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1 CE-MARKERING 

1.1 POSITIE VAN TYPEPLAATJE OP DE MACHINE 

Elke pomp is voorzien van een typeplaatje. Hieronder volgt een voorbeeld en de plaats ervan: 

Opmerking 1: Overschrijf deze drukwaarde NOOIT, zelfs niet als de externe veiligheidsklep is geopend (ont-
laden)! 
Zorg ervoor dat het typeplaatje, de waarschuwings- en servicestickers van de machine altijd aanwezig, lees-

baar en in goede staat zijn. Zo niet, dan moeten zij worden vervangen. 

Verwijdering van het typeplaatje of wijziging van de daarin opgenomen gegevens is om welke reden 
dan ook niet toegestaan. 

2 = Maximaal debiet (l/u met afstelling op 100%) 
4 = Maximaal toelaatbare druk (bar) (zie opmerking 1) 

   6 = Pompserienummer 

1 = Pompidentificatiesymbool 
3 = Maximale werkdruk (bar) 
5 = Ordernummer (orderbevestiging) 
7= Jaar van het einde van de fabricage 8 = Artikel (indien van toepassing) 

1 

2 

3 

6 

5 

8 

7 

4 
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1.2 POMPIDENTIFICATIESYMBOOL 

De mechanische membraandoseerpompen M-serie met veerretour worden geïdentificeerd door een afkor-
ting die als volgt is samengesteld: 
…  M  236  PP  SV  FA      G     M... 

Aantal pompkoppen: 
Het is ALLEEN aanwezig bij meerdere pompen. Het symbool "-" verschijnt wanneer er 
verschillende koppen op dezelfde machine staan. 

Pomptype: 
M, HM 

Maximaal debiet in liter/uur 

Pompkop uitvoering: 
...A... voor cilinderkop AISI-316L 

...PP... voor PP-kop 

...S... voor PVDF-kop 

… .MOCA… voor PP-kop overeenkomstig EG 1935/2004 

Aantal kleppen: 
…SV... voor enkele klep 

...DV... voor dubbele klep 

Soort aansluiting: 
... voor BSPf schroefdraadverbindingen 

...N... voor NPT schroefdraadverbindingen 

...F... voor UNI-DIN flenskoppelingen 

...FA... voor ANSI flenskoppelingen 

...RE...voor aansluitingen voor voedinsmiddelen DIN-11851 

Soort afstelling: 
"..." voor afstelling met knop en nonius (standaardversie, geen afkorting vereist) 

...G... voor afstelling met zwaartekrachtklok 

...Z... voor afstelling met elektrische servoregeling 

...PRO... voor de versie met ingebouwde elektronica 

Motorinformatie: 
... voor standaard motor geleverd door BEDU geassembleerd op de pomp 

...MXXXXX... voor speciale motor geleverd door BEDU gemonteerd op de 

pomp ...MC voor motor van de klant ontvangen door BEDU voor montage op 

de pomp ...M0 voor levering van de pomp aan de klant ZONDER motor. 

Bij machines in speciale uitvoering kunnen de constructievarianten afwijken van de beschreven varianten. 
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3 INLEIDING 
De machines waarnaar in deze bedienings- en onderhoudshandleiding wordt verwezen, zijn bedoeld voor ge-
bruik in industriële omgevingen en kunnen daarom niet worden behandeld als producten voor de detailhandel 
(consumenten). 

Dit document bevat informatie die alleen geschikt is voor gebruik door gekwalificeerd personeel. 

Deze informatie moet ook worden aangevuld met de geldende wettelijke bepalingen en technische normen 
en mag niet in de plaats komen van normen voor installaties en aanvullende voorschriften, ook van niet-wet-
gevende aard, die in ieder geval om veiligheidsredenen zijn vastgesteld. 
De technische informatie in deze handleiding is geschikt en zonder onderscheid van toepassing (tenzij uitdruk-
kelijk aangegeven) op elke pomp met de letter "M" of "HM" onder het item "pomptype" (§1.2). 
BEDU behoudt zich het recht voor de kenmerken van haar producten te allen tijde te wijzigen om de 
laatste technologische innovaties toe te passen. De informatie in dit document kan daarom zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Dit document is het eigendom van BEDU, samen met de technische informatie die het bevat. Wijziging, 
reproductie of kopiëren (geheel of gedeeltelijk) zonder schriftelijke toestemming is verboden. Elke overtreding 
zal worden vervolgd in de volle omvang van de wet. 

Let op! De inhoud van deze handleiding moet worden beschouwd als een aanvulling op de gel-
dende voorschriften op het gebied van veiligheid en gezond verstand van de operator. 
Lees de instructies in deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt. 
Deze handleiding moet worden bewaard voor toekomstig gebruik. 

4 REGELGEVING
Deze handleiding is opgesteld onder verwijzing naar de bepalingen van bijlage I van wetsbesluit nr. 17 van 
27/01/2010, ter omzetting van richtlijn 2006/42/EG. Bij het ontwerp, de constructie en de fabricage van de 
machine is gebruik gemaakt van een reeks technische normen als referentie om te voldoen aan de eisen van 
de huidige regelgeving inzake veiligheid op de werkplek. 

5 PRESENTATIE 
De doseerpompen van de M-serie hebben alle een mechanische membraankop en veerretourmechanisme 
en behoren tot de familie van de reciprocerende pompen met gecontroleerd volume. 
Zij worden gekenmerkt door een membraan genoemd "mechanisch” in zoverre dat zijn alternatieve beweging 
direct door de mechanische actie van het krukmechanisme, zonder de hulp van hydraulische olie, wordt ge-
produceerd. Het mechanische membraan fungeert als een zuiger, maar speelt de dubbele rol van transmissie 
van de cilinder en scheider tussen de te verpompen vloeistof en het krukmechanisme. 
De pompen uit de M-serie bieden een tweeledig voordeel: 
- waterdichtheid van de verpompte vloeistof;
- afwezigheid van het afdichtingspakket en de daaruit voortvloeiende slijtageproblemen.
Het excentrische mechanisme wordt aangedreven door een elektrische motor met constant toerental (1500
rpm) en het aantal cycli van het membraan wordt bepaald door de interne wormwieloverbrenging - spiraalwiel
in oliebad.

5.1 TESTEN EN GARANTIE 

5.1.1 Test 
Elke doseerpomp is een betrouwbaar en kwaliteitsproduct, dat aan een zorgvuldige eindtest wordt on-
derworpen om de correcte werking ervan te garanderen en om de naleving van de vastgestelde prestaties te 
controleren. De resultaten van de eindproeven worden, indien contractueel vereist, op speciale formulieren 
vastgelegd en ter beschikking van de klant gesteld. Een groen etiket dat door de voor de test verantwoordelijke 
persoon op het eindproduct is aangebracht, geeft aan dat het product de test heeft doorstaan. 
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5.1.2 Garantie 
De doseerpompen zijn, zoals alle andere BEDU producten, gegarandeerd voor een periode van twaalf (12) 
maan-den werking, maar in geen geval langer dan achttien (18) maanden vanaf de datum van de 
leveringsbon. De garantie bestaat uit de kosteloze vervanging, in onze fabriek in Heteren, van het onderdeel 
waarvan door de technische dienst van BEDU is vastgesteld dat het materiaal- of fabricagefouten vertoont. 
De garantie is NIET van toepassing in de volgende gevallen: 

- op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn (bijv. pakkingen);
- indien de installatie of het gebruik ervan niet in overeenstemming is met de technische 

verkoopvoor-waarden en instructies;
- als de pomp gemanipuleerd of gedemonteerd is;
- als de pomp aan een derde is overgedragen.

Vermijd altijd demontage of pogingen om producten te repareren die nog onder de garantie vallen,
- anders vervalt de garantie. Neem altijd contact op met de klantenservice van BEDUvoor informatie.

Wanneer een beroep op de garantie wordt gedaan, moet de pomp franco aan de BEDU fabriek in Heteren  
worden toegezonden, vergezeld van een beschrijving van de aangetroffen anomalie. 
Om veiligheidsredenen is de verzender ALTIJD verplicht VOOR de verzending contact op te nemen met de 
klantenservice van BEDU en te handelen volgens wat is aangegeven in het punt "Bepalingen voor het 
retourneren van goederen naar BEDU". 

5.2 CONTROLE BIJ ONTVANGST 

Al het materiaal met betrekking tot de levering wordt in perfecte staat aan de expediteur afgeleverd, na zorg-
vuldige eindtest en verpakking (indien van toepassing). Controleer de goederen bij ontvangst onmiddellijk om 
er zeker van te zijn dat: 

- wat ontvangen werd, overeenstemt met wat besteld werd
- de verpakking (indien van toepassing) geen schade heeft opgelopen tijdens het vervoer of dat het niet

gemanipuleerd is
Als de verpakking beschadigd of gemanipuleerd is, controleer deze dan onmiddellijk (hoeveelheid, kwaliteit 
en vorm): 

- de werkelijke staat van de goederen
- de aanwezigheid van accessoires of reserveonderdelen

In geval van onregelmatigheden of schade, gelieve ONMIDDELLIJK CONTACT OP TE NEMEN MET DE 
EXPEDITEUR en ook BEDU op de hoogte te brengen. Voor ingebruikname adviseren wij u contact 
op te nemen met de klantenservice van BEDU.

5.3 LEVERINGSVOORWAARDEN 

Alle pompen van de M-serie worden als volgt geleverd: 
- voorbereid om te worden geïnstalleerd zoals bepaald in de bestelling
- reeds getest volgens de interne specificaties
- cataforisch gecoat voor hoge bescherming tegen corrosie
- compleet met smeerolie (tenzij uitdrukkelijk anders vereist).

5.3.1 Maat- en doorsnedetekeningen 
Maat- en doorsnedetekeningen maken geen deel uit van deze handleiding. Tenzij anders overeengekomen, 
worden zij derhalve handmatig bijgevoegd (laatste editie). 

5.4 PERSONEEL DAT VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE BEDIENING VAN DE MACHINE 

Het personeel dat bij het gebruik van de machine wordt ingezet, moet professioneel en adequaat zijn opgeleid 
en moet de instructies in deze handleiding hebben gelezen en begrepen. 
De werkgever moet al het personeel instrueren over de risico's van ongevallen, over de voor de individuele 
veiligheid te gebruiken inrichtingen en kleding, over de risico's die voortvloeien uit geluidsemissies en over de 

Pagina 8 van 41



Bestand: UT-5600 

algemene bepalingen die zijn voorzien in de Europese richtlijnen en in de wetgeving van het land waar de 
machine is geïnstalleerd. 
5.4.1 De "Operator" 
De term "operator" verwijst naar personeel dat de volgende taken op de machine uitvoert: 

- geeft opdrachten voor bediening en afstelling
- voert alle dagelijkse reinigings- en inspectietaken uit
- meldt defecten of storingen van de machine

De operator moet aan de machine werken met actieve veiligheidsvoorzieningen
5.4.2 De "Mechanische Onderhoudsmedewerker" 
Hiermee wordt het personeel bedoeld dat onder alle bedrijfsomstandigheden en op alle beveiligingsniveaus 
aan de machine werkt. 
Het voert alle soorten reparaties of ijkingen aan de machine uit, maar werkt niet aan elektrische systemen. 
5.4.3 De"Elektrische onderhoudsmedewerker” 
Hiermee wordt het personeel bedoeld dat onder alle bedrijfsomstandigheden en op alle beveiligingsniveaus 
aan de machine werkt. 
Het voert alle soorten reparaties of afstellingen aan elektrische installaties uit, zelfs wanneer er spanning aan-
wezig is. 

6 TECHNISCHE GEGEVENS 
6.1 ALGEMENE GEGEVENS 

6.1.1 Geluidsniveau 
Het gemiddelde geluidsniveau van de pompen van de M-serie, bij gebruik binnen de bedrijfsgrenzen en instal-
latie volgens deze handleiding, is minder dan 75 db(A). 
De werkgever moet passende technische maatregelen in de werkomgeving treffen om de risico's die voort-
vloeien uit de dagelijkse blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken en wat nodig is om de gezond-
heid van het personeel te waarborgen en te beschermen. 
6.1.2 TRILLINGEN 
Pompen van de M-serie vallen niet onder de machines met direct menselijk contact. De geproduceerde trillin-
gen zijn niet significant indien geïnstalleerd volgens deze instructies. Zij hebben echter een acceleratie van 
minder dan 2,5 m/s2 en zijn niet van dien aard dat zij gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. Als deze trillin-
gen zich voordoen, stop dan onmiddellijk de machine en neem contact op met de onderhoudsmanager. 

6.2 ELEKTROMOTOR EN VOEDING 
De familie van pompen van de M-serie monteert alleen en uitsluitend motoren met de maten in de volgende 
tabel: 

Motor 
Gr. Vorm Gr. Vorm Gr. Vorm Polen 
71 B14 80 B14 90 B14 4 

6.2.1 Voeding elektromotor met omvormer 
De pompen moeten expliciet besteld zijn voor omvormervoeding. Anders moet de 
gebruiker vóór gebruik contact opnemen met BEDU om de nieuwe bedrijfsgrenzen (Hz, druk en 
debiet) vast te stellen, die pas gegarandeerd worden nadat het desbetreffende etiket op de 
pomp is aange-bracht. 

De pomp mag NIET buiten deze bedrijfsgrenzen worden gebruikt. 
De gebruiker moet ook de aanvullende instructies van de fabrikant van de omvormer in acht nemen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de installateur om te voldoen aan de eisen inzake elektromagnetische compatibili-
teit (EMC) van het systeem. 
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6.3 TECHNISCHE GEGEVENS PER POMPTYPE 

POMP TYPE M 
50 Hz 60 Hz 

POMP 

SL
AG

 P
ER

 M
IN

. 

CA
PA

CI
TE

IT
 L

/H
 

POMP 

SL
AG

 P
ER

 M
IN

. 

CA
PA

CI
TE

IT
 L

/H
 

MAXIMALE 
DRUK 
(BAR) 

MAXIMALE 
WERKDRUK 

(BAR) 

AANSLUITINGEN VOE-
DINGS-
MOTOR MET SCHROEF-

DRAAD GEFLENST 

KLEPPEN KLEPPEN 3PH 1PH 3PH 1PH A PP S562 A PP S562 3PH 1P
H 

M 7 25 7 M 9 30 9 14 14 12 12 

3/8" 
BSPf - 

DN 15 
of 

1/2" 
ANSI 

150 RF 

- 

0,
25

 k
W

 

0,
37

 k
W

 

M 11 36 11 M 14 43 14 14 14 12 12 
M 16 50 16 M 19 60 19 14 14 12 12 
M 23 70 23 M 28 84 28 14 14 12 12 
M 31 95 31 M 36 114 36 14 14 12 12 
M 37 115 37 M 45 138 45 14 14 12 12 
M 50 155 50 - - - 14 14 12 12 

CM 7 VP 7 CM 7 VP 7 

M 35 36 35 M 27 30 27 12 12 10 10 
3/8" 
BSPf 

of 
1/2" 
NPTf 

1/2" 
BSPf 

of 
1/2" 
NPTf 

DN 15 
of 

1/2" ANSI 
150 RF 

M 49 50 49 M 42 43 42 12 12 10 10 
M 75 70 75 M 58 60 58 12 12 10 10 

M 101 95 101 M 90 84 90 12 12 10 10 
M 120 115 120 M 118 114 118 12 12 10 10 
M 155 155 155 M 145 138 145 12 12 10 10 

CM 8 VP 8,5 VS8,5 CM 8 VP 8,5 VS8,5 

M 102 36 100 - - - 8 8 7 7 
3/4" 
BSPf 

of 
3/4" 
NPTf 

DN 20 
of 

3/4" ANSI 
150 RF 

0,
37

 k
W

 

M 131 50 132 M 119 43 120 8 8 7 7 
M 201 75 197 M 158 60 158 7 7 6 6 
M 261 95 260 M 236 84 236 7 7 6 6 
M 321 115 320 M 312 114 312 6 6 5 5 
M 421 155 420 M 384 138 384 6 6 5 5 

CM 13,5 VP 13,5 VS13,
5 

CM 13,5 VP 13,5 VS13,5 

M 150 26 150 - - - 5 5 4,5 4,5 

1" 
BSPf 

of 
1" 

NPTf 

DN 25 
of 

1" ANSI 
150 RF 

M 190 50 200 M 180 43 165 5 5 4,5 4,5 
M 301 70 300 M 228 60 228 5 5 4,5 4,5 
M 431 95 435 M 360 84 350 5 5 4,5 4,5 
M 521 115 520 M 519 114 515 5 4 4,5 3,5 
M 660 155 660 M 620 138 620 4 4 3,5 3 

VM 18 VP 17 VS17 VM 18 VP 17 VS17 

M 800 155 800 - - - 3,5 - 3 - 

0,
55

 k
W

 

- 

VM 18 VP 17 VS17 - - - 

M 810 70 810 M 960 84 960 5 5 5 5 

- 

1" 1/2 
BSPf 

of 
1" 1/2 
NPTf 

- - 

DN 40 
of 

1" 1/2 
ANSI 

150 RF 

- 

0,
75

 k
W

 

0,
75

 k
W

 

M 1070 95 1070 M 1140 114 1140 5 5 5 5 
M 1260 115 1260 M 1350 138 1350 5 5 5 5 
M 1500 155 1500 - - - 5 5 - - 

- - - M 1640 186 1640 - - 4 4 1,1 
kW 

- VP 24 - - VP 24 -
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50 Hz 

POMP 

SL
AG

 P
ER

 M
IN

. 

CA
PA

CI
TE

IT
 L

/H
 

MAXIMALE 
DRUK 
(BAR) 

MAXIMALE 
WERKDRUK 

(BAR) 

AANSLUITIN-
GEN 

VOEDINGS-
MOTOR MET SCHROEF-

DRAAD 
KLEPPEN 3PH 3PH PP 3PH 

HM 73 70 73 
12 10 3/4" BSPm 

0,
37

 k
W

 

VP 11 

HM 100 95 100 
12 10 3/4" BSPm 

VP 13,5 

6.4 OMGEVINGSTEMPERATUUR EN ONTWERPTEMPERATUUR 

Het ontwerptemperatuurbereik "Ta" voor alle typen M-serie pompen is: 

–10°C  Ta  +60°C

Specificeer voor omgevingstemperaturen boven 40°C de gegevens in het verzoek aan BEDU. 

De maximaal toelaatbare temperatuur van de procesvloeistof is 60°C voor alle pompen uit de M-serie. 

Controleer tijdens periodieke inspecties altijd of de temperaturen voldoen aan de opgegeven limie-
ten! 

7 TRANSPORT EN OPSLAG 

7.1 TRANSPORT, HEFFEN EN VERPLAATSING 

Tenzij anders overeengekomen worden de pompen in verticale verpakking verpakt. Als horizontale 
verpakkingen worden gebruikt, zorg er dan voor dat ze niet per ongeluk kunnen kantelen tijdens het 
transport of de verplaatsing en dat ze stevig op een vlakke ondergrond staan. 

Controleer of de gebruikte hijsinrichting (pallettruck, vorkheftruck, takel, enz.) geschikt is voor de grootte en 
het gewicht van de verpakking/machine en of eventuele hijsringen op de machine zijn vastgeschroefd.  

7.2  OPSLAGOMSTANDIGHEDEN 

Indien de pompen niet onmiddellijk worden gebruikt, moeten zij worden opgeslagen onder geschikte afdek-
kingen in een gematigde, droge, schone en trillingsvrije omgeving, beschermd tegen weersinvloeden. Be-
scherm het apparaat tegen bodemvocht door het op planken of houten pallets te plaatsen. Zorg ervoor dat de 
temperatuur van de omgeving waarin het product wordt opgeslagen niet lager is dan -20 °C. 
Tenzij dit specifiek op de verpakking is aangegeven, mogen de verpakkingen niet worden gestapeld; om schade 
aan de machine eronder te voorkomen en om kantelen of vallen, waardoor letsel kan ontstaan, te vermijden. 
Zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot de opslagruimte en dat de vloer of plank het gewicht 
van de opgeslagen machine(s) kan dragen. 
Tref extra beschermingsmaatregelen bij opslag in extreme omstandigheden, bijv. subtropisch klimaat of woes-
tijnklimaat. 

Vermeld vooraf bijzondere opslagomstandigheden om te zorgen voor een geschikte verpakking. 

Controleer de totale afmetingen en het brutogewicht van de verpakking alvorens deze te verplaat-
sen of op te heffen. 
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8 INBEDRIJFSTELLING 
8.1 VOORAFGAANDE INDICATIES 

Voor de juiste werking van de pomp is het essentieel dat de as van de kleppen perfect verticaal is. Voorzie 
tevens in de installatie van de volgende apparatuur: 

- een manometer die is geïnstalleerd in een aftakking op de toevoerleiding stroomopwaarts van enig
ander accessoire dat in de lijn aanwezig is om de werkelijke werkdruk van de pomp te meten (zie
"Toevoerleiding - Manometer")

- een externe veiligheidsklep geïnstalleerd in een aftakking op de toevoerleiding stroomopwaarts van
enig ander accessoire aanwezig in de lijn (zie "Toevoerleiding - Externe veiligheidsklep")

- een magnetothermische inrichting die geschikt is voor de bescherming van de motor.

De bedrijfsdruk mag nooit hoger zijn dan de maximaal toelaatbare druk aangegeven op het gege-
vensplaatje, zelfs niet bij het openen (ontladen) van de externe veiligheidsklep.
Bescherm de pomp tegen productlekken van het systeem en/of corrosiefenomenen. Installeer geen
leidingen of accessoires er direct boven. Vermijd installatie in corrosieve en stagnerende omgevin-
gen.
Voor buiteninstallaties, zorg voor voldoende bescherming van de pomp tegen de directe weersin-
vloeden (regen, wind, stof, vochtigheid). Dit verhoogt de efficiëntie en de veiligheid van de hele
pomp aanzienlijk.

Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de gehele pomp om inspectie en/of demontage mogelijk te maken. 
Met name aan de kant van de pompkop, aan het besturingssysteem en aan de motorzijde (zie afbeelding 3). 
Bovendien, voor pompen met koppen gemaakt van KUNSTSTOF materiaal moet ook worden voorzien in: 

- passende beschutting tegen zonlicht om thermische vervorming van de kop te voorkomen
- periodieke controles en/of bijstellingen van de aanhaalspanning van de bevestigingsbouten van de kop
- periodieke controle van de temperatuur van de gedoseerde vloeistof
- periodieke controles op lekken in de pompaansluitingen of de leidingen van het systeem

8.1.1 Vergrendeling van pomp en leidingen 
Installeer de pomp niet rechtstreeks op een betonnen ondergrond. Gebruik een stalen basis en zorg ervoor 
dat deze stabiel is en goed waterpas staat. Bevestig de pomp stevig op de grondplaat met bouten met sluit-
ringen om te zorgen voor een goede verdeling van de belasting. 
De leidingen moeten onafhankelijk worden ondersteund, hun gewicht mag de pompkop niet belasten of er 
spanning op uitoefenen. Daarom heeft de pomp, naast de grondplaat, een structuur nodig om de leidingen te 
ondersteunen, zowel de aanzuig- als de toevoerleidingen. 
8.1.2 Aansluiting op leidingen van het systeem 
Voorzie op de toevoerleiding, om het verwijderen van de pomp uit het systeem te vergemakkelijken, geschikte 
afvoeropeningen in de buurt van de pompkop. 
Voorzie verbindingsmoffen om het verwijderen van de flensverbindingen te vergemakkelijken (zie afbeelding 4). 

Afbeelding 3 Afbeelding 4 
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Na de toevoeraansluiting van de pomp is het raadzaam een dwarsverbinding te gebruiken, zowel om de de-
montage van de pomp te vergemakkelijken als om (ook in een later stadium) de installatie van een manome-
ter, veiligheidsklep, pulsatiedemper (membraan) mogelijk te maken. 

Controleer altijd de perfecte dichtheid van de fittingen en flenzen van de leidingen, met name in 
het aanzuiggedeelte. 
De inlaatlucht voorkomt dat de pomp start. 
De procesvloeistof moet vrij zijn van onzuiverheden en ongewenste vaste resten (lasresten, aarde 
of dergelijke). Spoel daarom de systeemleidingen door voordat u ze aansluit op de pompaansluitin-
gen. 

8.1.3 Aansluiting van de motor op het lichtnet 
De bedienings- en onderhoudsinstructies voor de geïnstalleerde elektromotor worden altijd met de doseer-
pomp meegeleverd. 
Daarnaast worden voor ATEX-pompen ook de veiligheidsinstructies, de certificering en de ATEX-conformiteits-
verklaring verstrekt. 

Voordat u de elektrische aansluitingen maakt, moet u ervoor zorgen dat de spanning van het 
stroomvoorzieningsnetwerk overeenkomt met de spanning die op het gegevensplaatje van de mo-
tor is aangegeven. Raadpleeg de instructies van de motor en volg de aanwijzingen. 

Wanneer kabelinvoer gebeurt door middel een wartel, moet deze correct worden gekozen in relatie tot het 
type systeem en het gebruikte type kabel. 
De kabelwartel moet volledig worden aangedraaid zodat de afdichtingsringen de nodige druk bereiken: 

- om de overdracht van mechanische spanningen op de motorklemmen te voorkomen
- om de mechanische bescherming (IP-graad) van de aansluitdoos te waarborgen

Maak de aardverbinding altijd met behulp van de juiste aardingsklem (herkenbaar aan het speciale
symbool dat links wordt weergegeven) in het aansluitblok.

8.2 AANSLUITEN VAN DE AANZUIGLEIDING 

Voor een goede werking van de pomp is het van essentieel belang dat de aanzuigleiding correct is aangesloten. 
Voor bovengrondse installaties moet de inwendige diameter van de aanzuigleiding worden gekozen op basis 
van het debiet van de pomp. Voor de diameterwaarden wordt verwezen naar de aansluitkolom in de tabel in 
hoofdstuk 6.3.  

Installeer de pomp in de regel altijd ondergronds en let in het bijzonder op de maat en ontwikkeling 
van de aanzuigleiding. 

8.2.1 Traject van de aanzuigleiding 
De lengte van de aanzuigleiding moet zo kort mogelijk zijn. 

Voor bovengrondse installaties mogen de volgende lengtes niet worden overschreden: 
- Verticaal traject 1,5 m
- Som van verticaal en horizontaal traject 2,5 m

Volg voor het traject van de aanzuigleiding de instructies in afbeelding 5. 

Afbeelding 5ONJUISTE INSTALLATIE JUISTE INSTALLATIE 

Onjuist 
Gevaar voor verstop-
ping van de pompklep-
pen 

Juist 

5-A
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Afbeelding 5ONJUISTE INSTALLATIE JUISTE INSTALLATIE 

Onjuist 
In het hoogste gedeelte 
van de leiding wordt de 
vloeistofader onderbro-
ken 

Onjuist 
In het horizontale ge-
deelte van de leiding 
wordt de vloeistofader 
onderbroken en blijft de 
lucht opgesloten 

Onjuist 
Onvoldoende binnendi-
ameter van de aanzuig-
leiding 

Juist 
Proportionele binnendi-
ameter van de aanzuig-

leiding 

Onjuist Juist 

Onjuist Juist 

Juist 

Juist 
Aanzuigleidingen altijd 

stroomopwaarts 

5-F

5-E

5-D

5-C

5-B
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Afbeelding 5ONJUISTE INSTALLATIE JUISTE INSTALLATIE 

Een gerichte keuze van de pomp impliceert dat de klant de beschikbare NPSHa definieert! 

8.3 AANZUIGFILTER 
Voor de goede werking van de pomp is het van belang dat het gedoseerde product vloeibaar, homo-
geen en schoon is. Het gebruik van het filter mag geen afbreuk doen aan de aanzuigcapaciteit van 
de pomp. Beoordeel zorgvuldig het werkelijke nut van het gebruik van het filter aan de hand van de 
aard en de kenmerken van de vloeistof; kies de juiste grootte van het filtergaas. 
De pomp kan ook zwevende deeltjes (niet-oplosbaar) transporteren, maar deze zijn altijd een bron 
van verstoring omdat zij kunnen leiden tot: 

- obstructie van de terugslagkleppen
- ophopingen en/of verhardingen in de kop
- in het geval van membraanpompen, groeven of scheuren van het membraan

Gebruik Y-filters met afmetingen groter dan de diameter van de pompaanzuiging.

De eigenschappen van het filtergaas zijn afhankelijk van de aard van de vloeistof en het debiet van de pomp. 
Voor vloeistoffen met een viscositeit van niet meer dan 200 cps, zie onderstaande tabel. 

Maximaal pompdebiet 
(Qmax) 

Filtergaas 
(Amerikaanse stan-

daard) 

Gaasopening 
(mm) 

Qmax < 15 l/h 100 0,152 
15 l/h < Qmax < 50 l/h 60 0,251 

50 l/h < Qmax < 100 l/h 50 0,353 
100 l/h < Qmax < 300 l/h 40 0,422 

Qmax >300 l/h 30 0,599 

Onjuist 

Onjuist Juist 

Juist 

Juist 

Juist 

Juist 
5-H

5-G
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Om het aanzuigen van verontreinigingen te voorkomen, vooral bij het doseren van vloeistoffen met zwevende 
deeltjes, mag niet vanaf de bodem van de tank worden aangezogen, maar moet het aanzuigpunt worden ver-
hoogt naar 10 cm van de bodem (zie afbeelding 5-A hierboven). 
Afbeelding 6 illustreert enkele voorbeelden van de installatie van het aanzuigfilter. 

Afbeelding 6 ONJUISTE INSTALLATIE JUISTE INSTALLATIE 

8.3.1 Kalibratiecilinder (Calibration pot) 
Hiermee kan de toestand van de kleppen worden beoordeeld en het werkelijke debiet van de pomp worden 
gecontroleerd onder de werkelijke bedrijfsomstandigheden en vooral tijdens de normale werking van het sys-
teem, zonder dat het doseerproces wordt onderbroken. Het wordt geïnstalleerd op de aanzuigleiding, als af-
leiding tussen de tank en de doseerpomp (zie afbeelding 10). Het is geen onmisbaar accessoire, maar het is 
zeer nuttig, vooral in de volgende gevallen: dosering van gevaarlijke vloeistoffen; geen membraan van de dem-
per op de toevoer; moeite met het controleren van het werkelijke debiet van de pomp op de toevoerleiding. 
8.4 TOEVOERLEIDING 

Vermijd het aansluiten van de toevoerleiding, of het installeren van accessoires, direct boven de 
pomp. 

De configuratie van de toevoerleiding moet zodanig worden gekozen dat het afhevelingsverschijnsel waarbij 
een spontane en ongecontroleerde overbrenging van de aanzuigtank naar de bestemmingstank via de pomp 
plaatsvindt, wordt vermeden, zonder dat het debiet op enigerlei wijze kan worden geregeld. 
Om dit fenomeen te voorkomen, installeert u een tegendrukklep op de toevoerleiding; of verhoogt u de lei-
ding. De toevoerdruk moet ten minste 0,3 bar hoger zijn dan de aanzuigdruk (0,5 bar bij kleine debieten). 
Volg voor het traject van de toevoerleiding de instructies in afbeelding 7. 

Afbeelding 7ONJUISTE INSTALLATIE JUISTE INSTALLATIE 

Onjuist 
Afheveling en oncontroleer-
baar debiet  

Juist 

7-A

 Onjuist Juist 

Onjuist Juist 

6-B

6-A
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8.4.1 Externe veiligheidsklep 
De EXTERNE veiligheidsklep op de toevoerleiding is essentieel omdat de druk in het systeem onver-
wacht en ongecontroleerd snel kan toenemen, ongeacht de werking van de pomp. 
De bedrijfsdruk mag NOOIT hoger zijn dan de maximaal toelaatbare druk aangegeven op het gege-
vensplaatje, zelfs niet bij het openen (afvoer) van de externe veiligheidsklep.  

De externe veiligheidsklep moet onmiddellijk na de pomptoevoeraansluiting en in ieder geval vóór de afsluit-
klep worden geïnstalleerd (zie afbeelding 8). De afvoer moet zichtbaar en inspecteerbaar zijn en naar de aan-
zuigtank of een afvoer leiden. Vermijd het aansluiten van de afvoer op de aanzuigleiding van de pomp (recir-
culatie), vooral bij pompen met een klein debiet. 
Het gebruik van een externe veiligheidsklep moet ook worden overwogen bij dosering met "vrij debiet". 
Voorkomt ongelukken veroorzaakt door de volgende risico's: 

- bevriezing of verharding van de vloeistof in de leiding
- accidentele verstopping of beknelling van flexibele leidingen
- verandering in de vloeistofviscositeit als gevolg van de temperatuur
- verstuiving van de vloeistof door sproeiers
- andere onvoorziene risico's die kunnen leiden tot een snelle en ongecontroleerde stijging van de druk

Afbeelding 8ONJUISTE INSTALLATIE JUISTE INSTALLATIE 

8.4.2 Membraan van de demper 
De installatie van een membraan wordt aanbevolen indien gewenst: 

Onjuist 
De vloeistof in de tank 
wordt ongecontroleerd 
aangezogen door de stro-
ming in de bestemmings-
leiding 

Juist 

Onjuist 
Recirculatie in de aanzuiglei-
ding kan de aanzuigcapaciteit 
van de pomp aantasten 

Juist 

Onjuist 
De veiligheidsklep moet wor-
den geïnstalleerd VOOR de af-
sluitklep 

Juist 

8-B

8-A

7-B
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- beschermt de pomp tegen drukpieken (waterslag) waardoor de levensduur toeneemt
- continu debiet met lineair debiet, waardoor de betrouwbaarheid van het doseerproces toeneemt
- de trillingen op de toevoerleiding aanzienlijk verminderen
- het geluid van de pomp verminderen

Als het proces een continu debiet nodig heeft, is het essentieel om het membraan op de toevoer te
installeren.

Afbeelding 9 INSTALLEREN VAN HET MEMBRAAN VAN DE DEMPER 

 

8.4.3 Manometer 
Installeer altijd een manometer op de toevoerleiding; dicht bij de pomp, vóór de drukverlagers en vóór alle 
andere accessoires (zie afbeelding 10 hierboven). Hiermee kunt u de werkelijke werkdruk van de pomp kennen 
en controleren. 

Het kennen van de werkelijke bedrijfstoestand van de pomp voorkomt schade aan de machine en 
vermijdt vooral ernstige risico's voor mensen of dingen op het systeem! 

Overweeg ook bij een dosering met "vrij debiet" het gebruik van een manometer. 
Voorkomt ongelukken veroorzaakt door de volgende risico's: 

- bevriezing of verharding van de vloeistof in de leiding
- accidentele verstopping of beknelling van flexibele leidingen
- verandering in viscositeit als gevolg van de temperatuur
- verstuiving van de vloeistof door sproeiers
- andere risico's die kunnen leiden tot een snelle en ongecontroleerde stijging van de druk

Werkdruk > 1 bar Werkdruk < 1 bar 

Lange toevoerleiding Spuitmond(en) op toevoer 

PULSEREND debiet (zonder membraan op de toe-
voer) 

CONTINU debiet (met membraan op de toevoer) 
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8.5 VOORBEELD VAN EEN DOSEERPOMPSYSTEEM 

In afbeelding 10 zijn alle indicaties voor een juiste installatie van de doseerpompen gegroepeerd. 

Afbeelding 10 VOORBEELD VAN EEN DOSEERPOMPSYSTEEM 

1 = "Y" filter 5 = Manometer 
2 = Kalibratiecilinder 6 = Afsluitklep 
3 = Externe veiligheidsklep 7 = Membraan van de demper 
4 = Doseerpomp 8 = Afvoerklep van het membraan 

8.6 MONTAGE VAN DE ELEKTROMOTOR 

Tenzij anders is overeengekomen, worden de pompen altijd geleverd met een elektromotor. 
Voor pompen die uitdrukkelijk zonder motor worden besteld (afkorting "M0"), worden de technische eisen 
waaraan moet worden voldaan tijdens de onderhandelingen vastgesteld. 

Voor NIET-ATEX-pompen die zonder motor worden geleverd (afkorting "M0") is het de verantwoor-
delijkheid van de gebruiker om een motor te installeren met kenmerken zoals vermogen, rotatie-
snelheid en type koppeling die voldoen aan de technische vereisten. 
Voor ATEX-pompen die zonder motor worden geleverd (afkorting "M0") is het, naast het 
bovenstaande, de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een motor te installeren en te 
controleren die geschikt is voor de classificatie van het gebied en de eigenschappen van de 
brandbare stoffen die op het systeem aanwezig zijn. 

BEDU WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE AAN PERSONEN OF 
EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN DE INSTALLATIE VAN EEN ONJUISTE MOTOR. 

De motor (UNEL-MEC-conform) is gekoppeld aan de as waarop de wormwieloverbrenging van de 
pomp is gemonteerd. Reinig en smeer de aandrijfas met olie en bevestig deze vervolgens zonder 
stoten en met de grootst mogelijke voorzichtigheid aan het uiteinde van de wormwieloverbrenging. 
Een onnauwkeurige uitlijning kan trillingen veroorzaken met beschadiging van het lager of breuk 
van het asuiteinde. 
Wanneer de pomp voor de eerste keer wordt opgestart, moet de draairichting van de motor worden gecon-
troleerd door bevoegd, ervaren en gekwalificeerd personeel. Een pijl direct op de motor geeft de juiste draai-
richting aan (tegen de klok in aan de ventilatorzijde). 

Om de draairichting van de motor om te keren, moet u twee van de fasekabels van de motorvoeding 
omkeren. Controleer de draairichting na deze activiteit opnieuw. 
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8.7 Controle van projectgegevens 
Zorg ervoor dat de pomp geschikt is voor gebruik in de werkelijke bedrijfsomstandigheden door het volgende 
te controleren. 
8.7.1 Omgevingsomstandigheden 

a) de omgevingstemperatuur: controleer of de werkelijke omgevingstemperatuur overeenkomt met de
kenmerken van de pomp

b) hoogte: de aanzuigcapaciteit van de pomp kan worden beïnvloed door de atmosferische druk. Con-
troleer de werkelijke NPSH(A) kenmerken van het systeem in relatie tot de NPSH(R) waarde van de
pomp.

8.7.2 Installatievoorwaarden 
a) de pomp mag alleen worden geïnstalleerd en gebruikt onder de in de bestelling omschreven voor-

waarden.
b) voor ATEX-pompen: de classificatie van de pomp (groep en categorie) en de temperatuurklasse moe-

ten worden aangepast aan de classificatie van het installatiegebied.
Andere bedrijfsomstandigheden dan normaal moeten altijd worden gedefinieerd bij de bestelling
om te voorkomen dat de pomp werkt onder omstandigheden die de juiste werking en veiligheid
kunnen beïnvloeden.

8.8 STARTEN 

Pompen worden ALTIJD VOLLEDIG met smeerolie geleverd (tenzij uitdrukkelijk anders vereist) 
Om olielekkage tijdens transport te voorkomen, wordt een tijdelijke blindolievuldop (zonder ontluchting) sa-
men met de werkdop (met ontluchting) gemonteerd met behulp van een klem (zie afbeelding 11). 

Vervang voor het starten de tijdelijke dop door de werkdop! 

Voer de eerste opstarting uit met een afstelling van 20% en de laagst mogelijke druk; houd deze toestand 
minstens 5 minuten aan. Voer de afstelling geleidelijk op tot 100% en stel deze vervolgens in op de voor het 
proces vereiste omstandigheden. 

In het geval van toepassingen die in overeenstemming met EG 1935/2004 met levensmiddelen in 
contact komen, wordt aanbevolen om voor de eerste ingebruikneming van de machine een reeks 
testcycli buiten productie uit te voeren met een voldoende hoeveelheid product dat moet worden 

weggegooid om metalen of olieachtige resten van smeermiddelen die tijdens de mechanische verwerking 
worden gebruikt, te verwijderen. 
Controleer tijdens deze eerste fase met een manometer (zie "Toevoerleiding: Manometer") de werkelijke 
werkdruk van de pomp. Deze waarde (max. oscillatie van de wijzer) mag de op het typeplaatje van de pomp 
aangegeven maximumdruk niet overschrijden. 

Afbeelding 11 KLEM VAN DE OLIEVULDOP 

8.8.1 Controles voor de start 
Controleer het volgende voordat u de pomp start: 

a) de daadwerkelijke aanwezigheid van smeerolie via de oliepeilindicator, zie "Smeerolie controleren”
b) de afwezigheid van productlekken uit de pompaansluitingen of uit de leidingen van het systeem, met

name in het toevoergedeelte
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c) de draairichting van de motor en dat deze beveiligd is zoals voorgeschreven door de normen, zie "Mon-
tage van de elektromotor"

d) in het geval van voeding via omvormer, dat deze daadwerkelijk voor een dergelijk gebruik is aange-
schaft en dat het door BEDU toegestane en gedefinieerde frequentiebereik wordt gerespecteerd

e) de installatie van eventuele accessoires en de correcte werking ervan
f) de opening of sluiting van de afsluitkleppen op de toevoer- en aanzuigleiding overeenkomstig hun 

functie
g) of de te doseren vloeistof is niet gestold of bevroren in de leidingen
h) of het beschermd is tegen onder andere zand, bijtende stoffen, stof en/of vezels, water, mechanische 

belasting en trillingen
i) of het mechanisch beschermd is: installatie binnen of buiten, rekening houdend met de schadelijke 

effecten van het weer, de gecombineerde invloed van temperatuur en vochtigheid, en de vorming van 
condensatie

8.8.2 Controles tijdens de werking 
Controleer na het starten van de pomp of de bedrijfsomstandigheden binnen de verwachte grenzen blijven, 
en controleer met name: 

a) de werkdruk van de pomp
b) de absorptiestroom van de motor
c) de temperatuur van de verpompte vloeistof, indien verschillend van de omgevingstemperatuur
d) de maximale oppervlaktetemperatuur van de gehele pomp (max. 40 °C voor de behuizing van de

wormwieloverbrenging en max. 80 °C voor de motor)
Controleer de functionaliteit van de pomp wanneer er veranderingen zijn in de bedrijfsomstandigheden, zoals: 

- wijziging van een of meer procesvariabelen (bijv. afstelling van de bedrijfsdruk en/of het pompdebiet)
- verplaatsing van de pomp naar een andere omgeving (bijv. van binnen naar buiten)
- dosering van een andere vloeistof dan de oorspronkelijke (wijziging van het gebruik van de pomp)
- het verplaatsen van de pomp van een omgeving met lage temperatuur naar een omgeving met hoge

temperatuur
- seizoensgebonden veranderingen of aanzienlijke klimaatschommelingen
- slecht functioneren van een externe veiligheidsklep die op de toevoerleiding is geïnstalleerd

8.8.3 Abnormale omstandigheden 
 De pomp mag alleen worden gebruikt voor de bedrijfsomstandigheden die in de bestelling 
zijn gedefinieerd. In geval van abnormale werkingskenmerken (hoge motorabsorptie, te hoge 
oppervlaktetemperatuur, veel lawaai en/of trillingen), het onderhoudspersoneel onmiddel-
lijk op de hoogte brengen. 
WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DEGENERATIE VAN 
STO-RINGEN DIE NIET ONMIDDELLIJK ZIJN VERHOLPEN OF GEMELD AAN BEDU. 

8.8.4 Langdurige stilstand 
Als de pomp gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, moeten maatregelen worden genomen om de 
integriteit ervan te bewaren: de reiniging van chemicaliën, bescherming tegen weersinvloeden, enz. (zie ook 
"Algemene reiniging en oppervlaktereiniging"). 

9 KENMERKEN VAN DE MACHINE 

9.1 RESERVEONDERDELEN 

Gestandaardiseerde onderdelen (schroeven, moeren, lagers, enz.) zijn ook rechtstreeks bij de vakhandel ver-
krijgbaar. Vervang alle andere onderdelen door originele BEDU reserveonderdelen. 
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9.1.1 Instructies voor het bestellen van reserveonderdelen 
Zoek en bestudeer de doorsnedetekening van de in gebruik zijnde pomp, vraag zo nodig een exemplaar aan 
bij BEDU. Analyseer de toestand en identificeer beschadigde onderdelen. Maak aan de hand van de 
nomencla-tuur van de doorsnedetekening een lijst van deze onderdelen (vermeld het nummer van de 
doorsnedeteke-ning en de positie van het onderdeel) en geef deze door aan het BEDU-verkoopkantoor, 
altijd met vermelding van: 

- type doseerpomp (volledige code)
- serienummer pomp

Bestelnummer (alternatief voor serienummer)
Deze informatie wordt weergegeven op het typeplaatje van de doseerpomp.

9.1.2 Wijzigingen en vervaardiging van reserveonderdelen zonder goedkeuring 
BEDU staat geen wijzigingen toe. Originele BEDU reserveonderdelen en accessoires zijn essentieel om 
aan de veiligheidsvoorschriften te blijven voldoen. Het gebruik van andere reserveonderdelen annuleert de 
garantie en elke aansprakelijkheid voor gevolgen die hieruit voortvloeien. 
9.1.3 Aanbevolen reserveonderdelen 
De lijst van aanbevolen reserveonderdelen vindt u op www.bedu.nl op de pagina "reserveonderdelen" door 
het pompmodel in te voeren in de speciale configurator. 

9.2 Toepassingen waarvoor de apparatuur is ontworpen 

De pompen van de M-serie zijn bedoeld voor het doseren van niet-ontvlambare vloeistoffen (zuren, basen, 
oplosmiddelen, enz.) bij kamertemperatuur of verhit (zie "Omgevingstemperatuur en ontwerptemperatuur"), 
geschikt voor discontinu gebruik (12/24 uur bedrijf). 
Zij kunnen worden gebruikt op de volgende toepassingsgebieden: 

- farmaceutische, voedings- en agrovoedingsindustrie;
- rioolwaterzuiverings/-behandelingsinstallaties;
- in de papierfabriek, op de papierproductielijn;
- productie van reinigingsmiddelen; CIP-installaties; drinkwaterinstallaties.

Elk ander gebruik moet worden beschouwd als "ONEIGENLIJK GEBRUIK" en is niet toegestaan. 
BEDU wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade aan personen of eigendommen en 
beschouwt elke vorm van garantie op de machine als vervallen.

Alle pompen worden geleverd overeenkomstig de eisen die in de technische/commerciële onderhandelingen 
zijn vastgesteld en in de bestelling zijn omschreven. 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant (gebruiker en/of installateur) om vóór de installatie en 
de daaropvolgende opstart te controleren of de machine daadwerkelijk geschikt is voor gebruik op 
het systeem. 
Voor ATEX-pompen is het de verantwoordelijkheid van de klant/gebruiker om de geschiktheid van de 
pomp voor gebruik in een bepaald systeem vast te stellen, na analyse van de bestaande gevaren in 
het installatiegebied en in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen en de veiligheids-
voorschriften 

9.3 ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN DE MACHINE 

Het is onjuist om de pompen van de M-serie als volgt te gebruiken: 
- zonder externe veiligheidsklep onmiddellijk na de toevoeropening en in ieder geval vóór enige acces-

soire
- voor de dosering van andere producten dan die welke tijdens de technische/commerciële onderhan-

delingen zijn overeengekomen en in de bestelling zijn omschreven
- in corrosieve en stagnerende atmosferen en in een onvoldoende geventileerde ruimte
- drukdosering zonder manometer geïnstalleerd op de toevoerleiding
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- gevoed door omvormers of andere elektronische aandrijvingen, tenzij uitdrukkelijk daarvoor besteld
- met een snellere motor dan de originele (andere polariteit)
- op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, tenzij uitdrukkelijk hiervoor besteld

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om vóór de installatie en het opstarten te controleren
of de pomp daadwerkelijk geschikt is voor het beoogde gebruik. In geval van twijfel, niet
improvi-seren, neem contact op met de klantenservice van BEDU.

BEDU is niet in staat om de naleving en het respect van de bepalingen in deze handleiding te controleren, 
noch de feitelijke omstandigheden en methodes van installatie, bediening, gebruik en onderhoud van de 
machine en haar accessoires. 
Onjuiste installatie of onjuist gebruik kan ernstige schade veroorzaken en een gevaar vormen voor personen 
of eigendommen. 
Eventuele afwijkingen moeten worden gemeld aan de onderhoudsmanager. Het is de gebruiker onder geen 
beding toegestaan het systeem te manipuleren. 

Pogingen van onbevoegd personeel om de machine te demonteren, te wijzigen of in het algemeen 
te manipuleren, maakt de garantie ongeldig en ontslaat BEDU van elke aansprakelijkheid voor 
schade aan personen of eigendommen als gevolg van dergelijke acties. 

BEDU is ontheven van elke aansprakelijkheid in de volgende gevallen: 
- onjuiste installatie;
- oneigenlijk gebruik van de machine door niet-professionele of onvoldoende opgeleide operators;
- gebruik in strijd met de in het land van gebruik geldende voorschriften;
- gebrek aan onderhoud of verkeerd uitgevoerd onderhoud;
- gebruik van onderdelen die niet origineel, niet genormaliseerd of niet correct voor het model in kwes-

tie zijn;
- gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de instructies;
- uitzonderlijke omgevingsgebeurtenissen.

9.3.1 Omgevingen waarin het gebruik verboden is 
Het is verboden de pompen van de M-serie als volgt te gebruiken: 

- in mijninstallaties (ondergronds);
- ondergedompeld onder water (als dompelpompen)

Het IS VERBODEN om de pompen te gebruiken zonder de beschermkappen of met gemanipuleerde
of beschadigde veiligheidsvoorzieningen

9.3.2 Instructies voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar 
Pompen die bestemd zijn voor geclassificeerde gebieden moeten hiervoor expliciet besteld worden 
! In explosiegevaarlijke gebieden mogen alleen ATEX-pompen met explosieveilige motor worden
gebruikt!

ATEX-pompen onderscheiden zich van NON-ATEX-pompen (of standaardpompen) doordat zij voorzien zijn 
van een identificatieplaatje met de door de richtlijn vereiste gegevens. 

9.4 Informatie over trillingen, straling, stof, gassen en dampen die door de machine worden uit-
gestoten 

De machine levert bij normaal gebruik geen dergelijke risicofactoren op. 

9.5 DOCUMENTEN WAARUIT BLIJKT DAT DE MACHINE IN OVEREENSTEMMING IS MET DE RICHT-
LIJNEN 

Zie hoofdstuk 2 voor de conformiteitsverklaring. 
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9.5.1 Elektromagnetische compatibiliteit 
De pompen van de M-serie, indien correct geïnstalleerd en met directe voeding van het elektriciteitsnet, 
voldoen aan de emissiegrenswaarden die zijn vastgelegd in de normen met betrekking tot elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC - Algemene normen voor industriële omgevingen). 
9.5.2 Aanvullende opmerking voor ATEX-pompen 
Alleen in ATEX-versie vervaardigde pompen van de M-serie voldoen aan de normen met betrekking tot de 
apparatuur en beveiligingssystemen die overeenkomstig de richtlijn in explosiegevaarlijke omgevingen mogen 
worden gebruikt.  

De M-pompen in ATEX-uitvoering zijn niet geschikt voor gebruik in zone 0/20! 

In het geval van M-pompen in ATEX-uitvoering moeten naast deze instructies ook de waarschuwin-
gen in acht worden genomen die zijn vermeld in de "Veiligheidsinstructies voor doseerpompen voor 
potentieel explosieve omgevingen" (addendum bij deze bedieningshandleiding) 

10 WERKING 

10.1 WERKINGSPRINCIPE 

De mechanische membraanpompen van de M-serie zijn allemaal voorzien van een veerretourmechanisme, 
gekoppeld aan de pompkop van materiaal (kunststof of metaal) dat chemisch compatibel is met de te doseren 
vloeistof. De behuizing van de pomp bevat: het mechanisme (de transmissiereductor en het mechanische 
membraanstuwsysteem) en het debietregelingssysteem. 
De pompen worden aangedreven door een elektromotor via een wormwielreductor en een spiraalwielinte-
graal met een aangedreven mechanisme, waarbij de laatste bestaat uit een vaste excentriek en een veer die 
de heen en weer gaande axiale beweging van de schuif bepalen waaraan het mechanische membraan is be-
vestigd; het gehele mechanisme bevindt zich in een oliebad. 
Tijdens de toevoerfase drukt de excentriek de veer in en dwingt tegelijkertijd de schuif naar voren te bewegen, 
waardoor het membraan mechanisch wordt vervormd; als gevolg daarvan wordt de vloeistof in de kop over-
gebracht in de toevoerleiding. In de aanzuigfase duwt de verlenging van de veer de schuif terug, waardoor het 
mechanische membraan opnieuw vervormt en vloeistof in de kop terechtkomt. 
De terugslagkleppen op de pomp regelen de toe- en afvoer van vloeistof uit de kop en bepalen de richting van 
de stroming. 
Het debietregelsysteem regelt de hoeveelheid verpompte vloeistof door de retourslag van de schuif en bijge-
volg het mechanische membraan te variëren. De standaard afstelling gebeurt handmatig door middel van een 
knop en lineaire nonius; als alternatief (op aanvraag) is het mogelijk om een automatisch afstelsysteem toe te 
passen (zie "Afstelsysteem debiet"). 
Mechanische membraanpompen zijn volumetrische pompen die altijd een externe veiligheidsklep op de toe-
voerleiding vereisen (zie "Externe veiligheidsklep") om te beschermen tegen eventuele overdruk. De bedrijfs-
druk mag NOOIT hoger zijn dan de maximaal toelaatbare druk aangegeven op het gegevensplaatje, zelfs niet 
bij het openen (ontladen) van de externe veiligheidsklep. 
Het constructiemateriaal van de externe onderdelen biedt een hoge bescherming tegen schokken. Met uit-
zondering van de pompkop zijn de buitenoppervlakken van de pomp behandeld om een hoge bescherming 
tegen corrosie te garanderen. De metalen onderdelen zijn zodanig gemonteerd dat ze geaard zijn. 
Meerdere pompen worden verkregen door meerdere pomplichamen horizontaal uitgelijnd te monteren met 
zoveel onafhankelijke reductoren als er koppen zijn. De aandrijfassen, één voor elke reductor, zijn met elkaar 
verbonden door middel van een koppeling. De slagfrequenties per minuut voor elke afzonderlijke kop zijn 
onafhankelijk. 

10.2 DEBIET 

Het debiet van de pompen van de M-serie is pulserend, gegenereerd door de heen en weer gaande beweging 
van het mechanische membraan, en door de werking van de terugslagkleppen op de kop die de richting van 
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de stroom bepalen (zie afbeelding 12). Het pompdebiet is instelbaar en neemt toe of af in directe verhouding 
tot de variatie van de schuifslag. 
Het theoretische debiet komt exact overeen met het volume beschreven door de beweging van het membraan 
vermenigvuldigd met het aantal slagen. De grafische weergave van het gedrag is een rechte lijn waarvan het 
verloop evenredig is met de instelling van het besturingssysteem (afbeelding 13-A). 
Het werkelijke debiet is onvermijdelijk lager dan het theoretische debiet vanwege het volumetrisch rende-
ment van de pomp. Het varieert naargelang van het type en de grootte van de pomp, de aard en de viscositeit 
van de te verpompen vloeistof, de werkdruk enz. (zie afbeelding 13-B). 

Dankzij de speciale structuur (octrooi aangevraagd) draagt alleen het mechanische membraan de volledige 
stuwkracht van de verpompte vloeistof en ondergaat het een gecontroleerde vervorming.  

Afbeelding 13-A 

Afbeelding 12 

Afbeelding 13-B 

DE AFSTELLING INSTELLEN 

D
EB

IE
T 

"Q
" 
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10.2.1 Afstelsysteem van het debiet 

De afstelling van het debiet verloopt continu en regelmatig en kan wor-
den uitgevoerd terwijl de pomp stilstaat of draait. Het is echter gemakke-
lijker om te werken met draaiende pomp, vooral voor pompen met een 
membraan met een grote diameter. 
10.2.1.1 Handmatige afstelling met knop en lineaire nonium 

Standaarduitvoering die wordt geleverd wanneer er geen specifiek afstel-
systeem vereist is. 
De gegradueerde knop van 0 tot 10 draait op een vaste nonius. De lijn van 
de vaste nonius is de referentie voor het instellen van het besturingssys-
teem op de gewenste procentuele waarde van het debiet. Een volledige 
draai van de knop komt overeen met een wijziging van de afstelling van 
0% naar 100%. 

De afstelling is voorzien van een knop aan de zijkant waarmee de afstel-
ling gedeeltelijk kan worden vergrendeld door deze te draaien. Draai aan 
de knop aan de zijkant om de afstelling te vergrendelen. 

Oefen bij het draaien van de knop voorzichtig kracht uit om 
mogelijke schade aan het vergrendelingssysteem te voorko-
men. 

10.2.1.2 Handmatige afstelling met zwaartekracht indicator 
Handmatige versie als alternatief voor de "basis" versie. 
Deze versie is standaard op pompen van de ME-serie, terwijl het op aanvraag is voor 
M-pompen.
De wijzerplaat heeft een percentageschaal (0 tot 100) met een wijzer. Een volledige
omwenteling van de wijzer komt overeen met een instellingswijziging van 1% naar
100%.

De afstelling met zwaartekracht indicator kan verspringen tijdens transport of verplaatsing als ge-
volg van plotselinge versnellingen, schokken of kantelen. 

Ga als volgt te werk om de foutieve afstelling te verhelpen: 
- draai de 3 bevestigingsschroeven los en verwijder de zwaartekrachtklok van het handwiel met behulp

van een schroevendraaier;
- laat de pomp schoon water aanzuigen terwijl u de toevoeraansluiting LOSGEKOPPELD laat, wacht tot

de vloeistof naar buiten stroomt;
- draai het handwiel tegen de klok in totdat de vloeistof naar buitens stroomt
- draai het horloge tussen uw handen, breng de wijzer op 0%, plaats het terug in het handwiel en be-

vestig het met behulp van de 3 schroeven zoals hierboven vermeld

10.2.1.3 Automatische afstelling via servobesturing 
Het besturingssysteem kan (op aanvraag) worden geautomatiseerd door de toepassing van een elektrische 
servobesturing. Raadpleeg de betreffende bedieningshandleiding voor informatie over de werking van de ser-
vobesturing. 

10.3 OPLOSSINGEN VOOR VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN 

De volgende tabellen tonen mogelijke oorzaken en voorgestelde oplossingen voor de meest voorkomende en 
terugkerende storingen. 
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10.3.1 Lager debiet dan verwacht 
MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 

- Lucht komt binnen via de fittingen van de
aanzuigleiding

- Controleer de leidingen en de dichtheid van de fittin-
gen

- Opgesloten lucht in de pompkop - Stel het pompdebiet in op 100% van de instelling en
houd dit gedurende korte tijd aan

- Te grote aanzuighoogte - Verminder de aanzuighoogte
- Hoge dampspanning - Verhoog de aanzuighoogte
- Hoge pomptemperatuur - Verhoog de aanzuighoogte
- Hoge vloeistofviscositeit - Vervang de aanzuigleiding door een met een grotere

diameter
- Verhoog de aanzuighoogte

- Hermetisch gesloten en/of ontluchte aanzuig-
tank

- Maak een opening in de bovenkant van de tank

- Aanzuigleiding verstopt of afgesloten door
kleppen

- Controleer de aanzuigleiding

- Verstopt aanzuigfilter - Controleer de reiniging van het filter
- Vuile, versleten of verkeerd gemonteerde
pompkleppen

- Controleer de pompkleppen op reinheid, slijtage en
correcte montagerichting

- Veiligheidsklep ingesteld op te lage druk - Controleer of de veiligheidsklep al dan niet in werking
is getreden

- Onjuiste afstelling debiet - Controleer en corrigeer de afstelling indien nodig

10.3.2 Onregelmatig of hoger dan verwacht debiet 
MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 

- Aanzuigdruk hoger dan toevoerdruk - Verhoog de toevoerdruk met ten minste 0,3÷0,5 bar
(3 ÷ 5 m) ten opzichte van de aanzuigdruk

- Tegendrukklep geblokkeerd in opening door
onzuiverheden of ingesteld op te lage druk

- Controleer de toestand van de tegendrukklep

- Pompkleppen vergrendeld in open stand - Controleer de pompkleppen, demonteer ze en reinig
ze grondig

10.3.3 Het pomplichaam en/of de motor warmen overmatig op 
MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING 

- Verkeerde elektrische aansluitingen - Controleer de elektrische aansluitingen en de absorp-
tie van de motor

- Werkelijke werkdruk van de pomp is hoger
dan maximaal toegestaan

- Installeer een manometer op de toevoerleiding om
de werkelijke werkdruk van de pomp te controleren
en te verminderen

- De toevoerleiding ondergaat doorsnedever-
kleiningen die de werkdruk drastisch verhogen

- Verlaag de werkdruk of installeer een membraan om
de druk te stabiliseren (pieken te dempen)

- Leidingen brengen spanning over op pomp-
aansluitingen

- Controleer en corrigeer de leidingaansluitingen op de
pomp

- Toevoerleiding verstopt of geblokkeerd door
kleppen

- Controleer de toevoerleidingen

- Tegendrukventiel ingesteld op een hogere
druk dan de maximaal toelaatbare druk

- Controleer de tegendrukklep
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- Slechte of chemisch verontreinigde smeerolie - Controleer en vervang, indien nodig, de smeerolie

10.4 Instructies over de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Elke handeling aan de machine moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften voor on-
gevallenpreventie op de werkplek en veiligheidswaarschuwingen. 
De veiligheidsfunctionaris moet ervoor zorgen dat de normen en voorschriften ter voorkoming van ongevallen 
worden nageleefd, en erop toezien dat al het personeel is uitgerust met de juiste persoonlijke beschermings-
middelen en deze altijd gebruikt. 

Er moeten altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt om de vei-
ligheid van het betrokken personeel te garanderen en te waarborgen. Het personeel moet 
ook voldoende voorbereid en professioneel gekwalificeerd zijn. 

In het algemeen zijn de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: 
- handschoenen met mechanische sterkte/snijweerstand;
- beschermende kleding;
- veiligheidsschoenen.
Alle door de operatoren gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten voorzien zijn van het
CE-merkteken.

11 ONDERHOUD 

11.1 ROUTINEONDERHOUD 

Elke pomp is een betrouwbaar kwaliteitsproduct dat een grondige eindtest heeft ondergaan. In geval van sto-
ringen, ondanks het feit dat het apparaat volgens de handleiding geïnstalleerd en gebruikt is, mag u niet 
im-proviseren maar moet u contact opnemen met de klantenservice van BEDU. 

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een gespecialiseerde technische kennis ver-
eist, de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.  

Werkzaamheden aan elektrische circuits of apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door ge-
specialiseerde elektriciens of, onder hun toezicht, door speciaal opgeleid personeel en in overeen-
stemming met de toepasselijke elektrische normen. 

In het geval van ATEX-pompen is het noodzakelijk de grootst mogelijke aandacht te besteden, zodat 
de eigenschappen van de geschiktheid van de pomp voor de classificatie van het gebied van het 
systeem waarin hij is geïnstalleerd, niet worden gewijzigd. 

11.1.1 Operationele voorzorgsmaatregelen 

Alle handelingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. 
Werkzaamheden aan de pomp moeten worden goedgekeurd door de veiligheidsfunctionaris, nadat hij zich 
ervan heeft vergewist dat: 

a) de voeding is losgekoppeld en er geen onderdelen, ook geen hulponderdelen, onder spanning aanwe-
zig zijn

b) het gevaar van onopzettelijke inwerkingstelling is uitgesloten
c) de verpompte vloeistof in de pompkop en de leidingen niet onder druk staat en niet chemisch gevaar-

lijk is
d) met de pomp gestopt de afsluitkleppen van de aanzuigleiding en de toevoerleiding gesloten zijn
e) de machine naar behoren is gereinigd indien wordt gewerkt in een omgeving met agressieve chemi-

caliën
Aangezien de geleverde machine een product is dat bestemd is voor gebruik in industriële ruimten, moeten 
aanvullende beschermingsmaatregelen worden genomen en gegarandeerd door de persoon die verant-
woordelijk is voor de installatie, indien strengere beschermingsvoorwaarden vereist zijn. 
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Elke interventie op de pomp moet worden uitgevoerd met de machine gestopt en losgekop-
peld van de voeding (inclusief de hulpcircuits). Het behoud van de oorspronkelijke kenmer-
ken moet worden gewaarborgd door een efficiënt inspectie- en onderhoudsprogramma, 
ontwikkeld en beheerd door gekwalificeerde technici, dat rekening houdt met de werk-
zaamheden en de werkelijke omgevingsomstandigheden waarin het werkt. 

Controleer/wacht tot volledige afkoeling alvorens werkzaamheden uit te voeren. 
11.1.2 Raadpleging van technische documentatie 

Voordat u met de werkzaamheden begint, is het raadzaam om deze gebruiks- en onderhoudshandleiding te 
raadplegen, de exacte doorsnedetekening van de gebruikte pomp te identificeren en alle gereedschappen en 
instrumenten te verkrijgen die nodig zijn om de interventie uit te voeren. 
Wanneer de pomp is gedemonteerd, in afwachting tot deze opnieuw wordt gemonteerd, moeten de verschil-
lende onderdelen worden beschermd (met name die in het mechanismedoor extra aandacht te besteden aan 
de werkoppervlakken van de afdichtingen) om schade door oxidatie of accidentele schokken te voorkomen. 

Onjuiste montage van de afdichtingen of lagers kan de verslechtering ervan anticiperen en storingen 
en/of oververhitting veroorzaken. 

11.1.3 Kleppen controleren/vervangen 

De meest terugkerende anomalie wordt veroorzaakt door vuile, verstopte, versleten of verkeerd gemonteerde 
terugslagkleppen van de kop. 

Controleer in geval van dosisafwijkingen, VOORDAT u de pompkop demonteert, de werke-
lijke staat van de terugslagkleppen. 
Vertrouw het onderhoud, de reparatie en de revisie toe aan ervaren en gekwalificeerd per-
soneel dat het herstel van de oorspronkelijke staat van de apparatuur garandeert. Neem 
contact op met klantenservice van BEDU voor informatie. 

11.1.3.1 Loskoppelen van elektrische aansluitingen 

Voordat u de pomp demonteert, moet u alle elektrische aansluitingen loskoppelen. Zorg ervoor dat de ma-
chine niet per ongeluk kan worden gestart. 
11.1.3.2 Procedure voor POMPEN M7÷M421(membraan ø94,ø108,ø138) 

Controleer VOOR het starten van de demontage of er geen druk of hoge temperatuur in de leidingen zit! 

Ga te werk met UITGESCHAKELDE pomp. Ga als volgt te werk om de toestand te controleren en/of de kleppen 
te vervangen (zie afbeelding 14): 

- ontkoppel de pomp van de aanzuig- en toevoerleidingen
- verwijder één voor één de klephouders (pos.14)
- verwijder voorzichtig de onderdelen in de houder (zittingen, geleiders, kogels, o-ringen) zonder ze te

beschadigen (gebruik een kunststof gereedschap)
- controleer de reiniging, slijtage en correcte montagerichting van de gedemonteerde onderdelen
- de kogel (pos.15) MOET GLAD zijn en geen deuken of corrosie vertonen
- de klephouder (pos.5) moet een gladde, regelmatige en deukvrije afdichtingsafschuining hebben
- de O-ringen (pos. 8; 9 of 55) moeten intact zijn
- vervang, indien nodig, de nodige onderdelen
- monteer alles zorgvuldig volgens wat in afbeelding 14 wordt getoond

De kogel (pos.15) MOET rusten op de zitting (pos.5) op het vlak TEGENOVER de grote afschuining.

Afbeelding 14 POMPMODELLEN M7÷M421: ONDERDELEN POMPKOP Ø94, ø108, ø138 
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11.1.3.3 Procedure POMPEN M150÷M800 (membraan ø165) 

Controleer VOOR het starten van de demontage of er geen druk of hoge temperatuur in de leidingen 
zit! 

Ga te werk met UITGESCHAKELDE pomp. Ga als volgt te werk om de toestand te controleren en/of de kleppen 
te vervangen (zie afbeelding 15): 

- maak de pomp los van de aanzuig- en toevoerleidingen en reinig deze grondig
- KUNSTSTOF kop: verwijder één voor één de klephouders (pos.14)
- METALEN kop: demonteer één klepeenheid tegelijk door de koppelstangen van de klep los te draaien

(pos.23)
- trek de onderdelen er voorzichtig uit zonder ze te beschadigen (gebruik kunststof gereedschap)
- let goed op en controleer de montagerichting van de afzonderlijke onderdelen
- controleer onderdelen op reinheid, slijtage en juiste montagerichting
- de kogel (pos.15) MOET GLAD zijn en geen deuken of corrosie vertonen
- de klephouder (pos.5) moet een gladde, regelmatige en deukvrije afdichtingsafschuining hebben
- de afdichtende o-ringen (pos.7; 8; 9 of 55) moeten intact zijn
- vervang, indien nodig, de nodige onderdelen
- monteer alles zorgvuldig volgens wat in afbeelding 15 wordt getoond

De kogel (pos.15) MOET rusten op de zitting (pos.5) op het vlak TEGENOVER de grote afschuining.
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Afbeelding 15  POMPMODELLEN M150÷M800: ONDERDELEN POMPKOP (ø165) 

11.1.3.4 Procedure POMPEN M810÷M1500 (membraan ø178) 

Controleer VOOR het starten van de demontage of er geen druk of hoge temperatuur in de leidingen 
zit! 

Ga te werk met UITGESCHAKELDE pomp. Ga als volgt te werk om de toestand te controleren en/of de kleppen 
te vervangen (zie afbeelding 15): 

- maak de pomp los van de aanzuig- en toevoerleidingen en reinig deze grondig
- draai de juiste bevestigingsschroeven los om de mondstukken te verwijderen (P21-5960)
- verwijder de onderdelen voorzichtig zonder ze te beschadigen
- let goed op en controleer de montagerichting van de afzonderlijke onderdelen
- controleer onderdelen op reinheid, slijtage en juiste montagerichting
- de kogel (KBA07) MOET GLAD zijn en geen deuken of corrosie vertonen
- de klephouder (P21-5967) moet een gladde, regelmatige en deukvrije afdichtingsafschuining hebben
- de O-ringen (KRT20) moeten intact zijn
- vervang, indien nodig, de nodige onderdelen
- monteer alles zorgvuldig volgens wat in afbeelding 16 wordt getoond

De kogel (KBA07) MOET rusten op de zitting (P21-5967) op het vlak TEGENOVER de grote afschui-
ning.
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Afbeelding 16  POMPMODELLEN M810÷M1500: ONDERDELEN POMPKOP (ø200) 
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11.1.4 Periodieke operaties 

In het algemeen worden na de eerste inbedrijfstelling nauwgezette eerste controles aanbevolen om het on-
derhoudsprogramma praktisch te definiëren en de werkelijke frequentie van algemene inspecties en gepland 
onderhoud te bepalen. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om onderhoud te anticiperen in geval van afwijkingen. 
11.1.4.1 Controle van de goede werking 

Controleer het volgende tijdens de periodieke inspecties: 
- geen lekkage van verpompte vloeistof of smeerolie
- of de pomp goed werkt, zonder abnormaal geluid of abnormale trillingen

Elke afwijking of onregelmatigheid die tijdens de controles wordt ontdekt, moet onmiddellijk wor-
den geëlimineerd!

11.1.4.2 Controle van de elektrische aansluitingen 

De stroom-, besturings- en aardkabels mogen geen tekenen van verslechtering vertonen en de aansluitingen 
moeten goed vastzitten. 
11.1.4.3 Controle van de aansluitingen op de leidingen van het systeem 

Controleer of de verbindingsonderdelen (ringmoeren of flensbouten en -moeren) goed vastzitten en of hun 
afdichtingselementen efficiënt zijn en in perfecte staat verkeren. Tijdens normaal bedrijf kan de pomp trillin-
gen overbrengen op de leidingen, waardoor de verbindingsonderdelen loskomen en er productlekkage op-
treedt. 
11.1.4.4 Algemene en oppervlaktereiniging 

Het is een goede gewoonte om periodiek de volgende handelingen uit te voeren: 
a) wanneer de pomp een discontinue dienst heeft en de verpompte vloeistof de neiging heeft te coagu-

leren, te stollen of gemakkelijk te kristalliseren, moet de pompkop onmiddellijk na elke stop worden
gespoeld

b) voorkom/verwijder afzettingen van materiaal aan het oppervlak die aanslag kunnen veroorzaken
c) verwijder de accidentele aanwezigheid van corrosief product van het buitenoppervlak van de pomp
d) zorg ervoor dat de ventilatie van de motor niet wordt belemmerd. Verwijder eventuele stof- of vezel-

afzettingen van de vinnen en de ventilatordop.
11.1.4.5 Bescherming tegen bijtende stoffen 

Het doseren van agressieve chemicaliën, of het werken in een blootgestelde omgeving (zure atmosfeer), kan 
de pomp blootstellen aan corrosie en het risico van voortijdige slijtage van de afdichtingen. Controleer regel-
matig of er geen verontreiniging van de olie in het tandwielreductor zit die de juiste smering in gevaar kan 
brengen. 
11.1.4.6 Controle van de thermische beveiliging 

Zorg ervoor dat de thermische beveiliging van de motor niet is uitgesloten en correct is geka-
libreerd. De juiste keuze en kalibratie van thermische beveiligingen voor ATEX-pompmotoren 
is essentieel om de temperatuurklasse en de veiligheid tegen explosiegevaren te garanderen. 

11.1.4.7 Controle van de lak (indien van toepassing) 
In corrosieve omgevingen is het raadzaam, telkens wanneer dat nodig is, het lakwerk periodiek te controleren 
op tekenen van verslechtering die van invloed kunnen zijn op de mate van bescherming van de apparatuur. 
Lak de machine zo vaak als nodig om de buitenoppervlakken tegen corrosie te beschermen. 
11.1.4.8 Controle van de smeerolie 
De pompen van de M-serie worden compleet geleverd met smeerolie in de tandwielreductor (tenzij uitdruk-
kelijk anders vereist). 
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Controleer dagelijks of de olie zich in het midden van de oliepeildop bevindt en of er geen lekken zijn van de 
dynamische afdichtingen of doppen op de pomp. Controleer of de olie niet verontreinigd is, waardoor een 
correcte smering in het gedrang kan komen. Vervang de olie indien nodig (zie "Verversen van de smeerolie"). 
11.1.5 Verversen van de smeerolie 
De pompen van de M-serie worden altijd compleet geleverd met smeerolie (tenzij uitdrukkelijk anders vereist). 

In meerdere pompen heeft elk pomphuis zijn eigen smering, onafhankelijk van de andere. Om alle 
smeerolie in een systeem met meerdere pompen te vervangen, moet elk pomplichaam afzonderlijk 
worden vervangen. 
Vervang de smeerolie de EERSTE KEER na 1.000 bedrijfsuren. Voor standaardpompen moet de olie 
om de 15.000 bedrijfsuren worden ververst; voor ATEX-pompen om de 10.000 uur. In ieder geval 
om de 5 jaar. 
Chemisch verontreinigde smeermiddelen kunnen slijtage, corrosie en lekkage van afdichtingen ver-
oorzaken. Vervang bij voorkeur altijd alle olie in plaats van simpelweg bij te vullen. 

De olievuldop (pos. 119), oliepeildop (pos. 120) en olieaftapdop (pos. 121) bevinden zich op de behuizing van 
de reductor.  
Aan de hand van de volgende afbeeldingen kunnen de verschillende doppen gemakkelijk worden geïdentifi-
ceerd. 

De olievuldop (pos.119) De oliepeildop (pos.120) De olieaftapdop (pos.121) 
De volgende tabel geeft de aanbevolen hoeveelheden en types smeerolie: 

OLIE MERK OLIE TYPE POMP TYPE HOEVEELHEID 
(liter) 

SHELL OMALA S2 G320 M 0,45 
MOBIL MOBILGEAR 600 XP 320 

IP MELLANA 320 
ENI BLASIA 320 

MOLYGUARD GEAR SINT F320  

Het gebruik van andere dan de voorgestelde smeerolie is alleen toegestaan als de eigenschappen 
compatibel/gelijkwaardig zijn. Gebruik minerale olie voor tandwielen met viscositeitsindex ISO VG 
320 (320 cSt bij 40 °C of 23 °E bij 50 °C) of ISO VG 680 (680 cSt bij 40 °C of 45 °E bij 50 °C). 

11.2 BUITENGEWOON ONDERHOUD 

De volgende indicaties verwijzen naar de meest voorkomende "buitengewone" interventies die alleen een 
ervaren onderhoudstechnicus kan uitvoeren. Vermijd improvisatie of experimenten; neem contact op met 
de klantenservice van BEDU voor specifieke informatie. 

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een gespecialiseerde technische kennis ver-
eist, de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.  
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Controleer in geval van doseerafwijkingen, VOORDAT u de pompkop demonteert, de werkelijke 
staat van de directionele kleppen (zie "Controleren en/of vervangen van de kleppen"). 

Er moeten altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt om de vei-
ligheid van het betrokken personeel te garanderen en te waarborgen. Het personeel moet 
ook voldoende voorbereid en professioneel gekwalificeerd zijn. 

11.2.1 Technische documentatie 
Neem voor onverwacht "buitengewoon onderhoud" contact op met de klantenservice van BEDU om het 
volgende te ontvangen: 

- gerichte en gedetailleerde informatie
- kopie van eventuele specifieke instructies
- bijgewerkt exemplaar van de doorsnedetekening

11.2.2 Controle en/of vervanging van het membraan 
De levensduur van het mechanische membraan staat in verhouding tot de werkelijke werkomstandigheden 
van de pomp en overschrijdt 20.000 bedrijfsuren, voor discontinu bedrijf (12/24 uur). Deze waarde is indicatief 
en kan verschillen naargelang de pomp op maximale prestatie werkt of in minder zware omstandigheden. 
De handelingen om de kop te demonteren en het membraan te vervangen zijn hetzelfde voor elk type 
pomp. 

Controleer VOOR het starten van de demontage of er geen druk of hoge temperatuur in de leidingen 
zit! 

Ga te werk met UITGESCHAKELDE pomp. 
Ga als volgt te werk: 

- ontkoppel de pomp van de aanzuig- en toevoerleidingen
- verwijder beide klepeenheden uit de kop
- draai alle vergrendelingsschroeven van de kop los (pos.29) en verwijder de kop (pos.21)
- schroef het mechanische membraan (pos.32) los door het tegen de klok in te draaien
- reinig de binnenkant van de membraankamer (pos.33) en de kop (pos.21), vooral langs de membraan-

klem
- smeer, voordat u het nie uwe membraan vastschroe ft, de ankerschr oef van het me mbraa n (schroefdraa duiteinde van de schuif pos.1 02) 

- schroef het nieuwe membraan (pos.32) en zorg ervoor dat het zijn stop bereikt op de schuif (pos.102)
- monteer de kop (pos.21) opnieuw volgens deze instructies en de afbeeldingen met betrekking tot het

type pomp
- zet de kop vast met de borgschroeven (pos. 29); zie "Aanhaalmomenten pompkop”

Afbeelding 17 POMP M: DE POMPKOP 

Pagina 35 van 41



Bestand: UT-5600 

11.2.3 Aanhaalmomenten pompkop 
De volgende tabel toont de aanhaalmomenten om de pompkop te vergrendelen en het 
membraan correct vast te klemmen. Deze waarden zijn indicatief en verwijzen naar de 
temperaturen aangegeven in "Omgevingstemperatuur en ontwerptemperatuur". Ga als 
volgt te werk om de kop te monteren: Plaats het lichaam van de pompkop tegen de 
membraankamer en draai de schroeven met de hand vast. 

Gebruik op pompen met een kunststof kop  geen papegaaisleutels en laat de 
draad niet teflonsen. Deze operaties brengen de mechanische sterkte van de 
kop in gevaar 

Draai elke schroef met een kruisschema aan tot de koppelwaarde die is gespecificeerd 
in de tabel in de afbeelding aan de zijkant. 

Draai elke schroef opnieuw (ten minste één keer) met de klok mee aan totdat de uni-
formiteit van het aandraaien is bereikt. 

Pomp Kop van materiaal Kop van KUNSTSTOF 
type METAAL PVC(P) PVDF (S) PTFE(T) PP (PP) 

M ø94/108 7,5 Nm 7 Nm 7 Nm 
M ø138/165/200 7,5 Nm 7 Nm 7 Nm 

11.2.3.1 Pompen met kunststof kop: Aanbevelingen 

Pompen met een kunststof kop vereisen, in vergelijking met metalen pompen, noodzakelijkerwijs een hoger 
aandachtsniveau vanwege de mechanische eigenschappen van het kopmateriaal en de aard en/of gevaarlijk-
heid van de te verpompen chemische stof. 
Bepaal de meest geschikte aanhaalwaarde voor de pompkop, rekening houdend met ten minste de volgende 
factoren: 

- of de pomp rechtstreeks aan de zon of aan grote temperatuurschommelingen wordt blootgesteld en
of hij in de nabijheid van warmtebronnen werkt

- of de temperatuur van het verpompte product kan leiden tot vervormingen van de pompkop
- bij welke werkelijke druk de pomp werkt en of er een klep in de toevoerleiding is geïnstalleerd

Afhankelijk van het belang en de gevaarlijkheid van het proces, moet ook de frequentie van de volgende con-
troles adequaat worden bepaald: 

- in het geval van membraanpompen, de hydraulische dichtheid van de kop controleren (indien nodig
het aanhaalkoppel bijstellen)
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- controleer op mogelijke vervorming van de cilinderkop als gevolg van de gecombineerde werking van
temperatuur en druk

Elke afwijking of onregelmatigheid die tijdens de controles wordt ontdekt, moet onmiddellijk wor-
den geëlimineerd!

11.2.4  Vervangen van de lagers 

Vervang de lagers afhankelijk van de werkelijke werkomstandigheden van de pomp: 
• elke 10.000 bedrijfsuren, voor continue werking bij maximale prestaties
• elke 20.000 bedrijfsuren, voor discontinu gebruik en onder minder belastende omstandigheden

Voor de montage van nieuwe lagers wordt aanbevolen om een geschikte huls te gebruiken en druk uit 
te oefenen op de koppelring. Voor askoppeling, plaats de huls op de binnenring van het lager; voor 
boringkop-peling, druk op de buitenring. De oppervlakken van de desbetreffende zittingen moeten licht 
worden geolied. 
11.2.4.1 Montage 

Reinig vóór de montage van de lagers de interne onderdelen en componenten grondig en controleer vooral 
of de werkoppervlakken van de pakkingen niet zijn beschadigd. Monteer de olieopvangpakkingen en zorg er 
daarbij voor dat de dichtingslippen intact blijven. Zodra de vetlaag op de aanslagen waar nodig is hersteld, 
weer opnieuw monteren. 

Voordat u opnieuw start, moet u de motorventilator inschakelen om de vrije rotatie van het kruk-
mechanisme van de pomp te controleren om de correcte hermontage te bevestigen 

11.3 NOODSITUATIES 

11.3.1 Type te gebruiken brandbestrijdingsapparatuur 
Voor het blussen van de brandprincipes van de apparatuur moet een kooldioxide (CO2)/poederbrandblusser 
worden gebruikt. 
11.3.2 Waarschuwingen voor mogelijke emissie/verspreiding van schadelijke stoffen  
De enige verspreiding van schadelijke stoffen zijn de dampen en gassen die vrijkomen bij een brand. 

12 BUITENBEDRIJFSTELLING 

12.1 ONTKOPPELING VAN HET SYSTEEM 

Neem voor verzending altijd contact op met de klantenservice van BEDU en ga verder zoals aangegeven in 
"Be-palingen voor het retourneren van goederen naar BEDU". 
12.1.1 Bepalingen voor het retourneren van goederen naar BEDU (pompen onder garantie) 

BEDU behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving ontvangen goederen af te 
wijzen! 

In het belang van de klant/gebruiker wordt de VERZENDER aangemoedigd ALTIJD contact op te nemen met 
de klantenservice van BEDU  om af te spreken of verzending/reparatie wel of niet nood-zakelijk is. 
Deze bepalingen zijn van toepassing op ELKE reden voor het retourneren van goederen aan BEDU. Voorbeeld: 

- Revisie, onderhoud, conversie;
- Functionele/prestatieverificatie, beoordeling van de toepasbaarheid van de garantie;
- Retournering van NIEUW materiaal en verzoek om creditnota voor verkeerde bestelling;
- Overige redenen...
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12.1.2 Instructies voor de verzender 
- NEEM voor verzending ALTIJD contact op met de klantenservice van BEDU om het RA-nummer 

(Authorized Return), informatie voor het retourneren van goederen en de bijbehorende formulieren 
te ontvangen;

- MEMBRAAN pompen: Verwijder alleen de kleppen uit de pompkop, demonteer de pompkop NIET;
- In het algemeen: Verwijder ALTIJD productresten van ALLE apparatuur. Om de veiligheid en zekerheid 

van de ontvanger te waarborgen, moet elk nat onderdeel worden gedemonteerd en gereinigd en af-
zonderlijk worden verpakt;
Onderdelen die als "chemisch gevaarlijk" worden beschouwd, worden vervangen en geciteerd als

nieuw reserveonderdeel 
- Invoegen in de verpakking (vaak in het bezit van de koerier): een kopie van de leveringsbon en voor 

elk apparaat een kopie van de volledig ingevulde conformiteitsverklaring van de zending en het veilig-
heidsinformatieblad van het verpompte/behandelde product;

- De goederen goed verpakken om transportschade te voorkomen en het RA-nummer op de verpakking 
vermelden;

- Verzend de goederen naar DAP Segrate (DDP Segrate voor goederen uit niet-EG-landen) altijd met de 
betreffende leveringsbon met het RA-nummer naar: BEDU 
De verzender is op de hoogte van de straffen voor ontrouwe verklaringen en vervalsing van docu-
menten. De verzender is tevens aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen die het 
gevolg is van dergelijke handelingen.

12.1.3 Retournering afgewezen naar de verzender 

Als de goederen in de volgende condities bij BEDU worden bezorgd: 
- Niet naar behoren gereinigd (en/of geen ingevulde conformiteitsverklaring meegezonden)
- POMPEN met pompkop niet voldoende gereinigd en/of gedemonteerd
- ZONDER het RA (Return Authorization)-nummer op de leveringsbon en/of op de verpakking
- Met chemische stof in de verpakking

Zullen de goederen NIET worden geaccepteerd (ER ZAL GEEN interventie worden uitgevoerd) en zal
worden geretourneerd aan de verzender OP EIGEN KOSTEN!

12.1.4 Bepalingen voor het retourneren van goederen naar het BEDU servicecentrum (pompen 
die niet onder de garantie vallen) 
 

12.2 OPSLAG VOOR LANGE PERIODEN 

Bij langdurige opslag (meer dan 6 maanden) moeten naast de onder "Opslagcondities" vermelde 
voorzorgs-maatregelen ook de volgende in acht worden genomen: 

- Vóór de opslag: niet gelakte oppervlakken beschermen met duurzame roestwerende middelen
- Controleer de conditie ongeveer elke 6 maanden. Reinig de apparatuur bij de eerste tekenen van cor-

rosie en breng opnieuw corrosiewerende producten aan

Vermeld vooraf bijzondere opslagomstandigheden om te zorgen voor een adequate verpakking.

12.3 VERWIJDERING EN SLOOP 

De pompen bestaan uit metalen en kunststof onderdelen. 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich te houden aan de in het land van gebruik geldende pro-
cedures en voorschriften betreffende de verwijdering van afval dat afkomstig is van het onderhoud (verbruiks-
goederen) of de sloop van de apparatuur. 
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Met "afval” wordt elke stof of elk voorwerp bedoeld waarvan de houder heeft besloten of zich moet ontdoen. 
Afval wordt op basis van de herkomst ingedeeld in "stedelijk afval" en "speciaal afval" en op basis van de 
gevaarlijkheid in "gevaarlijk afval" en "niet-gevaarlijk afval". 

Afval van het onderhoud of de sloop van pompen, alleen indien goed gereinigd, wordt geclassifi-
ceerd als "speciaal afval". Anders wordt het beschouwd als "GEVAARLIJK speciaal afval". 

Het is verboden "speciaal afval" te mengen met "stedelijk afval", en met name "gevaarlijk" met 
"ongevaarlijk" afval. 

Kort samengevat betekent dit dat: 
- er een verplichting is om "speciaal afval" niet als "stedelijk afval" te verwijderen
- dit afval gescheiden moet worden ingezameld met behulp van de openbare of particuliere inzame-

lingssystemen waarin de plaatselijke wetgeving voorziet (afgifte bij erkende afvalinzamelingscentra)
- de apparatuur kan vanwege het gebruik ervan gevaarlijke stoffen bevatten. Onjuiste verwijdering kan

negatieve gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu
- er worden administratieve sancties toegepast in geval van onjuiste of illegale verwijdering van afval

Het is absoluut verboden om stoffen in riolen te lozen of afval in het milieu achter te laten. Neem
contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsdienst voor de juiste informatie.

13 VEILIG GEBRUIK VAN DE POMP 

13.1 WAARSCHUWINGEN 

Doseerpompen zijn industriële machines die niet bedoeld zijn voor gebruik door niet-professionele 
operators. Deze instructies zijn bedoeld voor gespecialiseerd personeel. 
Bestudeer deze instructies VOLLEDIG EN ZORGVULDIG alvorens de pomp te installeren en op te star-
ten. Het niet opvolgen van veiligheidsadviezen kan de machine beschadigen of de werking ervan 
schaden. 

Volg deze informatie zorgvuldig op voor een correct gebruik en onderhoud. Het is van essentieel belang dat 
de instructies worden gelezen door de installateur en het onderhoudspersoneel. Zij moeten ook dicht bij de 
machine worden bewaard, op een beschermde en droge plaats, en in elk geval gemakkelijk beschikbaar zijn 
voor latere raadpleging. 
Houd de markeringen op de apparatuur altijd in goede, leesbare staat (vervang ze indien nodig): 
• Typeplaatje
• Pijl die de draairichting van de motor aangeeft
• Waarschuwings- en onderhoudsinformatiestickers
13.1.1 SYMBOLEN IN DEZE INSTRUCTIES

Dit symbool markeert belangrijke informatie om storingen en/of schade aan apparatuur of personeel 
te voorkomen. 

Dit symbool  geeft het gevaar voor de aanwezigheid van elektriciteit aan. 

Dit symbool geeft het gevaar aan dat een explosie kan plaatsvinden. 

Dit symbool geeft de doseerpomp schematisch weer. 
13.1.2 GEVAAR 

Doseerpompen zijn machines met gevaarlijke onderdelen. Daarom kan: 
• oneigenlijk gebruik of manipulatie,
• het verwijderen van de afschermingen en het loskoppelen van de beveiligingsinrichtingen;
• het ontbreken van inspecties en onderhoud ernstige schade toebrengen aan personen of eigendommen.
In het bijzonder moet het personeel op de hoogte worden gebracht van het gevaar dat voortvloeit uit:

- onder spanning staande delen
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- draaiende of bewegende delen

- vloeistof onder druk en/of corrosieve pompvloeistof

- hete oppervlakken

De veiligheidsfunctionaris moet ervoor zorgen en garanderen dat: 
- de machine uitsluitend wordt verplaatst, geïnstalleerd, in bedrijf wordt gesteld, geïnspecteerd, onder-

houden en gerepareerd door gekwalificeerd personeel, dat daarom moet beschikken over:
- specifieke technische opleiding en ervaring
- kennis van technische normen en toepasselijke wetgeving
- kennis van de algemene veiligheid en van de nationale, plaatselijke en fabrieksvoorschriften
- het vermogen om elk mogelijk gevaar te herkennen en te vermijden.

Het niet naleven van deze instructies, nalatigheid en slecht of oneigenlijk gebruik van de machine door niet-
gekwalificeerd en onbevoegd personeel kunnen risico's voor personen of eigendommen met zich meebrengen 
en aanleiding zijn tot het vervallen van de garantie door BEDU. 

Als een dergelijke machine onjuist wordt gebruikt of wordt gemanipuleerd, kan dit de veiligheid in 
gevaar brengen. 

Doseerpompen mogen alleen worden gebruikt als zij in een technisch perfecte staat verkeren, rekening hou-
dend met veiligheids- en gevaarsaspecten. De goede werking, de levensduur en de efficiëntie van het toestel 
zijn afhankelijk van de naleving van deze instructies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel aan 
personen of schade aan eigendommen als gevolg van oneigenlijk gebruik van onze machines. 
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 Deskundig advies

 Een klantgerichte organisatie die 
 zich aanpast aan de eisen en wensen 
 van uw organisatie

 Innovatieve en maatwerkoplossingen

 Storingsdienst 24 uur per dag, 
 7 dagen in de week

 Technische dienst met uitgebreide  
 testfaciliteiten, werkend vanuit onze  
 eigen werkplaats of bij u op locatie

 Een snelle en passende oplossing 
 voor al uw vraagstukken

 Breed assortiment vloeistofpompen

 Reparatie, onderhoud en revisie 
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