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Melotte Pumptechnology B.V. is tevens  

producent van Melotte onderwater-

pompen. 

 

Melotte onderwaterpompen worden op 

maat geproduceerd en kenmerken zich 

als betrouwbaar en energiezuinig. 

 

De combinatie van Melotte 

onderwaterpompen met Melotte MPT-

injectiekleppen en bijbehorende Melotte 

pilot-systemen, waarborgen bedrijfs-

zekere installaties. 

 

 

 

De Melotte MPT-injectiekleppen zijn door Melotte 

Pumptechnology B.V. ontworpen en worden in onze 

fabriek te Maastricht geproduceerd. 

 

Deze bestaan uit een eigen vloeistof gestuurd 

drukhandhavingstoestel, dat geschikt is voor “in-line” 

montage bovenop de (Melotte) onderwaterpomp, 

alsook uit een bijbehorend pilot-systeem. 

 

In combinatie met een Melotte onderwaterpomp 

worden deze van speciale bedrijfszekere veerbelaste 

terugslagkleppen voorzien. 

 

 

MPT-injectieklep  
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De Melotte MPT-injectiekleppen zijn 

geschikt om in normale pomprichting 

het water te geleiden alsook om, 

indien gewenst, het water in 

tegengestelde richting in dezelfde 

bron wederom te injecteren. 

In dit laatste geval wordt het water 

door een pomp in een andere bron 

verpompt richting naar en door de 

MPT-injectieklep. 

 

 

 

 

Middels speciaal voorziene geleiding 

wordt het geïnjecteerde water 

benedenwaarts gericht. 

 

 

 

 

MPT-injectieklep  

Beschrijving 

De Melotte MPT-injectiekleppen zijn speciaal ontworpen 

voor drukhandhaving bij koude- en warmteopslag 

projecten. 

 

Hierbij is het van belang dat in het gehele circuit een 

dusdanige voordruk gewaarborgd blijft dat er geen 

ontgassing van de vloeistof kan optreden. 

 

Middels het bijbehorende pilot-systeem wordt de 

systeemdruk constant gehouden op de ingestelde waarde. 

 

Melotte Pumptechnology heeft als ontwerp gekozen voor 

een in-line model voor montage bovenop de 

onderwaterpomp om zodoende de inwendige 

brondiameter te minimaliseren met lagere 

investeringskosten als gevolg. 

Kenmerken 

 Energiezuinig en bedrijfszeker 

 Geheel zinkvrijbronzen / 

roestvaststalen uitvoeringen 

 In combinatie met Melotte 

onderwaterpompen voorzien van 

geintegreerde bedrijfszekere 

terugslagkleppen 

 Geen glijdende (gecoate) onderdelen 

 Traploos groot debietbereik 

 Voorzien van kabeluitsparingen 

 Eenvoudig te onderhouden 

 Nederlands product 
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Voordelen 

 kleinere putkamer diameter 

 Aparte injectieleidingen zijn overbodig 

 Eenvoudigere bronkoppen 

 Lagere  investeringskosten 
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Gecombineerde kwo- met 

sprinklerprojecten 

Regenereren 
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Toelichting 
Iedere injectieklepcurve bestaat uit een curve 

met daarin getekend het verband tussen de 
capaciteit en de optredende weerstand in de 
normale pomprichting (de  rode curve) alsook 

in relatie tot de optredende weerstand bij het 
injecteren in tegengestelde richting (blauwe 
curve) bij volledig geopende MPT-injectieklep 
(geen stuurdruk vanaf het pilot systeem). 

In de hiernaast geplaatste curve van een MPT 
4”-injectieklep geldt b.v. dat bij het verpompen 
van 120m^3/h door de MPT 4”-injectieklep er 
een weerstandsverlies optreedt van ca. 
1,9mwk. 
Indien vanuit een andere bron in deze bron 
geïnjecteerd wordt met 80m^3/h bedraagt de 

injectieweerstand ca. 4,6mwk bij volledig 
geopende injectieklep zonder stuurdruk. 

Curven 
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De uiteindelijke infiltratiecurve is een resultante van de pilotinstellingen, de leidingkarakteristiek e.d. 
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Afmetingen 

TYPE LENGTE  
L – [mm] 

DIAMETER 
ØD – [mm] 

GEWICHT 
[kg] 

MPT 3” 230 185 25 

MPT 4” 335 250 34 

MPT 6” 465 350 69 

 

 

 

 

 

 

 

Melotte MPT-injectiekleppen zijn standaard voorzien 

van 2 aansluitpunten aan de membraanregelkamer.  

Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden het gehele 

injectiesysteem op een eenvoudige wijze te allen tijde 

te ontluchten. 

Het betreft 2x een G1/8”-buitendraad aansluiting welke 

wij eventueel kunnen voorzien van een verloop naar 

G1/4”-binnendraad. 

TYPE FLENS 
AANSLUITING 

AFMETINGEN 
[mm] 

OPMERKING 

MPT 3” NW80 Ø200x160 
8x tapgat M16 

Alternatief 
G3”-BSP inw 

MPT 4” NW100 Ø220x180 
8x18 

 

MPT 6” NW125 Ø250x210 
8x18 

 

 
   Note: de lengtemaat L is exclusief opties (koppel- 

             flenzen ed.); de onderzijde van de  

             MPT-injectieklep is geschikt voor opbouw op de 
             Melotte onderwaterpompen 

Materialen 

Melotte MPT-injectiekleppen worden 

opgebouwd uit geheel zinkvrijbronzen / 

roestvaststalen delen. 

Hierdoor worden de corrosiewerende 

eigenschappen maximaal gegarandeerd. 

Er worden geen gecoate of beklede 

onderdelen toegepast. 
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Pilot-systeem type VARIABEL / Werking 

Regelventiel in gesloten toestand 
Indien een energieopslagsysteem niet in 
bedrijf is zijn de regelventielen in gesloten 
toestand. Indien het energieopslag systeem 
draait, bevindt de Melotte MPT-injectieklep 
op de betreffende onttrekkingspomp zich 
eveneens in gesloten toestand.   

Deze toestand wordt bereikt door de 
systeemdruk af te sluiten van het membraan 
van het pilotventiel indien het 3/2 
magneetventiel (5) in Normally Closed (NC) 
stand staat. Hierdoor is de druk in de 

regelkamer (4.2) van de MPT-injectieklep  
(4) gelijk aan de systeemdruk in de  

persbuis. Omdat het effectieve oppervlak 
van het membraan (4.1) van de regelkamer 
(4.2) groter is dan het oppervlak van de 
klepafsluiting zal de MPT-injectieklep sluiten. 

 

Regelventiel in regelende toestand 
Indien een energieopslagsysteem draait 
bevindt de MPT-injectieklep (4), in de bron 
waarin geïnjecteerd wordt, zich in de 
regelende toestand.  
De MPT-injectieklep werkt als 
drukhandhavingsventiel. 

Het 3/2 magneetventiel (5) is in de bediende 
regelende toestand geopend vanaf de 
systeemdruk naar het membraan van het 
pilotventiel (3).  
In de ruimte na de fijnstelschroef (3.2) 
ontstaat nu een partiële druk, die via de 
stuurleiding (8) de regelkamer (4.2) van de 

MPT-injectieklep bereikt en zodoende de 
klep van de MPT-injectieklep gecontroleerd 

opent. 
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1- kogelkraan 
2- Y-filter 
3- Pilotventiel 

3.1 hoofdstelschroef 
3.2 fijnstelschroef 

4- MPT-injectieklep 
4.1- membraan 
4.2- regelkamer 
4.3- terugslagklep onderwaterpomp 

5-   magneetventiel 
6-   smoorventiel 
7-   persbuisaansluiting 
8-   stuurleiding 
9-   overstortleiding 
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