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Algemene informatie  

De DMCX is een verdringer pomp die vloeistoffen overbrengt door middel van membraan be-

wegingen die aangedreven worden door perslucht. De behuizing die in contact kan komen 

met de vloeistof is gemaakt van PE geleidend materiaal.  

Voor brandbare vloeistoffen, alsmede voor toepassingen in explosieveilige gebieden mogen 

alleen die pompen met behuizingen en hulpstukken gebruikt worden die vervaardigd zijn uit 

kunststof geleidende materialen. 

Pneumatische membraanpompen van de DMCX serie met de behuizing vervaardigd uit PE ge-

leidend materiaal, voldoen aan deze eis.  

De pomp moet worden geaard. In de zijkant van de behuizing zit een aansluiting om de pomp 

te aarden. Alle andere pomphuis delen zijn verbonden met de zij kamers, daarom is het niet 

noodzakelijk om de onderdelen apart te aarden. Leidingsystemen en aparte verbindingen 

moeten wel afzonderlijk geaard worden. 

Om ontbrandingsgevaar te voorkomen zal er op gelet moeten worden dat er geen stofafzet-

ting op de pomp komt.  

In explosieveilige zones dan repareren als er een grondige inspectie is geweest en alleen met 

het juiste gereedschap.  

De maximale bedrijfstemperatuur voor DMCX pompen is 70°C. 

Product eigenschappen 

NBR Algemene doeleinden, geschikt voor olie, water en hydraulische vloeistof. Niet te gebrui-

ken bij sterke oplosmiddelen zoals, aceton, ozon, chloorhoudende koolwaterstoffen en nitro 

koolwaterstoffen. Bedrijfstemperatuur minimaal –30° tot  maximaal + 90° Celsius.  

EPDM is goed bestand tegen water en chemicaliën. Is slecht resistent tegen olie en  

oplosmiddelen en matig resistent tegen ketonen en alcohol. Bedrijfstemperatuur minimaal –

40° tot maximaal + 120° Celsius.  

PTFE Chemisch vrijwel ongevoelig. Weinig chemicaliën geven een chemische reactie met 

PTFE bijv. gesmolten alkali metalen, gasachtige fluor en sommige fluor chemicaliën waarbij 

gemakkelijk fluor gas vrij komt bij hoge temperaturen. Bedrijfstemperatuur minimaal –37° 

tot maximaal 120° Celsius. 

PE ( polyethyleen) is erg sterk en zeer slijtvast. Neemt weinig vocht op en is bestand tegen 

veel chemicaliën. Alleen sterk oxiderende stoffen zoals salpeterzuur, zwavelzuur (oleum)en 

halogeen kunnen PE beschadigen.  

PE is de concurrent van PP wat vaak gebruikt wordt in de kunststof pompen industrie. Ther-

misch en chemisch gesproken zit er geen verschil tussen PE en PP. Echter de gelijkenis ein-

digt waar het de chemische eigenschappen betreft. Onderzoek wijst uit dat PE 7 x slijtvas-

ter is dan PP en zelfs 1.6 keer hoger dan staal. Het is tevens slijtvaster dan bijvoorbeeld 

gietijzer of aluminium. Deze slijtvastheid speelt een grote rol bij veel toepassingen. Vb Beits 

baden in de galvanische industrie, inktindustrie, kalk slurry bij natte ontzwaveling, keramiek 

en glas industrie 



www.dellmeco-membraanpompen.com/ info@dellmeco-membraanpompen.nl/ 0316-227756 

 Lucht aangedreven membraanpompen voor het lage tot middelgrote 

prestatie bereik. 

 Vervaardigd uit PE geleidend ( AtEx veilig )materiaal op een uiterst gea-

vanceerde CNC machine. 

 Lucht aangedreven , geen elektrische motor of elektrische verbinding. 

 Te gebruiken om water, viskeuze vloeistoffen met vaste delen te verpom-

pen. 

 4 pomp modellen  tot een maximale capaciteit van 10 tot 130 l/min. ( bij 

water van 20 ° Celsius). 

 Leverbaar met cilinder kleppen of kogel kleppen. 

 Membraan in EPDM, NBR of PTFE/EPDM. 

 Viscositeit van 3000 t/m 15000 mPas. 

 Luchtcontrole systeem zonder smering. 

 Veilig in gevaarlijke zones, lucht aangedreven en geeft geen vonken. 

 Droogloop bestendig. 

 Zelfaanzuigend tot 8 meter . 

 Variabele vloeistof stroom, luchttoevoer regelen. 

 Pomp stopt vrijwel direct als de perszijde is afgesloten, indien open loopt 

de pomp weer. 

 Gemakkelijk in onderhoud. 

Functies:  
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Zelf aanzuigend 

De aanzuighoogte bedraagt maximaal 8 meter.  

Alles is gebaseerd op het  

verpompen van water met een temperatuur van 

20° Celsius  

Bij ondergedompelde werking  

Alle pompen zijn dompelaar. De materialen  

moeten wel afgestemd zijn op het te verpompen 

medium. De luchtdemper moet over een aparte 

leiding gaan en deze moet boven het vloeistof  

niveau uitkomen. 

Pomp met voordruk. 

Een methode voor het kompleet ledigen van  

opslagtanks, zuiveringsapparaten of gewoon 

containers. Een optimale voordruk is 0.2-0.3 bar. 
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Hoe selecteer je de juiste pomp 

1) Capaciteit l/min vb. 50 l/min bij 4 bar  

2) Geschatte energie behoefte in volume en druk vb. 0.4 Nm3/min bij 6 bar  

 

Prestatie curve gebaseerd op water bij 20° Celsius  

 

Luchtdruk (bar) 

Luchtverbruik (Nm³/min) 

Aanbevolen inbouw en aansluitingen 

Wij bevelen aan om altijd flexibele slangen te gebruiken, dit om veel trillingen op de leidingen 

te voorkomen.  

Perszijde  

Zuigzijde  

Lucht aansluiting 

Flexibele slang 

Afsluit ventiel 

Druk manometer  

Luchtfilter regelaar  

Naald ventiel Vacuüm meter 

Lucht afsluit ventiel 

Afsluit ventiel 

Flexibele slang 

Flexibele slang 



Technische gegevens 

  DMCX 10 DMCX 20 DMCX 50 DMCX 130 

Maximale capaciteit l/min 10 20 50 130 

Maximale druk ( bar) 7 

Vloeistof aansluiting " 3/8"  1/2" 3/4" 1 1/4" 

Lucht aansluiting " R 1/4" R 1/4" R 1/4" R 1/4" 

Aanzuighoogte  droog ( mWk)     

* Met cilinder kleppen 0.7 2.0 3.5 4.5 

* Met EPDM kogel kleppen  - 0.5 2.0 2.5 

* Met NBR kogel kleppen - 0.5 2.0 2.5 

* Met PTFE kogel kleppen 0.5 0.5 2.0 2.5 

* Met RVS kogel kleppen  0.3 1.0 2.0 2.5 

Aanzuighoogte gevuld ( mWk ) 8.0 8.0 9.0 9.0 

Maximale grote vaste delen 1.4 2.4 7 16 

Max. bedrijfstemperatuur (°C) 70 70 70 70 

Gewicht  (kg) 1.3 2.2 3.2 4.2 

Materiaal pomphuis PE geleidend  

Membraan opties  TFM/PTFE NBR, EPDM of TFM/PTFE 

Klep kogels PTFE/RVS 316 NBR, EPDM, PTFE, RVS 316,  

Klep cilinder  PTFE PE of PTFE  

O-ringen  FEP/FPM NBR, EPDM , FEP/FPM 

Geluidsdruk niveau volgens DIN 45635, deel 24, 

afhankelijk van de productie data.  
 

dB ( A ) aandrijfdruk van 3 bar 68-70 68-70 68-71 69-71 

dB ( A ) aandrijfdruk van 5 bar 71-74 71-73 73-75 71-75 

dB ( A ) aandrijfdruk van 7 bar 71-76 72-75 74-78 73-76 

Maten A B C D E F ØG H I J K L M N 

DMCX 10 137 86 96 113 41 8 15 15 27 NPT 3/8" 93 66 M4 R 1/4” 

DMCX 20 155 124 123 131 53 10 20 19 34 NPT 1/2" 105 115 M6 R 1/4” 

DMCX 50 205 175 168 175 75 10 20 22 48 NPT 3/4" 150 165 M6 R 1/4” 

DMCX 130 269 240 225 225 100 10 20 33 63 NPT 11/4" 205 215 M6 R 1/4” 

Lucht aansluiting  
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PE geleidend  
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DMCX  20  R  T  P 

                             

          Materiaal en soort klep:  E = klep kogel, EPDM 

        N = klep kogel NBR  

        S = klep kogel RVS 316 

        T = klep kogel PTFE 

        P = cilinder klep PE 

        F = cilinder klep PTFE  

 

      Membraan :  E = EPDM 

     N = NBR 

     T = TFM/PTFE  

  Pomphuis : R = PE geleidend  

                      

    Maat, aansluiting (NPT) : 10 = 3/8”, 20 = 1/2” , 50 = 3/4” , 130 = 1 1/4”      

 

   Dellmeco lucht aangedreven dubbele membraanpomp uit de CX serie  

Pomp capaciteit  

model PE geleidend  
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Pomp capaciteit  

Luchtverbruik (Nm³/min) Luchtdruk 7 bar  
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1 mWC = 0.1 bar  
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Onderdelen  

model PE & PTFE  
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Geluidsdempers  

Zuigers/Pistons  

Luchtschuif 

Hard waren  

Klep zittingen  Afdichtingen/O-ringen 

Membranen   Kogel-& cilinder kleppen  

Zijn onderdelen aan vervanging toe, Dellmeco levert onderdelen en revisie kits voor alle membraan pompen in OEM 
kwaliteit. De meest voorkomende onderdelen hebben we op voorraad en kunnen binnen 48 uur geleverd worden. 

Wij hebben onderdelen van de volgende merken Almatec®, ARO®, Blagdon®, Depa®, Graco®, Sandpiper®, Tap-
flo®, Verderair®, Versa-Matic®, Wilden® en Yamada®. 

Dellmeco is het adres wanneer het gaat om het repareren van dubbele membraanpompen en tevens alle toebehoren. 
Met ons team staan we in voor onze kwaliteit en goede service.  


