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Wij, Grundfos, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de pro-
ducten DDA, DDC en DDE waarop deze verklaring betrekking heeft, in 
overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad in zake de onderlinge 
aanpassing van de wetgeving van de EG Lidstaten betreffende:
– Machine Richtlijn (2006/42/EC).

Gebruikte normen: EN 809: 1998, EN ISO 12100-1+A1: 2009, 
EN ISO 12100-2+A1: 2009.

– Laagspannings Richtlijn (2006/95/EC) *.
Gebruikte norm:EN 60204-1+A1: 2009.

– EMC Richtlijn (2004/108/EC).
Gebruikte normen: EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4: 2007.

* Alleen voor producten met bedrijfspanning > 50 VAC of > 75 VDC.

Pfinztal, 1 November 2010

Ulrich Stemick
Technical Director 

Grundfos Water Treatment GmbH
Reetzstr. 85, D-76327 Pfinztal, Germany

Persoon met autorisatie om het technisch dossier samen te stellen en gerech-
tigd om de EC overeenkomstigheidsverklaring te ondertekenen.

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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Waarschuwing
Lees voor installatie deze installatie- en 
bedieningsinstructies door. De installa-
tie en bediening dienen bovendien vol-
gens de lokaal geldende voorschriften 
en regels plaats te vinden.
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1. Veiligheidsinstructies
Deze installatie- en bedieningsinstructies bevatten 
algemene instructies die moeten worden opgevolgd 
tijdens installatie, bediening en onderhoud van de 
pomp. Deze instructies moeten daarom worden gele-
zen door de installateur en de relevante bevoegde 
operator voorafgaand aan het installeren en opstar-
ten, en moeten te allen tijde ter plekke van de opstel-
ling beschikbaar zijn.

1.1 Aanduiding van veiligheidsinstructies 
in deze instructies

De veiligheidsinstructies worden met de volgende 
symbolen aangeduid:

1.2 Kwalificatie en training van het 
personeel

Het personeel dat verantwoordelijk is voor de instal-
latie, bediening en service moet voor deze taken 
bevoegd zijn. De verantwoordelijkheden, bevoegd-
heden en toezicht op het personeel moeten nauw-
keurig worden omschreven door de operator. Indien 
nodig moet het personeel op de juiste wijze worden 
getraind.

Risico's van het niet opvolgen van de 
veiligheidsinstructies
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan 
gevaarlijke gevolgen hebben voor het personeel, het 
milieu en de pomp en kan leiden tot het verlies van 
recht op aanspraak voor schade.
Het kan leiden tot de volgende gevaren:
• Persoonlijk letsel door blootstelling aan elektri-

sche, mechanische en chemische invloeden.
• Schade aan het milieu en persoonlijk letsel door 

lekkage van schadelijke stoffen.

1.3 Veiligheidsinstructies voor de operator/
gebruiker

De veiligheidsinstructies die in deze instructies 
beschreven zijn, de bestaande nationale regelgeving 
ter bescherming van de gezondheid en ter voorko-
ming van ongelukken, en eventueel van toepassing 
zijnde interne werk-, bedienings- en veiligheidsre-
gels van de operator, moeten worden nageleefd.
Informatie die aan de pomp bevestigd is moet wor-
den nageleefd.
Lekkages van gevaarlijke stoffen moeten worden 
afgehandeld op een manier die niet schadelijk is 
voor het personeel of het milieu.
Schade veroorzaakt door elektriciteit moet worden 
voorkomen, zie de voorschriften van het elektrici-
teitsbedrijf.

Alleen originele toebehoren en originele reserveon-
derdelen dienen te worden gebruikt. Het gebruik van 
andere onderdelen kan leiden tot uitsluiting van aan-
sprakelijkheid voor eventuele gevolgen.

1.4 Veiligheid van het systeem in geval van 
een storing in de doseerpomp

De doseerpomp werd ontworpen volgens de laatste 
technologieën, en is zorgvuldig vervaardigd en 
getest.
Als er hoe dan ook storing optreedt, dan moet de vei-
ligheid van het totale systeem worden gegaran-
deerd. Gebruik de relevante bewakings- en regel-
functies hiervoor.

Waarschuwing
Wanneer deze veiligheidsinstructies 
niet worden opgevolgd, kan dit leiden 
tot persoonlijk letsel!

Voorzich-

Wanneer deze veiligheidsinstructies 
niet worden opgevolgd, kan dit leiden 
tot storingen of beschadiging aan de 
apparatuur!

N.B.
Opmerkingen of instructies die het 
werk eenvoudiger maken en zorgen 
voor een veilige werking.

Voorzich-

Voordat wordt begonnen met werk-
zaamheden aan de pomp moet deze 
zich in de uitgeschakelde toestand 
bevinden ('Stop'), of van het elektrici-
teitsnet zijn afgesloten. Het systeem 
mag niet onder druk staan!

Voorzich-

Zorg dat eventuele chemicaliën die uit 
de pomp ontsnappen of eventuele 
beschadigde leidingen geen schade 
aan onderdelen van het systeem en 
gebouwen veroorzaken.
Het is raadzaam om uit voorzorg bewa-
kingsmaatregelen voor lekkages en 
lekbakken te installeren.

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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1.5 Doseren van chemicaliën 2. Algemeen 
De DDA doseerpomp is een zelfaanzui-
gende membraanpomp. De pomp bestaat 
uit een behuizing voor de stappenmotor en 
elektronica, een doseerkop met membraan en ven-
tielen en de regelaar.
Uitstekende doseereigenschappen van de pomp:
• Optimale aanzuig, zelfs bij ontgassende media, 

omdat de pomp altijd werkt met volledig zuigslag-
volume.

• Continu doseren, omdat het medium wordt opge-
zogen met een korte zuigslag, onafhankelijk van 
de actuele doseercapaciteit, en wordt gedoseerd 
met de langst mogelijke doseerslag.

2.1 Toepassingen
De pomp is geschikt voor vloeibare, niet-abrassieve, 
niet-explosieve en niet-ontvlambare media, strikt 
overeenkomstig de instructies in deze installatie- en 
bedieningsinstructies.

Toepassingsgebieden
• Drinkwaterbehandeling
• Afvalwaterzuivering
• Behandeling van zwembadwater
• Behandeling van ketel/boiler-water
• CIP (Clean-In-Place)
• Koelwaterbehandeling
• Proceswaterbehandeling
• Wasinstallaties
• Chemische industrie
• Ultrafiltratieprocessen en omgekeerde osmose
• Irrigatie
• Karton- en papierindustrie
• Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

2.2 Onjuiste bedrijfsmethoden
De bedrijfsveiligheid van de pomp wordt alleen gega-
randeerd als de pomp wordt gebruikt in overeen-
stemming met paragraaf 2.1 Toepassingen.

Waarschuwing
Voordat u de voedingspanning 
opnieuw inschakelt moeten de doseer-
leidingen zodanig zijn aangesloten dat 
eventuele chemicaliën in de doseerkop 
niet naar buiten kunnen spuiten en 
gevaar opleveren voor mensen.
Het doseermedium staat onder stuk en 
kan schadelijk zijn voor de gezondheid 
en het milieu.

Waarschuwing
Bij werkzaamheden met chemicaliën 
dienen de voorschriften ter voorko-
ming van ongelukken die van toepas-
sing zijn ter plekke van de opstelling te 
worden nageleefd (bijv. door bescher-
mende kleding te dragen).
Neem de informatie uit de veiligheids-
bladen en de veiligheidsinstructies van 
de chemicaliënfabrikant in acht bij het 
werken met chemicaliën!

Waarschuwing
Als het membraan lekt of gebroken is, 
dan ontsnapt doseervloeistof uit de 
afvoeropening aan de doseerkop (zie 
afb. 3).
Neem geschikte voorzorgsmaatrege-
len ter voorkoming van gezondheids-
problemen en materiële schade door 
ontsnappende doseervloeistof!
Controleer dagelijks of vloeistof ont-
snapt uit de afvoeropening!
Vervangen van het membraan, zie para-
graaf 7. Service.

Voorzich-
Een ontluchtingslang die naar een con-
tainer of lekbak wordt geleid, moet wor-
den aangesloten op de ontluchtingsklep.

Voorzich-

Het doseermedium moet in de vloei-
bare toestand zijn!
Let op de vries- en kookpunten van het 
doseermedium!

Voorzich-

De bestendigheid van de onderdelen 
die in contact met het medium komen 
zoals de doseerkop, ventielkogel, 
afdichtingen en leidingen hangt af van 
het medium, de temperatuur van het 
medium en de werkdruk.
Zorg ervoor dat onderdelen die in con-
tact komen met het doseermedium 
bestendig zijn tegen het doseermedium 
onder bedrijfscondities, zie het data-
boek!
Als u vragen heeft over de materiaalbe-
stendigheid en de geschiktheid van de 
pomp voor bepaalde doseermedia, 
neem dan contact op met Grundfos.

Waarschuwing
Andere toepassingen of gebruik van de 
pompen onder omgevings- en bedrijfs-
condities die niet zijn goedgekeurd, 
worden als onjuist beschouwd en zijn 
niet toegestaan. Grundfos kan niet aan-
sprakelijkheid gesteld worden voor 
schade die voortvloeit uit onjuist 
gebruik.

Waarschuwing
De pomp is NIET goedgekeurd voor 
gebruik in mogelijk explosiegevaar-
lijke omgevingen!

Waarschuwing
Een zonnescherm is vereist voor bui-
tenopstelling!

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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2.3 Garantie
Een garantieclaim overeenkomstig onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden is alleen geldig als aan 
de volgende eisen wordt voldaan:
• De pomp wordt gebruikt overeenkomstig de informatie in deze handleiding.
• De pomp werd niet gedemonteerd of onjuist gehanteerd.
• Het onderhoud wordt door bevoegd vakpersoneel uitgevoerd.
• Tijdens het onderhoud worden reparaties alleen met oorspronkelijke onderdelen uitgevoerd.

2.4 Typeplaatje

Afb. 1 Typeplaatje

TM
04

 1
11

6 
11

10

psi

gphl/h

P

Typeaanduiding
Spanning

Frequentie
Max. doseercapaciteit

Opgenomen vermogen

Beschermingsklasse

Goedkeuring, CE-markering etc.

Model
Stroomverbruik

Productieland

Max. werkdruk

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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2.5 Typesleutel
De typesleutel wordt gebruikt om de juiste pomp te identificeren, en wordt niet gebruikt voor 
configuratiedoeleinden.

*) bestaat uit: 2 pompaansluitingen, voetklep, injectie-unit, 6 m PE persslang, 2 m PVC zuigslang, 
2 m PVC ontluchtingslang (4/6 mm)

Code Voorbeeld DDA 7.5- 16 AR- PP/ V/ C- F- 3 1 U2U2 F G

Pomptype

Max. capaciteit [l/uur]

Max. druk [bar]

AR
FC
FCM

Besturingsuitvoering
Standaard
AR met FlowControl
FC met geïntegreerde debietsmeting

PP
PVC
PV
SS
PVC-P3

Materiaal van de doseerkop
Polypropyleen
PVC (polyvinylchloride) (PVC doseerkoppen alleen tot 10 bar)
PVDF (polyvinylideenfluoride)
Roestvast staal DIN 1.4401
PVC met Plus3

E
V
T

Materiaal van de afdichtingen
EPDM 
FKM
PTFE

C
SS

Materiaal van de kogel
Keramiek
Roestvast staal DIN 1.4401

F
Positie van de regelaar
Gemonteerd aan de voorzijde (kan naar rechts of links verplaatst worden)

3
Spanning
1 x 100-240 V, 50/60 Hz

1
2

Ventieltype
Standaard
Veerbelast (HV-uitvoering)

U2U2
U7U7
AA
VV
XX

I001
I002
I003
I004

Aansluiting aan zuig/perszijde
Slang, 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm, 9/12 mm
Slang 1/8" x 1/4"; 0,17" x 1/4"; 1/4" x 3/8"; 3/8" x 1/2"
Binnenschroefdraad Rp 1/4" (roestvast staal)
Binnenschroefdraad 1/4" NPT (roestvast staal)
Geen aansluiting
Installatieset*
Slang, 4/6 mm (maximaal 7,5 l/uur, 16 bar)
Slang, 9/12 mm (maximaal 60 l/uur, 13 bar)
Slang 0,17" x 1/4" (maximaal 7,5 l/uur, 16 bar)
Slang, 3/8" x 1/2" (maximaal 60 l/uur, 10 bar)

F
B 
G
I
E
J
L

Netstroomstekker
EU (Schuko)
VS, Canada
VK
Australië, Nieuw Zeeland, Taiwan
Zwitserland
Japan
Argentinië

G
Ontwerp
Grundfos Alldos

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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2.6 Overzicht van het apparaat

Afb. 2 Vooraanzicht van de pomp

Afb. 3 Achteraanzicht van de pomp

TM
04

 1
12

9 
01

10

Start/stop toets
(Par. 6.1)

Netaansluiting

Regelaar
Grafische LCD
(Par. 6.2.2)

Klikwiel (Par. 6.1)

100 % toets (Par. 6.1)

Signaalingangen, -uitgangen
(Par. 4.3)

Bevestigingsplaat

100%100%

TM
04

 1
13

3 
01

10

FlowControl aansluiting
FC/FCM

Ontluchtingsventiel

Doseerkop

Ventiel, zuigzijde

Aansluiting,
ontluchtingslang

Ventiel, perszijde
Bevestigingschroeven

voor de regelaar

Afvoeropening in geval
van membraanbreuk

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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3. Technische gegevens / afmetingen

3.1 Technische gegevens 

Gegevens
DDA pomptype

7.5 - 16 12-10 17-7 30-4

Mecha-
nische 
gegevens

Turndown ratio [1:X] 3000 1000 1000 1000

Max. doseercapaciteit
[l/uur] 7,5 12,0 17,0 30,0

[gph] 2,0 3,1 4,5 8,0

Max. doseercapaciteit met SlowMode 
50 %

[l/uur] 3,75 6,00 8,50 15,00

[gph] 1,00 1,55 2,25 4,00

Max. doseercapaciteit met SlowMode 
25 %

[l/uur] 1,88 3,00 4,25 7,50

[gph] 0,50 0,78 1,13 2,00

Min. doseercapaciteit
[l/uur] 0,0025 0,0120 0,0170 0,0300

[gph] 0,0007 0,0031 0,0045 0,0080

Max. werkdruk
[bar] 16 10 7 4

[psi] 230 150 100 60

Max. slagfrequentie 1) [Slagen/
min] 190 155 205 180

Slagvolume [ml] 0,74 1,45 1,55 3,10

Herhalingsnauwkeurigheid [%] ±1

Max. aanzuighoogte tijdens bedrijf2) [m] 6

Max. aanzuighoogte bij aanzuiging met 
natte kleppen 2) [m] 2 3 3 2

Min. drukverschil tussen zuig- en pers-
zijde [bar] 1 (FC en FCM: 2)

Max. druk, zuigzijde [bar] 2

Max. viscositeit in SlowMode 25 % met 
veerbelaste kleppen 3)

[mPas] 
(= cP) 2500 2500 2000 1500

Max. viscositeit in SlowMode 50 % met 
veerbelaste kleppen 3)

[mPas] 
(= cP) 1800 1300 1300 600

Max. viscositeit zonder SlowMode met 
veerbelaste kleppen 3)

[mPas] 
(= cP) 600 500 500 200

Max. viscositeit zonder veerbelaste 
kleppen 3)

[mPas] 
(= cP) 50 300 300 150

Min. diameter van slang/leiding aan 
zuig/perszijde 2) 4) [mm] 4 6 6 9

Min. diameter van slang/leiding aan zuig-
zijde voor zeer viskeuze media (HV) 4) [mm] 9

Min. diameter van slang/leiding aan pers-
zijde voor zeer viskeuze media (HV) 4) [mm] 9

Max. mediumtemperatuur [°C] 45

Min. mediumtemperatuur [°C] -10

Max. omgevingstemperatuur [°C] 45

Min. omgevingstemperatuur [°C] 0

Max. opslagtemperatuur [°C] 70

Min. opslagtemperatuur [°C] -20

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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1) De maximale slagfrequentie kan afwijken afhankelijk van de kalibratie
2) Gegevens zijn gebaseerd op metingen met water
3) Maximale zuighoogte: 1 m, doseercapaciteit verminderd (ongeveer 30 %)
4) Lengte van zuigleiding: 1,5 m / lengte van persleiding: 10 m (bij max. viscositeit)
5) E-Box.

Elektrische 
gegevens

Spanning [V] 100-240 V, 50-60 Hz

Lengte van netstroomkabel [m] 1,5

Max. stroomverbruik (100 V) [A] 8

Max. stroomverbruik (230 V) [A] 25

Max. opgenomen vermogen P1 [W] 18 / 245)

Beschermingsklasse behuizing IP 65, Nema 4X

Elektrische veiligheidsklasse II

Signaal-
ingang

Max. belasting niveau-ingang 12 V, 5 mA

Max. belasting pulsingang 12 V, 5 mA

Max. belasting niveau-ingang, externe 
vrijgave 12 V, 5 mA

Min. pulslengte [ms] 5

Max. pulsfrequentie [Hz] 100

Impedantie bij 0/4-20 mA analoge ingang [Ω] 15

Max. lusweerstand in het niveaucircuit [Ω] 1000

Max. lusweerstand in het pulscircuit [Ω] 1000

Signaal-
uitgang

Max. Ohmse belasting op relaisuitgang [A] 0,5

Max. spanning op relaisuitgang [V] 30 VDC / 30 VAC

Impedantie bij 0/4-20 mA analoge uitgang [Ω] 500

Gewicht/
afmeting

Gewicht (PVC, PP, PVDF) [kg] 2,4 2,4 2,6

Gewicht (roestvast staal) [kg] 3,2 3,2 4,0

Membraandiameter [mm] 44 50 74

Geluids-
belasting Max. geluidsbelasting [dB(A)] 60

Goed-
keuringen CE, CSA-US, NSF61, GHOST, C-Tick

Gegevens
DDA pomptype

7.5 - 16 12-10 17-7 30-4

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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3.2 Afmetingen

Afb. 4 Maattekening

TM
04

 1
10

3 
01

10

161 17D

B

C

A1

G 5/8"

A

20
0.

8

100%

110

4 x Ø6
105

120

17.5

168

Pomptype A [mm] A1 [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

DDA 7.5 - 16 280 251 196 46,5 24

DDA 12-10/17-7 280 251 200,5 39,5 24

DDA 30-4 295 267 204,5 35,5 38,5
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4. Montage en installatie 

4.1 Montage van de pomp
De pomp wordt geleverd met een bevesti-
gingsplaat. De bevestigingsplaat kan verticaal wor-
den gemonteerd, bijv. aan een muur, of horizontaal, 
bijv. op een tank. Er zijn maar enkele kleine stappen 
nodig om de pomp stevig vast te maken aan de 
bevestigingsplaat via een schuifmechanisme.
Voor onderhoud kan de pomp gemakkelijk van de 
bevestigingsplaat worden losgekoppeld.

4.1.1 Eisen
• Het montageoppervlak moet stabiel zijn en mag 

niet trillen.
• De doseerrichting moet steeds verticaal naar 

boven zijn.

4.1.2 Pas zetten en installeren van de 
bevestigingsplaat

• Verticale opstelling: Het schuifmechanisme van 
de bevestigingsplaat moet aan de bovenzijde.

• Horizontale opstelling: Het schuifmechanisme 
van de bevestigingsplaat moet tegenover de 
doseerkop.

• De bevestigingsplaat kan worden gebruikt als 
boormal, zie afb. 4 voor het bepalen van de 
afstanden tussen de boorgaten.

Afb. 5 Bepaal de plaats van de bevestigings-
plaat

1. Geef de boorgaten aan.
2. Boor de gaten.
3. Maak de bevestigingsplaat vast met vier schroe-

ven, diameter 5 mm, aan de wand, op de beugel 
of de tank.

4.1.3 Pomp koppelen aan de bevestigingsplaat
1. Bevestig de pomp aan de steunklemmen van de 

bevestigingsplaat en schuif de pomp voorzichtig 
door tot deze vastklikt.

Afb. 6 Vastklikken van de pomp

4.1.4 Instellen van de positie van de regelaar
De regelaar bevindt zich bij aflevering aan de voor-
zijde van de pomp. Deze kan 90 ° gedraaid worden 
zodat de gebruiker kan kiezen om de pomp vanaf 
rechts of links te bedienen.

1. Verwijder voorzichtig beide beschermingskap-
pen van de regelaar met een dunne schroeven-
draaier.

2. Draai de schroeven los.
3. Til de regelaar voorzichtig op en niet te hoog 

zodat de platte kabel geen trekspanning onder-
vindt.

4. Draai de regelaar 90 ° en plaats deze terug.
– Zorg dat de O-ring goed gemonteerd zit.

5. Draai de schroeven vast en plaats de bescher-
mingskappen terug.

Afb. 7 Positioneren van de regelaar
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Waarschuwing
Zorg dat u geen kabels en leidingen 
beschadigt tijdens het installeren!
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10

Voorzich-

De beschermingsklasse (IP65 / Nema 
4X) en schokbescherming gelden 
alleen als de regelaar op de juiste 
wijze is geïnstalleerd!

Voorzich-
De pomp moet worden losgekoppeld 
van de voedingspanning!

TM
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10

IP65, Nema 4X
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4.2 Hydraulische aansluiting

Belangrijke informatie bij het installeren
• Houd rekening met zuighoogte en leidingdiame-

ter, zie paragraaf 3.1 Technische gegevens.
• Snijd slangen recht af (onder een rechte hoek).
• Zorg dat er geen lussen of knikken in de leidin-

gen zijn.
• Houd de zuigleiding zo kort mogelijk.
• Leid de zuigleiding naar boven naar het zuigven-

tiel toe.
• Het installeren van een filter in de zuigleiding 

beschermt de gehele installatie tegen vuil, en 
vermindert het risico op lekkage.

• Alleen voor besturingsuitvoering FC/FCM: Voor 
te doseren hoeveelheden < 1 l/uur adviseren we 
om een extra drukhoudventiel (ingesteld op 
ongeveer 3 bar) te plaatsen aan de perszijde om 
op een veilige manier het noodzakelijke drukver-
schil te bekomen.

Procedure voor het aansluiten van de slang
1. Druk de wartelmoer en de klemring op de slang.
2. Druk het kegelvormige deel volledig in de slang, 

zie afb. 8.
3. Koppel het kegelvormige deel met de slang aan 

het corresponderende pompventiel.
4. Draai de wartelmoer met de hand vast.

– gebruik geen gereedschap!
5. draai de wartelmoeren na 2-5 bedrijfsuren aan 

wanneer PTFE-afdichtingen gebruikt worden.
6. Bevestig de ontluchtingslang aan de correspon-

derende aansluiting (zie afb. 3) en laat deze in 
een vat of een lekbak lopen.

Afb. 8 Hydraulische aansluiting

Installatievoorbeeld
De pomp biedt diverse installatie-opties. In de onder-
staande figuur staat de pomp opgesteld met een 
zuigleiding, niveauschakelaar en multifunctioneel 
ventiel op een Grundfos tank.

Afb. 9 Installatievoorbeeld

Waarschuwing
Risico op verbranding door 
chemicaliën!
Draag beschermende kleding (hand-
schoenen en bril) bij werkzaamheden 
aan de doseerkop, aansluitingen of 
leidingen!

Voorzich-

De pompkop kan water bevatten van de 
fabriekstest!
Bij het doseren van media die niet in 
aanraking mogen komen met water, 
moet van tevoren een ander medium 
worden gedoseerd!

Voorzich-
Storingsvrije werking kan alleen wor-
den gegarandeerd met leidingen die 
door Grundfos worden geleverd!

Voorzich-

De gebruikte leidingen moeten voldoen 
aan de drukklasse en grenswaarden 
zoals beschreven in paragraaf 
3.1 Technische gegevens!

TM
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5 
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N.B.
Drukverschil tussen zuig- en perszijde 
moet ten minste 1 bar / 14,5 psi zijn!

Voorzich-

Draai de schroeven van de doseerkop 
aan voorafgaand aan de inbedrijfname 
en nogmaals na 2 - 5 bedrijfsuren met 
3 Nm.

TM
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18

3 
01

10

Wartelmoer
Klemring

Kegelvormig deel

Slang

Ontluchting-
slang

Tank

Multifunctioneel 
ventiel

Zuigleiding met 
'leeg'-melding

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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4.3 Elektrische aansluiting

De nominale spanning van de pomp, zie paragraaf 2.4 Typeplaatje, moet overeenstemmen met de plaatselijke 
omstandigheden.

Signaalaansluitingen

Afb. 10 Bedradingschema van de elektrische aansluitingen

Waarschuwing
De beschermingsklasse (IP65 / Nema 4X) geldt alleen wanneer stekkers of beschermkappen 
op de juiste wijze zijn geïnstalleerd!

Waarschuwing
De pomp kan automatisch starten wanneer de netspanning wordt ingeschakeld!
Laat de netstekker of -kabel intact, knoei er niet mee!

TM
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2
1

3
4

2
1

34
5

2
3

412
1

3
►

2
 1

GND

GND
BUS BUS

GND

12

3 4

12

3 4

12
5

3 4

34

1 2
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Analoge ingang, ingang voor externe vrijgave en pulsingang

Niveausignalen: leeg- en voorleegmelding

GENIbus, analoge uitgang

Relaisuitgangen

FlowControl signaalaansluiting

Afb. 11 FlowControl aansluiting

Functie
Pennen

Stekkertype
1/bruin 2/wit 3/blauw 4/zwart

Analoog GND/ (-) mA (+) mA mA-signaal

Externe vrijgave GND X Puls

Puls GND X Puls

Functie
Pennen

Stekkertype
1/bruin 2/wit 3/blauw 4/zwart

Voorleegmelding X GND Puls

Leegmelding X GND Puls

Functie
Pennen

Stekkertype
1/bruin 2/wit 3/blauw 4/zwart 5/geel/

groen

GENIbus +30 V GENI bus 
TXD

GENI bus 
RXD GND Bus

Analoge uitgang (+) mA GND/ (-) mA mA-signaal

Functie
Pennen

Stekkertype
1/bruin 2/wit 3/blauw 4/zwart

Relais 1 X X Puls

Relais 2 X X Puls

TM
04
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Sensor
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5. Inbedrijfstelling 

5.1 Instellen van de gebruikerstaal
Voor een beschrijving van de besturingsonderdelen, 
zie paragraaf 6.

1. Draai aan het klikwiel om het tandwiel-symbool te 
selecteren.

2. Druk op het klikwiel om het ’Setup’ menu te ope-
nen.

3. Draai aan het klikwiel om het ’Language’ menu te 
selecteren.

4. Druk op het klikwiel om het ’Language’ menu te 
openen.

5. Draai aan het klikwiel om de gewenste taal te 
selecteren.

6. Druk op het klikwiel om de geselecteerde taal te 
selecteren.

7. Druk nogmaals op het klikwiel om het ’Confirm 
settings’ commando te bevestigen en de instel-
ling te bewaren.

Afb. 12 Stel gebruikerstaal in

TM
04

 1
18

4 
11

10

Operation

English >
Manual >

Actual flow
Off

❑

Language
Operation mode
Analog output
SlowMode
FlowControl active

Operation

Setup

Setup

Setup

Setup

Setup

l/h

Manual

7.50 l/h

Manual

English >
Manual >

Actual flow
Off

❑

Language
Operation mode
Analog output
SlowMode
FlowControl active

❑
❑
❑
❑

English
Deutsch
Francais
Espanol
Italiano

❑
❑
❑
❑

English
Deutsch
Francais
Espanol
Italiano

Confirm 
settings?

7.50

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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5.2 Ontluchten van de pomp

1. Open de ontluchtingschroef ongeveer een halve 
slag.

2. Druk de 100 % toets (ontluchtingstoets) in en 
houd deze ingedrukt tot vloeistof continu zonder 
belletjes uit de ontluchtingslang stroomt.

3. Sluit de ontluchtingschroef.

5.3 Kalibreren van de pomp
De pomp is in de fabriek gekalibreerd voor media 
met een viscositeit vergelijkbaar met water bij maxi-
male tegendruk van de pomp (zie paragraaf 
3.1 Technische gegevens) .
Als de pomp wordt bedreven met een tegendruk die 
afwijkt of als een medium wordt gedoseerd waarvan 
de viscositeit afwijkt, dan moet de pomp worden 
gekalibreerd.
Voor pompen met de FCM besturingsuitvoering is 
het niet nodig om de pomp te kalibreren bij afwij-
kende of fluctuerende tegendruk zolang de ’AutoFlo-
wAdapt’ functie is ingeschakeld (zie paragraaf 
6.10 AutoFlowAdapt).

Eisen
• De hydraulica en elektronica van de pomp zijn 

aangesloten (zie paragraaf 4. Montage en instal-
latie).

• De pomp is geïntegreerd in het doseerproces 
onder bedrijfscondities.

• De doseerkop en de zuigleiding zijn gevuld met 
doseermedium.

• De pomp is ontlucht.

Waarschuwing
De ontluchtingslang moet correct zijn 
aangesloten en in een geschikte tank 
uitkomen!

N.B.

Druk de 100 % toets in en beweeg 
gelijktijdig uw vinger met de klok mee 
op het klikwiel om de tijdsduur van het 
proces te verlengen tot maximaal 300 
seconden. Druk de toets niet langer in 
na het instellen van de seconden.

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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Kalibratieproces - voorbeeld voor DDA 7.5 - 16

1. Vul een maatbeker met doseermedium. Aanbe-
volen vulvolumes:

2. Lees af en noteer het vulvolume V1 (bijv. 300 ml).

3. Plaats de zuigleiding in de maatbeker.

4. Start het kalibratieproces in het ’Instellingen > 
Kalibratie’ menu.

5. De pomp voert 200 doseerslagen uit en geeft de 
fabrieksmatige kalibratiewaarde weer 
(bijv. 125 ml).

6. Verwijder de zuigleiding uit de maatbeker en 
meet het volume in de maatbeker V2 
(bijv. 170 ml).

7. Bereken uitgaande van V1 en V2  het daadwerke-
lijk gedoseerde volume Vd = V1-V2
(bijv. 300 ml - 170 ml = 130 ml).

8. Geef Vd in, in het kalibratiemenu, en sla deze 
waarde op.
– De pomp is gekalibreerd.

DDA type 7.5 - 16 12-10 17-7 30-4

Medium V1 0,3 l 0,5 l 1,0 l 1,5 l

TM
04
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15

4 
11

10

V2 = 170 ml

Vd = V1 - V2 = 130 ml

V1 = 300 ml

Kalibratie

Kalibratie

Slagen

Kalibrat. volume

200

STOP

START

0,0 ml

Slagen

Kalibrat. volume

200

125 ml

Kalibratie

Kalibrat. volume

STOP

START

ml

Slagen

200
130

Daadwerkelijk gedoseerd volume Vd

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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6. Bediening 

6.1 Bedieningselementen
Het bedieningspaneel van de pomp bevat 
een display en de volgende bedieningselementen.

Afb. 13 Bedieningspaneel

Toetsen

Klikwiel
Het klikwiel wordt gebruikt om door de menu's te 
navigeren, instellingen te selecteren en deze te 
bevestigen.
Het bewegen van uw vinger met de klok mee op het 
klikwiel laat de cursor oplopend in stapjes met de 
klok mee in het display bewegen. Het bewegen van 
uw vinger tegen de klok in laat de cursor tegen de 
klok in bewegen.

6.2 Display en symbolen

6.2.1 Navigatie
In de ’Info’, ’Alarm’ en ’Instellingen’ hoofdmenu's 
worden de opties en submenu's in de regels eronder 
weergegeven. Gebruik het ’Terug’ symbool om terug 
te gaan naar het hogere menu-niveau. De scroll-balk 
aan de rechter rand van het display geeft aan dat er 
meer menu-onderdelen zijn die niet getoond worden.
Het actieve symbool (huidige cursorpositie) knippert. 
Druk op het klikwiel om uw keuze te bevestigen en 
het volgende menu-niveau te openen. Het actieve 
hoofdmenu wordt weergegeven als tekst, de andere 
hoofdmenu's worden als symbolen weergegeven. De 
positie van de cursor wordt in zwart benadrukt in de 
submenu's.
Als u de cursor op een waarde positioneert en op het 
klikwiel drukt, dan wordt een waarde geselecteerd. 
Het bewegen van uw vinger met de klok mee op het 
klikwiel verhoogt de waarde, bewegen tegen de klok 
in verlaagt de waarde. Als u nu op het klikwiel drukt, 
dan wordt de cursor weer vrijgegeven.

6.2.2 Bedrijfstoestanden
De bedrijfstoestand van de pomp wordt aangegeven 
met een symbool en displaykleur.

6.2.3 Slaapmodus (energiebesparende modus)
Als in het ’Bediening’ hoofdmenu de pomp niet gedu-
rende 30 seconden wordt bediend, dan verdwijnt de 
koptekst. Na 2 minuten schakelt het display over 
naar het ’Bediening’ hoofdmenu en vermindert de 
helderheid. Deze toestand wordt opgeheven wan-
neer de pomp wordt bediend of een storing optreedt.

TM
04

 1
10

4 
11

20

Toets Functie
Start/stop 
toets In- en uitschakelen van de pomp.

100 % toets
De pomp doseert met maximale 
capaciteit, onafhankelijk van de 
bedrijfsmodus.

100%

7.49 l/hManual
7.50 l/h

Operation

Start/stop toets

Grafische 
LCD

Klikwiel

100 % toets

Display Storing Bedrijfstoestand

Wit - Stop Stand-by 

Groen - In bedrijf 

Geel
Waar-
schu-
wing

Stop Stand-by In bedrijf 

Rood Alarm Stop Stand-by 
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6.2.4 Overzicht van display-symbolen
De volgende display-symbolen kunnen in de menu's verschijnen.

Afb. 14 Overzicht van display-symbolen

TM
04

 1
16

1 
17

10100%

Bediening

Bediening

Bedrijfstoestand (Par. 6.2) en 
doseercapaciteit

7,48 l/uur

Handmatig 7,48l/uur

Bedrijfsmodus

Geactiveerde functies

Bovenste rij met hoofdmenu's (Par. 6.3)

Info
Alarm

Instellingen

Terug

SlowMode (Par. 6.6)

FlowControl (Par. 6.7)

Toetsblokkering (Par. 6.12)

Bus (Par. 6.15)

Automatische ontluchting (Par. 6.11)

Handmatig (Par. 6.4.1)

Puls (Par. 6.4.2)

Analoog 0/4-20 mA (Par. 6.4.3)

Batch (Par. 6.4.4)

Timer (Par. 6.4.5, 6.4.6)

In bedrijf

Stand-by

Stop

Ontluchten

Membraanpositie 'uit’ (Par. 7.)

Extra display (Par. 6.13.2)
AR, FC uitvoering: Beoogde capaciteit
FCM uitvoering: Actuele capaciteit

Resterend batchvolume (Batch/Timer)

Tijdsduur tot volgend doseerproces (Timer)

Ingangstroom (Analoog)

Geblokkeerde aandrijving - knippert

Bedrijfsdisplay
In bedrijf - roteert wanneer de pomp doseert

Externe vrijgave (Par. 6.16.2)

Leegmelding (Par. 6.16.3)

Voorleegmelding (Par. 6.16.3)

Kabelbreuk (Par. 6.4.3)

Fout busuitbreiding (Par. 6.15)

Service (Par. 7.)

Totaal gedoseerd volume

Actuele tegendruk

Signaal en fout display

Membraanpositie ’in’ (Par. 7.)

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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6.3 Hoofdmenu's
De hoofdmenu's worden weergegeven als symbolen 
aan de bovenkant van het display. Het momenteel 
actieve hoofdmenu wordt weergegeven als tekst.

6.3.1 Bediening
Statusinformatie zoals doseercapaciteit, 
geselecteerde bedrijfsmodus en bedrijfstoe-
stand wordt weergegeven in het  ’Bediening’ hoofd-
menu.

6.3.2 Info
U kunt de datum, tijd en informatie over het 
actieve doseerproces, diverse tellers, pro-
ductgegevens en de status van het servicesysteem 
in het ’Info’ hoofdmenu vinden. De informatie is tij-
dens bediening toegankelijk.
Het servicesysteem kan ook vanaf hier worden gere-
set.

Tellers
Het ’Info > tellers’ menu bevat de volgende tellers:

6.3.3 Alarm
U kunt fouten bekijken in het ’Alarm’ hoofd-
menu.

Maximaal 10 waarschuwingen en alarmmeldingen, 
samen met hun datum, tijd en oorzaak, worden 
weergegeven in chronologische volgorde. Als de lijst 
vol is, dan wordt de oudste invoer overschreven, zie 
paragraaf 8. Storingen.

6.3.4 Instellingen
Het ’Instellingen’ hoofdmenu bevat menu's 
voor de pompconfiguratie. Deze menu's wor-
den in de volgende paragrafen beschreven.

* Deze submenu's worden alleen weergegeven voor 
specifieke standaardinstellingen en besturingsuitvoe-
ringen. De inhoud van het ’Instellingen’ menu vari-
eert ook afhankelijk van de bedrijfsmodus.

TM
04

 1
15

7 
10

10
TM

04
 1

10
6 

10
10

Tellers te resetten
Volume
Totaal gedoseerd volume [l] of Ame-
rikaanse gallons

Ja

Bedrijfsuren
Geaccumuleerde bedrijfsuren 
(pomp ingeschakeld) [uur]

Nee

Bedrijfstijd motor
Geaccumuleerde bedrijfstijd van de 
motor [uur]

Nee

Slagen
Geaccumuleerd aantal 
doseerslagen

Nee

Voeding aan/uit
Geaccumuleerde inschakelingen 
van de voedingspanning

Nee

Bediening
7,48 l/uur

Handmatig 7,48l/uur

Th
Tegendruk
Tellers
Service
Serviceset
Reset servicesysteem
Software rev.
Serienr.:
Productnr.:
Typesleutel

Info
18.02.2010 12:34

15,0bar
>
-

❑
V0.20

TM
04
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10

9 
10

10
TM

04
 1

11
0 

10
10

Alarm
12.02.2010

12.02.2010

1
Leeg

2
Voorleeg

12:34

12:34

Alarmmeldingen
verwijderen ❑

Instellingen
Deutsch >

Puls >
❑
>

1,06 l
7:50

>
>

Actuele capaciteit >
Uit >

❑
>
>
❑
❑
>

Uit >
>
>
>
>
>

Taal
Bedrijfsmodus
Pulsgeheugen *
Analoge weging *
Batchvolume *
Doseertijd *
Dos. Timercyclus *
Dos. Timerweek *
Analoge uitg.
SlowMode
FlowControl actief *
FlowControl *
Drukbewaking *
AutoFlowAdapt *
Automatische ontluchting
Kalibratie
Toetsblokkering
Display
Tijd+datum
Bus *
Ingangen/Uitgangen
Basisinstellingen

Paragraaf
5.1
6.4
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.5
6.6
6.7
6.7
6.8
6.10
6.11
5.3
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
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6.4 Bedrijfsmodii
Zes verschillende bedrijfsmodii kunnen worden inge-
steld in het ’Instellingen > Bedrijfsmodus’ menu.
• Handmatig, zie paragraaf 6.4.1
• Puls, zie paragraaf 6.4.2
• Analoog 0 - 20 mA, zie paragraaf 6.4.3
• Analoog 4 - 20 mA, zie paragraaf 6.4.3
• Batch, zie paragraaf 6.4.4
• Doseertimercyclus, zie paragraaf 6.4.5
• Doseer weektimer, zie paragraaf 6.4.6

6.4.1 Handmatig
In deze bedrijfsmodus doseert de pomp voort-
durend de doseercapaciteit die met het 
klikwiel is ingesteld. De doseercapaciteit wordt inge-
steld in l/uur of ml/uur. De pomp schakelt automa-
tisch tussen de eenheden. Als alternatief kan het dis-
play worden gereset naar Amerikaanse eenheden 
(gpu).

Afb. 15 Handmatig modus

Het instelbereik hangt af van het pomptype:

* Wanneer de SlowMode functie actief is, wordt de 
maximale doseercapaciteit verminderd, zie paragraaf 
3.1 Technische gegevens.

6.4.2 Puls
In deze bedrijfsmodus doseert de pomp het 
ingestelde doseervolume voor elke inkomende 
(potentiaalvrije) puls, bijv. van een watermeter. Er is 
geen directe relatie tussen inkomende pulsen en 
doseerslagen. De pomp berekent automatisch de 
optimale slagfrequentie voor het doseren van het 
ingestelde volume per puls.
De berekening is gebaseerd op:
• de frequentie van de externe pulsen
• het ingestelde doseervolume/puls.

Afb. 16 Puls bedrijfsmodus

Het doseervolume per puls wordt met het klikwiel 
ingesteld in ml/puls. Het instelbereik voor het 
doseervolume hangt af van het pomptype:
 

De snelheid van inkomende pulsen wordt vermenig-
vuldigd met het ingestelde doseervolume. Als de 
pomp meer pulsen ontvangt dan verwerkt kan wor-
den bij de maximale doseercapaciteit, dan draait de 
pomp met maximale slagfrequentie in continu bedrijf. 
De extra pulsen worden genegeerd als de geheu-
genfunctie niet is ingeschakeld.

Geheugenfunctie
Wanneer de ’Instellingen > Pulsgeheugen’ functie is 
ingeschakeld, dan kunnen maximaal 65.000 onver-
werkte pulsen worden opgeslagen voor verdere ver-
werking.
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Type
Instelbereik*

l/uur gpu
DDA 7.5-16 0,0025 - 7,5 0,0007 - 2,0

DDA 12-10 0,012 - 12 0,0031 - 3,1

DDA 17-7 0,017 - 17 0,0045 - 4,5

DDA 30-4 0,03 - 30 0,0080 - 8,0

Bediening

3,40 l/uur

Handmatig 3,40l/uur
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Type Instelbereik [ml/puls]
DDA 7.5 - 16 0,0013 - 12,8

DDA 12-10 0,0026 - 25,8

DDA 17-7 0,0027 - 26,8

DDA 30-4 0,0058 - 58,4

De inhoud van het geheugen wordt ver-
wijderd bij:

– Uitschakeling van de voedingspan-
ning

– Omschakeling naar een andere 
bedrijfsmodus

– Onderbreking (bijv. alarm, 
externe uitschakeling)

Bediening
0,040 ml/

Puls 3,40l/uur

N.B.

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl

22



N
ed

er
la

nd
s 

(N
L)
6.4.3 Analoog 0/4-20 mA
In deze bedrijfsmodus doseert de pomp over-
eenkomstig het externe analoge signaal. Het 
doseervolume is evenredig met met de signaalin-
gangswaarde in mA.

Als de ingangswaarde in bedrijfsmodus 4-20 mA 
daalt tot onder 2 mA, dan wordt een alarm weerge-
geven en wordt de pomp uitgeschakeld. Een kabel-
breuk of fout in de signaaltransmitter is opgetreden. 
Het 'Kabelbreuk’ symbool wordt weergegeven in het 
’Signaal en fout display’ gebied van het display.

Afb. 17 Analoge weging

Afb. 18 Analoog bedrijfsmodus

Stel analoge weging in
Analoge weging heeft betrekking op de toekenning 
van de huidige invoerwaarde aan de doseercapaci-
teit.
Analoge weging gaat via de twee referentiepunten 
(I1 / Q1) en (I2 / Q2), die worden ingesteld in het 
’Instelling > Analoge weging’ menu. De doseercapa-
citeit wordt conform deze instelling geregeld.

Voorbeeld 1 (DDA 7.5 - 16)
Analoge weging met positieve gradiënt:

Afb. 19 Analoge weging met pos. gradiënt

In voorbeeld 1 zijn de referentiepunten I1 = 6 mA, 
Q1 = 1,5 l/uur en I2 = 16 mA, Q2 = 7,5 l/uur ingesteld.
Analoge weging wordt beschreven van 0 tot 6 mA 
door een lijn die door Q = 0 l/uur gaat, tussen 6 mA 
en 16 mA proportioneel stijgt van 1,5 l/uur naar 7,5 l/
uur en van 16 mA en verder door Q = 7,5 l/uur gaat.

Voorbeeld 2 (DDA 7.5-16)
Analoge weging met negatieve gradiënt
(Bedieningsmodus 0 - 20 mA):

Afb. 20 Analoge weging met neg. gradiënt

In voorbeeld 2 zijn de referentiepunten I1 = 2 mA, 
Q1 = 7,5 l/uur en I2 = 16 mA, Q2 = 1,3 l/uur ingesteld.
Analoge weging wordt beschreven van 0 tot 2 mA 
door een lijn die door Q = 0 l/uur gaat, tussen 2 mA 
en 16 mA proportioneel daalt van 7,5 l/uur tot 1,3 l/
uur, en vanaf 16 mA en verder door Q2 = 1,3l/uur 
gaat.

Bedrijfs-
modus

Ingangs-
waarde

Doseer-
capaciteit

4 - 20 mA
≤ 4,1 mA 0 %

≥ 19,8 mA 100 %

0 - 20 mA
≤ 0,1 mA 0 %

≥ 19,8 mA 100 %
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0 

Q [%]

0 - 2
0 mA

4 - 2
0 mA

[mA]4 208 12 16
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80

0
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Bediening
6,5 ml/

0-20 mA 17,14 mA
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10
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10

1 
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16 
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6
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5

0
0 20 I [mA]

(I2 / Q2)
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0 
0

20 16 

1,3

2

7,5

I [mA]

Q [l/h]

(I2 / Q2)

(I1 / Q1)

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl

23



N
ederlands (N

L)
Stel analoge weging in in het ’Bediening’ menu
Analoge weging kan ook worden gewijzigd na een 
veiligheidscommando direct in het ’Bediening’ menu. 
Op deze manier wordt de doseercapaciteit direct 
gewijzigd naar de invoerwaarde van de huidige 
capaciteit.

Afb. 21 Stel analoge weging in (’Bediening’ 
menu)

6.4.4 Batch (puls-gestuurd)
In deze bedrijfsmodus doseert de pomp het 
ingestelde batchvolume in de ingestelde 
doseertijd (t1). Een batch wordt gedoseerd met elke 
inkomende puls.

Afb. 22 Batch (puls-gestuurd)

Het instelbereik hangt af van het pomptype:

* Dankzij de digitale motorbesturing kunnen doseer-
hoeveelheden met een resolutie van maximaal 1/8 
van het slagvolume van de pomp worden gedoseerd.

Het batchvolume (bijv. 75 ml) wordt ingesteld in het 
’Instellingen > Batchvolume’ menu. De minimale 
doseertijd die hiervoor nodig is (bijv. 32 seconden) 
wordt weergegeven en kan worden verhoogd.

Afb. 23 Batch modus

Als het batchvolume wordt gewijzigd, dan wordt de 
doseertijd ingesteld op de minimale doseertijd.
Signalen die ontvangen worden tijdens een batch-
proces of een onderbreking (bijv. alarm, externe uit-
schakeling) worden genegeerd. Als de pomp 
opnieuw wordt ingeschakeld na een onderbreking 
wordt het volgende batchvolume gedoseerd op het 
volgende inkomende pulssignaal.

Afb. 24 Batch modus

In het ’Bediening’ menu worden het totale batchvo-
lume (bijv. 75 ml) en het resterende batchvolume dat 
nog gedoseerd moet worden (bijv. 43 ml) in het dis-
play weergegeven.

6.4.5 Doseertimercyclus
In deze bedrijfsmodus doseert de pomp het 
ingestelde batchvolume in regelmatige cycli. 
Het doseren start wanneer de pomp wordt ingescha-
keld na een eenmalige startvertraging. Het instelbe-
reik voor het batchvolume komt overeen met de 
waarden in paragraaf 6.4.4 Batch (puls-gestuurd).

Afb. 25 Doseertimercyclus

Voorzich-
Merk op dat wijzigingen ook een direct 
effect hebben op punt I2 / Q2
(zie afb. 21)!

TM
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2 
20
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10
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Type
Instelbereik per batch

van [ml] tot [l] Resolutie* [ml]

DDA 7.5 - 16 0,74 999 0,0925

DDA 12-10 1,45 999 0,1813

DDA 17-7 1,55 999 0,1938

DDA 30-4 3,10 999 0,3875

40 20 

100

0

Q [%]

I [mA]

nieuw

actueel mA

(I2 / Q2)

(I1 / Q1)

(I2 / Q2)

Puls

Batchvolume

Puls

Tijd

t1 t1
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13
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TM
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 1
10

7 
11

09

t1 Doseertijd

t2 Startvertraging

t3 Cyclustijd

Instellingen
Batch >

Ingang >
75,0 ml

0:32
Uit >

Bedrijfsmodus
Analoge uitgang
Batchvolume
Doseertijd [mm:ss]
SlowMode

Bediening
75,0 ml

Batch 43 ml

t1 t1

t2
t3

Batchvolume
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De cyclustijd moet langer zijn dan de doseertijd, 
want anders wordt de volgende dosering genegeerd. 
In geval van onderbreking (bijv. onderbreking van de 
netspanning, externe uitschakeling) zal het doseren 
worden gestopt terwijl de tijd doorloopt. Na het 
opschorten van de onderbreking gaat de pomp door 
met doseren volgens de daadwerkelijke positie op de 
tijdlijn.
De volgende instellingen zijn vereist in het ’Instellin-
gen > Dos. timercyclus’ menu:

Afb. 26 Dos. timercyclus modus

Het te doseren batchvolume (bijv. 125 ml) wordt 
ingesteld in het ’Instellingen > Doseertimercyclus’ 
menu. De minimale doseertijd die hiervoor nodig is 
(bijv. 1:54) wordt weergegegeven, en deze waarde 
kan worden verhoogd.
Het totale batchvolume (bijv. 125 ml) en het reste-
rende batchvolume dat nog gedoseerd moet worden, 
worden weergegeven in het  ’Bediening’ menu. Tij-
dens onderbrekingen in het doseren wordt de tijds-
duur tot het volgende doseerproces (bijv. 1:21) weer-
gegeven.

Afb. 27 Dos. Timercyclus modus

6.4.6 Doseer weektimer
In deze bedrijfsmodus worden maximaal 16 
doseerprocedures gedefinieerd voor een 
week. Deze doseerprocedures kunnen op regelma-
tige basis plaatsvinden op één of meerdere weekda-
gen. Het instelbereik voor het batchvolume komt 
overeen met de waarden in paragraaf 6.4.4 Batch 
(puls-gestuurd).

Afb. 28 Doseer weektimer

In geval van onderbreking (bijv. ontkoppeling van de 
netspanning, externe uitschakeling) wordt het dose-
ren gestopt terwijl de tijd doorloopt. Na het opschor-
ten van de onderbreking gaat de pomp door met 
doseren volgens de daadwerkelijke positie op de tijd-
lijn.
De volgende instellingen zijn vereist in het 
’Instellingen > Dos. weektimer’ menu voor elke 
doseerprocedure:

Afb. 29 Instellen van de timer

Het batchvolume (bijv. 80,5 ml) wordt ingesteld in het 
’Instellingen > Dos.  timer Week' menu. De minimale 
doseertijd die hiervoor nodig is (bijv. 0:34) wordt 
weergegegeven, en deze waarde kan worden ver-
hoogd.
In de Bediening modus worden het totale batchvo-
lume (bijv. 80,5 ml) en het resterende batchvolume 
dat nog gedoseerd moet worden, weergegeven. Tij-
dens onderbrekingen bij het doseren wordt de tijds-
duur tot de volgende dosering (bijv. 43:32) weerge-
geven.

Afb. 30 Doseer weektimer / onderbreking

6.5 Analoge uitgang

Afb. 31 Configureer analoge uitgang

De parameters van de analoge uitgang van de pomp 
worden ingesteld in het ’Instellingen > Analoge uit-
gang’ menu. De volgende instellingen zijn mogelijk:
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Timer
125 ml

1:54
3 min
2 min

Batchvolume
Doseertijd [mm:ss]
Cyclustijd
Startvertraging

Bediening
125 ml

Timer 1:21

0:00

6:00

12:00

18:00

0:00

3 3 3 3 3 3 3

2 2

1
4 4

1 1 1

MA DI WO DO VR ZA ZO

Als meerdere procedures overlappen, 
heeft het proces met de hoogste 
doseercapaciteit prioriteit!
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TM

04
 1

15
3 

11
10

N.B.

Timer
Procedure
Batchvolume
Doseertijd [mm:ss]
Inschakeltijd [uu:mm]

1
80,5 ml

0:34
05:00

M D DW V Z Z

Bediening

80,5 ml
Timer 43:32

Uitgang = Ingang
Actuele capaciteit
Tegendruk
Busbesturing

❑
❑
❑

Analoge uitgang

Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl

25



N
ederlands (N

L)
* Uitgangssignaal is gebaseerd op motortoerental en 
pompstatus (beoogde capaciteit).

Bedradingschema zie paragraaf 4.3 Elektrische aan-
sluiting.

6.6 SlowMode
Wanneer de ’SlowMode’ functie is ingescha-
keld, dan vertraagt de pomp de zuigslag. De functie 
wordt ingeschakeld in het ’Instellingen > SlowMode’ 
menu en wordt gebruikt ter voorkoming van cavitatie 
in de volgende gevallen:
• voor het dosering van media met een hogere vis-

cositeit
• voor het doseren van ontgassende media
• lange zuigleidingen
• grote aanzuighoogte.
In het ’Instellingen > SlowMode’ menu kan de snel-
heid van de zuigslag worden gereduceerd tot 50 % 
of 25 %.

Afb. 32 SlowMode menu

Instelling
Beschrijving
Analoog 
uitgangssignaal

Bestu-
ringsuit-
voering

FC
M

FC A
R

Uitgang = 
Ingang

Het signaal van de ana-
loge ingang wordt 1:1 aan 
de analoge uitgang 
gekoppeld (bijv. om meer-
dere pompen te besturen 
met één ingangssignaal)

X X X

Actuele 
capaciteit

Huidig actueel debiet
• 0/4 mA = 0 %
• 20 mA = 100 %
zie paragraaf 
6.8.2 Kalibratie van de 
druksensor

X X* X*

Tegen-
druk

Tegendruk, gemeten in de 
doseerkop
• 0/4 mA = 0 %
• 20 mA = 100 %
zie paragraaf 
6.8 Drukbewaking

X X

Busbe-
sturing

Ingeschakeld door com-
mando in Busbesturing, 
zie paragraaf 
6.15 Buscommunicatie

X X X

In alle modii heeft de analoge uitgang 
een bereik van 4-20 mA. 
Uitzondering: Bedrijfsmodus 0-20 mA. 
Hier is het bereik van de analoge uit-
gang 0-20 mA.

N.B.

Voorzich-

Het inschakelen van de 'SlowMode' 
functie verlaagt de maximale doseerca-
paciteit van de pomp tot het ingestelde 
percentage!

TM
04

 1
15

3 
11

10Uit
SlowMode [50 % max.]
SlowMode [25 % max.]

❑
❑

SlowMode
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6.7 FlowControl
FC/FCM besturingsuitvoering.
Deze functie wordt gebruikt om het doseerproces te 
bewaken. Hoewel de pomp draait kunnen diverse 
invloeden, bijv. luchtbelletjes, zorgen voor een 
lagere capaciteit of zelfs het doseerproces doen 
stoppen. Voor een optimale procesveiligheid zorgt 
de ingeschakelde FlowControl functie voor een 
directe detectie en aanduiding van de volgende fou-
ten en afwijkingen:
• Overdruk
• Beschadigde persleiding
• Lucht in de doseerkamer
• Cavitatie
• Lekkage aan het zuigventiel
• Lekkage aan het persventiel
Het optreden van een storing wordt aangegeven met 
een knipperend 'oog' symbool. De storingen worden 
weergegeven in het ’Alarm’ menu (zie paragraaf 
8. Storingen).
FlowControl werkt met een onderhoudsvrije sensor 
in de doseerkop. Tijdens het doseerproces meet de 
sensor de huidige druk en zendt de sensor continu 
de meetwaarde naar de microprocessor in de pomp. 
Een intern indicatieschema wordt gecreëerd uit de 
actuele meetwaarden en de actuele positie van het 
membraan (slaglengte). Oorzaken voor afwijkingen 
kunnen onmiddellijk worden vastgesteld door het 
actuele indicatieschema te vergelijken met een bere-
kend optimaal indicatieschema. Luchtbelletjes in de 
doseerkop reduceren bijv. de persfase en derhalve 
het slagvolume (zie afb. 33).

Instellen van FlowControl
De ’FlowControl’ functie wordt ingesteld met de twee 
parameters ’Gevoeligheid’ en ’Vertraging’ in het 
’Instellingen > FlowControl’ menu.

Gevoeligheid
Bij 'Gevoeligheid’ wordt de afwijking in slagvolume, 
die een foutmelding tot gevolg heeft, in procenten 
ingesteld.

Vertraging
De parameter ’Vertraging’ wordt gebruikt om de tijds-
duur te definiëren tot een foutmelding wordt 
gegenereerd: ’kort’, ’gemiddeld’ of ’lang’. De vertra-
ging hangt af van de ingestelde doseercapaciteit en 
kan daarom niet worden gemeten op basis van sla-
gen of tijd.

Afb. 33 Indicatieschema

Gevoeligheid Afwijking
Laag ongeveer 70 %

Gemiddeld ongeveer 50 %

Hoog ongeveer 30 %

TM
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61

0 
17

10

1

2

3

4

Druk

Slaglengte

Doseerslag zonder 
fouten Doseerslag met fouten: 

Luchtbelletjes in de 
doseerkop

1 Compressiefase

2 Persfase

3 Expansiefase

4 Zuigfase
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6.8 Drukbewaking
FC/FCM besturingsuitvoering.
Een druksensor bewaakt de druk in de doseerkop. 
Als de druk tijdens de persfase lager wordt dan 
2 bar, dan wordt een waarschuwing gegenereerd 
(pomp blijft draaien). Als in het ’Instellingen > Druk-
bewaking’ menu de functie ’Min. druk alarm’ is geac-
tiveerd, dan wordt een alarm gegenereerd en wordt 
de pomp uitgeschakeld.
Als de druk hoger is dan de uitschakeldruk die wordt 
ingesteld in het ’Instellingen > Drukbewaking’ menu, 
dan wordt de pomp uitgeschakeld, gaat naar de 
stand-by toestand, en wordt een alarmmelding weer-
gegeven.

6.8.1 Instelbereiken voor de druk

6.8.2 Kalibratie van de druksensor
De druksensor wordt in de fabriek gekalibreerd. In de 
regel hoeft deze niet opnieuw te worden gekali-
breerd. Als vanwege specifieke omstandigheden 
(bijv. wisseling van druksensor, extreme luchtdruk-
waarden op de pomplocatie) een kalibratie nodig is, 
dan kan de sensor als volgt gekalibreerd worden:

1. Stel pomp in op ’Stop’ bedrijfstoestand.
2. Maak het systeem drukloos en spoel.
3. Demonteer de zuigleiding en het zuigventiel.

4. Ga als volgt te werk om te kalibreren:

Als een kalibratie niet succesvol kan geschieden, 
controleer dan stekkeraansluitingen, leiding en sen-
sor, en vervang zo nodig defecte onderdelen.

Voorzich-
De pomp schakelt weer in als de tegen-
druk daalt tot onder de uitschakeldruk!

Type Vaste min. 
druk (bar)

Instelbare max. 
druk (bar)

DDA 7.5 - 16 < 2 3 ... 17

DDA 12-10 < 2 3 ... 11

DDA 17-7 < 2 3 ... 8

DDA 30-4 < 2 3 ... 5

Voorzich-

De druk die gemeten wordt in de 
doseerkop is enigszins hoger dan de 
daadwerkelijke systeemdruk.
Daarom moet de uitschakeldruk mini-
maal 0,5 bar hoger worden ingesteld 
dan de systeemdruk.

Waarschuwing
Installeer een overdrukveiligheid in de 
persleiding als bescherming tegen 
ontoelaatbaar hoge drukken!

Voorzich-

Kalibreren met geïnstalleerd zuigven-
tiel geeft onjuiste kalibratieresultaten 
en kan leiden tot persoonlijk letsel en 
materiële schade!
Voer alleen een kalibratie uit als dit 
technisch nodig is!

TM
04

 1
14

5 
25

10

Sluit de druksensor aan of selecteer 
het ’Instellingen > FlowControl actief’ 

menu

Commando:
’Activeer FlowContr.?’

FlowControl niet 
geactiveerd

FlowControl actief,
Sensor niet gekalibreerd.

Commando:
’Sensorkalibratie?’

Commando:
’Zuigventiel verwijderd?’

Sensor niet 
gekalibreerd.

OK

Kalibratiefout

Melding:
’Sensorkalib. OK

Huidige druk: X bar’

Melding:
’Sensorkalib. mislukt!

Herhalen?’

Sensor niet gekalibreerd.
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6.9 Debietsmeting
FCM besturingsuitvoering
De pomp meet nauwkeurig het actuele debiet en 
geeft deze weer. Via de 0/4 - 20 mA analoge uitgang 
kan het actuele debietssignaal eenvoudig worden 
geïntegreerd in een externe procesregeling zonder 
extra meetapparatuur (zie paragraaf 6.5 Analoge uit-
gang).
De debietsmeting is gebaseerd op het indicatie-
schema zoals beschreven in paragraaf 
6.7 FlowControl. De geaccumuleerde lengte van de 
persfase vermenigvuldigd met de slagfrequentie 
geeft het weergegeven actuele debiet. Storingen als 
luchtbelletjes of te lage tegendruk resulteren in een 
lager of hoger actueel debiet. Wanneer de ’ AutoFlo-
wAdapt’ functie geactiveerd is (zie paragraaf 
6.10 AutoFlowAdapt), dan worden deze invloeden 
door de pomp gecompenseerd door het aanpassen 
van de slagfrequentie.

6.10 AutoFlowAdapt
FCM besturingsuitvoering.
De ’AutoFlowAdapt’ functie wordt geactiveerd in het 
’Instellingen’ menu. Deze detecteert veranderingen 
in diverse parameters en reageert hierop teneinde 
de ingestelde beoogde capaciteit constant te hou-
den.

Deze functie verwerkt informatie uit de druksensor in 
de doseerkop. Fouten die door de sensor worden 
gedetecteerd, worden door de software verwerkt. De 
pomp reageert onmiddellijk, onafhankelijk van de 
bedrijfsmodus, door de slagfrequentie aan te passen 
of waar nodig te compenseren voor de afwijkingen 
met een overeenkomstig indicatieschema.
Als de beoogde capaciteit niet door de aanpassingen 
kan worden bereikt, dan volgt een waarschuwing.
’AutoFlowAdapt’ werkt op basis van de volgende 
functies:
• FlowControl: storingen worden geïdentificeerd 

(zie paragraaf 6.7 FlowControl).
• Drukbewaking: fluctuaties in de druk worden 

geïdentificeerd (zie paragraaf 
6.8 Drukbewaking).

• Capaciteitsmeting: afwijkingen van de beoogde 
capaciteit worden geïdentificeerd (zie paragraaf 
6.8.2 Kalibratie van de druksensor).

Voorbeelden van ’AutoFlowAdapt’
Fluctuaties in de druk
De doseercapaciteit neemt af als de tegendruk toe-
neemt, en omgekeerd neemt het doseervolume toe 
als de tegendruk afneemt.
De ’AutoFlowAdapt’ functie identificeert fluctuaties in 
de druk en reageert door de slagfrequentie aan te 
passen. De actuele capaciteit wordt zodoende op 
een constant niveau gehouden.
Luchtbelletjes
De ’AutoFlowAdapt’ functie detecteert en identifi-
ceert luchtbelletjes. De pomp reageert met een spe-
ciaal indicatieschema als gevolg waarvan de lucht-
belletjes worden verwijderd als topprioriteit 
(ontluchting).
Als de luchtbelletjes niet zijn verwijderd na een maxi-
mum van 60 slagen, dan schakelt de pomp naar de 
’Luchtbelletjes’ waarschuwingstatus, en keert de 
pomp terug naar het normale indicatieschema.

6.11 Automatische ontluchting 
Het doseren van ontgassende media kan tij-
dens een onderbreking van het doseren leiden 
tot gasophoping in de doseerkop. Dit kan tot gevolg 
hebben dat er geen medium wordt gedoseerd bij het 
opnieuw inschakelen van de pomp. De ’Instellingen 
> Automatische ontluchting’ functie ontlucht de pomp 
automatisch met regelmatige intervallen. Software-
geregelde membraanbewegingen stimuleren eventu-
ele belletjes om te stijgen en samen te komen bij het 
persventiel zodat ze kunnen worden verwijderd bij 
de volgende doseerslag.
De functie werkt:
• wanneer de pomp niet in de 'Stop' modus is
• tijdens onderbrekingen bij het doseren (bijv. 

externe uitschakeling, geen inkomende pulsen 
etc.)

N.B.

Slagen die niet geanalyseerd kunnen 
worden (gedeeltelijke slagen, te klein 
drukverschil) worden berekend op 
basis van de setpointwaarde en weer-
gegeven.

De doseernauwkeurigheid wordt hoger 
wanneer ’AutoFlowAdapt’ is geacti-
veerd.

N.B.

N.B.

Kleine volumes kunnen worden ver-
plaatst naar de persleiding door de 
membraanbewegingen. Bij het doseren 
van sterk ontgassende media is dit 
echter vrijwel onmogelijk.
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6.12 Toetsblokkering 
De toetsblokkering wordt ingesteld in het 
’Instellingen > Vergrendelen’ menu door een code 
van vier cijfers in te voeren. Toetsblokkering 
beschermt de pomp door te beletten dat instellingen 
gewijzigd worden. Twee niveaus van toetsblokkering 
kunnen worden geselecteerd:

Het is nog steeds mogelijk om te navigeren in het 
’Alarm’ en ’Info’ hoofdmenu en alarmmeldingen te 
resetten.
Tijdelijke deactivering
Als de toetsblokkeerfunctie is geactiveerd, maar 
instellingen moeten worden gewijzigd, dan kunnen 
de toetsen tijdelijk worden ontgrendeld door de 
deactiveringscode in te voeren. Als de code niet bin-
nen 10 seconden wordt ingevoerd, dan schakelt het 
display automatisch naar het ’Bediening’ hoofdmenu. 
De toetsblokkering blijft actief.

Deactivering
De toetsblokkering kan worden gedeactiveerd in het 
’Instellingen > Vergrendelen’ menu via het ’Uit’ 
menupunt. De toetsblokkering wordt gedeactiveerd 
nadat de algemene code ’2583’ of een vooraf gedefi-
nieerde eigen toegangscode is ingevoerd.

6.13 Instelling van het display
Gebruik de volgende instellingen in het ’Instellingen 
> Display’ menu om de eigenschappen van het dis-
play aan te passen:
• Eenheden (metrisch/VS)
• Displaycontrast
• Extra display

6.13.1 Eenheden
Metrische eenheden (liters/milliliters/bar) of VS een-
heden (gallons/PSI) kunnen worden geselecteerd. 
Overeenkomstig de bedrijfsmodus en het menu wor-
den de volgende meeteenheden weergegeven:

6.13.2 Extra display
Extra display geeft aanvullende informatie over de 
huidige pompstatus. De waarde wordt weergegeven 
in het display met het overeenkomstige symbool.
In ’Handmatig’ modus kan de ’Actuele capaciteit’ 
informatie worden weergegeven met Q = 1,28 l/uur 
(zie afb. 34).

Afb. 34 Display met extra display

Het extra display kan als volgt worden ingesteld:

1) alleen bij DDA-FCM besturingsuitvoering
2) alleen bij DDA-FCM/FC besturingsuitvoering

Niveau Beschrijving

Instellingen

Alle instellingen kunnen alleen wor-
den gewijzigd door de toegangs-
code in te voeren.
De start/stop toets en de 100 % 
toets worden niet geblokkeerd.

Instellingen + 
toetsen

De start/stop toets en de 100 % 
toets en alle instellingen zijn 
geblokkeerd.

Bedrijfsmodus/functie Metrische 
eenheden

VS 
eenheden

Handbediening ml/uur of 
l/uur gph

Pulssturing ml/ ml/

0/4-20 mA
Analoge sturing

ml/uur of 
l/uur gph

Batch (puls- of timer-
gestuurd) ml of l gal

Kalibratie ml ml

Volumeteller l gal

Drukbewaking bar psi
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Instelling Beschrijving

Standaard dis-
play

 

 

 

 

Onafhankelijk van de bedrijfs-
modus:
Actuele capaciteit (handbe-
diening, puls) 1)

Beoogde capaciteit (puls)

Ingangstroom (analoog)
Resterend batchvolume 
(Batch, Dos. timer)
Periode tot volgende dosering 
(Dos. timer)

Gedoseerd 
volume

Gedoseerd vol. sinds laatste 
keer resetten (zie Tellers op 
pagina 21)

Actuele capa-
citeit Huidige actuele debiet1)

Tegendruk Huidige tegendruk in de 
doseerkop 2)

Bediening

1,30 l/uur
Handbediening 1,28 l/uur

Extra display
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6.14 Tijd/datum
De tijd en datum kunnen worden ingesteld in het 
’Instellingen> Tijd+datum’ menu.

6.15 Buscommunicatie
De pomp wordt geleverd met een geïnte-
greerde module voor GENIbus-communica-
tie. De pomp identificeert de busbesturing na verbin-
ding met de overeenkomstige signaalingang. Het 
"Activeer Genibus?" commando wordt weergegeven. 
Na bevestiging verschijnt het ’Bus’ submenu in het 
’Instellingen’ menu.

Afb. 35 ’Instellingen > Bus’ menu

Het corresponderende symbool verschijnt in het 
Geactiveerde functies gebied in het ’Bediening’ 
menu.
De pomp kan ook worden geïntegreerd in een Profi-
bus DP netwerk met de aanvullende E-box module 
(aanpassing/retrofitting van bestaand systemen is 
mogelijk).
De buscommunicatie maakt de bewaking en het 
instellen van de pomp op afstand mogelijk via een 
veldbussysteem. De veldbusdocumentatie en het 
Profibus GSD bestand kunnen worden gedownload 
via het internet.
www.grundfosalldos.com

6.16 Ingangen/uitgangen
In het ’Instellingen > Ingangen/uitgangen’ menu kunt 
u de twee uitgangen ’Relais 1+2’ en de signaalingan-
gen ’Externe vrijgave’, ’Leegmelding’ en ’Voorleeg-
melding’ configureren.

Afb. 36 ’Instellingen > Ingangen/uitgangen’ menu

6.16.1 Relaisuitgangen
De pomp beschikt over twee interne uitgangsrelais. 
De relais zijn van het potentiaalvrije type. Het aan-
sluitschema van de relais is weergegeven in para-
graaf 4.3 Elektrische aansluiting. Aan beide relais 
kunnen volgende signalen toegekend worden:

* Fabrieksinstelling

Voorzich-
De omzetting tussen zomer- en winter-
tijd gebeurt niet automatisch!
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04

 1
13

9 
24
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Bus
Busbesturing actief
Busadres 127
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15
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10

Relais 1 
signaal

Relais 2 
signaal Beschrijving

Alarm* Alarm
Display rood, pomp uit-
geschakeld 
(bijv. leegmelding etc.)

Waar-
schuwing*

Waar-
schuwing

Display geel, pomp 
draait (bijv. voorleeg-
melding, etc.)

Slag-
signaal

Slag-
signaal* elke volle slag

Pomp 
doseert

Pomp 
doseert

Pomp in werking en 
doseert

Busbestu-
ring

Busbestu-
ring

Geactiveerd door een 
commando in de bus-
communicatie

Timercyclus zie volgende paragraaf

Weektimer zie volgende paragraaf

Contacttype
NO* NO* Normaal open contact

NC NC Normaal gesloten con-
tact

In/Uitgang
Relais 1
Relais 2
Externe vrijgave
Leegmelding
Voorleegmelding

>
>

NO
NO
NO
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Timercyclus (relais 2)
Stel de volgende parameters in voor de ’Relais 2 > 
Timercyclus’ functie:
• Aan (t1)
• Inschakelvertraging (t2)
• Cyclustijd (t3)

Afb. 37 Schema

Weektimer (relais 2)
Deze functie bewaart maximaal 16 inschakelmomen-
ten van het relais gedurende een week. De volgende 
instellingen kunnen worden gemaakt voor elke han-
deling die een relais laat schakelen in het ’Relais 2 > 
Timer Week’ menu:
• Procedure (Nr.)
• Inschakelduur
• Inschakeltijd
• Weekdagen

6.16.2 Externe vrijgave
De pomp kan worden vrijgegeven of uitgescha-
keld via een externe puls, bijv. vanuit een controleka-
mer. Door de externe vrijgavepuls te activeren scha-
kelt de pomp van de bedrijfstoestand 'In bedrijf' naar 
de bedrijfstoestand 'Stand-by'. Het overeenkomstige 
symbool verschijnt in het Signaal/fout display (zie 
paragraaf 6.2.2 Bedrijfstoestanden).

Het contacttype wordt in de fabriek ingesteld op 
gesloten contact (=>NO). In het ’Instellingen > 
Ingangen/uitgangen > Externe vrijgave’ menu kan de 
instelling worden gewijzigd naar open contact 
(=> NC).

6.16.3 Leegmelding en voorleegmelding
Om het vulniveau in de tank te bewaken kan 
een niveaubewaking met twee niveaus op de pomp 
worden aangesloten. De pomp reageert als volgt op 
de signalen:

Beide signaalingangen worden in de fabriek toege-
kend aan het gesloten contact (=>NO). Ze kunnen 
opnieuw worden toegekend in het ’Instellingen > 
Ingangen/uitgangen’ menu aan open contact (=> 
NC).

6.17 Basisinstellingen
Alle instellingen kunnen worden gereset naar de 
standaardinstellingen (zoals bij aflevering) in het 
’Instellingen > Basisinstellingen’ menu.
Het selecteren van ’Bewaar eigen instellingen’ slaat 
de huidige configuratie op in het geheugen. Deze 
instellingen kunnen worden geactiveerd via ’Laad 
eigen instellingen’ .
Het geheugen bevat altijd de eerder opgeslagen 
configuratie. Oudere geheugendata worden over-
schreven.
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Voorzich-

Veelvuldige ontkoppeling van de net-
spanning, bijv. via een relais, kan lei-
den tot beschadiging van de pompelek-
tronica en tot defect raken van de 
pomp. De doseernauwkeurigheid 
neemt eveneens af als gevolg van 
interne inschakelprocedures.
Regel de pomp niet via de netspanning 
voor doseerdoeleinden!
Gebruik alleen de 'Externe vrijgave' 
functie om de pomp van op afstand in 
en uit te schakelen!

t2

t3

t1 t1

Vulniveausensor Pompstatus

Voorleegmelding
• Display is geel
• knippert
• Pomp blijft draaien

Leegmelding
• Display is rood
• knippert
• Pomp schakelt uit
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7. Service 
Om een lange gebruiksduur en doseer-
nauwkeurigheid te garanderen moeten slijt-
onderdelen zoals membranen en ventielen regelma-
tig worden gecontroleerd op tekenen van slijtage. 
Vervang zo nodig versleten onderdelen door origi-
nele reserveonderdelen die van geschikte materialen 
gemaakt zijn.
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw ser-
vicepartner.

7.1 Servicesysteem
Overeenkomstig een aantal bedrijfsuren van de 
motor of na een vooraf bepaalde operationele peri-
ode zullen servicemeldingen
verschijnen. Servicemeldingen verschijnen onafhan-
kelijk van de huidige bedrijfstoestand van de pomp 
en hebben geen invloed op het doseerproces.

* Sinds de laatste keer resetten van het servicesy-
steem

Afb. 38 ’Service binnenkort’

Afb. 39 ’Service nu’

De servicemelding signaleert wanneer het tijd is om 
de slijtonderdelen te vervangen en geeft het nummer 
van de serviceset weer. Druk op het klikwiel om het 
servicecommando tijdelijk te verbergen.
Wanneer de ’Service nu’ melding verschijnt (dage-
lijks weergegeven), dan moet de pomp onmiddellijk 
geserviced worden. Om meldingen te geven in het 
’Bediening’ menu verschijnt het symbool  in het 
’Signaal/fout display’ gebied van het display.
Het nummer van de benodigde serviceset wordt ook 
weergegeven in het ’Info’ menu.
Voor media die slijtage kunnen verergeren moet het 
service-interval worden verkort.

7.2 Voer service uit
Alleen reserveonderdelen en toebehoren van Grundfos 
dienen te worden gebruikt voor onderhoud. Het gebruik 
van niet-originele reserveonderdelen en toebehoren 
herleidt eventuele aansprakelijkheid voor schade die 
hiervan het gevolg tot nul.
Informatie over het uitvoeren van onderhoud kan 
worden gevonden in de servicesetcatalogus op onze 
homepage (www.grundfosalldos.com).

Waarschuwing
Als het membraan lekt of gebroken is, 
dan ontsnapt doseervloeistof uit de 
afvoeropening aan de doseerkop (zie 
afb. 3).
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen 
ter voorkoming van gezondheidspro-
blemen en materiële schade veroor-
zaakt door ontsnappende doseervloei-
stof!
Controleer dagelijks of vloeistof ont-
snapt uit de afvoeropening!

Servicemelding
Bedrijfs-

uren motor 
[uur]*

Tijdsinterval 
[maanden]*

’Service binnenkort’ 7500 23

’Service nu’ 8000 24
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Service binnenkort!
Vervang

membraan en ventielen!
Serviceset:
97xxxxxx

Service nu!
Vervang

membraan en ventielen!
Serviceset:
97xxxxxx

Waarschuwing
Neem de relevante voorzorgsmaatrege-
len uit de veiligheidsbladen in acht bij 
het doseren van gevaarlijke media!
Risico op verbranding door chemicaliën!
Draag beschermende kleding (hand-
schoenen en bril) bij werkzaamheden 
aan de doseerkop, aansluitingen of 
leidingen!
Laat geen chemicaliën uit de pomp lek-
ken. Alle chemicaliën op de juiste wijze 
verzamelen en afvoeren!

Voorzich-

Voordat wordt begonnen met werk-
zaamheden aan de pomp moet deze 
zich in de uitgeschakelde toestand 
bevinden ('Stop'), of van het elektrici-
teitsnet zijn afgesloten. Het systeem 
mag niet onder druk staan!
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7.2.1 Overzicht van doseerkop

Afb. 40 Vervanging van membraan en ventielen

7.2.2 Demonteren van membraan en ventielen
1. Maak het systeem drukloos.
2. Leeg de doseerkop voorafgaand aan onderhoud 

en spoel zo nodig.
3. Stel de pomp in op bedrijfstoestand ’Stop’  met 

de 'Start/stop toets'.
4. Druk gelijktijdig de 'Start/stop' en '100 %' toetsen 

in om het membraan in de 'uit' positie te zetten.
– Symbool  moet worden weergegeven als 

bedrijfstoestand (zie afb. 14).
5. Onderneem de juiste stappen om te zorgen dat 

de vloeistof op veilige wijze wordt opgevangen.
6. Demonteer zuig-, druk- en ontluchtingslang.
7. Demonteer ventielen aan zuig- en perszijde (5, 

6).
8. Verwijder het deksel (9).
9. Maak schroeven (8) los van de doseerkop (7) en 

verwijder de schroeven en ringetjes.
10. Verwijder de doseerkop (7).
11. Schroef membraan (4) tegen de klok in los en 

verwijder deze samen met de flens (2).

7.2.3 Terugplaatsen van membraan en ventielen
1. Plaats de flens (2) op de juiste wijze en schroef 

een nieuw membraan (4) met de klok mee op zijn 
plaats.
– Zorg dat de O-ring (3) goed zit!

2. Druk gelijktijdig op de 'Start/stop' en '100 %'' toet-
sen om het membraan op zijn plaats te zetten.
– Symbool  moet worden weergegeven als 

bedrijfstoestand (zie afb. 14).
3. Plaats de doseerkop (7).
4. Plaats schroeven met ringen (8) en draai ze 

kruiselings vast.
– Draaimoment: 3 Nm.

5. Plaats het deksel (9).
6. Installeer nieuwe ventielen (5, 6).

– Verwissel de ventielen onderling niet, en let op 
de richting van de pijl.

7. Sluit de zuig-, druk- en ontluchtingslang aan (zie 
paragraaf 4.2 Hydraulische aansluiting)

8. Druk op de 'Start/Stop' toets om de service-
modus te verlaten.

9. Ontlucht de doseerpomp (zie paragraaf 
5.2 Ontluchten van de pomp).

10. Neem de opmerkingen over inbedrijfstelling van 
paragraaf 5. Inbedrijfstelling in acht!

7.3 Resetten van het servicesysteem
Na het servicen moet het servicesysteem worden 
gereset via de ’Info > Reset servicesysteem’ functie.

7.4 Reparaties

Stuur de pomp, na overleg met Grundfos, samen met 
de veiligheidsverklaring die door een specialist is 
ingevuld, naar Grundfos. De veiligheidsverklaring 
bevindt zich achterin deze handleiding. Deze moet 
worden gekopieerd, volledig worden ingevuld en aan 
de pomp worden gehecht.
 

Als aan de bovenstaande eisen niet wordt voldaan, 
dan kan Grundfos de opgestuurde pomp weigeren. 
De transportkosten zijn dan voor rekening van de 
pompeigenaar.
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1 Veiligheidsmembraan

2 Flens

3 O-ring

4 Membraan

5 Ventiel aan perszijde

6 Ventiel aan zuigzijde

7 Doseerkop

8 Schroeven met ringen

9 Deksel

10 Ontluchtingsventiel

1 2 3 5 7 8

4 6 10

9

Waarschuwing
Het pomphuis mag uitsluitend worden 
geopend door personeel dat is geauto-
riseerd door Grundfos!
Reparaties mogen uitsluitend worden 
uitgevoerd door geautoriseerd en 
gekwalificeerd personeel!
Schakel de pomp uit en koppel deze los 
van de voedingspanning voordat u 
onderhoudswerkzaamheden en repara-
ties uitvoert!

Voorzich-

Als de pomp gebruikt werd voor het 
doseren van giftige vloeistoffen of 
vloeistoffen die schadelijk zijn voor de 
gezondheid, dan moet de pomp vooraf-
gaand aan het versturen worden gerei-
nigd!
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8. Storingen 
In geval van een storing in de doseerpomp 
wordt een waarschuwing of een alarm gege-
ven. Het corresponderende storingsymbool 
knippert in het ’Bediening’ menu, zie paragraaf 
8.1 Lijst met storingen. De cursor springt naar het 
’Alarm’ hoofdmenusymbool. Druk op het klikwiel om 
het ’Alarm’ menu te openen, en waar nodig worden 
storingen die bevestigd moeten worden ook daad-
werkelijk bevestigd.
Een geel display geeft een waarschuwing weer, en 
de pomp blijft draaien.
Een rood display geeft een alarm weer, en de pomp 
wordt uitgeschakeld.
De laatste 10 storingen worden opgeslagen in het 
’Alarm’ hoofdmenu. Wanneer een nieuwe storing 
optreedt wordt de oudste storing verwijderd.
De twee meest recente storingen worden in het dis-
play weergegeven, en u kunt door alle andere storin-
gen scrollen. Het tijdstip en de oorzaak van de sto-
ring worden weergegeven.

De lijst met storingen kan worden verwijderd aan het 
einde van de lijst.
Als er een servicemelding is, dan verschijnt deze 
wanneer het 'Alarm' menu wordt geopend. Druk op 
het klikwiel om het servicecommando tijdelijk te slui-
ten (zie paragraaf 7.1 Servicesysteem).
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10

Alarm
12.02.2010

12.02.2010

1
Leeg

2
Voorleeg

12:34

12:34

Alarmmeldingen
verwijderen ❑
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8.1 Lijst met storingen

8.1.1 Fouten met foutmelding

Weergave in het 
’Alarm’ menu Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Leeg
(Alarm)

• Tank van doseermedium is leeg • Vul de tank.
• Controleer pulsinstelling (NO/NC)

Voorleeg
(Waarschuwing)

• Tank van doseermedium bijna leeg

Overdruk
(Alarm)

• Persventiel geblokkeerd
• Afsluitklep in persleiding gesloten
• Drukpieken vanwege hoge visco-

siteit
• ’Max. druk’ te laag ingesteld (zie 

paragraaf 6.8 Drukbewaking)

• Vervang ventiel indien nodig (zie paragraaf 
7.2 Voer service uit)

• Controleer de stromingsrichting van de 
ventielen (pijl) en corrigeer zo nodig.

• Open de afsluitklep (aan de perszijde).
• Vergroot de diameter van de persleiding.
• Wijzig de drukinstelling (zie paragraaf 

6.8 Drukbewaking).

Tegendruk laag
(Waarschuwing/
alarm*)

• Defect membraan
• Gebroken persleiding
• Drukverschil tussen zuig- en pers-

zijde te klein.
• Lekkage in de drukhoudklep bij 

Q < 1 l/uur
• Ontluchtingsventiel open

• Vervang het membraan (zie paragraaf 
7.2 Voer service uit).

• Controleer persleiding en repareer indien 
nodig.

• Installeer extra veerbelaste klep (ongeveer 
3 bar) aan de perszijde.

• Sluit het ontluchtingsventiel.

Luchtbelletje
(Waarschuwing)

• Zuigleiding gebroken/lek
• Sterk ontgassend medium
• Tank van doseermedium is leeg

• Controleer zuigleiding en repareer zo 
nodig.

• Plaats de pomp in toeloop aan de zuigzijde 
(plaats doseermediumtank boven de 
pomp).

• Schakel ’Slow Mode' in (zie paragraaf 
6.6 SlowMode).

• Vul de tank.

Cavitatie
(Waarschuwing)

• Geblokkeerde/vernauwde/samen-
gedrukte zuigleiding

• Geblokkeerd/vernauwd zuigventiel
• Zuighoogte te groot
• Viscositeit te hoog

• Schakel 'Slow Mode' in (zie paragraaf 
6.6 SlowMode).

• Verklein zuighoogte.
• Vergroot diameter van zuigslang.
• Controleer de zuigleiding en open zo nodig 

de afsluitklep.

Zuigventiel lek
(Waarschuwing)

• Zuigventiel lek/vuil
• Ontluchtingsventiel open

• Controleer ventiel en draai vast.
• Spoel systeem.
• Vervang ventiel indien nodig (zie paragraaf 

7.2 Voer service uit).
• Controleer positie van de O-ring.
• Installeer filter in zuigleiding.
• Sluit het ontluchtingsventiel.

Persventiel lek
(Waarschuwing)

• Persventiel lek/vuil
• Drukhoudventiel laat door
• Ontluchtingsventiel open

• Controleer ventiel en draai vast.
• Spoel systeem.
• Vervang ventiel indien nodig (zie paragraaf 

7.2 Voer service uit).
• Controleer positie van de O-ring.
• Installeer zeef in zuigleiding.
• Sluit het ontluchtingsventiel.
• Installeer veerbelaste klep aan de pers-

zijde.

Afwijking van 
capaciteit
(Waarschuwing)

• Aanzienlijke afwijking tussen 
beoogde en actuele capacteit

• Pomp niet / onjuist gekalibreerd

• Installatie controleren.
• Kalibreer de pomp (zie paragraaf 

5.3 Kalibreren van de pomp).
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* Afhankelijk van instelling

Druksensor
(Waarschuwing)

• FlowControl kabelbreuk
• Sensor defect
• Druksensor niet correct gekali-

breerd.

• Controleer stekker.
• Vervang sensor indien nodig.
• Kalibreer druksensor op de juiste wijze 

(zie paragraaf 6.8.2 Kalibratie van de druk-
sensor).

 

Motor geblok-
keerd (alarm)

• Tegendruk hoger dan nominale 
druk

• Schade aan tandwielen

• Verlaag tegendruk.
• Zorg voor reparatie van aandrijving, indien 

nodig.

 
Bus
(Waarschuwing/
alarm*)

• Veldbuscommunicatiefout • Controleer leidingen op correcte specifica-
tie en beschadigingen, en vervang indien 
nodig.

• Controleer leiding en afscherming, en cor-
rigeer indien nodig.

 

E-Box
(Alarm)

• E-Box aansluitfout
• Defecte E-Box

• Controleer stekker.
• Vervang E-Box indien nodig.

Kabelbreuk
(Alarm)

• Defect in analoge lijn 4 - 20 mA 
(ingangstroom < 2 mA)

• Controleer lijnen/stekkers en vervang 
indien nodig.

• Controleer signaaltransmitter.

 Service binnen-
kort/nu
(Waarschuwing)

• Tijdsinterval voor service verstre-
ken

• Voer service uit (zie paragraaf 7.2 Voer 
service uit).

Weergave in het 
’Alarm’ menu Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
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8.1.2 Algemene storingen

Storing Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing

Doseercapaciteit te 
hoog

Toelaatbare druk hoger dan 
tegendruk

Installeer extra veerbelaste klep (ongeveer 3 bar) 
aan de perszijde.

Verhoog drukverschil.

Onjuiste kalibratie Kalibreer de pomp (zie paragraaf 5.3 Kalibreren 
van de pomp).

Geen of te lage 
doseercapaciteit

Lucht in doseerkop Ontlucht de pomp.

Defect membraan Vervang het membraan (zie paragraaf 7.2 Voer 
service uit).

Lekkage/breuk in leidingen Controleer en vervang leidingen.

Ventielen lek of geblokkeerd Controleer en reinig ventielen.

Ventielen onjuist geïnstalleerd
Controleer of de pijl op het klephuis in de stro-
mingsrichting wijst. Controleer of alle O-ringen 
correct zijn geïnstalleerd.

Geblokkeerde zuigleiding Reinig zuigleiding/installeer filter.

Zuighoogte te groot

Verklein zuighoogte.

Installeer hulpmiddel voor aanzuiging.

Schakel 'Slow Mode' in (zie paragraaf 
6.6 SlowMode).

Viscositeit te hoog

Schakel 'Slow Mode' in (zie paragraaf 
6.6 SlowMode).

Gebruik slang met grotere diameter.

Installeer veerbelaste klep aan de perszijde.

Pomp buiten kalibratiebereik Kalibreer de pomp (zie paragraaf 5.3 Kalibreren 
van de pomp).

Ontluchtingsventiel open Sluit het ontluchtingsventiel.

Onregelmatige 
dosering

Ventielen lek of geblokkeerd Draai de ventielen aan, vervang ventielen indien 
nodig (zie paragraaf 7.2 Voer service uit).

Fluctuaties in tegendruk
Houd tegendruk constant.

’AutoFlowAdapt’ activeren (alleen bij FCM).

Vloeistof ontsnapt uit 
de persopening aan 
de flens

Defect membraan Vervang het membraan (zie paragraaf 7.2 Voer 
service uit).

Vloeistof ontsnapt

Doseerkopschroeven niet ver 
genoeg ingeschroefd

Draai schroeven verder vast (zie paragraaf 
4.2 Hydraulische aansluiting).

Ventielen niet ver genoeg inge-
schroefd

Draai ventielen/wartelmoeren verder vast (zie 
paragraaf 4.2 Hydraulische aansluiting).

Pomp zuigt niet aan

Zuighoogte te groot Verklein zuighoogte, vul zo nodig de leiding aan 
de zuigzijde met vloeistof.

Tegendruk te hoog Open het ontluchtingsventiel.

Vervuilde ventielen Spoel het systeem, vervang ventielen indien 
nodig (zie paragraaf 7.2 Voer service uit).
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9. Afvoeren 
Dit product, of onderdelen van dit product 
dienen op een milieuvriendelijke manier afge-
voerd te worden. Maak gebruik van de juiste 
afvalverwerkingsdiensten. Als er niet zo'n instantie 
is, of als de instantie weigert om de materialen te 
accepteren die in het product worden gebruikt, dan 
kan het product bij Grundfos worden ingeleverd.

Wijzigingen voorbehouden.Jansen Pompentechniek T: +31 (0)485-371318  E: info@pompentechniek.nl
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Bijlage 1

Veiligheidsverklaring
Kopieer dit blad, vul de gegevens in en onderteken het blad en bevestig het aan de pomp die wordt opge-
stuurd voor service.

Foutomschrijving
Teken een cirkel rondom de beschadigde onderdelen.
In geval van een elektrische of functionele fout, gelieve dit aan te duiden op de behuizing.

Geef een korte omschrijving van de fout / oorzaak van de fout.

Wij verklaren hierbij dat de pomp gereinigd is en volledig vrij is van chemische, biologische en 
radioactieve stoffen.

_____________________________________
Datum en handtekening

_____________________________________
Firmastempel

Producttype (typeplaatje)

Modelnummer (typeplaatje)

Doseermedium

TM
04

 1
18

5 
11

10

100%
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