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®GEBRUIKERSHANDLEIDING D50 MENGER 

VOORWAARDEN STROOM VOORZIENING 
• De silo mag niet verder dan 50 mtr van de stroombron / paddenstoel staan. De groep moet vrij zijn 

en er mogen geen andere zware verbruikers op zijn aangesloten. 
• De voedingskabel mag maximaal 50 mtr lang zijn en minimaal 2,5 mm² dik. 

In bedrijfname menger:
1.) Sluit de voedingskabel aan op de voeding contactdoos 1 (min. 2,5 mm²; 16A, 5pol, 6h) of m.b.v. het bijgeleverd 

verloopsnoertje 32 Amp, 5 p, 6h. 
2.) Sluit de waterslang aan op geka koppeling 2 (min.1/2“; min. 2,0 bar). 
3.) Controleer of de stekker 4 van de mengermotor via de veiligheids sluiting 3 is aangesloten op de kast. 
4.) Schakel d.m.v. de hoofdomkeerschakelaar 5 de voeding in en druk op de groene knop 6 om de menger te starten. 

Controleer de draairichting, deze moet rechtsom zijn (met de klok mee). Door het metalen plaatje in de 
omkeerschakelaar 5 te verschuiven kan de schakelaar en daarmee de draairichting worden omgekeerd. 

5.) Open de silo klep zodat er materiaal in de menger komt. 
6.) Regel m.b.v kraan 7 (aan de zijkant van de kast) de waterbehoefte. 
7.) De mengtijd is in de kast in te stellen (voor instructies s.vp. bellen met de Remix service dienst). 
8.) Gebruik de triller alleen als de mortelstroom stagneert. Bij te veel trillen ontmengt de mortel. 

5 Hoofd omkeer 
schakelaar 

6 Aan / uit schakelaar

14 Tuimelschakelaar 
“waterstraat loopt leeg 

/ mengen” 

13 Fase controle 
indicatie 

Contactdoos 
230 Volt / aansluiting 

waterpomp 

Contactdoos 
mengermotor 

Contactdoos Trilmotor 
Alleen gebruiken als de 

mortel stagneert!

1 Aansluiting voeding 
(min 2,5 mm2) 
16A 5pol 6h 

2 Water aansluiting  met 
zeef  min. 1/2“ 

15 Water aftap punt 

Manometer water druk 
Minimaal 2 bar 

3 Veiligheids sluiting 

7 Instelling waterbehoefte 
aan de zijkant van de kast

4 stekker menger motor 

8 Keggensluiting 

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

Het reinigen van de menger:
1.) Sluit bij een draaiende menger de siloklep (e.v.t. de triller uitzetten).  
2.) Stop de menger pas als er schoon water uit komt. 
3.) Haal de stekker uit de veiligheidsluiting 3, zodat de keggensluiting 8 uit de mengpijp verwijderd 

kan worden. 
4.) Verwijder de mengpijp 9 en spuit deze met water schoon. Gebruik tevens een handveger om de 

mengpijp zowel binnen als buiten mortelvrij te maken. 
5.) Trek de „natte“ mengworm 10 uit de „droge“ doseerworm en maak ook deze mortelvrij. 
6.) Reinig de uitloop van de droge kamer 11 met een handveger. Zorg er voor dat er absoluut geen 

water in de droge worm / kamer komt. 
7.) Voordat u de natte mengworm 10 weer in de droge doseerworm 11 steekt, moeten beide delen 

droog en schoon zijn (gebruik e.v.t. een pijpborstel, ronde vijl of staaf wapenings ijzer om de 
holle buis van de droge worm te reinigen). 

8.) 2x / week dient de droge kamer te worden gereinigd. Dit doet u door de mengmotor 12 te 
verwijderen. Verwijder alle mortelresten uit de kamer zodat deze helemaal schoon is, monteer 
de mengmotor zodat deze waterdicht afsluit en de droge doseerworm in de klauw op de motor 
valt.

Werken in de winter: (VOORKOM VORSTSCHADE!) 
Zet de tuimel schakelaar 14 op de besturingkast op de stand „waterstraat loopt leeg“, zodat het water 
uit de waterarmatuur loopt (dit werkt alleen als er spanning op de kast staat). 
Na gebruik van de menger moet de kraan van aftap punt 15 worden open gezet. De toevoer 
waterslang 2 en de wateraansluiting 16 op de mengpijp dienen te worden losgekoppeld. Maak de kast 
100 % watervrij en sla deze daarna vorstvrij op! 

De meest voorkomende storingen (hulp nodig?, bel dan met de Remix service dienst (0599-287188)
 KAAZROO GNIROTS

De menger draait niet. 
Controleer of de 3 fase controle lampjes 13 branden. Zo niet, 
controleer dan de voedingskabel en zekeringen in de meterkast. 
Controleer of de motorstekker in de veiligheids sluiting 3 zit. 

Menger draait, maar stopt na korte 
tijd. 

Controleer de thermische beveiliging van de mengermotor in de 
kast. Dit is een teken dat de menger is vervuild en veel weerstand 
heeft. Maak de gehele menger schoon en neem evt. telefonisch 
contact op met de Remix service dienst. 

Menger draait, maar geeft geen water 
Er zit een knik in de water toevoerslang. De zeef op de water 
ingang 2 of voor het magneet ventiel is verstopt. 
De waterdruk op de bouwplaats dient minimaal 2 bar te zijn. 

Motorplaat

12 menger motor Uitloop

10 Natte mengworm

9 Natte mengpijp 

11 Uitloop droge kamer 
16 Water aansluiting 

mengpijp 
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