Menu 3.41).

Fig 42: 

Batch mode

Menu

3.41

Mode  Setup   OK

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

Konfiguration af batch timer

I dette eksempel starter doseringsproces 1 mandag og fredag kl. 
9:00. Doseringsproces 1 kører i 10 minutter ved 50% slagfrekvens (Y 
50%). Doseringsproces 2 starter torsdag og fredag kl. 16:00. 
Doseringsproces 2 kører 100 slag ved 50% slagfrekvens. 
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17. Vælg tasten  OK.
4	Doseringspumpen viser startvisningen af driftstilstanden

Batch mode

Fig 43: 

Menu Setup Start

14:50

Batch mode 

Next start 
1 h. : 10 Min

   0%

 Startvisning ved driftsformen "Batch Mode"

Startvisningen af typern Timer viser den resterende tid indtil næste 
start såvel som det aktuelle tidspunkt. 

ü 	Doseringer er programmeret

11.2.4.5  Start doseringspumpen

Når driftsformen Start/Stop er aktiveret:

1. Tryk tasten  Start.

2. Tryk atter på tasten Start.
4	Doseringspumpen begynder nu øjeblikket med at levere.

Leveringshastigheden beregnes automatisk og vises på 
displayet. 

ü 	Doseringspumpen er startet

Når driftsformen Ext Start er aktiveret:

1. Tryk tasten  Start.

2. Send en puls til doseringspumpens pulsindgang.
4	Doseringspumpen begynder øjeblikkeligt at levere.

Leveringshastigheden beregnes automatisk og vises på 
displayet. 

ü Doseringspumpen er startet

Når driftsformen Interval er aktiveret:

è 	Tryk tasten  Start.
4	Doseringspumpen viser den tid, der er tilbage af det indstillede

interval. Efter udløb , begynder doseringen.

ü Doseringspumpen er startet

Når driftsformen Timer er aktiveret:

è 	Tryk tasten Start.
4	Doseringspumpen begynder at levere, hvis en af de valgte

ugedage og det valgte tidspunkt er nået.

ü Doseringspumpen er startet

11.2.4.6  Stop doseringspumpen

è 	Tryk tasten    Stop.

ü 	Doseringspumpen stopper
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11.2.5  Netværksmodus (kun MEMDOS LP-
Net)

11.2.5.1 Vælg driftsform

2.  Tryk tasterne       eller
på  OK.

3. Tryk tasterne eller

  vælg punktet Operating mode  og tryk 

  , vælg punktet  Network mode og tryk
herefeter på OK.

4	Doseringspumpen viser opstartdisplayet i 
Network mode.

Fig: 44: 

Network mode

Menu Start

Liter
Day
   0%0,00

Opstart, Netværks modus

I driftsformen Network mode styres slagfrekvensen og antallet af 
slag for doseringspumpen via det signal, der påføres 
netværksforbindelsen (Ethernet). Derudover kan alle fejlmeddelelser og 
statusmeddelelser transmitteres i den modsatte retning.

Du behøver ikke foretage yderligere konfigurationer i driftstilstand.

IP-adressen skal dog indtastes eller kontrolleres

(Se kapitel 10.6.13 „Menupunktet „IP Address“ (kun LP-Net)“ på side 
30).

For entydig identifikation i Ethernet-netværket har doseringspumpen et 
MAC-nummer, der er unikt over hele verden (eksempel: "00-
C0-3D-00-27-8B"). For identifikation i et TCP / IP-netværk baseret på 
det, skal doseringspumpen have et IP-nummer (eksempel: 
"169.254.55.114") permanent gemt. IP-nummeret tildeles af den lokale 
netværksadministrator. Der er ingen DHCP-funktion til automatisk 
nummertildeling.

Hvis flere doseringspumper betjenes i et netværk, skal deres IP-numre 
koordineres med hinanden for differentiering og klar adressering.
TCP / IP-pakkerne skal laves i henhold til MODBUS TCP / IP-protokollen., 
skal  sendes og modtages fra multikanal-controlleren TOPAX DX Net, en 
Ethernet-kompatibel PLC eller et pc-kontrolcenter.
Doseringspumpen kan kun betjenes i et lokalt TCP / IP-netværk (ikke via 
en gateway).
Doseringspumpen overvåger netværksforbindelsen. Hvis pakker fejler, 
stopper doseringspumpen automatisk leveringen. PLC'en eller pc'ens 
kontrolcenter skal derfor løbende reagere på doseringspumpen med 
intervaller på mindre end et sekund.
En webserver er integreret i doseringspumpen. For at kontrollere 
netværksforbindelsen kan webserveren styres via en pc med en 
installeret webbrowser, og den aktuelle leveringshastighed kan aflæses. 
Adressering finder sted via IP-adressen. 

11.3  Ekstern tænd / sluk over aktiveringsindgang
Uanset den valgte driftstilstand kan doseringspumpen startes eller 
stoppes via en omskifterkontakt på aktiveringsindgangen.

Når funktionen er indstillet, vises symbolet for konfiguration af 
aktiveringsindgangen i den valgte driftstilstand. 

Fig. 45: 

Analog input

Menu Start

Liter
Day
   0%

0,00
Setup

Opstart, analogindgang med symbol for åben kontakt

11.3.1  Start doseringspumpe

Hvis Run = Contact er aktiveret:

è Luk omskifterkontakten på aktiveringsindgangen.

ü Doseringspumpe er startet

Hvis Run = Open er aktiveret:

è 	Åbn omskifterkontakten ved aktiveringsindgangen.

ü Doseringspumpe er startet

11.3.2  Stop doseringspumpen

Hvis Run = Contact er aktiveret:

è 	Åbn omskifterkontakten ved aktiveringsindgangen.

ü Doseringspumpe er stoppet

Hvis Run = Open er aktiveret:

è 	Luk omskifterkontakten på aktiveringsindgangen.

ü Doseringspumpe er stoppet

i Den eksterne lukning af doseringspumpen efterfølges ikke af 
en alarmmeddelelse. 

1   Tryk tasten Menu
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11.4  Nedlukning af doseringspumpen

Udfør følgende arbejdstrin: 

1. Stop doseringspumpen i henhold til den valgte driftstilstand.

2. Frakobl doseringspumpens strømstik fra strømforsyningen.

3. Afbryd alle elektriske forbindelser.

4. Fjern trykket på de hydrauliske dele af systemet.

5. Løsn alle hydrauliske forbindelser på doseringspumpen.

6. Tøm doseringshovedet

7. Fjern eventuelt resterende doseringsmedium fra doseringshovedet
og ventiler ved at skylle med et rengøringsmiddel. Sørg for, at
vaskemidlet er kompatibelt med doseringsmediet.

 	Doseringspumpen er nu taget ud af drift

11.5  Nødstop
 I en nødsituation skal doseringspumpen straks afbrydes fra

strømforsyningen, eller den nødstopkontakt, der er installeret på
systemet, skal aktiveres.

 Afhængigt af ulykkestypen skal hydrauliske forbindelser gøres
trykløse eller lukkes for at forhindre, at doseringsmediet slipper ud.

 Sikkerhedsdatabladet for doseringsmediet skal overholdes.

11.6  Opbevaring

Korrekt opbevaring øger doseringspumpens levetid. Negative 
påvirkninger såsom ekstreme temperaturer, høj luftfugtighed, støv, 
kemikalier osv. bør undgås. 

Sørg for de mest ideale opbevaringsbetingelser

 Opbevaringssted er køligt, tørt, støvfrit og moderat ventileret,
 Temperaturer mellem + 2 °C og + 40 °C (ved PP- og PVDF-

doseringshoveder, mellem + 2 °C og + 60 °C),

 Relativ luftfugtighed må ikke være over 90 %.

11.7  Transport

FORSIGTIG

Skader på grund af olielækage! 
Olieindgangen på doseringspumpen kan ikke lukkes helt tæt. Hvis 
enheden ikke transporteres lodret, kan der løbe olie ud. Under visse 
omstændigheder kan dette resultere i beskadigelse af 
kontrolsystemet eller motoren. .

 Lad olien løbe helt igennem olieudløbet, inden doseringspumpen
transporteres.

Udfør følgende arbejdstrin: 

 Enheden skal rengøres grundigt. I tilfælde af farlige doseringsmedier
skal de også neutraliseres og dekontamineres.

 Samtligt tilbehør og udstyr skal afmonteres.
 Alle åbninger skal være lukket, så der ikke kommer fremmedlegemer

ind i enheden.
 Doseringspumpen skal sendes i en passende emballage, helst den

originale emballage.

I tilfælde af en retursag af udstyret, anvend da kapitel 17 
„Sikkerhedsdeklaration“ på side 54 und 18 „Garantisag“ på side 55.

11.8  Bortskaffelse

 Enheden skal rengøres grundigt. I tilfælde af farlige doseringsmedier
skal de også neutraliseres og dekontamineres.

 Rester af doseringsmediet skal bortskaffes korrekt.
 Doseringspumpen skal bortskaffes i overensstemmelse med de

lokale love og regler. Enheden hører ikke hjemme i
husholdningsaffaldet!

 Da bortskaffelsesbestemmelserne inden for EU kan variere fra land til
land, beder vi dig om at kontakte din leverandør, hvis det er
nødvendigt. I Tyskland garanterer producenten gratis bortskaffelse,
forudsat at enheden er sikker at returnere.
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12 Vedligehold
Doseringspumper fra Lutz-Jesco er enheder med lang levetid, 
fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder. Ikke desto mindre er 
nogle dele udsat for operationelt slid (f.eks. membran, ventilsæder, 
ventilkugler). Regelmæssig kontrol er derfor nødvendig for at sikre 
langvarig drift. Regelmæssig vedligeholdelse af doseringspumpen 
beskytter mod driftsafbrydelser. 

FARE

Livsfare på grund af elektriske stød!
Strømførende dele kan medføre dødelige skader.

 Frakobl doseringspumpen fra strømforsyningen, inden du udfører
vedligeholdelsesarbejde.

 Sikr doseringspumpen mod at blive tændt utilsigtet.

FORSIGTIG

Fare på grund af højt tryk!
Doseringspumpen kan generere et multiplum af dens nominelle tryk. 
I tilfælde af materialefejl eller slid på doseringshovedet, 
forbindelsesledningen eller de anvendte tætninger, kan 
doseringsmediet undslippe. 

 Udfør vedligeholdelsesarbejde i henhold til de anbefalede
vedligeholdelsesintervaller.

12.1  Vedligeholdsinterval

I denne tabel finder du en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der 
skal udføres, og intervallerne imellem dem. Instruktioner til dette 
arbejde følger i de følgende kapitler. 

Vedligeholdsarbejde Hyppighed

Kontroller mængden af olie i glas Regelmæssigt

Skift olie  Første olieskift efter 10.000
driftstimer eller efter 2 års
drift.

 Fremtidige skift hver 5.000
driftstimer.

Kontroller rør og føringer er faste Regelmæssigt

Kontroller om suge- og trykventil 
sidder fast 

Regelmæssigt

Rengør suge- og trykventil Regelmæssigt

Kontroller elektriske tilslutninger Regelmæssigt

Tab. 50:  Vedligeholdstiltag og intervaller

Vedligeholdsarbejde Hyppighed

Efterspænd skurer på 
doseringshovedet

 Regelmæssigt
 Før idriftsættelse
 Ved udskiftning af membran

Kontroller membran for lækage på 
grund af membranbrud 

Regelmæssigt (hvis der ikke er 
installeret lækageovervågning )

Kontroller doseringspumpen for 
usædvanlige driftsstøj, 
temperaturer eller lugte 

Regelmæssigt

Udskift sliddele (membraner, 
ventiler, tætninger osv.)

Hvis uacceptabelt slid er tydeligt 

Skyl og rengør doseringspumpen  Før langvarige nedlukninger
 Efter pumpning af

aggressive, klæbrige,
krystalliserende eller
snavsede væsker

Tab. 50:  Vedligeholdstiltag og intervaller

12.2  Skift olie

Forudsætning:

 	Olieopsamlingsbeholder er klar.

@	Olie med viskositet ISO-VG460 (eller SAE 140). Gør følgende:

Fig. 46:  Oliedrænage

1. Skru skrueproppen (1) ud af olieudgangen (3), og fjern
tætningsringen (2).

2. Lad den gamle gearolie løbe helt ud af huset.

3. Anbring tætningsringen på olieudgangen, og skru skruen på.

21 3
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Fig. 47:  Oliepåfyldning på pumpe

4. Skru skrueproppen (4) af olieindgangen (6), og fjern tætningsringen
(5).

5. Fyld olieindtaget med olie. Kontroller samtidig oliestanden i
olieglasset (7). Olieniveauet skal nå op til midten af olieglasset.

Følgende påfyldningsmængder er påkrævet: 

MEMDOS LP Mængde

4 - 80, 150 0,25 l

110, 160 - 1010 0,75 l

Tab. 51: Oliemængde

6. Montér tætningsringen og sæt lukkeskruen tilbage i olieindtaget.

ü 	Olie skiftet.

12.3 Efterspænd skruer på doseringshovedet
Stram doseringshovedets skruer med et drejningsmoment i henhold til 
følgende tabel: 

MEMDOS LP
Membran
diameter

Moment
(± 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:  Drejemoment for skruer på doseringshovedet

12.4  Udskift membran
Doseringspumpen har et automatisk membranskifteprogram, der gør 
det lettere for dig at skifte membran. 

Fig. 48:  Membranskift

12.4.1 Fjern den gamle membran

ADVARSEL

Fare på grund af høj vægt!
Du skal muligvis håndtere tunge belastninger, når du udfører 
arbejde, der kræver demontering af doseringshovedet. Dette kan 
skabe en farlig situation for dig. Overhold følgende oplysninger for at 
undgå denne fare. 

ð Brug passende løfteværktøj, eller understøt doseringshovedet,
inden doseringshovedskruerne løsnes.

ð Bemærk enhedens vægt i kapitel 5.3 „Yderligere data“ på side 12.

ð Bær personlige værnemidler

Forudsætninger:
ü Pumpen er afbrudt fra strømforsyningen.
ü Systemets hydrauliske dele var trykaflastede.
ü Doseringspumpen er blevet skyllet og renset med et ufarligt

medium, som f.eks vand.

Udfør følgende arbejdstrin: 

1. Skru doseringshovedskruerne (5) på doseringshovedet ved hjælp af
et passende værktøj, og fjern doseringshovedet (3).

2. Tænd doseringspumpen ved at tilslutte strømforsyningen til
doseringspumpen.

3. Betjen knap  Menu.

4. Tryk tasten eller   og vælg puktet Diaphragm Change 
samt tryk     OK.

5. Tryk tasten   Start.
4	Membranen bevæger sig frem i den forreste stilling. Displayet viser

"Please  Wait!"

6. Vent til beskeden „Change!“ vises.

7. Bøj membranen (7) let op ved kanten med en tang, og skru den ud
mod uret.

ü 	Membran skiftet.

4

6

5

7

1
2

6
7

4

3

5
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12.4.2  Indsæt ny membran

i Hvis doseringspumpen er installeret før en ny membran
blev slukket, eller du har forladt menupunktet Diaphragm 
Change, kan det være nødvendigt, at membranstangen 
først flyttes til frontendepositionen. Vælg
For at gøre dette skal du vælge menupunktet Diaphragm 
Change igen. 

Forudsætninger:

ü Membranstang (6) og membran flange (1) er blevet renset grundigt,
så den nye membran ikke forringes af rester af doseringsmediet.

ü Doseringspumpen viser "Replace!", og membranen er i forreste
positionen.

ü Der blev påført noget fedt på membranen (7) (f.eks.Molykote
Longterm W2).

1. Skub støttepladen (2) med den buede side udad på gevindstiften (6).

2. Skru membranen med uret ind på  membranstangen.

3. Før doseringshovedet installeres, skal membranen flyttes til neutral
position. Tryk på tasten Menu.

4	Membranen bevæger sig til den bageste endeposition og sænkes 
ned i membranflangen. "Please wait!" vises i menuen, indtil den 
neutrale position er nået. Når positionen er nået, springer 
displayet tilbage til startmenuen 1. 

4. Sæt doseringhovedet (3) og eventuelt trykpladen / støttepladen
(4)  ned på membranflangen

5. Stram først skruerne let. Stram derefter skruerne på tværs, f.eks.
øverst til venstre - nederst til højre - øverst til højre - nederst til
venstre. Vær opmærksom på det maksimale drejningsmoment.

BEMÆRK

Skader på doseringshovedet / utæt membran 
Hvis du strammer skruerne for stramt, kan dette beskadige 
doseringshovedet. Men hvis tilspændingen er for svag, lækker 
membranen, og dens funktion svækkes. 

ð Stram doseringshovedskruerne med det rigtige moment. Se
nedenstående tabel.

ü 	Udskiftning af membran er gennemført

12.5  Rens suge- og trykventil
Beskidte ventiler forringer doseringsnøjagtigheden, så ventilerne bør 
rengøres regelmæssigt.

Skru derefter ventilerne håndtæt ind i doseringshovedet. Sørg for, at 
tætningerne eller O-ringene sidder korrekt i ventilerne og i 
doseringshovedet.

Nødvendige drejningsmomenter for at skrue ind i doseringshovedet på 
ventiler af plast: 

MEMDOS LP
Moment
(± 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:  Drejemoment

For ventiler lavet af rustfrit stål med fiberforseglinger eller tætninger 
lavet af PTFE skal som minimum de angivne drejningsmomenter 
anvendes. På grund af den ikke-elastiske deformation skal disse 
strammes flere gange. 
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13 Fejlanalyse
I det følgende finder du oplysninger om fjernelse af fejl på enheden eller 
systemet. Hvis du ikke kan fjerne fejlen, bedes du kontakte producenten 
for yderligere foranstaltninger eller sende doseringspumpen ind til 
reparation. 

13.1  Type af fejl

13.1.1  Doseringspumpen leverer ikke eller leverer for lidt 

Mulig årsag Korrigerende handling

Forkert doseringspumpetype 
valgt 

 Kontroller de tekniske data for
pumpen, og vælg om nødvendigt
en type med højere strømning.

Ventil lækker eller tilstoppet è Rengør ventilen, og udluft
doseringspumpen.

è Stram skrueforbindelser.

Ventilen er installeret forkert è Saml ventilen igen. Sørg for, at
ventilkuglerne er over
ventilsæderne.

Beskadiget ventil (f.eks. 
Ventilkugler) 

è Udskift beskadigede dele, eller
monter en ny ventil.

Utæt sugeledning è Forsegl lækager eller udskift
dele.

Sugeledning blokeret (f.eks. 
Filter i fodventilen) 

è Rengør sugeledningen.

Lukkede afspærringsventiler è Åbn afspærringsventilerne.
Kontroller doseringspumpen for
mulige skader.

Sugehøjden er for stor è Sæt pumpen på spædning, eller
reducer sugehøjden

è Installer primerventil.

Viskositet for høj è Reducer om nødvendigt
doseringsmediets koncentration
eller øg temperaturen.

è Installer fjederbelastede ventiler.
è Brug tykkere slanger.

Strømforsyningen afbrudt è Gendan
strømforsyningen.

Doseringspumpens elektriske 
data stemmer ikke overens 
med nettet.

è Kontroller den elektriske
installation.

Modtryk for højt (målt ved 
doseringspumpens 
trykforbindelse) 

è Rens tilstoppet injektionssted.
è Reducer tryktoppe på grund af for

lange linjer ved at installere
pulsationsdæmpere.

è Kontroller sikkerhedsventilernes
funktion.

Tab. 54:  Fejltype: Doseringspumpen leverer slet ikke eller kun lidt

13.1.2  Doseringspumpe suger ikke

Mulig årsag Korrigerende handling

Ventil lækker eller tilstoppet è Rengør ventilen og udluft
doseringspumpen.

è Stram skrueforbindelser.

Ventilen er installeret forkert è Saml ventilen igen. Sørg for, at
ventilkuglerne er over
ventilsæderne.

Beskadiget ventil (f.eks. 
Ventilkugler) 

è Udskift beskadigede dele, eller
monter en ny ventil.

Utæt sugeledning è Forsegl lækager eller udskift
dele.

Sugeledning blokeret (f.eks. 
filter i fodventilen)

è Rengør sugeledningen.

Lukkede afspærringsventiler è Åbn afspærringsventilerne.
Kontroller doseringspumpen for
mulige skader.

Sugehøjden er for stor è Sæt pumpen på spædning,
eller reducer sugehøjden

è Installer primerventil.

Viskositet for høj è Reducer om nødvendigt
doseringsmediets koncentration
eller øg temperaturen.

è Installer fjederbelastede ventiler.
è Brug tykkere slanger.

Strømforsyningen afbrudt è Gendan
strømforsyningen.

Ventil er tør è Fugt doseringshovedet og
ventilerne.

è Udluft doseringshovedet.

Luft i sugeledningen med 
samtidig tryk på trykventilen 

è Udluft doseringshovedet
eller -linierne.

Tab. 55:   Fejltype: Doseringspumpen suger ikke

13.1.3  Leveringsmængde varierer

Mulig årsag Korriegerende handling

Ventil lækker eller tilstoppet è Rengør ventilen og udluft
doseringspumpen.

è Stram skrueforbindelser.

Beskadiget ventil (f.eks. 
Ventilkugler) 

è Udskift beskadigede dele, eller
monter en ny ventil.

Utæt sugeledning è Forsegl lækager eller udskift
dele.

Sugeledning blokeret (f.eks. 
Filter i fodventilen) 

è Rengør sugeledningen.

Tab. 56:  Fejltype: Leveringsmængde varierer
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Mulig årsag Korrigerende handling

Viskositet for høj è Reducer om nødvendigt
doseringsmediets koncentration
eller øg temperaturen.

è Installer fjederbelastede ventiler.
è Brug tykkere slanger.

Doseringspumpens elektriske 
data stemmer ikke overens 
med nettet.

è Kontroller den elektriske
installation.

Trykket på sugesiden er for 
højt (pumpen suger an) 

è Installer trykreguleringsventil i
trykledningen.

Tryktoppe på grund af 
acceleration i lange 
sugeledninger 

è Installer sugetrykregulatoren.

Ukorrekt dosering på grund 
af variable positive og 
negative linefald

è Installer sugetrykregulatoren.

Modtryk for højt (målt ved 
doseringspumpens 
trykforbindelse) 

è Rens tilstoppet injektionssted.
è Reducer tryktoppe på grund af

for lange linjer ved at installere
pulsationsdæmpere.

è Kontroller sikkerhedsventilernes
funktion.

Tab. 56:   Fejltype: Leveringsmængde varierer

13.1.4  Ingen løftebevægelser

Mulig årsag Korrigerende handling

Returfjeder knækket è Kontakt producenten.

Strømforsyningen afbrudt è Gendan
strømforsyningen.

Doseringspumpens elektriske 
data stemmer ikke overens 
med nettet.

è Kontroller den elektriske
installation.

Tryktoppe på grund af 
acceleration i lange 
sugeledninger 

è Installer
sugetrykregulatoren.

Modtryk for højt (målt ved 
doseringspumpens 
trykforbindelse) 

è Rens tilstoppet injektionssted.
è Reducer tryktoppe på grund af

for lange linjer ved at installere
pulsationsdæmpere.

è Kontroller sikkerhedsventilernes
funktion.

Tab. 57:  Fejltype: Ingen løftebevægelser

13.1.5  Pumpe leverer for meget

Mulig årsag Korrigerende handling

Trykket på sugesiden er for 
højt (pumpen oversmømmes) 

è Installer trykreguleringsventil i
trykledningen.

Tryktoppe på grund af 
acceleration i lange 
sugeledninger 

è Installer
sugetrykregulatoren.

Tab. 58: Fejltype: Pumpe leverer for meget

13.1.6  Membran revner eller revner ofte

Mulig årsag Korrigerende handling

Lukkede afspærringsventiler è Åbn afspærringsventilerne.
Kontroller doseringspumpen for
mulige skader.

Tryktoppe på grund af 
acceleration i lange 
sugeledninger 

è Installer
sugetrykregulatoren.

Materialer, der ikke er 
egnede til det anvendte 
doseringsmedium 

è Kontroller materialernes
modstand.

Membranen blev ikke skruet 
held ind på membranstangen

è Skru den nye membran
så langt ind som muligt.

Modtryk for højt (målt ved 
doseringspumpens 
trykforbindelse) 

è Rens tilstoppet injektionssted.
è Reducer tryktoppe på grund af

for lange linjer ved at installere
pulsationsdæmpere.

è Kontroller sikkerhedsventilernes
funktion.

Medium bundfælder i 
doseringshovedet

è Sørg for skylning til
doseringshovedet.

Tab. 59:  Fejltype: Membran revner eller revner ofte

13.1.7  Høj støj fra doseringspumpen

Mulig årsag Korrigerende handling

Drivkomponent slidt è Kontakt producenten.

Tab. 60:  Fejltype: Høj støj fra doseringspumpen
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13.1.8 Motor er overbelastet

Mulig årsag Korrigerende handling

Lukkede afspærringsventiler è Åben afspærringsventilerne
Kontroller pumpen for eventuelle
skader

Drivmotorens elektriske data 
stemmer ikke overens med 
nettet

è Kontroller den elektriske
installation.

Tryktoppe på grund af 
acceleration med lange 
sugeledninger 

è Installer
sugetrykregulatoren.

Modtryk for højt (målt ved 
doseringspumpens 
trykforbindelse) 

è Rens tilstoppet injektionssted.
è Reducer tryktoppe på grund af

for lange linjer ved at installere
pulsationsdæmpere.

è Kontroller sikkerhedsventilernes
funktion.

Tab. 61: Fejltype: Motoren er overbelastet

13.1.9  Motor bevæger sig ikke

Mulig årsag Korrigerende handling

Drivmotorens elektriske data 
stemmer ikke overens med 
nettet

è Kontroller den elektriske
installation.

Modtryk for højt (målt ved 
doseringspumpens 
trykforbindelse) 

è Rens tilstoppet injektionssted.
è Reducer tryktoppe på grund af

for lange linjer ved at installere
pulsationsdæmpere.

è Kontroller sikkerhedsventilernes
funktion.

Ingen eller for lidt olie i 
gearkassen 

è Efterfyld gearolie.

Tab. 62:  Fejltype: Motor bevæger sig ikke
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13.2  Liste over fejlbetegnelser på styringen

Visning på display Betegnelse i menu 
„Messages“

Forklaring Fejl
kode

Stoppes
pumpen? Fejlrelæ

- Neustart Pumpe Gendan fabriksindstillinger #00 Ja Nej

Tank at minimum level Minimum level
Niveauovervågningsmeddelelser 

#01 Nej Ja

Tank empty Empty level #02 Ja Ja

Flowcon error Dosing control
Flowcon rapporterer forkerte slag, 
doseringspumpen fortsætter med at køre 

#05 Nej Ja

Flowcon stop Dosing control
Flowcon rapporterer forkerte slag, 
doseringspumpen stopper 

#05 Ja Ja

Release input stop No external release Pumpen venter på en ekstern til / fra #06 Ja Nej

Diphragm rupture stop Diaphragm rupture Lækagesonde rapporterer membranbrud #07 Ja Ja

Analouge input error 20 mA input error
Intet signal eller forkert signal ved den 
analoge indgang 

#08 Ja Ja

Stop Manual Stop Doseringspumpen stoppet af brugeren #09 Ja Ja

Setup-error
General unit error

Intern hardwarefejl #10 Ja Ja

Stroke error
General unit error

Intern hardwarefejl #10 Nej Ja

- Excess temperature Temperaturovervågning #11 Ja Ja

Offline Offline
Intet signal i netværksdrift eller forkert 
datatransmission 

#12 Ja Ja

Battery error Clock
Tidsfejl, doseringspumpen stopper i 
batch-tilstand, timer-type 

#13 Ja Ja

Store buffer
Maximum

Stroke buffer full Bufferen er for lille dimensioneret #14 Nej Nej

Mains supply error Voltage error Overspænding #15 Ja Ja

Motor memory error Motor memory error
Motoren kører for langsomt. For mange 
slag er samlet. 

#16 Nej Nej

Motor memory stop Motor memory stop
Motoren kører ekstremt langsomt. For 
mange slag er samlet. For at være på den 
sikre side er den slukket. 

#17 Ja Ja

- Alarm list deleted Ryd listen over meddelelser #18 Nej Nej

Motor does not stop Motor does not stop
Motoren reagerer ikke på informationen 
om, at den skal stoppe. Sluk for 
motorspændingen. 

#19 Ja Ja

Tab. 63:  Fejlkoder
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14 Reservedele

Fig. 49:  Reservedele

Nødvendige sæt til komplet vedligeholdelse: 

 1 Reservedelssæt med membranen
 1 Reservedelssæt med doseringshovede inklusive ventiler

14.1  Reservedelssæt med membranen 

Reservedelssæt med membran består af :

 1 Membran (Pos. 4)
 1 sæt skruer til doseringshovedet (Pos. 3)

14.2  Reservedelssæt med doseringshovede og ventiler 

Reservedelssæt med doseringshovede inklusive skruer består af

 Doseringshovede (Pos. 2)
 Ventiler (Pos. 1 og 5)

 1 Sæt skruer til doseringshovedet (Pos. 3)

i Doseringshoveder og reservedele fås i mange forskellige 
materialer og materialekombinationer. Du kan få yderligere 
oplysninger direkte fra producenten. 

4

1

5

2
3
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15 Ydelsesdiagrammer
Dette kapitel skal give dig en orientering om, hvilken doseringshastighed doseringspumpen er i stand til at give ved hvilket modtryk. Disse 
leveringshastigheder blev bestemt på producentens teststande. De gælder ved 20 °C (68 °F) for vand ved 100% slagfrekvens. Medium (densitet og 
viskositet) og temperatur ændrer leveringshastigheden. Da disse forhold er forskellige på hvert sted, skal doseringspumpen kalibreres. 
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16 EU-Konformitetserklæring

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(DK) EU-erklæring om overensstemmelse
Vi erklærer hermed, at nedenstående udstyr på grund af dets design og konstruktion samt den version, der bringes i omløb af os, overholder de relevante 
grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i de anførte EF-direktiver. Denne erklæring mister sin gyldighed, hvis der foretages ændringer på enheden, som 
ikke er aftalt med os. 

Motor-Membrandosierpumpe 

Motor-driven diaphragm dosing pump

Pompe doseuse à membrane entraînée par moteur

Bomba dosificadora de membrana accionada por motor

Motor-membraandoseerpomp

Bomba doseadora de membrana a motor

Motor-membrandoseringspumpe

MEMDOS LP
MEMDOS LP-Net

2006/42/EG, 2014/30/EU

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

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

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 

Lutz-Jesco GmbH

Bezeichnung des Gerätes: 

Description of the unit:
Désignation du matériel: 

Descripción de la mercancía: 

Omschrijving van het apparaat: 

Designação do aparelho:

Betegnelse:

Typ:
Type:

EU-Richtlinien:
EU directives:

EU direktiv:

Harmonisierte 

Normen:
Harmonized standards:

Dokumentationsbevollmächtigter: 
Authorized person for documentation:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.10.2016

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany
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17 Sikkerhedsdeklaration

Kopier venligst erklæringen, fastgør den på ydersiden af emballagen, 
og send den ind med enheden! 

Sikkerhedsdeklaration
Kopier og vedlæg denne erklæring ved alle enheder, du sender ind.

Vi afleverer hermed følgende enhed til reparation: 

Enhedsbetegnelse: . ...................................................................... Artikel-Nr.: ...............................................................................

Ordrenummer.:............................................................................. Leveringsdato:..........................................................................

Reparationsårsag: .....................................................................................................................................................................................

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

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

Doseringsmedie

Betegnelse: .................................................................................. Irriterende: Ja  Nej

Egenskaber: ................................................................................. Ætsende: Ja  Nej

Vi garanterer hermed, at enheden er blevet grundigt rengjort indvendig og udvendi, er fri for skadelige kemiske, biologiske og 
radioaktive stoffer, og at olie er drænet af. 

Hvis der kræves yderligere rengøringsforanstaltninger fra producentens side, opkræves omkostningerne for dette. 

Vi forsikrer, at ovenstående oplysninger er korrekte og komplette, og at afsendelsen udføres i overensstemmelse med gældende love 
og bestemmelser.

Firma / Adresse: .......................................................................... Telefon:....................................................................................

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

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

Kundenummer: ............................................................................ Kontaktperson:.........................................................................

Dato, underskrift:......................................................................
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18 Garantisag

Garantisag
Kopier og send dette ark med enheden!

Hvis enheden fejler inden for garantiperioden, beder vi dig om at returnere den i rengjort tilstand og med en fuldt udført ansøgning 
om garanti. (Denne blanket)

Afsender:

Firma: ..................................................................................................................... Tel. Nr.: ................................. Dato: ..........................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................................

Kontaktperson: ..........................................................................................................................................................................................

Fremstillerens ordrenummer.: ................................................................................ Leveringdato: .............................................................

Enhedstype: ............................................................................................................... Serie-Nr.: ................................................................

Nominel effekt / nominelt tryk :...................................................................................................................................................................

Fejlbeskrivelse ...........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Brug af enheden:

Anvendelsessted / betegnelse : ..................................................................................................................................................................

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

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

Anvendt tilbehør: ........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Idriftsættelse (Dato): ...................................................................................................................................................................................

Driftstid (ca. Timer): ....................................................................................................................................................................................

Angiv installationens karakteristika, og vedhæft en simpel skitse eller et foto af installationen med oplysninger om materiale, diameter, 
længde og højde. 
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