
Microdos - Dosing Systems - Pomp Serie MP1S / 
MP1-SPEEDY (Installation and maintenance 
instructions) 

Microdos - Dosing Systems - Pomp Serie MP1S / 
MP1-SPEEDY (installatie- en onderhoud) 
Warnings 

Waarschuwing 

Please read carefully the instructions given below, as they supply you with all the needed 
information, necessary for installation, use and maintenance.  

Lees aandachtig onderstaande instructies. Deze instructies bevatten informatie die u nodig 
heeft voor de installatie, het gebruik en onderhoud van het product. 

 Once you receive the pump check out for the pump integrity and all of its 
components, in case of any anomalies, please consult a skilled staff before making 
any operation.  

 Zodra u de pomp heeft ontvangen, controleer meteen of de pomp werkt en of de 
pomp alle onderdelen bevat. Indien een probleem zich voordoet, neem dan contact 
op met een bevoegd technicus vooraleer u zelf actie onderneemt. 

 This manual has to be preserved with care in order to be consulted as needed. 

 Bewaar deze handleiding goed zodat u hem kunt raadplegen indien nodig. 

 Before installing the pump make sure that the electrical data reported on the pumps' 
label correspond to those of your electrical plant. 

 Vooraleer u de pomp installeert, controleer of de elektronische gegevens die u ziet 
op het etiket van de pomp overeenkomen met de gegevens van uw elektronische 
installatie. 

 Do not operate on the pump with wet hands or feet. 

 Raak de pomp niet aan wanneer uw handen of voeten nat zijn. 

 Do not leave the equipment exposed to the action of atmospheric agents. 

 Hou het apparaat buiten het bereik van onbevoegden.  

 The equipment has to be operated by skilled persons. 

 Het apparaat mag enkel bediend worden door bevoegde personen. 

 In case of an improper functioning of the pump switch off and contact our technical 
assistance for any reparation request. 

 Indien de pomp niet naar behoren functioneert, zet de pomp af en contacteer onze 
dienst na verkoop om een herstelaanvraag in te dienen. 



 For a correct functioning it is necessary to use original spare parts and original 
MICRODOS accessories.  

 Om te verzekeren dat de pomp optimaal werkt, is het aangeraden om enkel originele 
reserveonderdelen en toebehoren van MICRODOS te gebruiken. 

 MICRODOS declines whatever responsibility in reference to break down due to 
tampering or the use of not original spare parts and accessories. 

 MICRODOS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet gebruiken van 
originele MICRODOS-vervangonderdelen en -toebehoren. 

The usage room temperature can't over take 45° C. The minimum temperature depends on 
the chemical that must remain in the liquid state. 

De omgevingstemperatuur mag niet meer dan 45°C bedragen. De minimumtemperatuur 
wordt bepaald door de vloeistof, deze moet steeds vloeibaar zijn. 

Design standard 

Normen en referenties 

Our pumps are built accordingly to the current general standards endowed with CE mark in 
conformity with the following European directives:  

Onze pompen zijn conform de Europese richtlijnen.  

 2004/08/CE regarding "electromagnetic compatibilities" 

 2004/08/CE “Elektromagnetische compatibiliteit” 

 2006/95/CE regarding "low voltages" 

 2006/95/CE “Lage spanning” 

Granted this we think that in order to obtain a high trustworthiness and a lasting functioning 
of the pump it is necessary to follow with attention our manual particularly in reference to 
the maintenance.  

Om een optimale werking te verzekeren, is het belangrijk dat u steeds deze handleiding 
volgt. 

MICRODOS declines all responsibility in reference to any intervention on the 
equipment from a non skilled staff.  

MICRODOS is niet aansprakelijk voor elke actie uitgevoerd door onbevoegden.  

  



Standard Supplied Accessories 

Standaard bijgeleverd toebehoren 

Foot valve 

Voetventiel 

Injection valve 

Injectieklep 

2m PVC suction hose 

2 meter zuigleiding (PVC) 

2m PE delivery hose 

2 meter persleiding (PE) 

Probe Holder* 

Sondehouder* 

Buffer solution* 

Bufferoplossing* 

Measuring probe* 

Meetpen* 

Probe loading collier* 

Aanboorzadel* 

*Upon request 

*Op verzoek 

  



Dosing Chemical MP1S_PH / MP1-SPEEDY_PH 

Chemicaliën doseren MP1S_PH / MP1-SPEEDY_PH 

This pump was designed to inject an acid solution for correcting the pH. 

Deze doseringspomp werd ontwikkeld om een zure oplossing toe te voegen om op die 
manier de pH-waarde te verlagen. 

The nature of the peristaltic hose and other components constituting the hydraulics are 
planned to dose sulphuric acid (H2SO4). All other products, such as hydrochloric acid for 
example, are banned from use because they can damage the pump. No guarantee can be 
provided on a pump containing a differing product from sulphuric acid. 

De peristaltische slang en andere onderdelen die de hydraulica aanvoeren, zijn ontworpen 
om zwavelzuur de doseren (H2SO4). Alle andere producten, zoals zoutzuur, mogen niet 
gebruikt worden omdat deze de pomp kunnen beschadigen. Wij kunnen geen garantie 
verlenen voor pompen die een ander product dan zwavelzuur bevatten. 

Operation Principle 

Werkingsprincipe 

The functioning principle of the peristaltic pump is based on the pressure and release of the 
hose (A) by the roller holder (C), which is moved by the motor. The double action of pressure 
and release of the hose generates a suction force along the hose that sucks the chemical and 
pushes it to the output. The flow depends on the speedy of rotation of the motor and on the 
diameter of the hose. 

Deze pomp gebruikt het werkingsprincipe van een peristaltische pomp: een slang (A) die 
gemonteerd is op een slanghouder (C), drukt een peristaltische slang plat langs de wand. 
Doordat deze plat gedrukt wordt, ontstaat er druk waardoor de vloeistof door de pompbuis 
opgezogen wordt. Op het ogenblik dat de eerste slang zich losmaakt van de peristaltische 
slang, wordt er een tweede slang platgedrukt. Hierdoor wordt de vloeistof die net door de 
pompbuis werd opgezogen teruggedrongen. 

Installation 

Installatie 

General rules 

Algemene regels 

Install the pump:  

Installeer de pomp als volgt: 

 On the pump shelf so that the pump head stays always in vertical position +/- 15°. 

 De pompkast moet verticaal geïnstalleerd worden +/- 15°. 



 At a suitable height above the chemical up to a maximum height of 1.5 meters. If it's 
necessary to install the pump under the level of the chemical, you need to use an 
injection valve or an anti-siphon valve. 

 Installeer het toestel maximum 1,5 meter boven het chemische product. Indien het 
nodig is om de pomp te installeren onder het niveau van het chemische product, 
moet u een injectieklep of een anti-sifonklep gebruiken. 

 Do not install the pump over the tank in presence of liquids that emanate fumes 
unless it is hermetically closed. 

 Installeer deze pomp niet vlak boven het reservoir om te voorkomen dat er geen 
zuurdampen ontstaan.  

 At maximum temperature of 45°C, in a ventilated place and easily accessible by an 
operator for periodical maintenance. 

 Installeer de pomp in een ruimte waar de temperatuur maximum 45°C bedraagt. De 
pomp moet in een geventileerde ruimte geïnstalleerd worden. Let er ook op dat de 
pomp makkelijk bereikbaar is zodat men er makkelijk aankan wanneer u beroep doet 
op onze dienst na verkoop. 

Electrical connection 

Stroomaansluiting 

- Power supply 

- Voeding 

- Dosing pump 

- Doseringspomp 

- Circulation pump 

- Circulatiepomp 

- Recirculation pump control 

- Recirculatiepomp controle 

ATTENTION! The pump should inject when water flows through the pipe. 

AANDACHT! Steek de pomp alleen in wanneer er water door de leiding stroomt. 

Verify that pump's label values are compatible with main power supply. 

Controleer dat de waarden die op het etiket van de pomp staan overeenkomen met de 
waarden van de hoofdvoeding. 

To avoid damages to the circuit board do not install the power supply of the pump directly in 
parallel with filtration pump power supply but use a relay. The pump is switched on when the 
display is lit. 

Om schade aan de pomp te voorkomen, raden wij aan de voeding van de pomp niet parallel 
met de voeding van filtratiepomp te installeren. Maak gebruik van een relais. Wanneer de 
display oplicht, is de pomp opgestart. 



Hydraulic connection 

Hydraulische aansluiting 

Foot filter 

Aanzuigfilter 

Connect the suction tube (PVC soft crystal) to the foot filter that is supplied, having care to 
insert in the hose, first the nut then the hose guard and finally the hose connection, this last 
one inside the hose until the end. The level probe (optional) has to be connected to the filter 
through the support that is supplied.  

Verbind de zuigslang (PVC zachte kristal) met de bijgeleverde aanzuigfilter. Bevestig de 
wartel aan de slang, vervolgens de ring en als laatste de slangverbinding. Schroef de wartel 
vast, positioneer de aanzuigfilter achter de bus die het chemische product bevat dat 
gedoseerd moet worden. Indien u gebruik maakt van een niveausonde, moet u deze 
verbinden met de filter door gebruik te maken van bijgeleverde beugel. 

Suction: Connect the suction hose (b) to the suction nipple (a). Tighten nut (c). 

Aanzuiging: Verbind de zuigslang (b) met het aansluitingsstuk voor aanzuiging (a). Schroef 
de wartel vast (c). 

Delivery: Connect the delivery hose (e) to the delivery nipple (d). Tighten nut (f). 

Terugdringing: Verbind de terugdringingsslang (e) met het aansluitingsstuk voor 
terugdringing (d). Schroef de wartel vast (f). 

Injection valve: The connection of the pump to the plan has to be always done by the 
provided injection valve. After having applied to the tube of the plant a 1/2" Gf nipple in the 
point of the injection of the chemical, put some teflon around the threading of the injection 
valve and screw it in the tube. Unscrew the nut and purge the delivery Polyethylene hose 
through it, then the hose guard and finally push the hose into the conic connection to the 
delivery nipple of the pump (the delivery nipple D) following the same instruction of the 
suction part.  

Injectieklep: Gebruik altijd de bijgeleverde injectieklep om de doseringspomp met de 
leiding te verbinden. Bepaal waar u op de leiding het beste het doseringsproduct aansluit. 
Installeer het aanboorzadel, maak vervolgens een gaatje in de leiding. Schroef de injectieklep 
met teflon vast op het aanboordzadel. Schroef de wartel los. Bevestig de wartel aan de slang, 
vervolgens de ring en als laatste de slangverbinding. Zorg dat de wartel goed vastgeschroefd 
is. Verbind het andere uiteinde van de buis met persgedeelte (aansluitingsstuk voor 
terugdringing D). Pas hiervoor dezelfde stappen toe die u heeft gevolgd bij ‘aanzuiging’. 

ATTENTION! 

AANDACHT! 

Before any kind of operation on the pump it is necessary to read with attention the Safety 
toxicological data sheets of the dosed chemical with the purpose to define the behaviours 
and the safety devices that must be followed. 



Vooraleer u de doseringspomp gebruikt, moet u eerst de fiche met toxicologische gegevens 
aandachtig lezen. Om vast te stellen hoe u met de pomp moet omgaan en welke 
veiligheidstoestellen u dient te gebruiken. 

Periodic Maintenance 

Periodiek onderhoud 

General maintenance comments 

Onderhoud algemeen 

Regular maintenance is essential if the pump has to give good service over a long period. 
The following advice should be strictly followed: 

Het is belangrijk dat u de pomp regelmatig onderhoud om ervoor te zorgen dat de pomp 
goed werkt en lang meegaat. U dient onderstaande instructies strikt op te volgen. 

Check the chemical tank level 

Controleer het niveau van de bus waarin het chemische 
product zit. 

1 time a week 

1 keer per week 

Check the presence of some impurity in the suction  
and delivery hoses 

Controleer of de zuig- en terugdringingsslangen 
onzuiverheden bevatten 

1 time a week 

1 keer per week 

Check the state of the filter 

Controleer de status van de filter 

1 time a week 

1 keer per week 

Check the pH and Chlorine in the swimming pool using 
the test tables kit 

Controleer het ph- en chloorgehalte van het 
zwembadwater met behulp van teststrips 

1 time a week 

1 keer per week 

Calibrate the pump 

Kalibreer de pomp 

1 time every 3 months or in case of 
measure drift 

1 keer om de 3 maanden of indien 
de pomp afwijkt van zijn normale 
werking 

Replace the peristaltic hose 

Vervang de peristaltische slang 

1 time every year 

1 keer per jaar 

Pump storage 

Opberging pomp 

When you want to store the pump (in winter for example) you have to protect the peristaltic 
hose. It is recommended to dose clean water to avoid the chemical attack of the hose when 
the pump is stored. (Positionner le porte-galet tel qu'indiqué sur la figure, en compression 
sur le refoulement et non sur le côté aspiration de la pompe  doseuse). 



Als u de pomp wilt opbergen (bijvoorbeeld tijdens de winter), is het belangrijk dat u de 
peristaltische slang goed beschermd. Het is aangeraden om de pomp met proper water te 
laten draaien zodat alle zuurrestanten de pomp verlaten. Op die manier kunnen de zuren de 
pomp niet beschadigen tijdens de periode waarin u de pomp niet gebruikt. (Plaats de 
slanghouder zoals aangegeven op de afbeelding, waarbij de terugdringingskant 
samengedrukt wordt en niet de zuigkant van de doseringspomp.) 

Replacing worn parts 

Versleten onderdelen vervangen 

Before any kind of operation on the pump disconnect if from the power supply! 

Vooraleer u een onderdeel vervangt, dient u ervoor te zorgen dat de pomp niet met de 
voeding verboden is! 

The peristaltic hose is a replacing worn part and it has to be replaced after minimum 1 year. 
Te measuring probe is regarded as a replacing worn part too in fact it undergoes a natural 
aging depending on its use, therefore it does not fall under warranty. 

De peristaltische slang is een onderdeel dat kan verslijten en dient na minimum 1 jaar 
vervangen te worden. De meetpen is ook een onderdeel dat kan verslijten. Dit onderdeel 
verslijt na verloop van tijd, afhankelijk van het gebruik. Vandaar valt dit onderdeel ook niet 
onder garantie. 

Hose replacement 

Slang vervangen 

Remove the transparent cover unscrewing the two screws of the frontal cover. Take off the 
old hose completely releasing the left connecter, turning the roller holder in the direction of 
the circular arrow so that the hose is freed up to the right connector.  

Verwijder het transparante deksel door de twee schroeven los te schroeven. Verwijder de 
oude slang door het linkse koppelstuk los te maken. Draai de slanghouder in de richting van 
de pijl tot aan het rechtste koppelstuk om zo de peristaltische slang te kunnen losmaken. 

Insert the left connector into the relative housing and verify that the round part of it will take 
his position towards the back of the pump. Turn clockwise the roller holder so that the hose 
will take is natural position in the pump head. 

Plaats het linkse koppelstuk van de nieuwe peristaltische slang in de gleuf en controleer of 
het ronde stuk naar binnen gericht is. Draai de slanghouder met de klok mee zodat de slang 
zijn natuurlijke positie aanneemt. 

Electrode cleaning 

Meetpen schoonmaken 

Dip the electrode into an acid solution, like vinegar (max. 2% acid 98% water). Wait five 
minutes and rinse it with water. It is advisable to not leave the electrode dry; if it is stored for 
a long time it must be covered with the plastic cap appositely filled with water to keep it with 
its tip wet.  



Plaats de meetpen in een zuuroplossing, zoals azijn (max. 2% zuur, 98% water). Wacht 5 
minuten en spoel met water. Het is aangeraden om niet zonder bescherming te bewaren. Als 
u het lange tijd bewaart, moet u het bedekken met het plastiek kapje, dit moet gevuld zijn 
met kraantjeswater zodat de top vochtig blijft.  

Dimensions MP1S 

Afmetingen MP1S 

Dimensions MP1 Speedy 

Afmetingen MP1 Speedy 

Series MP1-S Exploded View 

Opbouwtekening MP1-S serie 

Nummer Beschrijving Code 

1 Cover 00.010.200 

2 ME1 Box 00.010.102 

3 MP1peristaltic pump - 230 Vac 

MP1 peristaltische pomp - 230 Vac 

-- 

4 ME1S/MP1S-pH polycarbonate 

ME1S/MP1S-pH polycarbonaat 

ME1S/MP1S-Rx polycarbonate 

ME1S/MP1S-Rx polycarbonaat 

00.006.201 

00.006.206 

5 Personalisation polycarbonate 

Personalisatie polycarbonaat 

-- 

6 BNC 11.050.002 

7 PG7 cable clamp 

PG7 kabelklem 

00.050.000 

8 MP1S-pH circuit 

MP1S-Rx circuit 

00.001.603 

00.001.605 

9 Inox 2,9x13 TC + screw 

Inox 2,9x13 TC + schroef 

00.030.004 

10 OR 170x2 NBR 00.027.008 

11 OR 3,68x1,78 NBR 00.027.001 



12 Inox 3,5x19 TC + screw 

Inox 3,5x19 TC + schroef 

00.030.000 

13 Pump's bracket 

Pompklep 

00.010.800 

Series MP1 Speedy Exploded View 

Opbouwtekening MP1 Speedy serie 

Nummer Beschrijving Code 

1 ME2 Cover  00.010.201 

2 MP2 S pH circuit 

MP2 S Rx circuit 

00.001.608 

00.001.610 

3 ME2 box 00.010.112 

4 

5 

ME2-pH polycarbonaat 

ME2-pH polycarbonaat 

ME2-buttons polycarbonaat 

00.006.207 

00.006.208 

00.006.209 

6 MP1 peristaltic pump - 230 Vac 

MP1 peristaltische pomp- 230 Vac 

-- 

7 - - 

8 BNC base + cables 

BNC basis + kabels 

11.050.002 

9 PG7 cable clamp 

PG7 kabelklem 

PG7 nut 

PG7 wartel 

00.50.000 

00.050.003 

10 Plane OR ME2 

Vlak OR ME2 

00.027.014 

11 Inox 3.5x19 TC+ selfthr. Screw 

Inox 3.5x19 TC+ schroef 

00.030.000 

12 Pump support 

Pompsteun 

00.010.800 

 



Series MP1 Exploded View 

Opbouwtekening MP1 serie 

Nummer Beschrijving Code 

1 Motor 230 Vac -- 

2 Peristaltic head 

Peristaltische kop 

11.010.000 

3 Complete roller holder 

Volledige slanghouder 

11.010.400 

4 Peristaltic hose 

Peristaltische slang 

11.005.000 

4+7 Complete peristaltic hose 

Volledige peristaltische slang 

11.005.001 

5 Peristaltic pump head cover 

Deksel peristaltische pomp 

11.010.300 

6 M 3x8 screw 

M 3x8 schroef 

11.034.000 

7 Nipple 

Paspijp 

11.014.000 

8 M 3x16 screw 

M 3x16 schroef 

11.034.001 

 


