
handelsmerk

®BEDIENINGS HANDLEIDING 230 V 
DOORSTROOMMENGER 

VOORWAARDEN STROOM VOORZIENING 
• De silo mag niet verder dan 20 mtr van de stroombron staan. De groep moet vrij zijn 

en er mogen geen andere zware verbruikers als waterkokers, elektrische 
verwarming enz op zijn aangesloten. 

• De voedingskabel mag maximaal 20 mtr lang zijn en minimaal 2,5 mm² dik. 

In bedrijfname:
1.) Sluit de voedingskabel aan op stekkerdoos 1 (min. 2,5 mm²; max lengte 20 mtr) 
2.) Sluit de waterslang aan op de geka koppeling 2 (min. ½“; min. 2,0 bar). Hierin bevindt 

zich een zeef. Controleer deze op vervuiling voordat u de slang aankoppelt. 
3.) Sluit de mengermotor aan op contactdoos 3 . 
4.) Schakel de hoofdschakelaar 4 in en druk op de groene knop 5 . 
5.) Open nu pas de siloklep zodat er mortel in de menger komt. 
6.)  Stel met doseerkraan 6 de juiste hoeveelheid water in.
7.) Stel benodigde hoeveelheid mortel in met draai knop 7 
8.) Door op de rode knop 5 te drukken schakel je menger uit. 

4 Hoofdschakelaar

5 Aan / uit schakelaar

7 Instelling Mengtijd

Zekering stuurstroom 
0,5  Amp 2 Wateraansluiting 

met zeef. min. 2 bar 

Water spoelslang

Waterdruk  
min 2 bar

13 Aftapkraan 

6 Instelling 
waterdosering

Contactdoos 
trilmotor 

3 Contactdoos 
mengermotor

1 Aansluiting 
voedingskabel 

13 Aftapkraan 

13 Aftapkraan 

Gereedschap t.b.v. los / 
vastdraaien ringmoeren 

Ringmoeren 

8 Keggen t.b.v. bevestigen 
van de mengmotor 

14 Kijkglas / zeefje 



Langere stilstand van de menger:
Bij warm weer (> 20 °C) en langere stilstand van de menger (langer dan 30 min), dient de 
menger te worden gereinigd (zie hiervoor hoofdstuk reinigen).

Het reinigen van de menger:
1.) De silo klep bij een draaiende menger sluiten!  
2.) De menger laten lopen totdat er schoon water uitkomt. 
3.) Haal de voedingskabel uit de contactdoos 1 (maak de menger spanningsvrij). 
4.) Verwijder de mengpijp handmatig door deze links om uit de bajonet sluiting te draaien 

(gebruik geen hamer). Spuit de mengpijp met water schoon. Gebruik hierbij tevens een 
handveger en spatel. 

5.) Haal de natte mengworm 8 uit de droge doseerworm 9 en reinig deze. 
6.) Druk de afdichtingsdop 10 op de mengeruitloop 11, zodat geen water in de doseerworm 

kan komen. Reinig nu de mengeruitloop 11 rondom. 
7.) Voordat de natte mengworm terug in de doseerworm wordt gestoken, moet eerst de 

holle ruimte van de doseerworm 9 met de pijpborstel worden gereinigd. 
8.) 2x  per week dient de droge kamer te worden gereinigd. Door de keggen 8 voorzichtig 

uit de houders te slaan, kan men de menger motor verwijderen en de kamer schoon 
maken. 

Gebruik in de winter:
Om te voorkomen dat er vorstschade aan het water armatuur ontstaat, dient men in de winter de 
menger watervrij te maken. Watervrij maken doe je door de water toevoerslang 2 los te 
koppelen en de beide aftapkranen 13 open te zetten. Let op! Vorstschade wordt door berekend. 
Storingen:

 kaazroO gnirotS

De menger loopt niet Controleer de zekeringen in de meterkast en de voedingskabel op 
breuk. 

De menger loopt, maar schakelt 
na korte tijd uit. 

De voedingskabel controleren (min 2,5 mm² dik en 20 mtr lang), 
controleer of de groep niet overbelast is ( haal alle zware 
verbruikers als waterkoker en electrische verwarming van de 
groep).  Zet de hoofdschakelaar uit (resetten). 

De machine loopt, maar doseert 
geen water. 

Een knik in de waterslang, het zeefje in 2 is verstopt, het zeefje in 
het kijkglaasje 14 is verstopt 

8 Natte mengerworm 9 Droge doseerworm

11 Mengeruitloop 

12 Pijpborstel t.b.v. het 
reinigen van de doseerworm
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