
Tijd voor verandering
De juiste dosis vooruitgang

Lutz-Jesco doseerpompen



Tijd voor verandering

Een nieuw tijdperk

De slimme
Stappenmotor-membraan-doseerpompen  2,4 – 30,7 l / uur tot 20 bar

De allrounders
Magneet-membraan-doseerpompen 0,5 – 15 l / uur tot 16 bar

De revolutionairen
Motor-membraan-doseerpompen 4 – 1020 l / uur tot 16 bar

De robuuste
Motor-membraan-doseerpompen 3 – 8000 l / uur tot 10 bar

De sterke
Plunjer-doseerpompen 0,2 – 8200 l / uur tot 400 bar

De flexibele
Slangenpompen 7 – 9000 ml / uur tot 2 bar
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Het verfijnde verschil

Bedienen - Visualiseren - Programmeren
Eén gebruikersinterface voor alle nieuwe doseerpompen

Tot in het kleinste detail doordacht
Van de zuigleiding tot het injectiepunt in dezelfde materialen.

 - netwerk met vooruitgang
De toekomst van industriële communicatie - Industrieel Ethernet

 • Industrieel Ethernet via MODBUS-TCP
 • Geen dure speciale apparatuur meer nodig
 • Eenvoudige identificatie van de apparaten via een vrij  

 instelbaar IP-adres
 • Afstandsbediening en diagnose van de pomp per  

 controller (TOPAX MC), PLC en microcontroller mogelijk
 • Maakt optimale systeemautomatisering mogelijk

 • Beschikbaar in alle gangbare materialen
 • Vereenvoudigt de bediening
 • Verhoogt de operationele veiligheid

 • Absoluut gebruiksvriendelijk
 • Intuïtieve bediening met multifunctionele knoppen
 • Duidelijke menustructuur
 • Meertalig grafisch display met hoog contrast

Lutz-Jesco online tools
Snelle resultaten met de online tools

 • MAGDOS LD-berekeningsassistent
 • MEMDOS SMART LD-berekeningsassistent
 • Berekening van de zuigleiding
 • Berekening druk piek
 • Berekening drukverlies
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Chemicaliën betrouwbaar gedoseerd

Doseren zonder compromis, dat is waar de magneetmembraanpomp 
MAGDOS voor staat. Vanwege het veelvoud aan pomptypes geeft het voor 
iedere toepassing de juiste oplossing, zelfs voor de hoogste eisen.

Het capaciteitsbereik loopt van 0,5 tot 15 l / uur bij tegendruk tot 16 bar. 
Dubbele kogelventielen zorgen voor een exacte dosering. Om de dosering 
aan te passen, kan de slagfrequentie handmatig, via externe stuurcontac-
ten of via 0/4 – 20 mA signaal worden ingesteld.

Afhankelijk van de toepassing, kunnen binnen het doseergebied verschil-
lende materialen en verbindingen aan de druk- en zuigzijde worden toe-
gepast.  Voor de beste resultaten en snelle installatie zijn accessoiresets 
bestaande uit slang, injectiepunt en zuigleiding beschikbaar.

Makkelijk in gebruik

Dankzij een robuuste en onderhoudsvrije magneetaandrijving kunnen de 
te verpompen vloeistoffen, bijv. zuren, alkaliën, vlok- en bezinkmiddelen, 
betrouwbaar en nauwkeurig worden gedoseerd.

De MAGDOS maakt niet alleen indruk met zijn elegante ontwerp maar 
heeft  ook een grafische weergave en een meertalig menu. Dit zorgt, in 
samenspel met de bediening via het geïntegreerde toetsenbord, voor een 
eenvoudige bediening.

Optioneel is de MAGDOS ook verkrijgbaar met Ethernet-interface. Via de 
netwerkinterface kunnen slagfrequentie, aantal slagen, looptijd, batch en 
veel meer aangestuurd worden.  Ook zullen fouten en storingsmeldingen 
worden verzonden vanuit de pomp.

De MAGDOS vereist een minimale montageplaats vanwege zijn compacte 
ontwerp.  Daardoor laat deze zich ook in kleinere compacte doseersyste-
men gemakkelijk integreren.  Afhankelijk van de behoefte kan de pomp 
in drie verschillende posities, staand resp. links of rechts gericht, aan de 
wand worden gemonteerd.

De allrounders

Functie overzicht

MAGDOS LB LD LA LK LP
Doseerkopontluchting (kunststof versie) • • • • •

Grafische weergave (* met meertalig menu) - • • •* •*

Wachtwoordbeveiliging - • • • •

Weergave van het vloeistofvolume in  
verschillende eenheden

- - - • •

Kalibratiefunctie - - - • •

Bedrijfsmodi LB LD LA LK LP
Handmatige bediening 0 – 100 % • • • • •

Externe impulsaansturing over- en  
onderschrijding 

- • - • •

Externe aansturing impuls watermeter ,PPM 
en PERC

- - - • •

Batchdosering met interval en * timerfunctie - - - • •*

Externe bediening via standaardsignaal  
0/4 – 20 mA

- - • - •

Ingangen en uitgangen LB LD LA LK LP
Vrijgave ingang (externe start / stop) • • • • •

Niveau-ingang met voor- en * hoofdalarm  •* • • • •

Slag-terugmeldingsuitgang  - - - • •

Alarmmelding - - - • •

Ingang voor doorstroombewaking - - - - •

Detectie van membraanbreuk (optioneel) - - - - •

Interface Ethernet (optioneel) - - - - •

MAGDOS - Magneet-membraan-doseerpompen 0,5 – 15 l / uur tot 16 bar

LB LD LA LK LP
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Chemicaliën betrouwbaar gedoseerd

Voor veeleisende en complexe doseertaken biedt de stappenmotor-mem-
braandoseerpomp MEMDOS SMART een verscheidenheid aan aantrekke-
lijke oplossingen.  Met de innovatieve aandrijving kan de doseerpomp zelfs 
de kleinste hoeveelheden met een zeer hoge nauwkeurigheid doseren. 
Door een asynchrone techniek met verschillende snelheden bij zuig- en 
persslag wordt een homogene en pulsatie-arme dosering bereikt. 

De MEMDOS SMART is verkrijgbaar in vier varianten met verschillende 
functiemogelijkheden.  Het capaciteitsbereik gaat van 2,4 l / uur bij 20 bar 
tot 30,7 l / uur bij 3 bar.

Afhankelijk van de toepassing, kunnen binnen het doseerbereik, ver-
schillende materialen en aansluitingen aan de pers- en zuigzijde worden 
gebruikt. Voor de beste resultaten en snelle installatie zijn accessoiresets 
bestaande uit slang, injectiepunt en zuigleiding beschikbaar.

Veelzijdig gebruik

De aandrijving van de MEMDOS SMART is volledig instelbaar. De stappen-
motor, met een slijtage-vrije tandriemaandrijving, zorgt voor een bijzonder 
vlak doseerproces.

Optioneel is de MEMDOS SMART ook verkrijgbaar met Ethernet-interface. 
Via de netwerkinterface kunnen slagfrequentie, aantal slagen, looptijd, 
batch en veel meer aangestuurd worden. Ook zullen fouten en storings-
meldingen worden verzonden vanuit de pomp.

De MEMDOS SMART vereist een minimale montageplaats vanwege zijn 
compacte ontwerp. Daardoor laat deze zich ook in kleinere compacte 
doseersystemen gemakkelijk integreren. Afhankelijk van de behoefte kan 
de pomp in drie verschillende posities, staand resp. links of rechts gericht, 
aan de wand worden gemonteerd.

De slimme

Functie overzicht

MEMDOS SMART LB LD LK LP
Doseerkopontluchting (kunststof versie) • • • •

Grafische weergave (* met meertalig menu) - • •* •*

Wachtwoordbeveiliging - • • •

Weergave van het vloeistofvolume in  
verschillende eenheden

- - • •

Slow-mode voor hoog viskeuze vloeistoffen - - • •

Membraanwisselingsprogramma - - • •

Kalibratiefunctie - - • •

Bedrijfsmodi LB LD LK LP
Handmatige bediening 0 – 100 % • • • •

Externe impulsaansturing over- en onderschrijding - • • •

Externe aansturing impuls watermeter ,PPM en 
PERC

- - • •

Batchdosering met interval en * timerfunctie - - • •*

Externe bediening via standaardsignaal 0/4 – 20 mA - - - •

Ingangen en uitgangen LB LD LK LP
Vrijgave ingang (externe start / stop) • • • •

Niveau-ingang met voor- en hoofdalarm - • • •

Slag-terugmeldingsuitgang  - - • •

Alarmmelding - - • •

Ingang voor doorstroombewaking - - - •

Detectie van membraanbreuk (optioneel) - - - •

Interface Ethernet (optioneel) - - - •

MEMDOS SMART - Stappenmotor-membraan-doseerpompen  2,4 – 30,7 l / uur tot 20 bar

LB LD LK LP
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Functie overzicht

MEMDOS LB LA LP
Grafisch display met menu in meerdere talen - - •

Wachtwoordbescherming - - •

Weergave van de vloeistofhoeveelheid in verschillen-
de eenheden

- - •

Kalibratiefunctie - - •

Bedrijfsinstellingen LB LA LP
Handmatige slaglengteverstelling 0 – 100 % • - -

Handmatige toerentalverstelling 0 – 100 % - • •

Externe aansturing over normsignaal 0/4 – 20 mA - • •

Externe aansturing met impulsvarianten  - - •

Externe aansturing impuls watermeter PPM en PERC - - •

Batchdosering met interval- en timerfunctie - - •

In- en uitgangen LB LA LP
Vrijgave-ingang (externe Start/Stop) - • •

Niveau-ingang met voor- en *hoofdalarm  - •* •

Slag-terugmeldings-uitgang   - • •

Alarm-relaisuitgang  - • •

Externe aansturing over normsignaal 0/4 – 20 mA - • •

Ingang voor doorstroombewaking - - •

Membraanbreukherkenning (optioneel) - - •

De revolutionairen

Chemicaliën betrouwbaar gedoseerd

Robuuste kwaliteit en betrouwbare doseerresultaten, hiervoor staat de 
motor-membraanpomp MEMDOS. 

Door een veelvoud aan verscheidene motoren welke ter beschikking staan, 
kunnen deze in nagenoeg ieder bereik worden ingezet. 

Voor eenvoudige toepassingen tot aan integratie in complexe installaties 
zijn pompen verkrijgbaar.  Voorts zijn er in de MEMDOS-serie verschillen-
de varianten die functioneren in explosie-gevaarlijke gebieden mogelijk 
maakt. 

De MEMDOS-serie is in twee bouwvormen leverbaar: De mogelijke capaci-
teiten strekken zich van 0 – 4 tot 0 – 156 l/uur in de eerste en 0 – 114 tot 
0 – 1020 l/uur in de tweede bouwvorm. 

Dankzij de robuuste aandrijving met handmatige of automatische capa-
citeitsinstelling, worden de verpompte vloeistoffen zoals zuren, logen, 
vloken bezinkmiddel betrouwbaar en nauwkeurig gedoseerd. De MEMDOS 
kan aanvullend met een dubbelmembraan-systeem worden uitgevoerd. 
Ongecontroleerde vloeistofuittreding wordt dan zelfs bij slijtage van het 
doseermembraan vermeden.

Veelzijdig en aanpassingsgericht 

De MEMDOS LP kan optioneel met een MODBUS Ethernet-aansluiting 
worden uitgerust. Deze wordt ingezet wanneer integratie van de pomp in 
stuur- of regelkringen resp. aansluiten in veeleisende automatiserings-net-
werken, gewenst is. 

MEMDOS - Motor-membraan-doseerpompen 4 – 1020 l / uur tot 16 bar

LB LA LP
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De robuuste, sterke en flexibele

De robuuste motor-membraan-doseerpompen 3 – 8000 l / uur tot 10 bar

Overzicht

 • Materiaaldiversiteit in kunststof en roestvrij staal
 • Wissel- en draaistroom motoren
 • ATEX-varianten voor Zone 1 en 2 mogelijk
 • Verschillende doseerkopafmetingen en materialen op  

 één doseerpomp te combineren

De sterke, plunjer-doseerpompen 0,2 – 8200 l / uur tot 400 bar

Overzicht

 • Verschillende doseerkoppen kunnen worden  
 gecombineerd in maat en materiaaluitvoering

 • Handmatige capaciteitsaanpassing 0 – 100 %
 • Doseerkoppen afzonderlijk of samen in de capaciteit  

 verstelbaar

Capaciteiten

 • MINIDOS, bereik 3 – 39 l / uur, tot 10 bar 

 • MIDIDOS, bereik 24 – 114 l / uur, tot 10 bar

 • MEMDOS MR, bereik 440 – 1980 l / uur, tot 5 bar

 • MEMDOS GMR, bereik 310 – 8000 l / uur, tot 4 bar

Capaciteiten

 • FEDOS, bereik 0,2 – 31,5 l / uur, tot 100 bar

 • REKOS, bereik 9 – 840 l / uur, tot 200 bar

 • KARDOS, bereik 9,9 – 8200 l / uur, tot 400 bar

De flexibele, slangenpompen 7 – 9000 ml / uur tot 2 bar

Overzicht

 • Verschillende uitvoeringen
 • Rotorsnelheid wordt precies op de ingestelde waarde  

 gehouden
 • Installatie op wandrail mogelijk

Capaciteit

 • Bereik 7 – 9000 ml / uur, tot 2 bar
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Hoofdkantoor
Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

Tel.: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

E-mail: info@lutz-jesco.com
Website: www.lutz-jesco.com

Nederland
Lutz-Jesco Nederland B.V.
Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Netherlands

Tel.: +31 180 499460
Fax: +31 180 497516

E-mail: info@lutz-jesco.nl
Website: www.lutz-jesco.nl

Hongarije
Lutz-Jesco Üzletág
Vasvári P. u. 9.
9024 Györ
Hungary

Tel.: +36 96 419813
Fax: +36 96 419814

E-mail: info@lutz-jesco.hu
Website: www.lutz-jesco.hu

Amerika
Lutz-JESCO America Corp.
55 Bermar Park
Rochester, N.Y. 14624
USA

Tel.: +1 585 426-0990
Fax: +1 585 426-4025

E-mail: mail@jescoamerica.com
Website: www.lutzjescoamerica.com

Oost-azië
Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd
6 Jalan Saudagar U1/16
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam/ Selangor
Malaysia

Tel.: +603 55692322
Fax: +603 55691322

E-mail: info@lutz-jescoasia.com
Website: www.lutz-jescoasia.com

Oostenrijk
Lutz-Jesco GmbH
Aredstraße 7/2
2544 Leobersdorf
Austria

Tel.: +43 2256 62180
Fax: +43 2256 6218062

E-mail: info@lutz-jesco.at
Website: www.lutz-jesco.at

Midden-oosten
Lutz-Jesco Middle East FZE
P.O. Box 9614
SAIF-Free Zone Center
Sharjah
UAE

Tel.: +971 6 5572205
Fax: +971 6 5572230

E-mail: info@jescome.com
Website: www.jescome.com

Engeland
Lutz-Jesco (GB) Ltd.
Gateway Estate
West Midlands Freeport
Birmingham B26 3QD
Great Britain

Tel.: +44 121 782 2662
Fax: +44 121 782 2680

E-mail: info@lutz-jesco.co.uk
Website: www.lutz-jesco.co.uk

Produktenoverzicht

Lutz Pumpen GmbH
P.O. Box 1462 • D-97864 Wertheim
www.lutz-pumpen.com

Produktenoverzicht

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19 • D-30900 Wedemark
www.lutz-jesco.com

 Centrifugaalpompen Producten voor de desinfectie van zwembadwater 
gebaseerd op zoutwater-electrolyse.

De Lutz-Jesco App voor iPad en iPhone is beschikbaar in de iTunes App Store. 
Aanvullende informatie kan gevonden worden op www.lutz-jesco.com/nl/service/lutz-jesco-app

Vat- en containerpompen Doseerpompen Meet- en regelapparatuur

Dubblemembraanpompen Systemen en procestechniekChemie-centrifugaalpompen

Flowmeters  Chloorgasdosering Desinfectie


