
Verkorte gebruiksaanwijzing DP3000 
 

Type SMF-115: DP3000 Kalibratie 

Doseerpomp aanzetten, info verschijnt op het display 

Druk op OK tot MENU op display verschijnt 

Met + knop naar CALIB 

Druk op OK point 1 (PH-7) verschijnt 

Sensor reinigen met demiwater, droogmaken en in PH-7 plaatsen 

Wacht tot waarde stabiel is 

Instellen met +/- knoppen naar waarde 6.88 

Druk op OK point 2 (PH-4) verschijnt 

Sensor reinigen met demiwater, droogmaken en in PH-4 plaatsen 

Wacht tot waarde stabiel is 

Instellen met +/- knoppen naar waarde 4.00 

Druk op OK 

Druk op ESC 

 

Type SMF-115: DP3000 Waarde instellen 

Doseerpomp aanzetten, info verschijnt op het display 

Druk op OK -> SET POINT knippert -> druk op OK 

Waarde met  +/- knoppen instellen 

Druk op OK om te bevestigen 

Richting van schakeling aangeven met +/- knoppen keuze maken uit           of 

          = De waarde hoger houden dan het zojuist ingestelde SET POINT 

          = De waarde lager houden dan het zojuist ingestelde SET POINT 

Druk op OK om te bevestigen 

Dosering van pompen aangeven met +/- knoppen -> keuze maken uit PROPORTIONAL of ON-OFF 

PROP. (PROPORTIONAL) = In deze modus wordt er een waarde bepaald aan de hand van de eerder gemaakte 

keuze over de richting van de bewaking. Vanaf deze waarde en hoger of lager zal de pomp geproportioneerd 

impulsen geven om het SETPOINT te bereiken. De waarde dient bepaald te worden met de +/- knoppen aan de 

hand van de tabel in de Engelse gebruiksaanwijzing.  

Druk op OK om te bevestigen, en op ESC om af te sluiten 

ON-OFF = In deze modus werkt de pomp op 0 tot 100% van zijn kunnen in het geval van over- of         

onderschrijding van het SETPOINT. Dit percentage dient bepaald te worden met de +/- knoppen aan de hand 

van de tabel in de Engelse gebruiksaanwijzing. 

Druk op OK om te bevestigen, en op ESC om af te sluiten 

 



Verkorte gebruiksaanwijzing DP3000 
 

Type SMF-115: DP3000 Resetprocedure 

De doseerpomp is uitgerust met twee resetprocedures, een gedeeltelijke reset en een volledige reset. Deze 

twee opties kunnen ten allen tijden uitgevoerd worden wanneer er een aantal of alle kalibratieparameters 

gereset dienen te worden. 

Gedeeltelijke reset 

Schakel de doseerpomp uit en vervolgens weer aan  

Druk op OK, het SETPOINT menu verschijnt nu 

Druk vervolgens tegelijkertijd op de – knop en de + knop  

Op het display verschijnt nu RESET 

Druk tweemaal op de – knop en vervolgens op de knop met de naar rechts wijzende pijl  

Op het display verschijnt nu SELECT 

De gedeeltelijke reset is nu succesvol uitgevoerd 

Volledige reset 

Schakel de doseerpomp uit en vervolgens weer aan 

Druk op OK, het SETPOINT menu verschijnt nu 

Druk vervolgens tegelijkertijd op de – knop en de + knop  

Op het display verschijnt nu RESET 

Druk tweemaal op de + knop en vervolgens op de knop met de naar rechts wijzende pijl  

Op het display verschijnt nu SELECT 

De volledige reset is succesvol uitgevoerd 

BELANGRIJK: Nadat de doseerpomp is uitgeschakeld en vervolgens wordt ingeschakeld dient binnen 15 

seconden de resetprocedure voltooid te zijn. Indien dit niet het geval is dient de doseerpomp opnieuw uit- 

en ingeschakeld te worden. 

 


