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BELANGRIJK
Voordat u de pomp monteert en opstart moet u de 
veiligheidswaarschuwingen en instructies in deze handleiding 
lezen. Als de aanbevelingen in deze handleiding niet worden 
gevolgd kan dit leiden tot schade aan de pomp en het vervallen 
van de fabrieksgarantie.

Indien de pomp wordt gebruikt voor giftige of bijtende 
vloeistoffen moet deze altijd schoon worden gespoeld 
voorafgaand aan demontage.

Gevaar: deeltjes in de lucht en lawaai. Draag oog- en 
oorbescherming.

Voorafgaand aan onderhoud of reparatie: sluit de 
persluchttoevoer af, blaas de druk af, en koppel de 
persluchtleiding los van de pomp. Draag altijd goedgekeurde 
oogbescherming en beschermende kleding. Als deze 
aanbevelingen niet worden opgevolgd kan dit leiden tot ernstig 
letsel of de dood. 

ATEX-pompen zijn geschikt voor gebruik in een explosieve omgeving als de apparatuur doelmatig wordt geaard,  
in overeenstemming met de plaatselijke elektrische voorschriften. Pompen met elektrisch geleidende membranen 
zijn geschikt voor het verpompen van geleidende en niet-geleidende vloeistoffen van alle explosiegroepen. 
Bij gebruik van pompen met niet-geleidend membranen die het maximaal toegestane uitstekende oppervlak 
overschrijden, zoals gedefinieerd in EN 13461-1: 2009 paragraaf 6.7.5, tabel 9, moeten de volgende 
beschermingsmethodes worden toegepast:

• De apparatuur wordt alleen gebruikt voor het verpompen van elektrisch geleidende vloeistoffen, of 
• Er wordt voorkomen dat de explosieve omgeving de binnendelen van de pomp bereikt, d.w.z. droog lopen.

Voor meer informatie over ATEX-toepassingen kunt u contact opnemen met de fabriek.

Als de pomp wordt gebruikt voor materiaal dat neigt tot 
uitzakken of verharding dan moet de pomp na elk gebruik 
worden gespoeld om schade te voorkomen. Bij temperaturen 
beneden het vriespunt moet de pomp geheel worden afgetapt 
tussen gebruiksperiodes.

Voorafgaand aan het gebruik van de pomp: controleer alle 
bevestigingsmiddelen op losraken door kruip van de pakking. 
Draai losse bevestigingsmiddelen aan om lekken te voorkomen. 
Gebruik de aanbevolen aanhaalmomenten volgens deze 
handleiding.

VOORZICHTIG

WAARSCHUWING

Niet-metalen pompen en kunststof onderdelen zijn niet UV-ge-
stabiliseerd.  Ultraviolette straling kan deze onderdelen bescha-
digen en een negatieve invloed hebben op de eigenschappen 
van de materialen. Stel deze niet langdurig bloot aan UV-licht.

Als het membraan scheurt kan het verpompte materiaal de 
luchtzijde van de pomp bereiken en naar buiten treden. Bij 
het verpompen van een gevaarlijk of giftig product moet de 
luchtafvoer naar een veilige plaats worden geleid.

Gedurende de werking staat de pomp intern onder luchtdruk. 
Verzeker dat alle bevestigingsmiddelen in goede staat verkeren 
en bij hermontage goed worden gemonteerd.

Neem maatregelen om vonken door statische elektriciteit te 
voorkomen. Dit kan leiden tot brand of explosie, vooral bij het 
werken met brandbare vloeistoffen. De pomp, leidingwerk, 
kleppen, houders en andere apparatuur moeten doelmatig 
worden geaard.

Veiligheidsinformatie 

Aarding van ATEX-pompen

WAARSCHUWING
Deze pomp is niet ontworpen, getest of gecertificeerd voor 
aandrijving door samengeperst aardgas. Bij het aandrijven van 
de pomp met aardgas vervalt de garantie.

Til/hijs de pomp voorzichtig en veilig op.
kg
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Prestaties op basis van: elastomeer gemonteerd in de pomp, aanzuigopening geheel in de vloeistof, water, onder kameromstandigheden. 
De toepassing van andere materialen en verschillende hydraulische omstandigheden kunnen leiden tot afwijkingen van meer dan 5%. 

100 PSI (6.8 Bar)

60 PSI (4.08 Bar)

20 PSI (1.36 Bar) Persluchtdruk

40 PSI (2.72 Bar)

80 PSI (5.44 Bar)

SCFM (M /uur)

Prestaties
DOORSNEDE VAN DE  
AANZUIG/PERSAANSLUITING
• Model 41-818820 & 41-818822

1" NPT (intern)
• Model 41-818820-B & 41-818823-B

1" BSP conisch (intern)
CAPACITEIT
•  0 tot 170 liter per minuut

LUCHTVERDEELKLEP
•  Model zonder smering, 

 zonder vastlopen

VASTE STOFFEN
•  Tot 6 mm

MAXIMALE PERSDRUK
•  8,6 kg/cm2 of 86 meter waterkolom

DEBIET PER SLAG
•  0,42 liter

MAX. WERKDRUK
•  8,6 bar

VERZENDGEWICHT
•  Aluminium  13 kg
•  RVS  20 kg

Materiaalsoort: Werktemperatuur:

Max. Min.
Nitril: Algemene toepassingen, oliebestendig Goede 
bestendigheid tegen oplosmiddelen, water en hydraulische 
vloeistof. Niet gebruiken met sterk polaire oplosmiddelen zoals 
aceton en MEK, ozon, gechloreerde koolwaterstoffen  
en nitro-koolwaterstoffen.

88°C -23°C

Santoprene®: Spuitgegoten thermoplastische elastomeer, 
zonder inlage. Lange mechanische levensduur bij buiging. 
Uitstekende bestendigheid tegen abrasie.

135°C -40°C

Virgin PTFE: (PFA/TFE) Chemisch inert, praktisch 
ondoorlaatbaar. Er zijn weinig chemicaliën bekend die chemisch 
reageren met PTFE: gesmolten alkalimetalen, turbulent 
vloeibaar of gasvormig fluor, en enkele fluoro-chemicaliën zoals 
chloortrifluoride of zuurstofdifluoride die gemakkelijk vrije fluor 
afgeven bij verhoogde temperatuur.

104°C -37°C

De maximum en minimum temperaturen zijn de grenzen tot waarbij deze materialen gebruikt 
kunnen worden. De temperatuur in combinatie met de druk is van invloed op de levensduur 
van de onderdelen van de membraanpompen. Bij de grenzen van het temperatuurbereik zal de 
maximale levensduur niet bereikt worden.

Metalen:
Roestvast staal: Gelijk aan of beter dan ASTM Specification A743 CF-8M voor 
corrosiebestendige gietstukken van legeringen van ijzer-chroom, ijzer-chroom-nikkel 
en op nikkelbasis, voor algemene toepassingen. In de pompsector zijn deze algemeen 
bekend als RVS 316.

VOORZICHTIG! Temperatuurgrenzen tijdens werking:

Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C 
Procestemperatuur: -20°C tot +100°C voor Categorie 2 modellen

Materialen
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Afmetingen in inches.  Afmetingstolerantie ±1/8" 

Afmetingen in mm.  Afmetingstolerantie ± 3 mm 

Tekeningen, met afmetingen

1" NPT of 1" BSP 
conisch PERSAANSLUITING

AANZUIGAANSLUITING 1" NPT

LUCHTINLAAT ½" NPT

WITH 530-033-000
MUFFLER

ZOWEL DE ZUIG- ALS PERSAANSLUITINGEN ZIJN 
LEVERBAAR MET 1" BSPT CONISCHE SCHROEFDRAADONDERAANZICHT

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT

1” NPT EXHAUST PORT
FOR OPTIONAL MUFFLER
STYLES OR PIPING EXHAUST
AIR IN SUBMERGED
APPLICATIONS.

AANZUIGAANSLUITING 
1" NPT

LUCHTINLAAT ½" NPT

WITH 530-033-000
MUFFLER

ZOWEL DE ZUIG- ALS PERSAANSLUITINGEN ZIJN 
LEVERBAAR MET 1" BSPT CONISCHE SCHROEFDRAAD ONDERAANZICHT

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT

1" NPT of 1" BSP conisch 
UITBLAASAANSLUITING

ZIJAANZICHT

1" NPT of 1" BSP conisch 
UITBLAASAANSLUITING

1" NPT of 1" BSP  
conisch PERSAANSLUITING

1" NPT of 1" BSP conisch  
PERSAANSLUITING

1" NPT of 1" BSP conisch  
UITBLAASAANSLUITING

(41-818823 ALLEEN RVS)

(41-818823 ALLEEN RVS)
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Pneumatische membraanpompen (Air-Operated Double 
Diaphragm, AODD) worden aangedreven met perslucht.

De hoofdluchtklep ① stuurt de perslucht naar de luchtkamer, 
waar deze een gelijkmatige druk uitoefent op de binnenkant 
van het membraan ②. Tegelijkertijd wordt de uitstromende 
lucht ③ achter het andere membraan via de luchtklep(pen) 
geleid naar de uitblaasaansluiting ④.

Als de druk in de binnenkamer (P1) groter is dan de druk in 
de vloeistofkamer (P2), bewegen de membranen, die door 
een stang ⑤ verbonden zijn, gelijktijdig wat leidt tot persen 
aan de ene kant en aanzuigen aan de andere kant. De 
stroomrichting van de verpompte en aangezogen vloeistof 
wordt bepaald door de stand van de keerkleppen (met een 
kogel of flap)⑥. 

De pomp is zelfaanzuigend bij de aanzuigslag. Tijdens 
de aanzuigslag wordt de druk in de kamer lager (P3) 
waardoor het volume van de kamer toeneemt. Dit leidt tot 
een verschildruk, waardoor de atmosferische druk (P4) de 
vloeistof door de aanzuigleidingen perst, langs de keerklep 
aan de aanzuigzijde, tot in de buitenste vloeistofkamer ⑦.

De aanzuigslag leidt ook tot de heen-en-weer beweging van 
de pomp. De beweging van het aanzuigmembraan wordt 
mechanisch verkregen gedurende de slag. De binnenplaat 
van het membraan raakt een plunjer die de stuurklep omzet. 
Deze klep stuurt dan een persluchtsignaal naar de andere 
kant van de hoofdluchtklep, de perslucht stroomt daardoor 
naar de tegenoverliggende binnenkamer.

Werking van de pomp

Perslucht aanvoer

Verpompte vloeistof

Pompslag Aanzuigslag

Aangezogen vloeistof
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Werking van de pomp
Montage en opstarten

Plaats de pomp zo dicht mogelijk bij het te verpompen product. Beperk de lengte van de aanzuigleiding en het aantal fittingen zo veel mogelijk. Reduceer de 
doorsnede van de aanzuigleiding niet.

Luchttoevoer

Sluit de luchtinlaat van de pomp aan op een luchttoevoer met voldoende capaciteit en druk om de gewenste prestaties te behalen. Er moet een drukregelaar worden 
gemonteerd om te verzekeren dat de inlaatluchtdruk niet hoger wordt dan aanbevolen.

Smering van de luchtklep

Het luchtverdeelsysteem is ontworpen voor gebruik ZONDER smering. Dit is de normale werkwijze. Als smering gewenst is moet een olievernevelaar gemonteerd 
worden die één druppel SAE 10 olie zonder detergent levert voor elke 9,4 liter/seconde lucht die de pomp gebruikt. Zoek het luchtverbruik op in de prestatiegrafiek.

Vocht in de perslucht 

Water in de toegevoerde perslucht kan leiden tot ijsvorming of bevriezing van de afgeblazen lucht, waardoor de pomp onregelmatig gaat werken of stopt. Vocht in de 
perslucht kan worden verminderd met een droger op het punt waar de perslucht wordt verbruikt.

Luchtinlaat en aanzuiging

Om de pomp te starten opent u de luchtafsluiter een beetje. Als de pomp begint aan te zuigen kan de luchtafsluiter verder worden geopend om de gewenste 
luchtstroom te bereiken. Als het verder openen van de afsluiter de pomp sneller laat lopen zonder dat het debiet toeneemt betekent dit dat er cavitatie optreedt.  
De afsluiter moet dan iets worden gesloten om de meest efficiënte verhouding tussen de luchtstroom en de pompstroom te verkrijgen.

Aanbevelingen voor de montage
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Problemen oplossen
Probleem: Mogelijke  oorzaak/oorzaken: Aanbeveling(en):

De pomp maakt  
één slag 

Geblokkeerd (de systeemdruk is gelijk aan of hoger dan de 
persluchtdruk).

Verhoog de persluchtdruk voor de pomp. De pomp is ontworpen voor een drukverhouding van 1:1, bij nul debiet.  
(Niet van toepassing op 2:1 hogedruk pompen).

De luchtklep of pakkingen van het tussenstuk zijn onjuist 
gemonteerd.

Monteer de pakkingen met de gaten in de juiste stand.

Verbogen of ontbrekende plunjer. Demonteer de stuurklep en controleer de plunjers van de aansturing.

Pomp werkt niet/maakt 
geen slagen

De pomp krijgt teveel smering. Stel de olievernevelaar in op de laagste stand, of demonteer deze. De pompen zijn bedoeld voor gebruik zonder smering.
Te weinig lucht (leidingdoorsnede, persluchtdruk, debiet). Controleer de doorsnede en lengte van de persluchtleiding en de capaciteit van de compressor (kW vergeleken met vereist 

luchtdebiet).
Controleer het persluchtsysteem. Demonteer en controleer de hoofd persluchtverdeelklep, stuurklep en aandrijving van de stuurklep. 
De persleiding is geblokkeerd of de manifolds zijn verstopt. Ga na of er per ongeluk afsluiters in de persleiding gesloten zijn. Reinig de persleiding en manifolds.
Geblokkeerd (de systeemdruk is gelijk aan of hoger dan de 
persluchtdruk).

Verhoog de persluchtdruk voor de pomp. De pomp is ontworpen voor een drukverhouding van 1:1, bij nul debiet.  
(Niet van toepassing op 2:1 hogedruk pompen).

Verstopte geluiddemper op de luchtafblaas. Demonteer de zeef van de geluiddemper, reinig deze of verwijder het ijs, monteer de zeef weer. 
Verpompte vloeistof in de geluiddemper van de luchtafblaas. Demonteer de pompkamers. Ga na of het membraan gescheurd is of de membraanplaat los zit. 
Pompkamer verstopt. Demonteer en controleer de vloeistofkamers. Verwijder verstoppingen of spoel deze weg. 

De pompt maakt 
slagen maar zuigt 
niet aan of er is geen 
debiet.

Cavitatie bij de aanzuigkant. Controleer de aanzuigomstandigheden (monteer de pomp dichter bij het product).
Keerklep geblokeerd. De klepkogel(s) drukt niet goed op de 
zitting of blijft hangen.

Demonteer de vloeistofzijde van de pomp, verwijder de blokkering in de ruimte van de keerklep.
Reinig het gebied rond de kooi van de kogel en de klepzitting. Vervang de klepkogel of klepzitting indien deze beschadigd 
is.Gebruik een kogel van zwaarder materiaal.

Klepkogel(s) ontbreekt (in de kamer of manifold geperst). Versleten klepkogel of klepzitting. Versleten vingers in de kooi van de klepkogel (vervang het onderdeel). Controleer de 
Chemische weerstand tabel om de compatibiliteit te bepalen.

Klepkogel(s)/zitting(en) beschadigd of aangetast door het 
product.

Controleer de Chemische weerstand tabel om de compatibiliteit te bepalen.

Controleer of de keerklep en/of zitting versleten zijn of ingesteld 
moeten worden.

Controleer de keerkleppen en zittingen op slijtage en de juiste instelling. Indien nodig vervangen. 

De aanzuigleiding is geblokkeerd. Verwijder de verstopping of spoel deze weg. Controleer en reinig alle aanzuigzeven.
Aanzuighoogte te groot. Bij een aanzuighoogte van meer dan 6 meter zal de pomp meestal aanzuigen als de kamers met vloeistof worden gevuld.
Luchtlekkage bij de aanzuigzijde of lucht in het product. Controleer alle pakkingen en leidingverbindingen aan de aanzuigzijde visueel.
Verpompte vloeistof in de geluiddemper van de luchtafblaas. Demonteer de pompkamers. Ga na of het membraan gescheurd is of de membraanplaat los zit. 

De pomp maakt 
langzaam slagen/loopt 
vast, onvoldoende 
debiet.

Teveel smering. Stel de olievernevelaar in op de laagste stand, of demonteer deze. De pompen zijn bedoeld voor gebruik zonder smering.
IJsvorming. Demonteer de zeef van de geluiddemper, verwijder het ijs, monter de zeef weer. Monteer een luchtdroger op het punt waar 

de perslucht wordt verbruikt. 
Verstopte manifolds. Reinig de manifolds voor een goede luchtstroom.
Geblokkeerd (de systeemdruk is gelijk aan of hoger dan de 
persluchtdruk).

Verhoog de persluchtdruk voor de pomp. De pomp is ontworpen voor een drukverhouding van 1:1, bij nul debiet. 
(Niet van toepassing op 2:1 hogedruk pompen).

Cavitatie bij de aanzuigkant. Controleer de aanzuigomstandigheden (monteer de pomp dichter bij het product).
Te weinig lucht (leidingdoorsnede, persluchtdruk, debiet). Controleer de doorsnede en lengte van de persluchtleiding en de capaciteit van de compressor.
Aanzuighoogte te groot. Bij een aanzuighoogte van meer dan 6 meter zal de pomp meestal aanzuigen als de kamers met vloeistof worden gevuld.
De persluchtdruk of -volume is te hoog voor de systeemdruk. Verminder de druk/debiet van de perslucht naar de pomp. De pomp leidt tot cavitatie van de vloeistof door de snelle 

slagen. 
Te kleine doorsnede van de aanzuigleiding. De leidingdoorsnede moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de doorsnede van de pompaansluitingen. 
Persluchtleiding te klein of vormt een beperking. Monteer een grotere perluchtleiding en aansluiting. 
Luchtlekkage bij de aanzuigzijde of lucht in het product. Controleer alle pakkingen en leidingverbindingen aan de aanzuigzijde visueel.
De aanzuigleiding is geblokkeerd. Verwijder de verstopping of spoel deze weg. Controleer en reinig alle aanzuigzeven.
Verpompte vloeistof in de geluiddemper van de luchtafblaas. Demonteer de pompkamers. Ga na of het membraan gescheurd is of de membraanplaat los zit. 
Keerklep geblokeerd. Demonteer de vloeistofzijde van de pomp, verwijder de blokkering in de ruimte van de keerklep. 
Controleer of de keerklep en/of zitting versleten zijn of ingesteld 
moeten worden.

Controleer de keerkleppen en zittingen op slijtage en de juiste instelling. Indien nodig vervangen.

Blijvende lucht of dampbel in de kamer(s). Ontlucht de kamers met de getapte ontluchtingspluggen. Het ontluchten van de kamers kan gevaarlijk zijn. 

Product lekt door de 
afblaas.

Membraan beschadigd, of membraanplaten zitten los. Vervang de membranen, controleer op schade, verzeker dat de membraanplaten vast zitten.
Membraan uitgerekt rond middengat of boutgaten. Controleer of de inlaatdruk of luchtdruk te hoog zijn. Controleer de Chemische weerstand tabel om de compatibiliteit met 

producten, reinigingsmiddelen, temperatuurgrenzen en smering te bepalen.

Vroegtijdig falen van 
het membraan

Cavitatie. Vergroot de leidingdoorsnede aan de aanzuigzijde van de pomp.
Te hoge toevoerdruk bij de aanzuiging. Monteer de pomp dichter bij het product. Monteer de pomp hoger/plaats de pomp bovenop de tank om de inlaatdruk te 

verlagen. Monteer een voorziening om tegendruk te voorkomen (Tech bulletin 41r). Monteer een verzameltank  
of pulsdemper.

Onjuiste toepassing (chemische/fysische incompatibiliteit). Controleer de Chemische weerstand tabel om de compatibiliteit met producten, reinigingsmiddelen, temperatuurgrenzen 
en smering te bepalen.

Onjuiste membraanplaten, platen omgekeerd, onjuist gemon-
teerd, of versleten.

Controleer de juiste onderdelen en montage daarvan in de handleiding. Verzeker dat de buitenste platen niet zijn afgesle-
ten tot een scherpe rand.

Ongebalanceerde 
slagen 

Aanzuighoogte te groot. Bij een aanzuighoogte van meer dan 6 meter zal de pomp meestal aanzuigen als de kamers met vloeistof worden gevuld.
Te kleine doorsnede van de aanzuigleiding. De leidingdoorsnede moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de doorsnede van de pompaansluitingen.
Verpompte vloeistof in de geluiddemper van de luchtafblaas. Demonteer de pompkamers. Ga na of het membraan gescheurd is of de membraanplaat los zit.
Luchtlekkage bij de aanzuigzijde of lucht in het product. Controleer alle pakkingen en leidingverbindingen aan de aanzuigzijde visueel.
Keerklep geblokeerd. Demonteer de vloeistofzijde van de pomp, verwijder de blokkering in de ruimte van de keerklep. 
Controleer of de keerklep en/of zitting versleten zijn of ingesteld 
moeten worden.

Controleer de keerkleppen en zittingen op slijtage en de juiste instelling. Indien nodig vervangen. 

Blijvende lucht of dampbel in de kamer(s). Ontlucht de kamers met de getapte ontluchtingspluggen. 
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Problemen oplossen
Probleem: Mogelijke  oorzaak/oorzaken: Aanbeveling(en):

De pomp maakt  
één slag 

Geblokkeerd (de systeemdruk is gelijk aan of hoger dan de 
persluchtdruk).

Verhoog de persluchtdruk voor de pomp. De pomp is ontworpen voor een drukverhouding van 1:1, bij nul debiet.  
(Niet van toepassing op 2:1 hogedruk pompen).

De luchtklep of pakkingen van het tussenstuk zijn onjuist 
gemonteerd.

Monteer de pakkingen met de gaten in de juiste stand.

Verbogen of ontbrekende plunjer. Demonteer de stuurklep en controleer de plunjers van de aansturing.

Pomp werkt niet/maakt 
geen slagen

De pomp krijgt teveel smering. Stel de olievernevelaar in op de laagste stand, of demonteer deze. De pompen zijn bedoeld voor gebruik zonder smering.
Te weinig lucht (leidingdoorsnede, persluchtdruk, debiet). Controleer de doorsnede en lengte van de persluchtleiding en de capaciteit van de compressor (kW vergeleken met vereist 

luchtdebiet).
Controleer het persluchtsysteem. Demonteer en controleer de hoofd persluchtverdeelklep, stuurklep en aandrijving van de stuurklep. 
De persleiding is geblokkeerd of de manifolds zijn verstopt. Ga na of er per ongeluk afsluiters in de persleiding gesloten zijn. Reinig de persleiding en manifolds.
Geblokkeerd (de systeemdruk is gelijk aan of hoger dan de 
persluchtdruk).

Verhoog de persluchtdruk voor de pomp. De pomp is ontworpen voor een drukverhouding van 1:1, bij nul debiet.  
(Niet van toepassing op 2:1 hogedruk pompen).

Verstopte geluiddemper op de luchtafblaas. Demonteer de zeef van de geluiddemper, reinig deze of verwijder het ijs, monteer de zeef weer. 
Verpompte vloeistof in de geluiddemper van de luchtafblaas. Demonteer de pompkamers. Ga na of het membraan gescheurd is of de membraanplaat los zit. 
Pompkamer verstopt. Demonteer en controleer de vloeistofkamers. Verwijder verstoppingen of spoel deze weg. 

De pompt maakt 
slagen maar zuigt 
niet aan of er is geen 
debiet.

Cavitatie bij de aanzuigkant. Controleer de aanzuigomstandigheden (monteer de pomp dichter bij het product).
Keerklep geblokeerd. De klepkogel(s) drukt niet goed op de 
zitting of blijft hangen.

Demonteer de vloeistofzijde van de pomp, verwijder de blokkering in de ruimte van de keerklep.
Reinig het gebied rond de kooi van de kogel en de klepzitting. Vervang de klepkogel of klepzitting indien deze beschadigd 
is.Gebruik een kogel van zwaarder materiaal.

Klepkogel(s) ontbreekt (in de kamer of manifold geperst). Versleten klepkogel of klepzitting. Versleten vingers in de kooi van de klepkogel (vervang het onderdeel). Controleer de 
Chemische weerstand tabel om de compatibiliteit te bepalen.

Klepkogel(s)/zitting(en) beschadigd of aangetast door het 
product.

Controleer de Chemische weerstand tabel om de compatibiliteit te bepalen.

Controleer of de keerklep en/of zitting versleten zijn of ingesteld 
moeten worden.

Controleer de keerkleppen en zittingen op slijtage en de juiste instelling. Indien nodig vervangen. 

De aanzuigleiding is geblokkeerd. Verwijder de verstopping of spoel deze weg. Controleer en reinig alle aanzuigzeven.
Aanzuighoogte te groot. Bij een aanzuighoogte van meer dan 6 meter zal de pomp meestal aanzuigen als de kamers met vloeistof worden gevuld.
Luchtlekkage bij de aanzuigzijde of lucht in het product. Controleer alle pakkingen en leidingverbindingen aan de aanzuigzijde visueel.
Verpompte vloeistof in de geluiddemper van de luchtafblaas. Demonteer de pompkamers. Ga na of het membraan gescheurd is of de membraanplaat los zit. 

De pomp maakt 
langzaam slagen/loopt 
vast, onvoldoende 
debiet.

Teveel smering. Stel de olievernevelaar in op de laagste stand, of demonteer deze. De pompen zijn bedoeld voor gebruik zonder smering.
IJsvorming. Demonteer de zeef van de geluiddemper, verwijder het ijs, monter de zeef weer. Monteer een luchtdroger op het punt waar 

de perslucht wordt verbruikt. 
Verstopte manifolds. Reinig de manifolds voor een goede luchtstroom.
Geblokkeerd (de systeemdruk is gelijk aan of hoger dan de 
persluchtdruk).

Verhoog de persluchtdruk voor de pomp. De pomp is ontworpen voor een drukverhouding van 1:1, bij nul debiet. 
(Niet van toepassing op 2:1 hogedruk pompen).

Cavitatie bij de aanzuigkant. Controleer de aanzuigomstandigheden (monteer de pomp dichter bij het product).
Te weinig lucht (leidingdoorsnede, persluchtdruk, debiet). Controleer de doorsnede en lengte van de persluchtleiding en de capaciteit van de compressor.
Aanzuighoogte te groot. Bij een aanzuighoogte van meer dan 6 meter zal de pomp meestal aanzuigen als de kamers met vloeistof worden gevuld.
De persluchtdruk of -volume is te hoog voor de systeemdruk. Verminder de druk/debiet van de perslucht naar de pomp. De pomp leidt tot cavitatie van de vloeistof door de snelle 

slagen. 
Te kleine doorsnede van de aanzuigleiding. De leidingdoorsnede moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de doorsnede van de pompaansluitingen. 
Persluchtleiding te klein of vormt een beperking. Monteer een grotere perluchtleiding en aansluiting. 
Luchtlekkage bij de aanzuigzijde of lucht in het product. Controleer alle pakkingen en leidingverbindingen aan de aanzuigzijde visueel.
De aanzuigleiding is geblokkeerd. Verwijder de verstopping of spoel deze weg. Controleer en reinig alle aanzuigzeven.
Verpompte vloeistof in de geluiddemper van de luchtafblaas. Demonteer de pompkamers. Ga na of het membraan gescheurd is of de membraanplaat los zit. 
Keerklep geblokeerd. Demonteer de vloeistofzijde van de pomp, verwijder de blokkering in de ruimte van de keerklep. 
Controleer of de keerklep en/of zitting versleten zijn of ingesteld 
moeten worden.

Controleer de keerkleppen en zittingen op slijtage en de juiste instelling. Indien nodig vervangen.

Blijvende lucht of dampbel in de kamer(s). Ontlucht de kamers met de getapte ontluchtingspluggen. Het ontluchten van de kamers kan gevaarlijk zijn. 

Product lekt door de 
afblaas.

Membraan beschadigd, of membraanplaten zitten los. Vervang de membranen, controleer op schade, verzeker dat de membraanplaten vast zitten.
Membraan uitgerekt rond middengat of boutgaten. Controleer of de inlaatdruk of luchtdruk te hoog zijn. Controleer de Chemische weerstand tabel om de compatibiliteit met 

producten, reinigingsmiddelen, temperatuurgrenzen en smering te bepalen.

Vroegtijdig falen van 
het membraan

Cavitatie. Vergroot de leidingdoorsnede aan de aanzuigzijde van de pomp.
Te hoge toevoerdruk bij de aanzuiging. Monteer de pomp dichter bij het product. Monteer de pomp hoger/plaats de pomp bovenop de tank om de inlaatdruk te 

verlagen. Monteer een voorziening om tegendruk te voorkomen (Tech bulletin 41r). Monteer een verzameltank  
of pulsdemper.

Onjuiste toepassing (chemische/fysische incompatibiliteit). Controleer de Chemische weerstand tabel om de compatibiliteit met producten, reinigingsmiddelen, temperatuurgrenzen 
en smering te bepalen.

Onjuiste membraanplaten, platen omgekeerd, onjuist gemon-
teerd, of versleten.

Controleer de juiste onderdelen en montage daarvan in de handleiding. Verzeker dat de buitenste platen niet zijn afgesle-
ten tot een scherpe rand.

Ongebalanceerde 
slagen 

Aanzuighoogte te groot. Bij een aanzuighoogte van meer dan 6 meter zal de pomp meestal aanzuigen als de kamers met vloeistof worden gevuld.
Te kleine doorsnede van de aanzuigleiding. De leidingdoorsnede moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de doorsnede van de pompaansluitingen.
Verpompte vloeistof in de geluiddemper van de luchtafblaas. Demonteer de pompkamers. Ga na of het membraan gescheurd is of de membraanplaat los zit.
Luchtlekkage bij de aanzuigzijde of lucht in het product. Controleer alle pakkingen en leidingverbindingen aan de aanzuigzijde visueel.
Keerklep geblokeerd. Demonteer de vloeistofzijde van de pomp, verwijder de blokkering in de ruimte van de keerklep. 
Controleer of de keerklep en/of zitting versleten zijn of ingesteld 
moeten worden.

Controleer de keerkleppen en zittingen op slijtage en de juiste instelling. Indien nodig vervangen. 

Blijvende lucht of dampbel in de kamer(s). Ontlucht de kamers met de getapte ontluchtingspluggen. 

41-718855  Reparatieset – luchtmotor
Buffers, bussen, pakkingen, O-ringen, Seegerringen en afdichtingen

41-718856  Membraansets 
Synthesis eendelige membranen, PTFE manifold O-ringen,  
FEP-omhulde FKM O-ringen voor keerklepzittingen van metaal

41-718857  Set: kogel en zitting
316 RVS keerklepkogels, 316 RVS keerklepzittingen,  
FEP-omhulde FKM O-ringen voor keerklepzittingen van metaal

Tekening – vervangingsonderdelen

Leverbare onderhoudssets

29

2

10

9

11

12

16

1

19 30

29

2

13

30

9

20

8

18

4

17

5

14

23

6

27

21
7

26

28
3

25

31

32

22

22

22

22

 Torque
 90 in/lbs. 

 Torque
 90 in/lbs. 

Aanhaalmoment  
90 in/lbs – 10 N·m

 
Aanhaalmoment  
90 in/lbs – 10 N·m
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Lijst – vervangingsonderdelen
Item Beschrijving                                                                     Aantal
 1 Luchtklep 1
 2 keerklepkogel 4
 4 Stuurklep  1
 5 Tussenstuk  1
 6 Buffer 2
 7 Bus 2
 8 Kap, luchtinlaat 1
 9 Zeskantbout, 5/16-18 X 1.00 16
 10 Zeskantbout 5/16-18 X 1.25 16
 11 Zeskantbout 5/16-18 X 1.75 4
 12 Zeskantbout 3/8-16 X 1.00 4
 13 Kamer, buiten 2
 14 Membraan, Synthesis, eendelig 2
 16 Pakking, luchtklep 1
 17 Pakking, stuurklep 1
 18 Pakking, luchtinlaatkap 1
 19 Manifold, aanzuig 1
 20 Manifold, pers 1
 21 O-ring 2
 22 O-ring 8
 23 Plaat, binnenmembraan  2
25 Pen, aandrijving 2
 26 Seegerring 2
 27 Stang, membraan 1
 28 Afdichting, U-kom 2
 29 Zitting, keerkogel 4
 30 Kartelring, 5/16 16
 31 Onderlegring, 5/16 4
 32 Geluiddemper, metaal 1

LEGENDA:
      = Items in de 41-718855 luchtmotor reparatieset
      = Items in de 41-718856 membraansets
      = Items in de 41-718857 kogel- en zittingsets 
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Luchtverdeelklep

BELANGRIJK
Lees deze instructies geheel, voor montage en 
opstarten. De gebruiker moet deze handleiding ter 
informatie bewaren. Als de aanbevelingen in deze 
handleiding niet worden gevolgd zal dit leiden 
tot schade aan de pomp en het vervallen van  
de fabrieksgarantie.

Luchtklep – onderdelenlijst
Item Beschrijving                              Aantal
1 Luchtklep 1
1-A Body, luchtklep 1
1-B Set: huls en spool 1
1-C Buffer 2
1-D O-ring 10
1-E Eindkap 2
1-F Bout 1/4-20 x .75 8

Luchtverdeelklep – onderhoud
Zie de tekening met reparatie informatie, demonteer de schroeven.
Stap 1: Demonteer de bouten (1-F).
Stap 2: Demonteer de eindkap (1-E) en de buffer (1-C).
Stap 3: Demonteer de spool van (1-B) (voorzichtig: voorkom krassen).
Stap 4: Druk de huls (1-B) van de body (1-A).
Stap 5: Controleer de O-ringen (1-D) en vervang ze indien nodig.
Stap 6: Smeer de O-ringen (1-D) van de huls licht (1-B).
Stap 7: Pers de huls (1-B) in de body (1-A).
Stap 8: De montage verloopt in omgekeerde volgorde, 

beginnende met Stap 3.

Opmerking: De set met de huls en spool (1-B) is tot een bepaalde 
tolerantie geslepen hulzen en spools (1-B) zijn niet uitwisselbaar.

LEGENDA:
         = Items in de 41-718850 luchtmotor reparatiesets
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Stuurklep

Stuurklep – onderhoud
Na demontage van de stuurklep van de pomp.
Stap 1: Demonteer de Seegerring (4-F).
Stap 2: Demonteer de huls (4-B), controleer 

de O-ringen (4-C), vervang indien nodig.
Stap 3: Neem de spool (4-D) uit de huls (4-B),
 controleer de O-ringen (4E), vervang indien nodig.
Stap 4: Smeer de O-ringen (4-C) en (4-E) licht.

De montage verloopt in omgekeerde volgorde.

Stuurklep – onderdelenlijst

Item Beschrijving Aantal
4 Stuurklep  1
4-A Klephuis 1
4-B Huls (met O-ringen) 1
4-C O-ring (huls) 6
4-D Spool (met O-ringen) 1
4-E O-ring (spool) 3
4-F Seegerring 1

2-A

2-B
2-C

2-F
2-E 2-D

LEGENDA:
         = Items in de 41-718850 luchtmotor reparatiesets
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Stuurklep Tussenstuk

BELANGRIJK
Als de bron van het verpompte product zich 
hoger bevindt dan de pomp (spontane stroming 
naar de aanzuig) dan moet de afblaasleiding tot 
een hoger punt dan de bron van het product 
doorlopen, om productverlies door hevelen te 
voorkomen. Als een membraan scheurt bevelen 
wij aan de pomp geheel te reviseren.

25

21 7

26

5

Tussenstuk – onderdelenlijst

Item Beschrijving Aantal
5 Tussenstuk  1
  Tussenstuk  1
7   Plunjerbus* 2
21   O-ring  2
25  Aandrijfplunjer*  2
26   Seegerring  2
28   Afdichting van de membraanstang*  2

Tussenstuk – tekening 
Stap 1: Demonteer de aandrijfplunjer (25) uit het midden van 
 de ruimte van de stuurklep in het tussenstuk.
Stap 2: Demonteer de Seegerring (26), gooi deze weg.
Stap 3: Demonteer de bus van de plunjer (7), controleer deze op 
 slijtage en vervang deze indien nodig door een origineel onderdeel.
Stap 4: Demonteer de O-ring (21), controleer deze op slijtage en vervang 
deze indien nodig door een origineel onderdeel.
Stap 5: Smeer de O-ring (21) licht en monteer deze in het tussenstuk.
Stap 6: Gebruik een nieuwe Seegerring (26), monteer
  in de omgekeerde volgorde
Stap 7: Demonteer de afdichting van de membraanstang (28).
Stap 8: Reinig het afdichtingsvlag, smeer een nieuwe afdichting van 
 de membraanstang licht en monteer deze (28). 

LEGENDA:
         = Items in de 41-718850 luchtmotor reparatiesets
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10

13

5

14

23

6

27

Membraan – onderhoud, tekening, met Overlay
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Stap 1: Nadat de manifolds en buitenkamers 
gedemonteerd zijn: demonteer de membranen van 
de membraanstang. GEBRUIK NOOIT een pijpsleutel 
of iets dergelijks om de membranen van de stang te 
demonteren. Beschadiging van het oppervlak van 
de stang kan leiden tot beschadiging van de lagers 
en afdichting. Wij bevelen het gebruik van een 
bankschroef met zachte bekken aan om beschadiging 
van de membraanstang te voorkomen.

Stap 1.A: OPMERKING: Niet alle binnenplaten 
van de membranen hebben een schroefdraad. Bij 
sommige modellen is er een gat in de binnenplaat van 
het membraan. Indien de membraaneenheid gesplitst 
moet worden, plaats deze dan in een bankschroef, 
zet kracht op de gegoten buiten omtrek van de 
binnenplaat. Draai de buitenplaat naar rechts/met 
de klok mee om de eenheid te splitsen.

Controleer de membranen altijd op scheuren door 
slijtage of chemische aantasting. Controleer de 
binnen- en buitenplaten op vervorming, roest, 
afzettingen en slijtage. Controleer de lagers van het 
tussenstuk op verlenging en slijtage. Controleer de 
membraanstang op slijtage of beschadiging. 
Reinig of repareer deze indien nodig. Vervang indien 
nodig.

Stap 2: Hermontage:  De Sandpiper-serie gebruikt 
twee verschillende membraanplaat-eenheden. 
Buitenplaat met een draadstang, membraan en een 
binnenplaat met schroefdraad. 

Buitenplaat met een draadstang, membraan en een 
binnenplaat met doorgaand gat. Klem de binnenplaat 
met schroefdraad vast in een bankschroef. Verzeker 
dat de platen worden gemonteerd met de buitenomtrek 
tegen het membraan.

Stap 3: Smeer de binnenoppervlakken van de 
buiten- en binnen membraanplaten licht met een 
geschikt materiaal, indien deze worden gebruikt met 
'non-overlay' membranen (voor EPDM bevelen wij 
water aan). Er is geen smering nodig.

Stap 4: Duw de buitenmembraanplaat met 
schroefdraad door het middengat van het membraan. 
Opmerking: De meeste membranen worden 
gemonteerd met de natuurlijke bolling gericht naar de 
vloeistofzijde.  S05, S07 en S10 niet-metaal modellen 
worden gemonteerd met de natuurlijke bolling naar 
de luchtzijde. 

Stap 5: Steek of schroef de stang van de 
buitenplaat in de binnenplaat. Voor binnenplaten 
met schroefdraad: monteer het geheel met een 
momentsleutel.  De aanhaalmomenten staan in de 
explosietekening.

Herhaal deze procedure voor de eenheid aan de 
andere zijde. Wacht minstens 15 minuten na het 
aantrekken. Trek alle bevestigingsmiddelen weer aan 
als compensatie voor het teruglopen van de spanning 
in de geklemde eenheid.

Stap 6: Schroef één eenheid op de membraanstang 
met de afdichtring (indien van toepassing) en de 
buffer.

Stap 7: Monteer de eenheid met de membraanstang 
in de pomp, zet het geheel vast door de buitenkamer 
te monteren en de bouten aan te trekken.

Stap 8: Aan de andere zijde van de pomp: schroef 
de tweede eenheid op de membraanstang. Zet 
de eenheid vast op de membraanstang met een 
momentsleutel. Lijn de doorgaande boutgaten van 
de membranen aan, ga altijd vooruit voorbij het 
aanbevolen aanhaalmoment. De aanhaalmomenten 
staan in de explosietekening. GA NOOIT achteruit 
om de gaten uit te lijnen. Als uitlijning niet mogelijk 
is zonder het membraan te beschadigen, maak de 
volledige eenheden dan los, verdraai het membraan 
en monteer zoals hierboven beschreven. 

Membraan – onderhoud

BELANGRIJK
Lees deze instructies geheel, 
voor montage en opstarten.  
De gebruiker moet deze handleiding 
ter informatie bewaren. Als de 
aanbevelingen in deze handleiding 
niet worden gevolgd zal dit leiden 
tot schade aan de pomp en het 
vervallen van de fabrieksgarantie.
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5 jaar
beperkte productgarantie

Binks® Manufacturing garandeert de eerste koper-eindgebruiker dat geen enkel product dat door Binks wordt geleverd defect zal raken, bij normaal 
gebruik en onderhoud, door een tekortkoming van het materiaal of productie, binnen vijf jaar na de dag van verzending uit de Binks-fabriek. 

U kunt de volledige garantie vinden op www.binks.com

Binks Europese verkoop en service: www.finishingbrands.eu

Binks heeft over de hele wereld goedgekeurde dealers. Raadpleeg een van de volgende bedrijven voor technische ondersteuning of het 
adres van de dichtstbijzijnde dealer.

Voor model: 41-818820-B en 41-818823-B

Finishing Brands (UK) Limited:
Ringwood Road, Bournemouth
Dorset BH11 9LH. VK
Tel. +44 (0) 1202 571 111
Fax +44 (0) 1202 573 488
Algemene e-mail: info@finishingbrands.eu

Surfaces et Finitions:
163-171 Av. des Auréats
26014 Valence cedex. FR
Tel. +33 (0) 4 75 75 27 53
Fax +33 (0) 4 75 75 27 79
Algemene e-mail: info@finishingbrands.eu

Finishing Brands Germany GmƅH:
Justus-von-Liebig-Straße 31
63128 Dietzenbach. DE
Tel. +49 (0) 6074 403 1
Fax +49 (0) 607 403 300
Algemene e-mail: info@finishingbrands.eu

Voor modellen: 41-818820 en 41-818822

U.S.A./Canada Customer Service
195 International Blvd
Glendale Heights, IL 60139

Tel. 630-237-5000
Fax 630-237-5011

Gratis (in de VS) klantenservice 
en technische ondersteuning
800-992-4657

Gratis faxnummer
888-246-5732

Binks verkoop en service: www.binks.com

Garantie-informatie

Contactgegevens



 

Conformiteitsverklaring

Handtekening van de bevoegde persoon Afgiftedatum

Naam in blokletters van de bevoegde persoon

Revisie: F

Titel
Engineering ManagerCharles W. McCulloch

8 juni 2012

4 april 2013
Revisiedatum

BINKS, 195 International Blvd, Glendale Heights, IL 60139

verklaart dat BINKS modellen: 41-818810, 41-818810-B, 41-818820, 41-818820-B, 
41-818822, 41-818830, 41-818830-B, 41-818831, 41-818831-B, 41-818823-B, 41-818836, 

41-818836-B luchtgedreven dubbele membraanpompen voldoen aan de EC Richtlijn 
2006/42/EC betreffende machines, in overeenstemming met Bijlage VIII. Voor de verificatie 
van dit product is gebruik gemaakt van de geharmoniseerde norm EN 809:1998+A1:2009, 

Pompen en pompeenheden voor vloeistoffen – Algemene veiligheidseisen.
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Het object van de hierboven gegeven verklaring is in overeenstemming met 
de relevante geharmoniseerde wetgeving van de Unie: 

Richtlijn 94/9/EC (tot 19 april 2016) en Richtlijn 2014/34/EU (vanaf 20 april 2016).

Luchtgedreven dubbele membraanpompen
Richtlijn: 94/9/EC, Bijlage VIII
Technisch dossier: 203104000-1410/MER

Fabrikant:
BINKS
196 International Blvd
Glendale Heights, IL 60139

Toepasselijke norm: 
EN 13463-1: 2009
EN 13463-5: 2011

DEKRA Certification B.V. (0344)
Meander 1051
6825 MJ Arnhem
Nederland

EC/EU conformiteitsverklaring

DATUM/GOEDKEURING/TITEL:
Charles W. McCulloch, Engineering Manager26 april 2016 

Revisie: A
Revisiedatum: 26 april 2016

II 2 G c T5
II 2 D c T100°C
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