
Pålideligt doserede kemikalier 

Stepmotoren MEMDOS SMART med membrandosering giver et væld af 
attraktive løsninger til krævende og komplekse doseringsopgaver. Med det 
innovative drev kan doseringspumpen også dosere meget små mængder 
med en høj grad af nøjagtighed. Et asynkront løb med forskellige 
hastigheder for suge- og trykslag, muliggør homogen dosering med 
minimal trykforskel.

MEMDOS SMART fås i fire versioner med forskellige funktioner. 
Ydeevneområdet strækker sig fra 2,4 l/h ved 20 bar til 30,7 l/t ved 3 bar. 

Afhængigt af anvendelsesområdet kan forskellige materialer og 
forbindelser i doseringsområdet anvendes på tryk- og sugesiden. 
Tilbehørssæt bestående af en slange, injektionspunkt og sugeledning fås 
for optimale resultater og hurtig installation.

Drevet på MEMDOS SMART er fuldt justerbart. Stepmotoren med slidfri 
tandremsstræk sikrer en særlig skånsom doseringsproces. 
MEMDOS SMART kan også fås med et Ethernet-interface. Slagfrekvens, 
antal slag, driftstid, batch og meget mere kan styres via 
netværksgrænsefladen. Fejl og og meddelelser om driftsforstyrrelser fra 
pumpen overføres også. 
På grund af sit kompakte design kræver MEMDOS SMART et minimalt 
montageområde. Det betyder, at den også let kan integreres i mindre 
kompakte doseringssystemer. Afhængigt af kravene kan pumpen 
monteres på væggen i tre forskellige positioner, opretstående eller 
orienteret til venstre eller højre. 

De Smarte
MEMDOS SMART - Stepmotor-membrandoseringspumper 2,4 – 30,7 l/h op til 20 bar

Funktionsoversigt

MEMDOS SMART LB LD LK LP
Udluftning ved doseringshovede (i plastic) • • • •

Grafisk display (*med flere sprog) - • •* •*
Kodeords beskyttet - • • •
Visning af leveret væskemængde i flere
forskellige enheder - - • •

Slow-mode for væsker med høj viskositet - - • •
Program til veksling af membran - - • •
Kalibreringsfunktion - - • •

Driftsformer LB LD LK LP
Manuel styring 0 – 100 % • • • •
Extern impulsfjernstyring med over / undergear - • • •
Extern impulsfjernstyring, vandmåler, PPM og 
PERC

- - • •

Batchdosering med interval-  og *timerfunktion - - • •*

Extern styring via normsignal 0/4 – 20 mA - - - •

Ind- og udgange LB LD LK LP
Klarmeldings-indgang (ekstern Start / Stop) • • • •
Niveauindgang med advarsel og alarm - • • •
Udgangssignal til melding om slag - - • •
Udgang til alarm relæ - - • •
Indgang til måling af gennemløb - - - •

Sensor til membranbrud (Valgfri) - - - •

Ethernet forbindelse (Valgfri) - - - •

Alsidig brug
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Tekniske data

MEMDOS SMART 2 5 10 15 20 30

Ydelse ved maksimalt modtryk
l/h 2,4 5,1 10,7 13,7 20,4 30,7

ml/slag 0,22 0,57 1,19 1,52 2,27 3,41
Maksimalt arbejdstryk bar 20 (16*) 16 10 6 5 3

Ydelse ved middel modtryk
l/h 2,6 5,7 11,3 14,4 21,2 31

ml/slag 0,28 0,63 1,26 1,60 2,36 3,44
Middel ydelsestryk bar 10 8 5 3 2,5 1,5
Nominel slagfrekvens min-1 150
Sugehøjde for ikke-afgassende medier mVS 3
Maksimum indløbstryk mbar 800
Membran diameter mm 33 39 54
Ventil størrelse DN3**/DN4 DN4
Spændingsforsyning 110 – 240 V, -10 % / +5 %, 50/60 Hz
Strømforbrug W 25
Beskyttelsesklasse IP65 (Med dæksler på forbindelsesterminaler)

Isolationsklasse F
Materialer PVC, PP, PVDF, 1.4571

Vægt
PVC, PP, PVDF kg ~ 2,2

Rustfrit stål (1.4571) kg ~ 3,3
Tilladt driftstemperatur °C 5 – 45 (med PVC-dele 5 – 40)
Tilladt medie temperatur °C 80 (med PVC-dele 35, med PP-dele 60)

Tryk [bar]

* ved PVC-version
** DN3 ved dobbeltkugle ventiler

Ydelseskarakteristika 

Disse leveringshastigheder blev bestemt på producentens teststandere. 
Der er anvendt 20 °C (68 ° F) varmt vand ved 100% slagfrekvens. 
Et andet medium (densitet og viskositet) og temperatur ændrer 
leveringshastigheden. Da disse forhold er forskellige på hvert sted, skal 
doseringspumpen kalibreres. 

Signalkarakteristika

Ved lave strømningshastigheder, passerer doseringspumpen gennem 
sugeslaget ved maksimal hastighed og justerer trykslagets hastighed til 
den ønskede strømningshastighed. På denne måde kan der opnås en 
næsten konstant strømningshastighed, hvilket muliggør en skånsom 
dosering med lav trykforskel.

Indstillinger

100 % ydelse

50 % ydelse

10 % ydelse

10 % ydelse
Slow Motion 1

10 % ydelse
Slow Motion 2

Tid

Tid

Tid

Tid

Tid

Trykslag

Sugeslag
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Mål

MEMDOS SMART 2, 5, 10 med doseringshovede i PVC, PP eller PVDF

Alle mål i  mm

Tilslutning Materiale Mål Norm L

Slange-klemme forbindelse 
PVC, PP, PVDF

4/6 mm DN4 31 mm

1/4x3/8“ 1/4“ 34 mm

6/9 mm DN6 34 mm

6/12 mm DN6 15 mm

Rustfrit stål 
(1.4571), PVDF

4/6 mm DN4 50 mm

6/9 mm DN6 54 mm
Yderligere tilslutningsmuligheder for doseringspumper er tilgængelige på forespørgsel. 
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MEMDOS SMART 2, 5, 10 med doseringshovede i rustfrit stål (1.4571) 

Alle mål i mm ~ 237

MEMDOS SMART 15, 20, 30 med doseringshovede af PVC, PP, PVDF eller rustfrit stål (1.4571) 

Alle mål i mm ~ 237



Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Telefon: +49 5130 5802-0
Telefax: +49 5130 580268

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com
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MEMDOS SMART standard tilbehør

Sugeledning
Type SL-2 med keramisk vægtstykke, kabellængde 3000 mm, slangelængde 2500 mm. Niveauovervågning 
og foralarm med 2 koblingspunkter, koblingsafstand ca. 50 mm. Omskifterfunktion: Lukkekontakt ved 
stigene niveau, elektrisk forbindelse til doseringspumpen med stikdåse M12x1.

Fleksibel sugeledning, type SA med fodventil og keramisk vægtstykke, slangelængde 2500 mm. 

Injektionssted
Til tilslutning af doseringslinjen ved doseringspunktet.

Injektionssted type R, fjederbelastet, åbningstryk 0,1 bar 

Suge- og trykslanger
Tilladeligt driftstryk ved 20 ° C i henhold til DIN EN ISO 7751. Kemisk resistens og korrekt tilslutning påkrævet. 

Tryk- og overløbsventiler
Trykventil til installation i doseringsledningen. 
Justerbart tryk: 1 – 16 bar

Overløbsventil til installation i doseringsledningen.
Justerbart tryk: Plast 1 - 16 bar, rustfrit stål 1 - 25 bar

Vægkonsol og mellemstykker
Vægbeslag inklusive fastgørelsesmateriale til installation af pumpen. Materiale: PP 
Mellemstykke inklusive fastgørelsesmateriale til pumpeinstallation påkrævet ved installation af pumpen på en 
vandmåler. Materiale: Støbt aluminium, overfladebehandlet.

Diverse kabler, stik og adaptorer
Kabel til: Ekstern frigivelsesimpulsudgang A kodet, 0/4 - 20 mA og impulsindgang A kodet, fejlmeddelelse B 
kodet, niveauovervågning A kodet, Ethernet -netværksforbindelse D kodet.
Stikdåse: Til eftermontering af eksisterende sugeledninger eller niveauovervågning. 
Adapter: Ved brug af ældre sugeledninger med et 3,5 mm jackstik, når der bruges en sugeledning med et 
M12x1-stik. 


