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Standaard pulsdemper (surge 

eliminator) 

 Standaard 104052/104196 – X 

 Doorspoelbaar 104053 – X – X 
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Algemene beschrijving – paragraaf 1.1 
 
 
 
 
 

Inleiding 
 
Binks levert een compleet programma pulsdempers om aan alle technische en 
commerciële eisen te voldoen. 
 
De pulsdemper gaat de schommelingen tegen in de vloeistofdruk die normaal 
optreden gedurende de slag van een zuiger- of plunjerpomp. 
De pulsdempers zijn geschikt voor watergedragen en conventionele lak. 
 
Er zijn zowel conventionele als actieve modellen, met doorgaande aansluitingen 
voor het spoelen, of met één aansluiting.  
 
Voor de beste prestaties worden pulsdempers gemonteerd op de uitstroom van de 
circulatiepomp. 
 
Er zijn modellen met diverse standaard en klantspecifieke aansluitingen, zie de 
tabel in paragraaf 1.4 voor de modellen. De aansluitingen worden in de fabriek 
gemonteerd en het is niet de bedoeling dat ze in het veld worden gedemonteerd. 
 
 
 
 
 

Conventionele pulsdempers 
 
Eigenschappen 

 Lage onderhoudsbehoefte, alleen periodiek vullen met perslucht 

 Vervaardigd uit RVS en aluminium  

 Optie: doorspoelbare vloeistofkamer 

 Leverbaar met diverse vloeistof aansluitingen 

 Optie: directe montage op de verfpomp 
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Werkingsprincipe – paragraaf 1.2 
 

 Pulsdempers 
 
De pulsdempers bestaan uit een onderkamer gevuld met vloeistof en een 
bovenkamer gevuld met lucht, die gescheiden zijn door een flexibel membraan. 
De luchtkamer wordt gevuld met perslucht zodat de luchtdruk gelijk is aan de 
gewenste vloeistofdruk. 
 
De vloeistof wordt door het leidingwerk van het circulatiesysteem gepompt en vult 
de onderkamer.  
Bij het keerpunt van de pompslag vallen de vloeistofdruk en -debiet even terug. 
Het membraan beweegt dan naar beneden door de, nu hogere, luchtdruk in de 
bovenkamer. Het membraan oefent dan druk uit op de vloeistof in de onderkamer. 
Dit compenseert de terugval in vloeistofdruk en -debiet.  
 

Specificaties – paragraaf 1.3 
 

Aansluitingen – luchtkamer 
   
Aanbevolen luchtkwaliteit ISO 8573.1. t.m. 3.6.3  
   
Alle modellen (aluminium – zwart geanodiseerd) ¼" BSP H (kogelklep) 
   
   

Aansluitingen – vloeistofkamer 
  

104052 standaard model – vloeistof aansluitingen, voorbeelden (zie keuzetabel 1.4) 

Model 104052 – S Inlaat – 1" sanitair  
Model 104052 – T Inlaat – ¾" NPT  
Model 104052 – U Inlaat – ¾" BSPT  
   

104196 model – vloeistof aansluitingen, voorbeelden (zie keuzetabel 1.5) 
Model 104196 – S Inlaat – 1" sanitair  
Model 104196 – T Inlaat – ¾” NPT  
Model 104196 – U Inlaat – ¾" BSPT  
   

104053 doorspoelbaar model – vloeistof aansluitingen, voorbeelden (zie keuzetabel 1.6) 

Model 104053 – B – B  Inlaat – 2" sanitair Uitlaat – 2" sanitair 
Model 104053 – C – C Inlaat – 1 ½" sanitair Uitlaat – 1 ½" sanitair 
Model 104053 – L – L Inlaat – 1" sanitair Uitlaat – 1" sanitair 
   
Maximale werkdruk 16 Bar *  
 

* Aangezien de beschikbare luchtdruk in de meeste mengruimtes niet hoger is dan 6 bar 
kan de pulsdemper niet worden gevuld voor deze werkdruk.  (Zie Voorbereiding 
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procedure). Bij een werkdruk van de vloeistof hoger dan 12 bar adviseren wij dan ook de 
toepassing van actieve pulsdempers.  
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 Modellen – paragraaf 1.4 

Standaard model – inlaatfittingen 

SUFFIX ONDERDEELNR BESCHRIJVING OPMERKINGEN 

R 192722 FITTING – M28 x 3/4" SANITAIR  
S 192723 FITTING – M28 x 1" SANITAIR STANDAARD 
T 192724 FITTING – M28 x 3/4" NPT (BINNENDRAAD) STANDAARD 
U 192725 FITTING – M28 x 3/4" BSPT (BINNENDRAAD) STANDAARD 
V 192726 FITTING – M28 x 28MM KLEMKOPPELING  
W 192727 FITTING – M28 x 3/4" BSP (H)   

Voorbeeld: Inlaatfitting 1" sanitair: Onderdeelnummer 104052 
S
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Modellen – paragraaf 1.5 

  

Standaard model – inlaatfittingen 

SUFFIX ONDERDEELNR BESCHRIJVING OPMERKINGEN 

R 192722 FITTING – M28 x 3/4" SANITAIR  
S 192723 FITTING – M28 x 1" SANITAIR STANDAARD 
T 192724 FITTING – M28 x 3/4" NPT (BINNENDRAAD) STANDAARD 
U 192725 FITTING – M28 x 3/4" BSPT (BINNENDRAAD) STANDAARD 
V 192726 FITTING – M28 x 28MM KLEMKOPPELING  
W 192727 FITTING – M28 x 3/4" BSP (H)   

Voorbeeld: Inlaatfitting – M28 x 3/4" BSPT (binnendraad): Onderdeelnr. 
104196 – U 

3/8" BSP poort 
Op één plaats 
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Modellen – paragraaf 1.6 
  
  

Doorspoelbaar – inlaat/uitlaat fittings 

SUFFIX ONDERDEELNR BESCHRIJVING OPMERKINGEN 

A 192553 FITTING – M45 x OVERSCHUIFFLENS  DN 50 BS4504 PN16 

B 192554 FITTING – M45 x 2" SANITAIR STANDAARD 

C 192555 FITTING – M45 x 1 1/2" SANITAIR STANDAARD 

D 192556 FITTING – M45 x 1 1/2" NPT (BINNENDRAAD)   

E 192557 FITTING – M45 x 1 1/2" BSPT (BINNENDRAAD)   

F 192558 FITTING – M45 x 42 MM KLEMKOPPELING  DIN 2353 

G 192559 FITTING – M45 x 1 1/4" BSP (H)   

H 192560 FITTING – M45 x 1 1/2" BSP (H)   

L 192564 FITTING – M45 x 1" SANITAIR STANDAARD 

Voorbeeld: Inlaat/uitlaat fitting 2" sanitair: Onderdeelnummer 104053 – B 
– B 

INLAAT UITLAA
T 
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Installatie – paragraaf 2.1 

104052 – 4 gaten M8 x 13  
 
104196 – 3 gaten M8 x 13 en 
1 x 3/8" port. 

Getoond model 104053 – B – B 
(Inlaat en uitlaat – 2" Sanitair) 

Getoond model 104052 – S – S (inlaat – 1" sanitair) 
 
 
NB: 104196 heeft dezelfde afmetingen als de 104052, maar heeft bovendien een 3/8" 
poort zoals hieronder beschreven. 
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Installatie – paragraaf 2.2 
 
 
 
Algemeen 
 
De pulsdempers worden afgeperst met gedemineraliseerd water. Voorafgaand 
aan gebruik moet de vloeistofkamer worden gespoeld met een geschikte vloeistof. 
 
Als het circulatiesysteem wordt afgeperst als de pulsdemper al gemonteerd is mag 
de vloeistofdruk niet hoger zijn dan 24 bar, en de bovenkamer mag niet met lucht 
zijn gevuld.  
 
Het spoelen van het circulatiesysteem mag worden uitgevoerd met gemonteerde 
pulsdemper, maar de bovenkamer mag dan niet zijn gevuld met perslucht. 
 
Na het afpersen en spoelen kan het nodig zijn het vloeistof membraan te 
vervangen voorafgaand aan productie, indien er verontreinigingen zaten in het 
gespoelde systeem die in het membraan zijn gedrongen en dit beschadigd 
hebben. 
 
Verzeker dat de eenheid goed geaard is om de opbouw van statische elektriciteit 
te voorkomen. 
 
 
Montage 
 
Voor de beste prestaties van de pulsdemper moet deze direct op de uitlaat van de 
verfpomp worden gemonteerd. 
 
De pulsdemper moet door een geschikte beugel ondersteund worden indien de 
verfpomp of leidingwerk worden verwijderd voor onderhoud. 
 
 
Instelling 
 
1. Verzeker dat er geen vloeistofdruk staat op de onderkamer. 
 
2. Voer perslucht toe aan de bovenkamer, via de ¼ BSP kogelklep, met een druk 

van de helft van de gewenste vloeistofdruk + 5%.  
Voorbeeld: de gewenste vloeistofdruk is 10 bar, dus 5 bar x 1,05 = 5,25 bar. 
Gebruik hiervoor een geschikte perslucht toevoer en een nauwkeurige 
manometer. 

 
3. Sluit de ¼ BSP kogelklep en koppel de perslucht toevoer los. 
 
4. Vul de onderkamer met vloeistof onder de gewenste druk. Dit halveert het 

luchtvolume, en verdubbelt de luchtdruk. 
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Montagetekening – paragraaf 3.1 
 
 

Onderdelenlijst – pulsdemper 104052-X & 104196-X 

ITEM ONDERDE
ELNR 

BESCHRIJVING AANT
AL 

OPMERKINGEN 

1 193182 ONDERSCHAAL 1  ASSY 104052 
1 193184 ONDERSCHAAL (MET POORT) 1  ASSY 104196 
2 193183 BOVENSCHAAL 1   
3 192232 Ø247 O-RING 1   
4 165135 M10 ONDERLEGRING (RVS) 30   
5 165569 M10 x 60 INBUSBOUT 15   
6 163127 M10 ZESKANTMOER 15   
7 172027 1/4" KOGELKLEP 1   
8 192294 COMPOSIET MEMBRAAN 1   
9 161982 Ø19,6 O-RING 1   
- Zie tabel INLAATFITTING 1  

INLAATFITTING – ZIE TABEL 
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Onderdelenlijst – paragraaf 3.2 
 
 

 
 
 

Onderdelenlijst – doorspoelbare pulsdemper 104053 – X – X 

ITEM ONDERDE
ELNR 

BESCHRIJVING AANT
AL 

OPMERKINGEN 

1 204255 ONDERSCHAAL 1   
2 193183 BOVENSCHAAL 1   
3 192232 Ø247 O-RING 1   
4 165135 M10 ONDERLEGRING (RVS) 30   
5 165569 M10 x 60 INBUSBOUT 15   
6 163127 M10 ZESKANTMOER 15   
7 172027 1/4" KOGELKLEP 1   
8 192294 COMPOSIET MEMBRAAN 1   
9 161981 Ø19,6 O-RING 2   

10 Zie tabel INLAATFITTING 2   

FITTING – ZIE TABEL 
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Montageprocedure – paragraaf 3.3 
 
 
Bovenschaal 
 

1. Monteer de ¼ BSP kogelklep (172027) op de bovenschaal (breng een 
geschikte hoeveelheid Loctite 572 afdichting aan op de schroefdraad) 

 
2. Plaats de beschermkap (171627) op kogelklep (transportbescherming) 
 

 
 
 
Hoofdeenheid  
 

1. Plaats de O-ring (192232) in de groef in de onderschaal.  
 
2. Plaats het composiet membraan (192294) op de flens van de 

onderschaal; verzeker dat de kant met PTFE naar beneden wijst, naar 
de vloeistofkamer. 

  
3. Plaats de bovenschaal op de onderschaal; verzeker dat alle gaten in de 

flenzen zijn uitgelijnd. 
 

4. Plaats 15 stuks M10 inbusbouten (165569), met onderlegringen 
(165135) boven en onder, draai de zeskantmoeren (163127) aan. 

 
5. Draai tegenoverliggende moeren aan met 35 Nꞏm om een gelijkmatige 

klemdruk te verkrijgen.  
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6. Belangrijke informatie – paragraaf 4.1 
 
 

Aanwijzingen voor veilig werken 
 

 
Dit product is vervaardigd op basis van hoge technische normen en heeft een hoge 
betrouwbaarheid.  Het kan echter beschadigd worden als het onjuist wordt gebruikt door 
niet-opgeleide personen of wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is 
ontworpen. 
 
De plaatselijk geldende regelgeving mbt. veiligheid en het voorkomen van ongevallen zijn 
altijd van toepassing op het gebruik van dit product. 
 
Bij het installeren en gebruiken van dit product, en de procedures voor het onderhoud, 
repareren en reinigen moeten de internationale-, nationale- en bedrijfsvoorschriften 
worden opgevolgd. 
 
Deze voorschriften moeten in hun geheel worden gelezen, begrepen en opgevolgd door 
degenen die voor dit product verantwoordelijk zijn.  Deze handleiding voor het gebruik en 
onderhoud is bedoeld om een foutloze werking te verzekeren.  Het verdient dan ook 
aanbeveling deze handleiding voor het gebruik te lezen.  Binks aanvaardt geen 
aansprakelijk voor schade of storingen als gevolg van het niet opvolgen van de 
bedieningshandleiding. Deze handleiding, en de voorschriften en technische tekeningen, 
mogen niet worden vermenigvuldigd, gedistribueerd, gebruikt worden voor commerciële 
toepassingen, of geheel of gedeeltelijk aan anderen worden gegeven zonder toestemming 
van Binks . 
 
Wij behouden het recht voor de tekeningen en specificaties te wijzigen, zonder 
voorafgaande kennisgeving, indien dit noodzakelijk is voor technische verbetering van dit 
product. 
 
 

Waarschuwing mbt. hoge druk en elektrostatische apparatuur 
 
Hoge druk apparatuur kan gevaarlijk zijn indien deze onjuist wordt gebruikt. Het niet 
opvolgen van onderstaande aanwijzingen kan leiden tot ernstig letsel.  De montage en 
onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door deskundige medewerkers. 
 
1. Voordat er enige werkzaamheden worden uitgevoerd aan een hoge druk systeem 

moet u verzekeren dat de toevoerpomp, hydrauliek en luchtmotor waar nodig worden 
afgeschakeld en veiliggesteld. 

2. Blaas alle druk af van het systeem.  Opmerking: er kan druk in een systeem zijn 
opgesloten; verzeker dan ook dat alle onderdelen van het systeem zorgvuldig worden 
gecontroleerd op eventuele resterende druk. 

3. Wees voorzichtig bij het losmaken van fittingen. 
4. Vervang versleten slangen onmiddellijk. 
5. Dicht nooit een lek af met uw vinger, plakband of andere provisorische oplossingen. 
6. Verzeker dat de apparatuur goed geaard is voordat deze wordt ingeschakeld, om 

opbouw van elektrostatische lading te voorkomen. 
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Onderhoud – paragraaf 4.2 
 
 
Operationeel onderhoud  
 
Er moet regelmatig worden gecontroleerd dat de prestaties bij de aanvankelijke 
instelling gehandhaafd blijven. 
U kunt dit doen door te kijken of de manometer van het verfsysteem 
drukschommelingen aangeeft. 
 
Opmerking: Het is niet voldoende een manometer op de bovenschaal aan te 
sluiten en de druk daarop af te lezen. Dit geeft de positie van het membraan niet 
aan, en dus ook niet of er voldoende luchtvolume beschikbaar is voor de demping. 
 
 
 
Preventief onderhoud 
 
Aangezien dit onderdeel normaal 24 uur per dag werkt in het verfcirculatiesysteem 
is het aan te bevelen het membraan jaarlijks te vervangen. 
 
 
Opmerking: Voordat er onderhoud wordt uitgevoerd moeten alle toepasselijke 
veiligheidsinstructies worden opgevolgd. 
 
 

Foutzoeken – paragraaf 4.3 
 
 

Probleem Oorzaak Actie 
Pulserende verfdruk Onvoldoende luchtdruk of 

luchtvolume in de 
bovenkamer 

Vul de bovenkamer tot de 
gewenste luchtdruk en 
volume, zie pagina 9 
 

Pulserende verfdruk Membraan defect Demonteer de eenheid en 
vervang het membraan 
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Reserve-onderdelen – paragraaf 4.4 
 
 
 

25 05 76 Vervangingsmembraan voor  
standaardeenheid 104052 en doorspoelbare eenheid 104053 

Item Onderde
elnr. 

Beschrijving Aan
tal 

Opmerkingen 

8 192294 Geperst composiet membraan 1  
3 192232 Ø 247 O-ring 1  

 
 
 
 
 

Accessoires – paragraaf 5.1 
 

Accessoires 
Onderdee

lnr. 
Beschrijving Opmerkingen 

250508 Vulset voor lucht Alle modellen 
207969 Ondersteuning voor de pulsdemper Voor 104053 
192027 Pulsdemper buisklem (2 stuks)  
192544 2" sanitaire klem  
192029 2" sanitaire pakking  
192009 1" sanitaire klem  
192008 1" sanitaire pakking  
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