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        Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke 

veiligheidsinformatie.  

Lees deze informatie zorgvuldig. 

 

 

 

 

   Gebruik een Starline pH pomp nooit om chloor 

      en/of radioactieve vloeistoffen mee te doseren. 
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CE-Verklaring 

 

Starline doseerpompen voldoen aan de volgende Europese regelgevingen: 

EN60335-1 : 1995, EN55014, EN50081-1/2, EN50082-1/2, EN6055-2, EN60555-3. 

CEE 73/23 c 93/68 (DBT) en 891336/CEE (EMC). 

 

  

 

 ALGEMENE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 

 

In noodgevallen moet onmiddellijk de pomp worden uitgezet en de stekker uit de 

wandcontactdoos worden gehaald! 

Als de pomp wordt ingezet voor het doseren van een agressieve vloeistof, moet  

men zich op de hoogte stellen van de regels betreffende transport en opslag van  

deze vloeistof! 

Bij gebruik buiten de Europese Unie, dient u zich op de hoogte te stellen van de  

aldaar geldende regels! 

Fabrikant en of leverancier is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik of misbruik  

van dit product wat kan leiden tot schade aan personen of materialen! 

 

LET OP! 

De pomp moet altijd toegankelijk zijn en blijven voor bediening en onderhoud! 

Service en onderhoud dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door gekwalificeerd 

personeel! 

Zorg altijd voor een drukloze pomp voor men begint met enige werkzaamheden! 

Zorg ervoor dat de pompkop leeg is en wordt gespoeld als deze is gebruikt voor agressieve 

of onbekende chemicaliën! 

Lees altijd eerst de chemicaliën resistentie tabellen! 

Draag altijd beschermende kleding wanneer men met agressieve of onbekende chemicaliën 

werkt! 
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1. Uitvoering en gebruik 

 

Starline pH elektronische magneetpuls membraanpompen zijn ideaal voor kleine  

en middelgrote vloeistofdoseringen. 

 

Algemene informatie: 

Behuizing (PP+Fiber Glas, IP65 bescherming) PCB (Printed Circuit Board) Spoel met 

slagbegrenzing, membraan (PTFE) Pompkop (PP+FP) Kleppen (PP+FP+GL) 

 

Pompcapaciteit: 

De capaciteit wordt geregeld d.m.v. het aantal slagen. Nauwkeurigheid is optimaal tussen 

de 30% en 100%. 

 

Hevelwerking: 

De kans op hevelwerking is aanwezig wanneer het vat met zuur hoger geplaatst is  

dan het injectiepunt gemonteerd in de leiding van de filterinstallatie. Monteer in deze 

gevallen het injectiepunt met een restdruk van 3 bar. 

 

Artikelomschrijving : 

Starline doseerpomp antihevel injectie ventiel. 

 

Werkingsprincipe: 

Werking is intermitterend: bij elke puls die op de spoel komt, zorgt een magnetisch veld 

ervoor dat de plunjer een korte beweging (slag) maakt. Aan het einde van de plunjer is een 

membraan gemonteerd. Nadat de puls is gestopt, komt de plunjer d.m.v. een veer terug in 

de beginpositie. Als de plunjer naar voren beweegt is er sprake van een persslag, zodra 

deze d.m.v. de veer weer naar zijn beginpositie wordt gebracht is er sprake van een 

zuigslag. Het aantal pulsen op de spoel en de hoeveelheid per slag zijn dus 

verantwoordelijk voor de capaciteit. 

 

TYPE Starline-pH. 

Proportionele doseerpomp met geïntegreerde pH meter (0 tot 14 PH), microprocessor en 

niveau controle.  

 

TYPE Starline-Redox. 

Proportionele doseerpomp met geïntegreerde Redox meter (0=1000mV), microprocessor 

en niveau controle. 
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2. Bevestiging en aansluiting 

 

Verzeker u ervan dat de pomp goed vast op de wand gemonteerd is zodat deze niet kan los 

trillen tijdens gebruik! 

Zorg ervoor dat de pomp ten alle tijden bereikbaar blijft voor bediening en onderhoud! 

Zuig en perskleppen dienen altijd verticaal gepositioneerd te zijn! 

 

Aansluiten van de slangen: 

De zuigslang (doorzichtig PVC) dient zo kort mogelijk te zijn en verticaal in de 

doseercontainer worden geplaatst met voetklep rechtopstaand! 

Het einde van de slang dient zover mogelijk op de slangaansluiting van de pomp te worden 

geschoven, waarna de wartel stevig handvast gedraaid wordt. 

De hardere PE persslang dient zorgvuldig en goed vast te worden gemonteerd om lekkage 

en los trillen te voorkomen. 

 

Injectiepunten: 

Mits zowel chloor als zuur injectiepunten worden aangebracht moeten deze minimaal  

1 meter van elkaar worden gemonteerd, eerst zuur en daarna chloor t.o.v. flow richting 

monteren. 

 

Chemicaliën: 

Indien er met de doseerpomp andere vloeistoffen dan bedoeld worden verpompt, neem 

vooraf kontakt op met uw leverancier. 

 

Onderhoud: 

De injectiepunten dienen minimaal 2 x per jaar te worden gereinigd van eventuele 

vervuiling. 

De pompkop en kleppen dienen goed afgespoeld te worden met water nadat er 

chemicaliën op zijn terecht gekomen door demontage of knoeien.   

 

 

 



 
 

 

               Starline pH Pomp.M.NL.02                6                        

3. Elektrische installatie 

 

De pomp dient te allen tijde met een goedgekeurde standaard stekker te worden 

aangesloten op de netspanning. 

 

Controleer de volgende punten voordat men de pomp elektrisch aansluit: 

 Correcte aarding van het gehele systeem! 

 Controleer of de netspanning correspondeert met de gegevens op het type plaatje van 

de pomp! 

 

Elektrische gegevens: 

Netspanning: 230 Volt wisselspanning. Frequentie: 50 Hz 

Minimale spanning: 184 Volt. 

Maximale spanning: 270 Volt. 

Als de pomp een voltage buiten dit bereik krijgt toegevoerd zal het display "OUT OF 

RANGE" aangeven. 

 

Vermogen: 

Model Capaciteit Spanning Vermogen 

Starline PH 8 bar  5L / uur 230 Volt 36 Watt 

Starline Redox 8 bar  5L / uur 230 Volt 36 Watt 

 

Zekering: 

In de doseerpomp is een zekering ingebouwd. 

Deze zekering is te vervangen door de achterzijde d.m.v. 6 schroeven los te draaien. 

Op de printplaat bevindt zich de zekering. 

 

Zekeringwaarde: 

230 Volt   0,5 Amp. traag. 

 

Standby input: 

Dit is een input voor een extern potentiaal vrij contact om de pomp te laten stoppen. 

Bijvoorbeeld als de water circulatie wegvalt, en er sprake is van oververhitting, of overige 

calamiteiten welke het doseer proces kunnen verstoren. 
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4. Technische gegevens en materialen 

 

 

Aantal pulsen per minuut: 0 tot 150 

Aanzuighoogte: 1,5 meter max. 

Inspuitdruk: 8 bar 

Pomp capaciteit: 5 liter per uur 

Omgevingstemperatuur: 0 tot 45°C 

Temperatuur van vloeistof: 0 - 50°C 

PH- waarde instelbaar: 0 – 14 

Redox instelbaar: 0 -  1000 mV 

 

Behuizing: PP (polypropyleen) 

Pompkop: PVDF 

Membraan : PTFE 

Afsluitkogels : KERAMIEK 

Kleppen: PP 

0-ringen: Viton 

Aanzuigklep en niveauvoeler: PP 

Zuigslang: PVC 

Persslang: PE 
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5. Calibreren van de pH –Pomp 

 

1. Druk 3 seconden op knop ”E”  ENTER. 

In het display staat nu password 0000 

2. Druk 2 maal op knop ”E”  ENTER. 

Nu verschijnt in het display Setup met daaronder 1) Point 

3. Druk op knop “” OMLAAG en daarna op knop ”E” ENTER 

Nu zie je in het display R: 6.45pH (of andere waarde) en C: 7.00pH 

4. Dompel de pH-elektrode in de meegeleverde pH- buffervloeistof  (pH  7.00) 

Wacht totdat de meetwaarde “R” in display stabiel is en druk op ”E” ENTER 

5. Haal de pH-elektrode uit pH 7.00 buffervloeistof spoel deze schoon met water. 

6. Dompel hem vervolgens in pH 4.00 buffervloeistof. 

Wacht totdat de meetwaarde “R” in display stabiel is en druk op ”E” ENTER. 

7. De calibratie is nu voltooid, ga verder met stap 8. 

 

LET OP : 

Als er in het display pH Cali. FAILED staat moet u nogmaals bij stap 1 beginnen. 

Dit 3 of 4 keer proberen om de huidige elektrode nog te calibreren. 

Mocht het niet lukken om de calibratie uit te voeren, installeer een nieuwe elektrode 

en start de calibratie bij stap 1 

 

8. Druk nu 2 maal op de knop “” ESC om in de meetstand terug te keren. 

 

 

5.1 Instellen maximale doseertijd  

 

Dit is een in te stellen tijd waardoor de pomp niet het gehele doseervat leegpompt bij een 

eventuele calamiteit. 

 

1. Druk 3 seconden op knop ”E” ENTER 

In het display staat nu password 0000 

2. Druk 1 maal op knop ”E”  ENTER 

Nu verschijnt in het display Setup met daaronder Param 

3. Druk op knop ”E” ENTER en 2x “” OMLAAG en daarna op “E” ENTER 

In het display staat nu AL OFF dosing 

4. Stel nu met de pijlknoppen de maximale doseertijd in en druk op enter. 

5.  In het display verschijnt nu DATA SAVED, nu op “ESC” drukken om in de meet 

en regelstand terug te keren.  
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6. Instellen van pH waarde 

 

1.  Druk 3 seconden op knop ”E” ENTER 

In het display verschijnt nu het password 0000 

2.  Druk 2x op knop ”E” ENTER 

Nu verschijnt in het display Setup met daaronder 1) Point 

3.  Druk op knop ”E” ENTER nu verschijnt een reeds ingestelde pH-waarde. 

Bijvoorbeeld: a) 00% met daaronder 7.30pH 

4.  Stel de pompfrequentie in met de pijlknoppen “” OMHOOG en “” OMLAAG. 

Pompfrequentie instellen op 00 %, druk op knop “” ESC 

5.  Stel de pH-waarde in met de pijlknoppen “” OMHOOG en “” OMLAAG.  

pH-waarde instellen op (advies) 7,20pH. 

Nadat de waarde is ingevoerd drukt u op knop “” ESC 

6.  Stel de pompfrequentie  in met de pijlknoppen “” OMHOOG en “” OMLAAG. 

Pompfrequentie (advies) instellen op b) 20 %, druk op knop “” ESC 

7.  Stel de maximale pH-waarde in met de pijlknoppen “” OMHOOG en “” 

OMLAAG. 

pH-waarde instellen op (advies) 10,00pH. 

Nadat de waarde is ingevoerd drukt u op knop “” ESC 

8.  Druk op ”E” ENTER 

In het display verschijnt ”DATA SAVED” 

9.  Druk nu 2x op de knop ”E” ESC  om in de meetstand terug te keren. 

 

 

6.1 Instellen delay tijd  

 

Dit is een in te stellen wachttijd waardoor de pomp niet direct in werking treed na elke 

aan/uit actie. 

 

1. Druk 3 seconden op knop ”E”  ENTER. In het display staat nu password 0000 

2. Druk 1x op knop ”E”  ENTER. 

Nu verschijnt in het display Setup met daaronder Param 

3. Druk op pijlknop “” OMLAAG en daarna op “E” ENTER 

In het display staat nu DEL.: 00 (tijd instelbaar tussen 0 – 60 minuten) 

4. Stel nu met de pijlknoppen de gewenste wachttijd in en druk op enter. 

5. In het display verschijnt nu DATA SAVED, nu op “ESC” drukken om in de meet 

en regelstand terug te keren. 
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7. Montageschema pH-doseerpomp 
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 English Deutsch Francais 

    

1 Starline Pool Control Starline Pool Kontrol Starline Pool Controle 

2 Redox – dosing pump Redox – dosier Pumpe Redox – pompe doseuse 

3 pH – dosing pump pH – dosier Pumpe pH – pompe doseuse 

4 pH - reservoir pH – Behälter pH - réservoir 

5 Redox - reservoir Redox - Behälter Redox – réservoir 

6 Redox suctionpoint Redox Saugpunkt Redox point d’aspiration  

7 pH suctionpoint pH Saugpunkt pH point d’aspiration  

8 pH suction tube pH Saugschlaug pH tuyau d’aspiration 

9 pH venting pH entleuftung pH respiration 

10 Redox suction tube Redox Saugschlaug Redox tayau d’aspiration 

11 Redox venting Redox entleuftung Redox respiration 

12 pH pressure pipe pH Druckleitung pH tuyau de vidange 

13 Redox pressure pipe Redox Druckleitung Redox tuyau de vidange 

14 pH injection point pH Einimpfpunkt pH point d’injection 

15 Redox injection point Redox Einimpfpunkt Redox point d’injection 

16 Redox electrode Redox Elektrode Redox électrode 

17 pH electrode pH Elektrode Ph électrode 

18 Power 230V Spannung 230V Alimentation 230V 

 


