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BWT staat voor Best Water  
Technology en daar is geen woord 
van gelogen. In Europa zijn we de 
absolute marktleider op het vlak 
van waterbehandeling. 

BWT heeft al meer dan 45 jaar  
solide ervaring in België. Door 
onze kennis en vakmanschap 
kunnen we u steeds de ideale 
oplossing voorstellen voor uw 
watertoepassingen. 

BWT is uw aangewezen partner 
voor waterbehandeling. Niet al-
leen voor alle gezinnen. Maar ook 
voor kantoorgebouwen, scholen, 
ziekenhuizen, rust- en verzorgings-
tehuizen, enz. Onze systemen 
en toestellen staan garant voor 
toptechnologie.

BWT België telt momenteel een 
vijftigtal medewerkers die een  
uitgebreid gamma aanbieden voor 
private, publieke en industriële 
toepassingen. We garanderen u 
een feilloze service voor, tijdens 
en na de verkoop.  

Daarom werken we uitsluitend met 
professionele installateurs. Zo bent 
u zeker van een snelle, makkelijke 
en vakkundige installatie. 

Er is altijd een BWT-oplossing voor 
elk waterprobleem. 

Dominique Boucly
General Manager

Tel. Centrale: +32/2 758 03 10

Industrial Department Manager
Performance Chemicals &  
Commercial Technology
Koen Gewillig
+32/16 60 77 71
koen.gewillig@bwt.be

Product Manager  
Commercial Technology
Erik De Winter
+32/2 758 03 28
erik.dewinter@bwt.be

Om de commerciële vertegen-
woordiger voor uw regio te ken-
nen, kan u contact opnemen met 
bovenvermelde personen.

Geen verwaterde oplossingen,  
maar zuivere knowhow
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BWT biedt u oplossingen op maat!

Wanneer leidingwater een zuiveringsstation verlaat, is dit water vrij van elke onzuiverheid. Maar aangezien het water verschillende 
kilometers	aflegt	door	het	distributienet,	is	het	onvermijdelijk	dat	er	zich	in	het	water	zanddeeltjes,	roestschilfers	en	soldeerres-
ten opstapelen.

Het	verwijderen	van	zichtbare	zwevende	deeltjes	(gedefinieerd	door	de	DIN	tussen	80	en	120	μm)	vormt	een	belangrijk	onder-
deel van waterbehandeling en is uit technische én hygiënische overwegingen noodzakelijk.

Appendages	en	toestellen	reageren	gevoelig	op	onzuiverheden	in	het	water.	Als	deze	niet	worden	verwijderd,	zijn	storingen	
en verhoogde onderhoudskosten het logische gevolg. Daar waar vuildeeltjes zich opstapelen in een installatie, zal zich typisch 
ook	een	biofilm	ontwikkelen.	Tenslotte	moet	men	kiezen	voor	een	automatisch	spoelsysteem,	indien	men	vermoedt	dat	er	geen	
regelmatige	controle	zal	gebeuren.	Een	niet	gespoelde	filter	is	namelijk	opnieuw	een	broeihaard	voor	bacteriën.	

Behalve	de	zeeffilters	voor	leidingwater,	biedt	BWT	ook	zak-	en	zandfilters	voor	putwater,	opppervlakte-	en	regenwater	aan.

Om uw installaties te beschermen tegen vuildeeltjes 
Filtratie



Filtratie | drinkwaterbehandeling

Infinity	A
Automatische	terugspoelfilter	op	tijd

Infinity	AP
Automatische	terugspoelfilter	 
op drukverschil met tijdvoorrang

•	 Groot	filtratieoppervlak	en	drukbestendig	tot	16	bar

• Filtratieproces zonder onderbreking tijdens terugspoeling

•	 Aansluitstuk	3/4’’-	4/4’’-	5/4’’	apart	bij	te	bestellen

•	 Aansluitstuk	6/4’’-	2’’	inbegrepen	(Combi	=	met	drukregelaar	en	terugslagklep)

Omschrijving Aansluiting Debiet bij ∆p 
= 0,2 bar Code Infinity A Code 

Infinity AP

Infinity 3/4’’ 3,5 m3/h BH10194 BH10258

4/4’’ 4,5 m3/h

5/4’’ 5 m3/h

Infinity 6/4’ 9 m3/h B10340 B10350

Infinity 2’’ 11 m3/h B10341 B10351

Infinity	Combi 6/4’’ 9 m3/h B10345 B10355

Infinity	Combi 2’’ 11 m3/h B10346 B10356

Infinity A - AP 3/4" 4/4’’ 5/4’’ 6/4" 2’’

Nominale aansluitingsdiameter DN 20 25 32 40 50

Filtratiezuiverheid µm 90  
(optie	30	en	200)

90 (optie 30 
en	200)

Nominale	druk	(PN) bar 16 16

Bedrijfsdruk	min./max. bar 2,5  tijdens de  
spoeling /16

2,5 tijdens de 
spoeling/16

Watertemperatuur	min./max. °C 5/30 5/30

Omgevingstemperatuur	min./max. °C 5/40 5/40

Aansluiting	op	het	stroomnet 
(transfo	24V	) V/Hz 230/50 230/50

Elektrisch verbruik bij terugspoeling W 8 8

Tegenspoeldebiet m3/h 3,5 3,5

Rioolaansluiting, min. DN 50 50

Waterverbruik voor de spoeling l +/- 10 +/- 10 

Potentiaalvrij	contact,	 
voor	GBS	(alleen	op	Infinity	AP) V/A max.	24V/1A	 max.	24V/1A	

Totale	hoogte	«A» mm 460 550

Hoogte	«B» mm 315 315

Hoogte	«C» mm 295 295

Minimum afstand tussen midden van 
de	buis	tot	vloer	«D» mm 670 670

Toepassing
De	Infinity	filters	dienen	voor	de	filtratie	van	leidingwater.		Ze	beschermen	de	water-
leidingen en de aangesloten toestellen tegen storingen en corrosie door roestdeeltjes, 
spaanders, zandkorrels, kemp, enz.

3/4’’		4/4’’		5/4’’

6/4’’		2’’
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>400mm

min. DN 50

Filtratie | drinkwaterbehandeling

Multipur	AP
Automatische	terugspoelfilter	op	drukverschil	 
met tijdvoorrang

•	 Potentiaalvrije	uitgang	voor	alarmmelding	naar	een	gebouwbeheersysteem	(GBS)

•	 Drukmeters	voor	ruw	en	gefilterd	water

•	 Aansluiting	d.m.v.	flenzen	(excl.	tegenflenzen,	bouten	en	dichtingen)

• Filtratieproces zonder onderbreking tijdens terugspoeling

Omschrijving Aansluiting Debiet bij ∆P  
= 0,2 bar Code 

Multipur	AP	65 2 ½” 22 m3/h B10181

Multipur	AP	80 3” 36 m3/h B10182

Toepassing
De	terugspoelfilters	Multipur	AP	zijn	bestemd	voor	de	filtratie	van	leidingwater 
voor sanitaire en industriële toepassingen. Ze beschermen de waterleiding en de  
daarop aangesloten toestellen tegen werkingstoornissen en corrosie veroorzaakt door 
roestdeeltjes, metaalspaanders, zand, kemp,... 

Deze	filters	bestaan	ook	in	manuele	uitvoering	met	een	handwiel.

Multipur AP 65 80

Nominale aansluitingsdiameter DN 65 80

Filtratiezuiverheid µm 100	(standaard) 200	(optie)

Nominale	druk	(PN) bar 16 16

Bedrijfsdruk	min./max. bar 2,5  tijdens de spoeling/14

Tegenspoeldebiet m3/h 5,0 5,0

Spoelwaterverbruik bij 4 bar l 20 20

Watertemperatuur	min./max. °C 5/30 5/30

Omgevingstemperatuur	min./max. °C 5/40 5/40

Elektrische aansluiting V/Hz 230/50 230/50

Transfo V 24 24

Verbruik	max. W 12 12

Beschermingsklasse IP 54 54

Flensaansluiting volgens DIN 2501, deel 1

Rioolaansluiting, min. DN 50 50

Gewicht in bedrijf kg 15 18

Lengte L mm 220 220

Hoogte H1/H2/H3 mm 230/320/380 230/320/380
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RFA
Automatische	terugspoelfilter	op	drukverschil	 
met tijdvoorrang

•	 Potentiaalvrije	uitgang	voor	alarmmelding	naar	een	gebouwbeheersysteem	(GBS)

•	 Manometers	voor	ruw	en	gefilterd	water

• Filtratieproces zonder onderbreking tijdens terugspoeling

•	 Aansluiting	d.m.v.	flenzen	(excl.	tegenflenzen,	bouten	en	dichtingen)

Omschrijving Aansluiting Debiet bij ∆p 
= 0,2 bar Code

FRA	100 4” 85 m3/h B10008

RFA	125 5” 100 m3/h B10009

Toepassing
De	terugspoelfilters	RFA	zijn	bestemd	voor	de	filtratie	van	leidingwater 
voor sanitaire en industriële toepassingen. Ze beschermen de waterleiding en de  
daarop aangesloten toestellen tegen werkingstoornissen en corrosie veroorzaakt door 
roestdeeltjes, metaalspaanders, zand, kemp,... 

RFA 100 125

Nominale aansluitingsdiameter DN 100 125

Filtratiezuiverheid µm 100	(standaard)	-	200	(optie)

Nominale	druk	(PN) bar 10 10

Bedrijfsdruk	min./max. bar 2,5  tijdens de spoeling/10

Spoeldebiet m3/h 14,0 14,0

Waterverbruik voor de spoeling l 70 70

Watertemperatuur	min./max. °C 5/30 5/30

Omgevingstemperatuur	min./max. °C 5/40 5/40

Elektrische aansluiting V/Hz 230/50 230/50

Transfo V 12 12

Verbruik	max. W 12 12

Beschermingsklasse IP 54 54

Flensaansluiting volgens DIN 2501, deel 1

Rioolaansluiting DN mini 65 mini 65

Gewicht in bedrijf kg 43 46

D1 /D2 mm 160/18 160/18

Lengte L mm 350 350

Diameter	max.	van	lichaam	D mm 265 265

Hoogte H1 mm 180 180

Hoogte H2 mm 510 520
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ERF 
Automatische	toestellen	5/4’’	voor	filtratie	en	 
verwijdering van ijzer en mangaan
•	 De studie begint met een staalname ter plaatse door een erkend laboratorium
•	 Tijdgestuurde	massafilters
•	 Ruim	gedimensioneerde	toestellen	voor	een	lange	levensduur	en	een	kwaliteit	van	gefil-

treerd water binnen een ruim debietbereik conform aan de drinkwaternormen
•	 Weerhouden	naast	alle	vuildeeltjes	>	50μm	ook	eventuele	ijzer-	en	mangaan- 

oxides	die	in	de	voorbehandeling	(bestaand	uit	een	beluchting	of	een	dosering	van	een	
oxiderend	product)	worden	gevormd

•	 Harstank	uit	hoogwaardig	composiet	materiaal	waarin	1	of	2	filtratielagen,	gekozen	vol-
gens de chemische samenstelling van het water en de gewenste kwaliteit; topgemonteerd 
meerwegenventiel uit brons met tijdsschakeling

•	 Afhankelijk	van	de	debiet-/drukcurve	van	de	putpomp	wordt	de	filter	gekozen,	afhankelijk	
van de chemische samenstelling wordt de voorbehandeling bepaald: voor verwijdering 
van ijzer en ammonium is dat meestal uitvoering V3, deze bestaat uit: een compressor, 
een	beluchtingkit	½’’	(vlotterdebietmeter,	terugslagklep,	naald-	en	magneetventiel)	en	een	
ontluchtingsventiel	voor	de	filter

• Voor verwijdering van mangaan, wordt meestal uitvoering V2 gekozen: een doseergroep 
(vat	60L,	Medo	II	membraandoseerpomp,	impulswaterteller)	voegt	een	krachtig	oxiderend	
product toe aan het water

•	 Opties:	postfilter	90	μm	Europafilter	WF,	uitgangsventiel	(sluit	tijdens	de	spoeling),	aansluit-
kits,	oxidant,	analyse-testkits	voor	ijzer	en	mangaan

Werking
Het	water	doorstroomt	de	filtratiemassa	(gekalibreerde	silex,	hydro-antraciet	of	zeo-
liet)	van	boven	naar	onder.	Zand,	vuildeeltjes,	metaaloxides,...	tot	ca.	50	µm	worden	
weerhouden.	Opdat	deze	deeltjes	de	massa	niet	zouden	verstoppen,	spoelt	de	filter	
van onder naar boven en dit minstens eenmaal per week. Dit gebeurt automatisch 
door de in de stuurkop ingebouwde tijdschakeling. Deze spoelfrequentie kan door de 
gebruiker gewijzigd worden naargelang de graad van vervuiling en het waterverbruik.

Omschrijving Type Debiet Code 

Basisversie V1

ERF 1 1 1,8 - 2,3 m3/h B50134

ERF 2 2 3,2 - 3,8 m3/h B50135

ERF 3 3 5,6 - 7,0 m3/h B50136

ERF 5 5 7,2 - 9,0 m3/h B50137

Uitvoering V2

Doseergroep B50958

Oxidant	KMnO4	(volgens	DIN	19619) B50969

Basisversie V1

ERF Fe 1 1 2,0 - 2,6 m3/h B50165

ERF Fe 2 2 4,2 - 4,8 m3/h B50166

ERF Fe 3 3 6,8 - 7,5 m3/h B50167

ERF Fe 5 5 7,5 - 9,5 m3/h B50168

Uitvoering V3

Compressor	–	70l/min	–	8	bar B50959

Beluchtingseenheid	½’’	M B50960

Automatisch	ontluchtingsventiel B50956

Checklist bij ontijzering 
(info te bezorgen aan BWT)

		 Putwater,		oppervlaktewater	 
 of ander: ...
		 Analyse		bijgevoegd?
		 Waterstaal	opgestuurd?
  Diepte van de putpomp 
  Bij bovenstaande pomp:  
	 centrifugaal- of pistonpomp
  Staalafnamepunt
  Beschrijving probleem 
  Beschrijving uitzicht en geur 
  Situatieschets opslagtanks, pomp-  
 groepen, bestaande apparatuur 
  Nominale en piekdebieten: type   
 pomp of pompcurve bijvoegen
  Toepassing (sanitair, besproeiing,   
	 zwembad,	industrie…)
  Gewenste kwaliteit (vrij van  
 zwevende delen, ontijzerd, conform  
	 chemische	drinkwaternormen…)
  Materiaal leidingen
  Diameter collector
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2000-A4X
Automatische	installaties	6/4’’	en	2’’	voor	filtratie	 
en verwijdering van o.a. ijzer en mangaan

•	 De studie begint met een staalname ter plaatse door een erkend laboratorium

•	 Het	gamma	2000-A4X	bestaat	uit	een	aantal	massafilters	bestemd	voor	het	zuiveren,	 

ontijzeren, ontgeuren, ontchloren of het elimineren van organische verbindingen

Omschrijving Aansluiting Max. debiet* Code  
(excl. massa)

2053-HA 1½’’ 3,3 m3/h A3901

2061-HA 1½’’ 4,4 m3/hh A3903

2076-HA 1½’’ 6,8 m3/h A3905

2076-HA 2’’ 6,8 m3/h A3907

2091-HA 1½’’ 9,8 m3/h A3909

2091-HA 2’’ 9,8 m3/h A3911

*	bij	filtratiesnelheid	15m/h,	deze	wordt	gekozen	op	basis	van	de	wateranalyse

Toepassing
De	speciale	filtratiemassa’s	(gekalibreerde	silex	en	hydro-antraciet)	weerhouden	het	
grootste deel van de in het water aanwezige onzuiverheden (zand, roest- en
vuildeeltjes,...).	In	het	geval	van	ontijzering	of	ontmanganing,	worden	de	resp.	
oxides,	die	gevormd	worden	in	de	voorafgaande	oxidatiestap	(dmv.	beluchting	of	
oxidantdosering),	weerhouden.	

De	gewenste	kwaliteit	en	de	vuillast	bepalen	de	filtratiesnelheid	over	het	filtratiebed	
en	de	grootte	van	de	filter.	Voor	ontijzering/ontmanganing	zijn	eveneens	zuurte-
graad, Fe- en Mn-gehalte evenals enkele andere parameters onontbeerlijk om een 
juiste dimensionering te kunnen doen. Een eventueel bestaande pompinstallatie zal 
mogelijk evenzeer de keuze beïnvloeden.

•	 A	=	afsluitkraan	wateraanvoer
•	 B	=	afsluitkraan	waterafvoer
•	 C	=	handbediende	bypasskraan
•	 D	=	eventuele	meegeleverde	bypass-

kraan	(optie)
•	 pe	=	bemonsteringspunt	
•	 E	=	doorlaat	1/4’’	(8/13)	met	afsluiter	

voor de toevoer naar de hydraulische 
pilootverdeler

•	 PI	=	Manometers	in/uit

2000-A4X 2053 2061 2076 2091

Aansluiting ‘‘ 1½ 1½ 1½ & 2 1½ & 2

Max.	waterdruk	(bij	15/40°C) bar 7/5 7/5 7/5 7/5

Max.	watertemperatuur °C 40 40 40 40

Max.	omgevingstemperatuur °C 40 40 40 40

Elektrische	voeding	A4X V/Hz 230V/ 50Hz

Opening aan-, afvoer 
(Ø	buitendoorsnede	mm) mm 50 50 50 & 63 50 & 63

Vloerbelasting in gebruik kg 450 750 1200 1600

Materiaal	filtertank Glasvezelversterkt polyester

Diameter	filtertank mm 530 610 760 910

Totale hoogte mm 1760 2100 2130 2160

Codes	voor	zand-/HA-lading A3100 A3104 A3108 A3112
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FV/FA
Automatische	filters	FV	(vinylester	kunststof)
Automatische	filters	FA	(gecoat	gegalvaniseerd	staal)
Filters	worden	leeg	geleverd,	één	van	volgende	filtratiemedia	wordt	on-site	geladen:

•	 Zand
Lading	uit	3	granulometrieën:	2	steunlagen	silex	en	1	filtratielaag	gekalibreerd	zand.	Hier-
mee	wordt	een	oppervlaktefiltratie	beoogd.

•	 Zand/hydro-antraciet
Lading	met	silex	steunlagen,	zand	onderlaag	en	hydro-antraciet	bovenlaag.	Hiermee	wordt	
een	 filtratie	 in	 de	 diepte	 beoogd.	 De	 filtratiecapaciteit	 zowel	 als	 de	 helderheid	 van	 het	
gefiltreerde	water	zijn	hier	optimaal.	Indien	vooraf	geflocculeerd	wordt,	moet	er	voor	deze	
multimedia lading geopteerd worden.

•	 Neutraliet
Lading	met	silex	steunlagen,	zand	onderlaag	en	Neutraliet	bovenlaag.	Hiermee	wordt	een	
filtratie	gecombineerd	met	een	neutralisatie	van	zure	waters	(tot	pH	7).	De	Neutraliet	massa	
verbruikt stelselmatig volgens waterverbruik en zuurtegraad en moet dus op gestelde tijden 
aangevuld worden.

•	 Magno-dol
Lading	 met	 silex	 steunlagen	 en	 Magno	 bovenlaag.	 Hiermee	 wordt	 naast	 een	 
filtratie	 een	 sterke	 pH	 verhoging	 beoogd.	 Deze	 massa	 wordt	 alleen	 toege-
past daar waar er een continu én voldoende hoog waterdebiet moet behandeld  
worden. Ook deze massa dient regelmatig aangevuld te worden.

•	 Actieve	kool
Lading	met	silex	steunlagen	en	actieve	kool	bovenlaag.	Hier	is	het	doel	chloor	te	neutralise-
ren	en/of	organische	moleculen	te	adsorberen.	Chloor	verbruikt	de	kool,	bij	verzadiging	aan	
geadsorbeerde stoffen moet de massa vervangen worden.

Omschrijving Aansluiting Doormeter
filtertank Code 

FV	530-A 6/4” 54cm CK0240305

FV	610-A 6/4” 61cm CK0240306

FV 760-B 2” 76cm CK0240307

FV 910-B 2” 91cm CK0240309

FA	650-A 6/4” 65cm CK0240266

FA	800-B 6/4” 80cm CK0240268

FA	950-B 2” 95cm CK0240269

FA	1250-C 2 ½” 125cm CK0240270

FV Totale
hoogte 1

Hoogte
ingang 2

Hoogte
uitgang 3

Piekdebiet 
Zand/H-A.

Piekdebiet 
Actieve kool 

mm mm mm m3/h m3/h

FV	530-A 1760 1180 820 3,00 3,00

FV	610-A 2090 1180 820 4,00 4,00

FV 760-B 2130 1310 950 7,00 7,00

FV 910-B 2155 1310 950 10,00 10,00

FA Totale
hoogte 1

Hoogte
ingang 2

Hoogte
uitgang 3

Piekdebiet 
Zand

Piekdebiet 
Actieve kool 

Piekdebiet 
Magno

mm mm mm m3/h m3/h m3/h

FA	650-A 1580 1180 820 5,00 5,00 5,00

FA	800-B 1670 1180 820 7,50 7,50 7,50

FA	950-B 1700 1180 820 11,00 11,00 11,00

FA	1250-C 1870 1300 1100 18,00 18,00 18,00

30
0m

m

Werking
•	 De aansluitingen in/ uit/ riool zijn 

aan	de	voorzijde	van	de	filter,	uit	de	
waarden op de 2 manometers (op in- 
en	uitgang)	berekent	de	gebruiker	de	
drukval	over	de	filter

•	 De	stuurventielen	zijn	uit	ABS	kunststof
•	 Op de tijdschakelaar worden de 

spoeltijden ingesteld
Filters	FA
•	 Uit gegalvaniseerd staal, uitwendig 

gelakt
•	 Leverbaar in 4 doormeters: 

65-80-95-125 cm
Filters FV
•	 Filtertanks uit glasvezelversterkt  

Vinylester
•	 Leverbaar in 4 doormeters: 

54-61-76-91 cm



Filtratie | regenwaterbehandeling

KSF
Zakfilter
•	 Beschikbaar	in	2	formaten	|	In-	en	uitlaataansluiting:	2’’	M
•	 Filterhuis	en	steunkorf	in	polipropyleen	|	Max.	bedrijfsdruk:	6	bar
•	 De	drukval	wordt	mede	bepaald	door	de	bevuilingsgraad;	met	nieuwe	filterzak	0,15	bar	

bij	het	maximum	debiet.

Omschrijving Max. debiet Code

Zakfilter	KSF	size	1,	hoogte	815mm 12 m3/h KSIP101PO10

Set	10	filterzakken,	30	µm,	capaciteit	170g K3M118D

Zakfilter	KSF	size	2,	hoogte	1221mm 23 m3/h KSIP102PO10

Set	10	filterzakken,	30	µm,	capaciteit	350g K3M128D

Set	4	filterzakken,	30	µm,	capaciteit	980g K3M529D

Set	4	filterzakken,	20	µm	abs.,	capaciteit	755g K3M527D

•	 Volume	filterhuis:	25l	(size	1),	36l	(size	2)
•	 Gewicht	filterhuis:	23kg	(size	1),	29kg	(size	2)
•	 Vrije	ruimte	‘E’	boven	de	filter	voor	verwijderen	van	filterzak:	51cm	(size1),	91cm	(size	2)
•	 Benodigd	oppervlak:	ongeveer	60cmx60cm

KSF A B C D E F G H

Size 1 165 254 83 815 510 467 156 527

Size 2 165 254 83 1221 920 467 156 933

Verschildrukmanometer
• De ingangsleiding wordt gekoppeld aan de positieve manometeraansluiting en de  

uitgangsleiding aan de negatieve aansluiting. 
• Op de potentiometer kan men 1 of 2 drukverschillen instellen, waarbij een alarmmelding 

vertrekt naar het GBS.

Omschrijving Aansluiting druks-
langen

Juistheid van de 
meting Code 

Manometer 1/4’’ +/-2,5% B15007

Toepassing
Daar	waar	men	de	toestand	van	een	filter	(of	andere	toestellen	of	zelfs	een	com-
plete	waterbehandelingsinstallatie)	op	afstand	wil	controleren.	Op	het	moment	dat	
de drukval de ingestelde waarden overschrijdt, wordt de gebruiker gewaarschuwd 
d.m.v.	max.	2	potentiaalvrije	contacten	waarna	hij	een	filterspoeling	of	kaarsenwissel	
doorvoert.	De	door	vervuiling	veroorzaakte	drukval	over	de	filters	is	direct	af	te	lezen	
op de manometer, doch dit echter alleen bij waterafname.

Verschildrukmanometer

Verschildruk:	max.	meetbereik bar 0-2,5

Max.	druk	voor	meegeleverde	slangen bar 10

Instelbare microschakelaars 2

Type schakelaar 1-polige wisselaar

Elektrische	aansluiting	AC	–	DC V/A 250/5	–	28/3

Water-	–	omgevingstemperatuur	min./max. °C 80	–	40
Voorbeeld 
montage



BWT-kalkbeschermingstoestellen stabiliseren de kalk in het water en verhinderen dat deze zich afzet. Zo worden uw leidingen en 
boiler optimaal beschermd. De mineralen - en dus kalk - blijven echter wel in het water aanwezig. 

Enkele voordelen:
• Gegarandeerde	antikalk	bescherming	zonder	zout.	AQA	TOTAL	is	het	enige	apparaat	in	zijn	soort	waarvan	de	resultaten	

wetenschappelijk kunnen gereproduceerd worden.
• Calcium	en	magnesium	blijven	in	het	water,	het	natrium-	(zout)	gehalte	verhoogt	niet.
• 100% werkingsgarantie volgens de Duitse testprocedure DVGW nr. W 512.
• Geen	onderhoud	of	bediening	nodig.	Alleen	de	patronen	moeten	vervangen	worden	alle	600m3 verbruik  

(naargelang	het	model).
• Economisch: laag energieverbruik. 

Montage:	na	een	beschermfilter	90	µm

Bescherming tegen kalk zonder toevoeging van zout

Neutralisatie van kalk



AQA	total	Energy	1500	-	2500	-	4500
• Milieuvriendelijke en spaarzame technologie

• Totale bescherming tegen kalk en corrosie in leidingen en boiler

• Nagenoeg bedienings- en onderhoudsvrij

• Gezond en mineraalrijk water

•	 Calcium	en	magnesium	blijven	bewaard

Omschrijving Aansluiting Max. debiet 
m3/h Code 

AQA	total	Energy	1500 4/4’’M 1,5 m3/h B080007

AQA	total	Energy	2500* 5/4’’M 2,5 m3/h B080008

AQA	total	Energy	4500	L 6/4’’M 4,5 m3/h B080009

AQA	total	Energy	4500	R 6/4’’M 4,5 m3/h B080006

Refill	patronen	1500	-	4500 B084130

* Drukslangen 5/4” FF inbegrepen

AQA	total	Energy	is	een	ecologisch	beschermingssysteem	tegen	kalk	en	corrosie,	dat	
weinig onderhoud vergt. Het houdt de kalk in oplossing en beschermt de drinkwa-
terleidingen en de gesloten warmwaterbereider stroomafwaarts tegen beschadiging 
veroorzaakt door kalk en corrosie.

De	AQA	total	Energy	geeft	bovendien	nieuwe	vitaliteit	aan	het	drinkwater	dankzij	een	
magnesium-	en	zuurstofactivatie.	De	AQA	total	Energy	kan	voor	alle	bekende	leiding-
materialen gebruikt worden.

AQA total Energy 1500 2500 4500L 4500R

Interne diameter DN 25 25 40 40

Aantal	patronen stuks 1 1 2 2

Capaciteit	per	patroon,	 
na	beschermfilter m3 380 ± 20

Aansluiting Vast aan 
de muur

druk- 
slangen vast aan de muur

Waterstroomrichting links 
rechts

Beide 
richtingen

links 
rechts

rechts 
 links

Aantal	woningen	(3pers./woning) 1 2 3 à 4

Drukverlies bij nominaal debiet bar 0,8

Min./max.	bedrijfsdruk. bar 2 / 10

Max.	hardheid	van	het	water °f 70

Max.	kamertemperatuur °C 30/40

Max.	watertemperatuur	boiler °C 80

Gewicht in werking Kg 14 24 33 33

Spanning V/Hz 230/50

Beschermingsklasse IP 54

Elektrisch vermogen W 60 60 120 120

Energieverbruik Wh/m³ 55 55 55 55

Hoogte mm 1100 1130 1105 1105

Breedte mm 320 310 320 320

Diepte mm 200 280 320 320

AQA	total	Energy	1500

AQA	total	Energy	2500

3/4’’		4/4’’		5/4’’

Neutralisatie van kalk
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AQA	total	Energy	 
5600 - 8400 - 11200 - 14000
• Milieuvriendelijke en spaarzame technologie

• Totale bescherming tegen kalk en corrosie in leidingen en boiler

• Nagenoeg bedienings- en onderhoudsvrij

• Gezond en mineraalrijk water

•	 Calcium	en	magnesium	blijven	bewaard

Omschrijving Aansluiting Max. debiet 
m3/h Code 

AQA	total	Energy	5600 6/4’’M 5,6 m3/h B080010

AQA	total	Energy	8400 6/4’’M 8,4 m3/h B080011

AQA	total	Energy	11200 2’’	M 11,2 m3/h B080012

AQA	total	Energy	14000 2’’	M 14 m3/h B080013

Refill	patronen	5600-14000 B084131

AQA	total	Energy	is	een	ecologisch	beschermingssysteem	tegen	kalk	en	corrosie,	dat	
weinig onderhoud vergt. Het houdt de kalk in oplossing en beschermt de drinkwa-
terleidingen en de gesloten warmwaterbereider stroomafwaarts tegen beschadiging 
veroorzaakt door kalk en corrosie.

De	AQA	total	Energy	geeft	bovendien	nieuwe	vitaliteit	aan	het	drinkwater	dankzij	een	
magnesium-	en	zuurstofactivatie.	De	AQA	total	Energy	kan	voor	alle	bekende	leiding-
materialen gebruikt worden.

AQA total Energy 5600 8400 11200 14000

Interne diameter DN 40 40 50 50

Aantal	patronen stuks 2 3 4 5

Capaciteit	per	patroon,	 
na	beschermfilter m3 575 ± 25

Aansluiting vast aan de muur

Waterstroomrichting Beide richtingen mogelijk

Aantal	woningen	(3	pers./woning) 5 - 8 9 - 16 17 - 28 29 - 44

Drukverlies bij nominaal debiet bar 0,8

Min./max.	bedrijfsdruk bar 2 / 10

Max.	hardheid	van	het	water °f 70

Max.	kamertemperatuur °C 30/40

Max.	watertemperatuur	boiler °C 80

Gewicht in werking Kg 57 64 94 101

Spanning V/Hz 230/50

Beschermingsklasse IP 54

Elektrisch vermogen W 120 180 240 300

Energieverbruik Wh/m³ 55 55 55 55

Hoogte mm 1280

Breedte mm 560 560 825 825

Diepte mm 470

Neutralisatie van kalk



Bescherming tegen kalk via ionenwisseling

Ontharding

BWT biedt een zeer ruim assortiment aan ontharders: voor elke soort toepassing is er een ideaal BWT-toestel. Deze houden  
sanitaire en procesinstallaties vrij van werkingsstoornissen en rendementsverliezen. Onthard water is nodig in zowel industriële  
processen	als	in	zwembaden	en	drinkwater.	Sanitair	water	dient	verzacht	te	worden	in	appartementsgebouwen,	sportcomplexen,	
ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, hotels en kantoorgebouwen.

Voordelen van onthard water:

• Verminderde kalkafzetting op kranen en de oppervlakken van uw sanitaire toestellen
• Rendabel: u bespaart makkelijk 50% op uw schoonmaak-, was- en reinigingsmiddelen
• U verlengt de levensduur van uw huishoudtoestellen
• Uitstekende drinkwaterhygiëne door automatisch harsontsmetting bij elke regeneratie
• Gemiddeld 30% zoutbesparing en 50% spoelwaterbesparing bij de compacte Duo-toestellen
•	 Melding	op	afstand	van	lege	zoutbak	en	zachtwaterkwaliteit	(opties)
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Ontharding

Rondomat DUO  
Zuinige & hygiënische duo-ontharders  
  met harsontsmetting: DVGW-uitvoering voor drinkwater
  zonder harsontsmetting: I-uitvoering voor proceswater
  met dubbele zoutvoorraad: BOB-uitvoering voor 72h werking zonder bijvullen

• Hygiënische, compacte en ultrazuinige toestellen, 24/24u onthard water
•	 2	harsflessen	uit	hoogwaardig	composiet	met	silex	steunlaag	(voor	optimale	waterverdeling	

en	ionenwisseling)	en	solventvrije	harsen	
• Elektrolysecel op pekelaanzuigleiding voor harsontsmetting bij elke regeneratie (tegen o.a. 

legionella)	op	de	DVGW-uitvoering
•	 Industriële	versie	(I)	zonder	ontsmetting	beschikbaar
•	 Keuze	volgens	piekverbruik:	tot	maximum	5	identieke	installaties	parallel	op	te	stellen
•	 Juiste	resthardheid	via	geïntegreerd	membraanventiel	met	grof-	én	fijnregeling
•	 Opties:	voorfilter	90	μm,	resthardheidsmonitor	Testomat-BWT,	testkit	hardheid	Aquatest,	zout	

Clarosel	(zie	pagina	22)

Toepassing
Ter ontharding resp. deelontharding van drinkwater in kantoor- en appartements-
gebouwen, rust- en verzorgingsinstellingen, zwembaden, alsook voor industriële 
toepassingen. Ze beschermen de waterleidingen en de daarop aangesloten  
toestellen tegen kalkafzetting en storingen.

Het	onthardertype	Rondomat	Duo	werd	ontwikkeld	met	2	specifieke	doelen:
bacteriekweek op de harsen tot een minimum beperken.  1. 
Voor drinkwatertoepassingen is er de Rondomat Duo DVGW.
een	extreem	laag	zout-	en	spoelwaterverbruik	bekomen:	de	ene	kolom	spoelt	2. 
met	onthard	water	van	de	andere.	Deze	Duo’s	zijn	de	zuinigste	ontharders	
op de markt wereldwijd en werden in Duitsland ontwikkeld.

Rondomat Duo 2 3 6 10

Max.	continu	debiet	bij	 
resthardheid <0,2°F m3/h 2,0 3,0 6,0 10,0

Max.continu	debiet	bij	15°F	 
resthardheid 
Indien	TH	in	ruw	water	=	35°F

m3/h 3,5 5,0 10,0 17,0

Drukverlies bij dit debiet bar 0,6 0,8 0,7 0,8

Kortstondig toegelaten piekdebiet m3/h 5,0 8,0 13,0 20,0

Drukverlies bij dit piekdebiet bar 0,7 1,7 1,0 1,1

Uitwisselingscapaciteit, per kolom m3.°F 64 172 447 644

Zoutverbruik per m³.°F g 22,5 20 18 19,5

Waterverbruik per m³.°F l 0,88 0,69 0,67 0,62

Zoutvoorraad	(voor	–BOB	uitv.	x2) kg 75 150

Min./max.	druk kg 2,5 - 8

Afmetingen	AxBxC mm 600x67x870 1110x67x1380 1190x108x1540 1200x108x1550

Afmetingen	ExGxH mm 1200x460x269 1200x460x269 1900x650x400 2050x650x552

Afmetingen	DxF mm 470x355 470x355 650x815 650x815

Bij BOB uitvoering: E/D mm 1500/650 1500/650 2800/650 2800/650

Omschrijving Aansl. Code 
DVGW

Code 
I 

Code 
DVGW-BOB

Code 
I-BOB 

Rondomat duo 2 5/4” B11151 B11178 B11168 B6512582

Rondomat duo 3 5/4” B11152 B11179 B11169 B6512583

Rondomat duo 6 2” B11153 B11180 B11202 B6512584

Rondomat duo 10 2” B11154 B11181 B11203 B6512585



Ontharding

6000	Alcyo	5/4’’
Volumegestuurde ontharders met tijdvoorrang
• Robuuste en ruim gedimensioneerde toestellen, waardoor weinig drukval bij piekverbruiken
•	 Harsfles	uit	hoogwaardig	composiet	waarin	silex	steunlaag	(voor	optimale	waterverdeling	

en	ionenwisseling)	en	solventvrije	harsen	van	voedingsmiddelenkwaliteit.	Zoutbak	uit	HDPE	
met	geperforeerde	bodem	(tegen	verstopping	van	pekelklep).	Topgemonteerd	meerwegen-
ventiel uit hoogwaardige Noryl-kunststof, ingebouwde impulswaterteller, intelligente micro-
processor met signaaluitgang voor GBS

•	 Optimaal	gebruikscomfort	en	rendement	(minimale	zout-	en	spoelwaterverbruiken)	dankzij	
de	werkingsmodus	‘simplex’	volumesturing	met	tijdvoorrang

•	 Volgens	verbruiksprofiel	kunnen	duplex/triplex,	…,	alternerende	of	parallelle	installaties	
worden samengesteld

•	 Nauwkeurige	resthardheid	via	extern	membraanventiel	met	grof-	én	fijnregeling
•	 Opties:	automatische	harsontsmetting	bij	elke	regeneratie	(tegen	o.a.	legionella),	alarmen	

lege	zoutbak	en	te	lage	voordruk,	voorfilter	90	µm,	resthardheidsmonitor	Testomat-BWT,	
testkit	hardheid	Aquatest,	zout	Clarosel

Omschrijving Aansluiting Nom./Max.  
debiet* Code 

6025 5/4” 2,1 - 3,2 m³/h A2517

6050 5/4” 2,3 - 3,4 m³/h A2518

6075 5/4” 2,6 - 3,7 m³/h A2519
* Bij resp. 0,8 - 1,5 bar drukval

Werking
BWT	ALCYO	6000	is	een	gamma	van	automatische	waterontharders	die	zowel	chro-
nometrisch, volumetrisch als gecombineerd kunnen functioneren. Ze zijn uitgerust 
met ionenuitwisselingsharsen van het kationische type die in natriumcyclus werken. 
Om	de	efficiëntie	van	de	toestellen	te	optimaliseren,	gebeurt	de	regeneratie	van	de	
harsen	in	tegenstroom	(regeneratie	van	onder	naar	boven).

De elektronische stuurkast bewaakt de ontharder en de verschillende regeneratie-
stappen. De microprocessor is programmeerbaar met behulp van het 5-toetsen kla-
vier. Een potentiaalvrij alarmcontact is ter beschikking van het GBS.

6000 Alcyo 6025 6050 6075

Harsinhoud l 25 50 75

Min./max.	uitwisselingscapaciteit m3.°F 100/150 200/300 300/450

Min./max.	zoutverbruik,	 
per regeneratie kg 2,2/5 4,5/8 8/13

Reserve regenereerzout kg 100 100 200

Min/max.	spoelwaterverbruik,	 
per regeneratie l 175 350 560

Min./max.	druk bar 2 - 7

Max.	water-/omgevingstemp. °C 30/40

Gewicht bij verzending/ in 
werking kg 52/240 75/300 125/500

Harsfles:	totale	hoogte	Ø/‘B’ mm 210/1580 260/1830 335x1830

Hoogte	ingang/uitgang	‘C’ mm 1230 1480 1480

Zoutbak:	Hoogte	‘D’	/	Ø	‘E’ mm 780 / 530 780 / 530 800	x	720
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Ontharding

7000	Alcyo
Industriële	ontharders	6/4’’
• Robuuste en ruim gedimensioneerde toestellen, waardoor weinig drukval bij piekverbruiken
•	 Harsfles	uit	hoogwaardig	composiet	waarin	silex	steunlaag	(voor	optimale	waterverdeling	

en	ionenwisseling)	en	solventvrije	harsen	van	voedingsmiddelenkwaliteit.	Zoutbak	uit	HDPE	
met	geperforeerde	bodem	(tegen	verstopping	van	pekelklep).	Topgemonteerd	meerwegen-
ventiel uit hoogwaardige Noryl-kunststof, intelligente microprocessor met signaaluitgang 
voor GBS

•	 Optimaal	gebruikscomfort	en	rendement	(minimale	zout-	en	spoelwaterverbruiken)	dankzij	
de	werkingsmodus	‘simplex’	volumesturing	met	tijdvoorrang

•	 Volgens	verbruiksprofiel	kunnen	duplex/triplex,…,	alternerende	of	parallelle	installaties	
worden samengesteld

•	 Nauwkeurige	resthardheid	via	extern	membraanventiel	met	grof-	én	fijnregeling
•	 Opties:	automatische	harsontsmetting	bij	elke	regeneratie	(tegen	o.a.	legionella),	alarmen	

lege	zoutbak	en	te	lage	voordruk,	voorfilter	90	µm,	resthardheidsmonitor	Testomat-BWT,	
testkit	hardheid	Aquatest,	zout	Clarosel

Werking
BWT	ALCYO	7000	is	een	gamma	van	automatische	waterontharders	die	zowel	chronometrisch,	
volumetrisch	als	gecombineerd	kunnen	functioneren	(met	impulsteller,	extern).	Ze	zijn	uitgerust	met	
ionenuitwisselingsharsen	van	het	kationische	type	die	in	natriumcyclus	werken.	Om	de	efficiëntie	
van de toestellen te optimaliseren, gebeurt de regeneratie van de harsen in tegenstroom (regene-
ratie	van	onder	naar	boven).

De elektronische stuurkast bewaakt de ontharder en de verschillende regeneratiestappen. De mi-
croprocessor is programmeerbaar met behulp van het 5-toetsen klavier. Een potentiaalvrij alarm-
contact is ter beschikking van het GBS.

7000 ALCYO 7050 7075 7100 7125 7150 7200 7300

Harsinhoud l 50 75 100 125 150 200 300

Gemid. uitwisselingscap. m3°F 275 410 550 685 825 1100 1650

Gemid. zoutverbruik/regen. kg 7 10 14 15 19 30 40

Eerste vulling van zoutbak kg 200 200 200 200 300 300 400

Gemid. waterverbruik/regen. l 400 600 800 1000 1200 1600 2400

Gewicht bij verzending/in 
werking kg 160/450 180/500 200/520 230/550 270/840 340/840 470/1100

Min./max.	druk bar 1,5/7

Max.	water-/omgevingstem-
peratuur °C 35/40

Afmeting	‘A’ mm 1375 1875 1875 1875 1990 1840 2085

Afmeting	‘B’ mm 1295 1795 1795 1795 1910 1760 2005

Afmeting	Ø	‘C’ mm 370 370 370 410 470 560 610

Omschrijving Aansluiting Nom./Max. 
debiet* Code 

7050 6/4” 4 - 6 m³/h A2765

7075 6/4” 6 - 8 m³/h A2767

7100 6/4” 5 - 7 m³/h A2768

7125 6/4” 6 - 8 m³/h A2770

7150 6/4” 7 - 10 m³/h A2771

7200 6/4” 8 - 12 m³/h A2772

7300 6/4” 9 - 13 m³/h A2773
* Bij resp. 0,8 - 1,5 bar drukval



Ontharding

9000	Alcyo 
Industriële	ontharders	2’’
•	 Industrieel	opgebouwde	en	ruim	gedimensioneerde	toestellen	(weinig	drukval	bij	piekverbruik)
•	 Harstank	uit	hoogwaardig	composiet	waarin	silex	steunlaag	(voor	optimale	waterverdeling	

en	ionenwisseling)	en	solventvrije	harsen	van	voedingsmiddelenkwaliteit.	Zoutbak	uit	HDPE	
met	geperforeerde	bodem	(tegen	verstopping	van	pekelklep).	Topgemonteerde	aansluitblok	
uit brons met membraankleppen en kastje met elektro-pneumatische stuurventielen.  
Intelligente	microprocessor	met	signaaluitgang	voor	GBS	(voor	bv.	alarm	lege	zoutbak)

•	 Optimaal	gebruikscomfort	en	rendement	(minimale	zout-	en	spoelwaterverbruiken)	dankzij	de	
werkingsmodus	‘simplex	volumesturing	met	tijdvoorrang’

•	 Volgens	verbruiksprofiel	kunnen	duplex/triplex...,	alternerende	of	parallelle	installaties	
worden samengesteld

•	 Nauwkeurige	resthardheid	via	extern	membraanventiel	met	grof-	én	fijnregeling
•	 Opties:	alarm	lege	zoutbak	en	te	lage	voordruk,	voorfilter	100	μm,	resthardheidsmonitor	

Testomat-BWT,	testkit	hardheid	Aquatest,	zout	Clarosel

Omschrijving Aansluiting Nom/Max  
debiet* Code 

9150 2” 11 - 15 m³/h A44475

9200 2” 13 - 17 m³/h A44489

9250 2” 12 - 16 m³/h A9041

9300 2” 11 - 13 m³/h A9042

9400 2” 14 - 18 m³/h A9043

9450 2” 13 - 17 m³/h A9044

9550 2” 17 - 21 m³/h A9045

9600 2” 16 - 20 m³/h A9046
* Bij resp. 0,8 - 1,5 bar drukval

9000 ALCYO 9150 9200 9250 9300 9400 9450 9550 9600

Harsinhoud l 150 200 250 300 400 450 550 600

Min. uitwisselingscapaciteit  
Max.	uitwisselingscapaciteit m3°F 750

900
1000
1200

1250
1500

1500
1800

2000
2400

2250
2700

2750
3300

3000
3600

Min. zoutverbruik
Max.	zoutverbruik kg 19

27
25
36

32
45

38
54

50
72

56
81

69
99

75
108

Zoutvat, eerste vulling kg 300 300 300 400 400 400 1000 1000

Min./max.	druk bar 1,5 - 7

Max.	water-/omgevingstemp. °C 35/40

Afmetingen:	Ø	‘A’ mm 560 610 610 610 770 770 927 927

Hoogte	‘B’ mm 1942 2187 2187 2187 2337 2337 2413 2413

Afmetingen:	‘C’ mm 1787 2032 2032 2032 2182 2182 2258 2258

Afmetingen:	‘D’ mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1560 1560

Werking
De ontharder werkt volgens het ionenwisselingsprincipe. De elektronische stuurkop 
zet d.m.v. membraanventielen het toestel in één van de 5 mogelijke posities: 

• 1.	 Ontharding	 (positie	 1):	 het	 harde	 water	 vloeit	 van	 boven	 naar	 onder	 door	 de	
harsfles	 waarbij	 de	 calcium-	 en	 magnesiumionen	 worden	 uitgewisseld	 tegen	 na-
triumionen	 die	 zich	 op	 de	 harsmassa	 bevinden.	 Het	 ontharde	 water	 (<	 1°F)	
stroomt omhoog door de centrale buis en via de stuurklep naar de gebruikers. 
2. Regeneratie: regeneratie start automatisch na een ingestelde tijd of via een impulswa-
terteller	of	volgens	een	‘geanticipeerd	volume’.	

• Terugspoeling	(positie	2):	het	harsbed	wordt	van	onder	naar	boven	krachtig	gespoeld.	De	
harsen dwarrelen op en de kalkelementen spoelen mee naar de riool.

• Pekelen	(positie	3):	De	pekeloplossing	wordt	over	de	harsen	gestuurd.
• Trage	spoeling	(positie	4)	en	snelle	spoeling	(positie	5):	de	harsen	worden	schoongespoeld

AD

C B
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Ontharding

8000	Alcyo
Industriële	ontharders	2	½’’
•	 Industrieel	opgebouwde	en	ruim	gedimensioneerde	toestellen	(weinig	drukval	bij	piekverbruik)
•	 Harstank	uit	gecoat	gegalvaniseerd	staal	waarin	silex	steunlaag	(voor	optimale	waterverde-

ling	en	ionenwisseling)	en	solventvrije	harsen	van	voedingsmiddelenkwaliteit.	Zoutbak	uit	
HDPE	met	geperforeerde	bodem	(tegen	verstopping	van	pekelklep).	Topgemonteerde	aan-
sluitblok uit gietijzer met membraankleppen en kastje met elektro-pneumatische stuurventie-
len.	Intelligente	microprocessor	met	signaaluitgang	voor	GBS	(voor	bv.	alarm	lege	zoutbak)

•	 Optimaal	gebruikscomfort	en	rendement	(minimale	zout-	en	spoelwaterverbruiken),	in	combina-
tie	met	externe	impulswaterteller,	in	de	werkingsmodus	‘simplex	volumesturing	met	tijdvoorrang’

•	 Volgens	verbruiksprofiel	kunnen	duplex/triplex...,	alternerende	of	parallelle	installaties	
worden samengesteld

•	 Nauwkeurige	resthardheid	via	extern	membraanventiel	met	grof-	én	fijnregeling
•	 Opties:	alarm	lege	zoutbak	en	te	lage	voordruk,	voorfilter	100	μm,	resthardheidsmonitor	

Testomat-BWT,	testkit	hardheid	Aquatest,	zout	Clarosel

De	8000	Alcyo	bestaat	eveneens	in	een	‘Composit’	versie	met	dezelfde	klep	en	sturing,	maar	met	een	tank	uit	composiet.	
Er bestaan 4 modellen:

8000 Alcyo 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8500 8600 8750 8950

Harsinhoud l 150 200 250 300 350 400 500 600 750 950

Nom. debiet bij drukval 0,8 bar m3/h 17 15 21 20 24 23 21 17 17 14

Max.	debiet	bij	drukval	1,5	bar m3/h 26 21 32 28 34 33 29 30 30 27

Min. uitwisselingscapaciteit  m3°F 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3750 4750

Max.	uitwisselingscapaciteit m3°F 900 1200 1500 1650 2100 2320 3000 3600 4500 5700

Min. zoutverbruik kg 19 25 32 38 44 50 63 75 94 119

Max.	zoutverbruik kg 27 36 45 54 63 67 90 108 135 171

Zoutvat, eerste vulling kg 300 300 300 400 400 400 800 1000 1000 1000

Min./max.	druk bar 1,5 - 7

Max.	water-/omgevingstemp. °C 35/40

Afmetingen:	Ø	fles mm 550 550 650 650 750 750 750 850 850 950

Afmetingen:	Ø	zoutbak mm 650 650 650 750 750 750 1300* 1300 1300 1300

Afmetingen:	hoogte	zoutbak mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1560** 1560 1560 1560

Afmetingen:	hoogte	fles	en	ventiel	 mm 1830 1830 1975 1975 2120 2120 2120 2100 2100 2157

Code A2580 A2581 A2582 A2583 A2584 A2585 A2586 A2588 A2589 A2680

*of	2	x	750	 -	**of	2	x	1400

8000 Alcyo Composit 8250 8400 8600 8800

Harsinhoud l 250 400 600 800

Nominaal debiet bij drukval 0,8 bar m3/h 18 23 26 32

Gemid. uitwisselingscapaciteit m3.°F 1250 2000 3000 4000

Zoutverbruik per regeneratie kg 32 50 75 100

Spoelwaterverbruik per regeneratie m3 1,8 2,8 4,2 6,7

Min./max.	druk bar 1,5 - 7

Max.	water-/omgevingstemperatuur °C 35/40

Gewicht in werking kg 1600 2400 3500 4000

Afmetingen	fles	+	ventiel:	ØxH mm 610x2250 770x2400 927x2476 1074x2365

Zoutbak:	ØxH mm 650x1400 750x1400 1300x1560 1300x1560

Code A44482 A44485 A44498 A44500



Ontharding

HOH - HVD 
Industriële	duplex	ontharders
•	 ‘Packed	Bed’-systeem	met	ongeëvenaard	rendement
• Tot 80% minder spoelwaterverbruik 
• Tot 50 % minder zoutverbruik
• Korte terugverdientijd door deze zout- en waterbesparing
• Milieuvriendelijk
• Eenvoudig te bedienen en onderhoudsvriendelijk
•	 Corrosiebestendig	want	volledig	uit	kunststof
• Drukbestendig tot 10 bar

Toepassing
De	industriële	ontharder	HOH-HVD	is	een	alternerende	duplex	ontharder	die	werkt	
volgens het principe van ionenwisseling. Dit toestel wordt volumetrisch aangestuurd 
via een geïntegreerde impulsteller aan de ingang van het hard water. Wanneer het 
ingestelde	volume	is	verbruikt	(=	wanneer	de	harsen	verzadigd	zijn	met	calcium	en	
magnesium),	schakelt	het	apparaat	over	naar	de	andere	fles.	

De verzadigde kolom start zijn regeneratie: de harde bestanddelen worden vervangen 
door de natrium uit de pekel. Wanneer de geleidbaarheidsmeter opmerkt dat er geen 
pekel meer in het afvalwater zit, zal de geregenereerde kolom op stand-by springen, 
totdat de andere kolom verzadigd is en haar regeneratie begint. De regeneratie 
omvat 3 fasen: de pekeling en spoeling van boven naar onder en het vullen van de 
zoutbak. De ontharding loopt van onder naar boven. 

De hardheid aan de uitgang is beneden 0,2 ° f , bij debieten lager dan de hier 
opgegeven	maximale	debieten

HOH 450 650 900 1200

Max.continu	debiet	indien	TH	in	
ruw	water	=	35°F m3/h 9 13 18 24

Uitwisselingscapaciteit, per kolom 
(min./max.) m3 °f 2250-2700 3250-3900 4500-5400 6000-7200

Harsinhoud, per kolom l 450 650 900 1200

Zoutverbruik per regeneratie kg 36 52 72 96

Waterverbruik per regeneratie l 0.7 1.0 1.4 1.9

Inhoud zoutbak l 1150

Diameter rioolaansluiting DN 40

Werkingsdruk	min./max. bar 3 - 10

Temperatuur	max.	 °C 35

Voeding / energieverbruik 230V-50Hz

Afmetingen	LxDxH cm 300x150x260 312x160x280 355x180x275 400x190x280

Omschrijving Aansl. Nom./Max.  
debiet* Code

HOH 450 2” 18/21 m3/h 422162450

HOH 650 2” 25/30 m3/h 422162650

HOH 900 4” 32/39 m3/h 422162900

HOH 1200 4” 41/50 m3/h 422163200

* Bij resp. 1,1 / 1,5 bar drukval
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Ontharding: toebehoren

Testomat-BWT  
Controletoestel	voor	hardheid	in	drink-	of	proceswater
•	 Wandtoestel	voor	continue	uitlezing	van	(rest)hardheid
•	 Controleert	de	goede	werking	van	onthardingsinstallaties	
• 2 instelbare alarmniveaus voor melding naar GBS

Omschrijving Voeding Werkdruk Temp. Afmeting
BxHxD Code 

Testomat BWT 230V-50Hz 0,3-8 bar 10-40° 38x48x28 K100165

Indicator type

Het toestel zuigt een bepaalde hoeveelheid van het te controleren water aan tot in een mengkamer, 
voegt hieraan onder voortdurend mengen juist genoeg kleurindicator aan toe om een kleuromslag 
te	verkrijgen.	De	overeenkomende	(rest)hardheid	wordt	uitgelezen.	Na	de	titratie	wordt	het	meng-
sel naar de riool gespoeld. Naast de basisuitvoering Testomat-BWT kan de Testomat-BWT/2 op 
twee meetpunten de hardheid meten met één enkele kleurindicator (dus binnen eenzelfde meetbe-
reik).	Er	kunnen	dus	2	onafhankelijke	installaties	met	1	toestel	worden	bewaakt.	Ook	kunnen	de	2	
kolommen	van	een	duplex	parallel	onthardingsinstallatie	afzonderlijk	gecontroleerd	worden,	wat	
het onderzoek naar een defect versnelt. 

Clarosel	
Zout in tabletten
•	 Geraffineerd,	gedroogd	en	samengeperst	zout,	zonder	lijm	voor	professioneel	gebruik.
• Met min. 99.8 % natriumchloride. 
•	 De	zouttabletten	zijn	conform	de	EN973	type	A

Omschrijving Verpakking Code 

Clarosel	zout 25 kg 90144

Toebehoren	voor	ontharders	5/4’’	-	2	½’’

TH2005 Resthardheid:	0,09	–	0,89	°f 500ml K152005

TH2025 Resthardheid:	0,45	–	4,48	°f 500ml K152025

TH2100 Resthardheid:	1,79	–	17,9	°f 500ml K152100









   

Toebehoren voor: Omschrijving Aansluiting Code

6000	Alcyo	
7000	Alcyo Flexibele	rvs	drukslang 60	cm	-	5/4’’	F	

50	cm	-	6/4’’	F
S17046
S17055

Rondomat Duo 6-10 Flexibele	rvs	drukslang 100	cm	-	2’’	F S11505

Alle Resthardheidsventiel 5/4’’		-		2’’	F B25004
B25005

7000	Alcyo
8000/9000	Alcyo Impulswaterteller

1’’	M
6/4’’	M
2’’	M
DN80	(flenzen)

SP5317
SP5318
SP5319
SP5321

6000	tot	7125	Alcyo Chloorcel	voor	automat.	harsontsmetting SP0011507

6000/7000	Alcyo/8000/9000	Alcyo Alternatieventiel	voor	duplex SKVPP4302

6000/7000	Alcyo/8000/9000	Alcyo Detectie zouttekort SB2613087



De nauwkeurige dosering van actieve stoffen vormt een belangrijk bestanddeel in de waterbehandeling voor drink-, zwem- en 
proceswater.

Voor de behandeling van drinkwater dienen de vloeistoffen of poeders ter voorkoming van corrosie en kalkafzettingen absoluut 
onschadelijk te zijn voor de gezondheid. Bovendien moeten de gedoseerde hoeveelheden in de sanitaire installaties conform 
zijn	aan	de	voorschriften	van	o.a.	WHO,	FDA	en	DIN.	

Voor zwemwater wordt eerst een pH-corrector gedoseerd, dan eventueel een vlokkingsmiddel en ten slotte chloorbleekloog als 
desinfectant.

Voor stoomketel-, verwarmings- en koelwater worden speciale producten in een bepaalde verhouding toegevoegd om te  
garanderen dat de installaties probleemloos en aan het hoogst haalbare rendement blijven draaien. 

Een	efficiënte	bescherming	tegen	corrosie

Dosering
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Een probleem dat vaak opduikt in 
sanitaire en industriële installaties en 
opgelost kan worden via dosering, 
is corrosie. Onder corrosie verstaat 
men de omzetting van metalen 
of	legeringen	naar	hun	oxides	en	
hydroxides.	Corrosie	kan	uiteindelijk	
leiden tot lekken en verstopping van 
deze installaties.

Tijdens de corrosie worden kleine me-
taalionen omgezet in wateroplosbare 
deeltjes door afsplitsing van elektro-
nen: Me  Mez+ + ze-

De snelheid waarmee de metaal- 
ionen oplossen in de waterleidingen 
hangt af van de materialen waaruit 
de leidingen vervaardigd zijn, de 
bestanddelen in het water en de tem-
peratuur. Bijvoorbeeld: hoe onedeler 
de leidingen, hoe sneller ze oplossen. 
De spanningsreeks van metalen toont 
van links naar rechts steeds edeler 
metalen:
K	-	Ca	-	Na	-	Mg	-	Al	-	Mn	-	Zn	-	 
Cr	-	Fe	-	Ni	-	Pb	-	Cu	-	Ag	-	Hg	-	Au

Dikwijls worden verschillende  
metalen in de leidingen gebruikt.
Wanneer deze elkaar raken,  
vormt er zich een galvanisch element 
waarlangs een elektrische stroom vloeit: 
corrosie. Met sommige metalen echter 
stopt dit proces na een tijdje. Ze 
worden	passief	door	een	fijne	laag	
oxide	en	zijn	zodoende	voldoende	
beschermd tegen verdere degrada-
tie.	Deze	”passivatie’’	is	van	groot	
belang bij aluminium & roestvrij staal. 
Om het risico op dit soort corrosie te 
verminderen, is het aan te bevelen om 
de leidingen van een circuit uit één 
metaal te vervaardigen. 

Natuurlijk water bevat  o.a. calcium, 
magnesium, bicarbonaat en sulfaat-
ionen. Zij vormen kristallijne deeltjes 
zodra de chemische of fysische 
toestand van het water zich wijzigt. 
Bijvoorbeeld bij verandering van de 
pH-waarde of temperatuur.

Het evenwicht van de bicarbonaten 
is bijzonder kritisch: van zodra het 
evenwicht verstoord wordt, vormt er 
zich ofwel kalk, ofwel een teveel aan 
koolzuur die bestaande kalk oplost en 
metalen aantast. 

Om neerslag te vermijden, worden 
de verschillende ionen in oplossing 
gehouden	door	complexerende	condi-
tioneringsproducten of worden ze 
verwijderd door een zuiveringstoestel. 
De kalkneerslag bijvoorbeeld, kan 
volledig vermeden worden door een 
ontharder. 

Aanwezige	vuildeeltjes	gaan	zich	dan	
weer afzetten daar waar het water 
traag stroomt of stilstaat. Enerzijds 
kunnen deze door koolzuurophoping 
zeer snelle putcorrosie geven, ander-
zijds veroorzaken zij drukverliezen 
en een vertraagde warmteoverdracht. 
Hierdoor gaan de uitbatingskosten de 
hoogte in. Dit kan vermeden worden 
door dosering van dispersanten.   

Wat men over corrosie moet weten ...



Dosering

Medotronic-F
Volumetrische	anticorrosie	(antikalk)	dosering
in sanitair drinkwater, in leidingen Ø 1”-6/4”-2”
•	 Compacte	doseergroepen	met	doseerpomp	gemonteerd	bovenop	de	impulswaterteller,	om	

rechtstreeks	aan	te	zuigen	vanuit	20l	vaten	Quantophos	F	of	Cu2	vloeibare	producten.
• 1 vat van 20l behandelt zowat 200 m3	drinkwater,	met	het	Y	stuk	(optie)	in	de	aanzuig-

leiding kunnen 2 vaten aangeschakeld worden en kan dus ca 400 m3 water behandeld 
worden.

• Ultra-nauwkeurige membraandoseerpomp MEDO II met signaaluitgang voor leeg-vat mel-
ding naar GBS.

•	 Deze	groepen	kunnen	gebruikt	worden	om	vloeibare,	neutrale	en	niet-oxiderende	produc-
ten	te	doseren,	echter	voor	niet-neutrale	of	oxiderende	producten	moeten	de	doseergroepen	
samengesteld	worden	uit	aparte	onderdelen	naargelang	de	toepassing	of	de	specifieke	
vereisten.

Omschrijving Aansluiting ”M/DN Debietbereik Code 

Medotronic F-10 1” 0,04 - 10 m³/h B30005

Medotronic F-20 1½” 0,1 - 15 m³/h B30006

Medotronic F-30 50 0,2 - 30 m³/h B30011

Toepassing
Dosering	van	QUANTOPHOS	-F	resp.	 -Cu2	producten	(“combinaties	van	minerale	
stoffen”)	in	sanitair	drinkwater,	ter	bescherming	van	resp.	galva	en	koperleidingen	
(inwendig)	en	alle	ermee	verbonden	toestellen	tegen	werkingsstoornissen	en	bescha-
digingen	door	corrosie	(roest)	en/of	kalkpa	halfdoorlaatbaar	verticale	ultracompacte	
bescherming afzettingen.

Werking
Wanneer water afgenomen wordt, meet de impulswaterteller de doorstromende
hoeveelheid	water.	Reeds	vanaf	een	debiet	van	30	l/u	(Medotronic	F10)	resp.	100	l/u	
(F20	en	F30)	wordt	alle	2	l	een	impuls	aan	de	besturingselektronica	doorgegeven.	

Medotronic F10 F20 F30

Doseerpomp Type Medo	II-6C

Max.	werkdruk bar 10

Maximum	continu	debiet m3/h 10 15 30

Drukverlies	bij	max.	debiet m3/h 0,8 0,4 0,8

Behandelbaar volume drinkwater met 
vatje	Quantophos-F	 
(fabrieksinstelling)

m³ 200 200 400
(met	Y-stuk)

Doseerinterval l 2

Max.	water-/omgevingstemp. °C 30/40

Elektrische aansluiting V/Hz 230	/	50	(met	transfo	van	12V)

Beschermingsklasse IP 65

Elektrisch verbruik VA 20

Afmeting	‘A’ mm 260 300 270

Afmeting	‘B’ mm 378 438 270

Afmeting	‘C’ mm 1000 1000 1000
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Dosering

Medotronic-P
Volumetrische	anticorrosie	(antikalk)	dosering
in sanitair drinkwater, in leidingen Ø 6/4” tot DN100

•	 Complete	doseergroepen	voor	Quantophos-P	poederproducten,	de	goedkoopste	manier	om	

efficiënt	galva	en	koper	drinkwaterleidingen	te	beschermen	tegen	corrosie	en	kalkafzetting.

•	 Aansluitklare	unit	geleverd	met	de	doseerpomp	gemonteerd	bovenop	een	wit	opslagvat.	

Impuls-waterteller met geïntegreerde injector. Vulkraan en slang voor aanmaakwater.  

Automatisch	mengsysteem	om	aangemaakte	oplossingen	niet	te	laten	bezinken	zodat	

steeds	een	gelijke	nauwkeurige	dosering	gegarandeerd	blijft.	Tegenflenzen	DN	50	tot	

DN100 nog te voorzien, evenals dichtingen en bouten.

• Ultra-nauwkeurige membraandoseerpomp MEDO II met signaaluitgang voor leeg-vat mel-

ding naar GBS.

•	 Deze	groepen	kunnen	gebruikt	worden	om	vloeibare,	neutrale	en	niet-oxiderende	

producten	te	doseren.	Voor	niet	neutrale	of	oxiderende	producten	moeten	de	doseer-

groepen echter samengesteld worden uit aparte onderdelen naargelang de toepassing 

of	de	specifieke	vereisten.

Toepassing
Dosering	van	Quantophos-P	producten	in	sanitair	drinkwater	voor	de	inwendige	
bescherming	van	galva	leidingen	(koperen	leidingen:	Quantophos	CuP)	en	alle	ermee	
verbonden toestellen, tegen werkingsstoornissen en beschadigingen door kalk en/of 
corrosie.

Omschrijving Aansluiting ”M/DN Debietbereik Code  
(excl. massa)

Medotronic	P-20 1 ½” 0,1	–	20	m³/h B30007

Medotronic	P-30 50 0,1 - 30 m³/h B30008

Medotronic	P-110 80 0,6 - 75 m³/h B30009

Medotronic	P-180 100 0,8 - 90 m³/h B30010

Medotronic P20 P30 P110 P180

Doseerpomp Type Medo	6-II	C Medo	6-II	C DE-20 DE-20

Werkdruk bar 2-10 2-10 2-8 2-8

Maximum	continu	debiet m³/h 20 30 75 90

Drukverlies	bij	max.	debiet m³/h 0,8 0,8 0,8 0,9

Capaciteit	doseervat l 60 100 100 200

Doseerinterval l 2 5 10 10

Te behandelen watervolume/vat m³ 500 830 830 1660

Max.	water-/omgevingstemp. °C 30/40

Elektrische aansluiting V/Hz 230 / 50

Beschermingsklasse IP 65 65 64 64

Elektrisch verbruik VA 20 20 132 132

Afmeting	‘A’ mm 438 310 225 250

Afmeting	‘B’ mm 740 1100 1100 1270

Afmeting	‘C’ mm 1100 1500 1400 1400

Afmeting	‘D’x’E’ mm 545x450 790x470 790x470 955x560

Gewicht, gevuld kg 66 130 155 270



Dosering

Quantophos	F	en	Cu2
Vloeibare producten voor Medotronic F

• Vloeibare producten met minerale samenstelling die voldoen aan reglementeringen wereld-

wijd	(WHO,	FDA,	DIN,	...)

• Verschillende producten in functie van de soort behandeling, de leidingen en de hardheid 

van	het	water	(zie	tabel	hieronder)

•  Met een vat van 20 liter wordt ca. 200 m3 behandeld

Omschrijving Voor water 
hardheid

Verhindert 
kalkafzetting

Anti
corrosie Inhoud Code 

Quantophos	FE
Galvaleiding Na ontharder  20 l B32105

Quantophos	F1
Galvaleiding < 12 °f  20 l B32101

Quantophos	F2
Galvaleiding < 25 °f   20 l B32102

Quantophos	F3
Galvaleiding < 37 °f   20 l B32103

Quantophos	F4
Galva & koper > 37 °f  20 l B32104

Quantophos	Cu2
Koperleiding

< 12 °f  of 
Na ontharder  20 l B32106

Quantophos	P	/	CuP
Producten	in	poedervorm	voor	Medotronic	P

•	 De	gebruiker	voegt	(onthard)	water	toe	om	de	correcte	doseeroplossing	te	maken	 

(1	pak	van	1	kg	per	20L	water)

• Minimale uitbatingkosten voor corrosie- of kalkbehandeling

•	 Het	gamma	Quantophos	P	producten	bevat	verschillende	mengsels	voor	verschillende	

hardheidsgraden in het water

•	 Conform	aan	diverse	internationale	drinkwatervoorschriften,	die	een	dosering	van	max.	

5mg/l	fosfaat	toelaten	voor	de	vorming	van	een	uiterst	efficiënte	beschermlaag	op	galva	

leidingen

•	 Quantophos	CuP	beschermt	specifiek	leidingen	uit	koper	tegen	corrosie

Omschrijving Voor water 
hardheid

Verhindert 
kalkafzetting

Anti
corrosie Inhoud Code 

Quantophos	PE
Galvaleiding Na ontharder  12	x	1	kg

25 kg
B32205
B32211

Quantophos	P1
Galvaleiding < 12 °f  12	x	1	kg

25 kg
B32201
B32214

Quantophos	P2
Galvaleiding < 25 °f   12	x	1	kg

25 kg
B32202
B32213

Quantophos	P3
Galvaleiding < 37 °f   12	x	1	kg

25 kg
B32203
B32212

Quantophos	P4
Galva & koper > 37 °f  12	x	1	kg

25 kg
B32204
B32210

Quantophos	CuP
Koperleiding

< 12 °f  of 
Na ontharder  12	x	1	kg B32206
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Aangezien	ons	drinkwater	niet	steriel	is,	kunnen	legionellabacteriën	overal	in	drinkwater	voorkomen.	Bij	watertemperaturen	
onder	de	20°C	zijn	ze	weliswaar	levensvatbaar,	maar	gaan	ze	zich	niet	vermeerderen.	Boven	de	55°C	sterven	ze	af.

De mens kan geïnfecteerd raken als met legionellabacteriën besmette waterdruppels worden ingeademd of wanneer per  
ongeluk besmet water in de longen terecht komt. 

Behalve drinkwaterinstallaties zijn ook koeltorens een belangrijke broedhaard voor legionella. De warme temperatuur, de mak-
kelijke aanhechtingsplaats en de constante aanvoer van voedsel via lucht en water, maken van koeltorens een ideale besmet-
tingsplaats. In België kan men meer dan 5000 koeltorens terugvinden op gebouwen en in de industrie. 

Laat u uitgebreid informeren over het thema legionella: waar deze bacterie vandaan komt, wie er gevaar loopt en hoe u het 
risico op de veteranenziekte kunt verkleinen. Op de volgende pagina vindt u enkele preventieve en correctieve maatregelen 
tegen legionella voor sanitaire installaties. Voor koeltorens biedt BWT de mens- en milieuvriendelijke ozontechnologie, ter  
vervanging van de klassieke dosering van biocides. 

Van koeltorens en sanitaire installaties

Legionellabehandeling



Een	 efficiënte	 anti-legionella	 behan-
deling in huishoudelijke en collectieve 
installaties voor sanitair drinkwater, be-
gint bij de correcte voorbehandeling 
van het leidingwater. Na de watermeter 
moet men volgende preventieve behan-
delingen overwegen, conform aan de 
toonaangevende Duitse DIN-normen:

1.	Filtratie	op	80	à	120	μm:	daar	waar	
vuildeeltjes	(zand,	roest…)	zich	afzetten	
in de leidingen, kunnen micro-organis-
men zich vasthechten, zich voeden en 
uiteindelijk	 de	 zgn.	 ‘biofilm’	 beginnen	
te	vormen	(=	de	slijmerige	laag	die	be-
halve deze vuildeeltjes ook kalk en bac-
teriën	bevat).
Onze	sanitaire	filters	geven	geen	druk-	
of debietverlies tijdens de spoelingen 
in tegenstroom. Om te vermijden dat 
de	 filter	 een	 poel	 van	 bacteriën	wordt	
(doordat hij niet of te weinig gespoeld 
wordt),	 is	het	aangeraden	een	automa-
tische	 filter	 te	 plaatsen	 (voorbeeld:	 Infi-
nity	of	Multipur).

2. Ontharding: daar waar de kalk 
zich afzet in de boiler en de warm-
waterleidingen, gaan de bacteriën 
zich aanhechten en beschutting vinden 
tegen eventuele thermische desinfecties. 
Om te vermijden dat de ontharder zelf 
een kweekpot van bacteriën wordt, 
desinfecteren DIN-conforme ontharders 
automatisch tijdens elke regeneratie (dit 
minstens	1	maal	per	4	dagen).	Dit	ge-
beurt met chloor dat bereid wordt uit de 

pekel d.m.v. een elektrolysecel. Onze 
zuinigste	duo-toestellen	‘Rondomat-Duo’	
wisselen tijdens eenzelfde cyclus van ko-
lom telkens wanneer er langer dan 1u 
geen afname is. Stilstaand water geeft 
immers kiemgroei.

3. Dosering tegen corrosie: indien 
er leidingen uit gegalvaniseerd staal 
aanwezig zijn, moet men een bescher-
mend product doseren (conform aan 
de drinkwaternormen volgens DIN, 
FDA,	 WHO…)	 om	 nefaste	 corrosie	 te	
vermijden als gevolg van het ontharde 
en dus agressieve water. Onderzoek 
van	 het	 WTCB	 (Wetenschappelijk	 en	
Technisch	Centrum	voor	de	Bouw)	heeft	
immers aangetoond dat roest (ijzer-
oxides)	 de	 favoriete	 maaltijd	 is	 voor	
legionellabacteriën. De doseergroe-
pen	 voegen	 proportioneel	 een	 maxi-
mum van 5 mg/l fosfaten toe in het  
ontharde water; bv. Medotronic.

Bijkomende correctieve of curatieve be-
handelingen, te kiezen volgens stijgend 
infectierisico:

1. Sterilisatie door UV-straling: te plaat-
sen na de ontharder (in een warmwa-
terkring op de vertrekleiding van de 
boiler).	 Toepassing:	 nieuwe	 kringlopen	
conform aan de wetgeving m.b.t. dode 
leidingen en weinig gebruikte aftak-
punten. Eventueel aangevuld met een 
doseergroep voor shockdosering met 
chloor,	peroxide	e.d.

2. Dosering en meting van chloor (alleen 
voor	warmwaterkringen):	dosering	in	de	
vertrekleiding en meting op de retourlei-
ding naar de boiler. De gebruiker kiest 
en wijzigt naar keuze doseerconcen-
tratie	 en	–frequentie	 (best	discontinu	 in	
corrosiegevoelige	 installaties).	Totale	vei-
ligheid voor de douchegebruikers door 
de automatische meting en bijsturing. 
Toepassing: bestaande installaties met  
gemiddeld risico.

3. Dosering en meting van chloor-
bioxide:	 continue	 dosering	 na	 cen-
trale	 waterbehandeling.	 Aange-
maakt uit chloriet en chloorzuur. 
Bestaat uit wandpaneel met stuurkast,  
mengkamer en membraandoseerpom-
pen, aanzuiglansen en overloopbakken 
voor	bidons.	Opties:	meetkit	ClO2,	on-
line-	 ClO2-meting,	 gaswaarschuwings-
toestel.	Zeer	efficiënt	tegen	biofilm.	Toe-
passing: de meest ernstige situaties.

4.	De	ultieme	 legionellafilter:	een	ultra-
filtratie	 0,02μm	 membraanfilter	 op	 de	
kritieke gebruikspunten: de B-Safe is 
verkrijgbaar	 als	 losse	 filter	 om	 in	 te	
bouwen in een opbouwdouche.

Preventieve en correctieve maatregelen 
tegen legionella in sanitaire installaties

Legionellabehandeling
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B-SAFE
Membraanfilter:	legionellabescherming	onder	de	 
douche en in bad
• Gegarandeerd min. een 105 afdoding van de legionellabacteriën, zodat de kans op 

longinfecties door inademen van legionellahoudende aërosolen nagenoeg onbestaande 
wordt. 

•	 Bacteriën	worden	door	een	‘dead-end’	holle-vezel-membraan	met	poriegrootte	van	0,02µm	
uit	het	water	verwijderd.	Het	‘dead-end’	filtratieproces	verloopt	zonder	terugspoeling.

•	 De	B-SAFE	Universal	filter	voor	opbouwdouches	en	voor	het	bad	wordt	eenvoudig	
ingebouwd	in	de	toevoerleiding	(zie	afbeelding),	met	½”	buitendraadse	aansluitingen.	
Optioneel is er een 25cm slang leverbaar.

Probox-ECS-HT
Meet-, regel- en doseergroep chloor

• Volautomatische meting en dosering van chloorbleekloog.
•	 Keuze	discontinu	of	continu	doseren	aan	wijzigbare	dosissen,	dus	zowel	curatief	(tot	max.	

10	mg/l)	als	preventief	(bvb	volgens	de	drinkwaternorm	0.25	mg/l).	Bij	gegalvaniseerde	
leidingen	adviseert	BWT	discontinue	dosering	(bvb	3	x	per	maand)	om	corrosie	te	beperken.

• De chloormeting in het retourwater na het laatste gebruikspunt stuurt continu de dosering in 
het vertrekwater vóór het eerste gebruikspunt.

•	 Aansluitklaar	compact	wandpaneel	met:	magneetventiel	op	toevoer	warmwaterfijnfilter	
40μm,	meetcel,	membraandoseerpomp,	injector,	microprocessor	met	PID-regeling	en	alarm-
uitgang voor GBS en stroomverdeeldoos.

•	 Opties:	doseervat	60L,	software	voor	opvolging	op	PC,	20kg-vatjes	Permo	Chlora-ST,	testkit	

voor chloor

Werking
De	in	de	B-SAFE	ingebouwde	voorfilter	weerhoudt	zand-,	roest-	en	kalkdeeltjes,	afgestorven	
delen	biofilm	en	andere	zwevende	delen	uit	het	water.	Hij	verlengt	zo	de	levensduur	van	de	
eigenlijke	legionellafilter	tot	meerdere	weken.	De	B-SAFE	0,02µm	ultrafilter	verwijdert	legionella	
en	andere	bacteriën	uit	het	douchewater	zonder	dosering	van	chemicaliën.	De	filter	werkt	puur	
mechanisch.	Het	gebruik	van	een	holle-vezel	ultrafiltratie-membraan	biedt	een	groot	filtratieop-
pervlak	in	een	compacte	filter,	en	hierdoor	een	groot	en	confortabel	afnamedebiet.

Werking
Het sanitair warm water, afgenomen in het retourdeel van de kring, wordt in de meetkamer ge-
leid. De speciale chloorsonde stuurt zijn potentiostatische informatie naar de microprocessorkast 
die de gemeten waarde uitleest in mg/l vrije chloor. 

De	kast	stuurt	vervolgens	een	analoog	signaal	4-20mA	naar	de	doseerpomp;	de	injectiecadans	
vermindert	geleidelijk	wanneer	de	gemeten	waarde	nadert	op	de	geprogrammeerde	maximale	
waarde, dit is om overdoseringen te vermijden. 

De chloor wordt in de vertrekleiding van de kring geïnjecteerd d.m.v. een injector waarvan het 
uiteinde ongeveer in het midden van de leiding wordt gemonteerd. Dit om een goede menging 
met het water te bekomen en bovendien corrosie te vermijden rond deze injectieplaats.

Omschrijving Aansluiting Code 

B-Safe	Universal	(per	10	filters) ½” B23206

B-Safe doucheslang, 25cm ½” B23945

Omschrijving Afmetingen (BxH) Meetbereik 
chloorsonde

Temp. water 
min./max. Code 

Probox	ECS 73x54cm 0 - 10 mg/l 1/70°C A12300



Permobiox
Aanmaak	en	dosering	van	chloorbioxide

•	 Compacte	aansluitklare	unit	voor	wandmontage

•	 Bestrijd	efficiënt	bacteriegroei	(legionella	e.a.)	in	sanitaire	en	industriële	leidingnetten,	

ongeacht de temperatuur

•	 Efficiëntie	ongevoelig	voor	pH-schommelingen	(6-9)

• Grote precisie en veiligheid dankzij 1 enkele pomp die de 2 reagentia aanzuigt

• Dosering zonder onderbrekingen tijdens de aanmaak in de reactor

• Diverse veiligheidsvoorzieningen zoals online meetapparatuur, gasdetector, lekbakken, 

alarmmelding voor GBS

• Vergeleken met klassieke chloor: minder corrosie van galvastaal en geen vorming van 

schadelijke reststoffen zoals THM en chloramines

Toepassing
Dosering	van	chloorbioxide	(ClO2)	wordt	sinds	jaren	in	binnen-	en	buitenland	met	succes	aan-
gewend voor bestrijding van legionellakweek in sanitaire leidingen. Vooral in oudere installaties 
uit	galva	zijn	de	risico’s	op	besmetting	bekend.

De	ClO2	wordt	in	de	PermoBiox	aangemaakt	na	een	chemische	reactie	tussen	2	reagentia:	
chloorzuur	HCl	en	natriumchloriet	NaClO2.	Doordat	slechts	één	enkele	doseerpomp	de	beide	
chemicaliën opzuigt in de reactor, is het risico uitgesloten dat 1 van beiden in overmaat in het 
(drink)water	terechtkomt.

Werking
De	PermoBiox	zuigt	de	2	reagentia	gelijktijdig	op	en	leidt	deze	samen	met	een	hoeveelheid	
water in de reactor. Een doseerpomp stuurt proportioneel op signalen van een impulswaterteller 
(of	zonder	teller	volcontinu)	een	ingestelde	hoeveelheid	ClO2	naar	de	injector	aan	de	ingang	
van de statische menger in de hoofdleiding. In deze menger wordt het product goed vermengd 
met het water.

Legionellabehandeling

Permobiox 30 100

Productie	chloordioxide g/h 0-30 0-100

Concentratie	chloordioxide g/l 2 4

Aansluiting	watertoevoer ‘‘ 1/2

Aansluiting	ontluchting mm 9x12

Waterdebiet bij vulling reactor l/h 200

Temperatuur leidingwater °C 5/25

Temperatuur omgeving °C 5/40

Max.	relat.	vochtigheid	bij	40°C % 85

Elektrische voeding V/Hz 230/50

Gewicht in werking, ca. kg 35

Afmetingen	A	 mm 870

Afmetingen	B mm 1020

Diepte mm 300

Afmetingen	C mm Ooghoogte

Afmetingen	D mm 880

Afmetingen	E mm 450

Reagentia - zuur ref. A7335	(groen	vat	20	kg)

Reagentia - chloriet ref. A7336	(zwart	vat	20	kg)
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Bewades	Pairox
Desinfectie met UV en Ozon voor  
luchtbevochtigingsgroepen

•	 Mens-	en	milieuvriendelijk	én	uiterst	efficiënte	behandeling	tegen	schimmels	en	andere	

micro-organismen

•	 Continue	ontsmetting	van	het	omloopwater	met	UV-straling	en	ozondosering

• Geen agressieve biocides meer, geen regelmatige arbeidsintensieve reinigingen

• Op skid aansluitklaar voorgemonteerd: recirculatiepomp; dubbelwandige UV-straler met 

2	golflengtes,	UVC-sensor	en	microprocessor	UV-Control-II;	afvlambare	staalnamekraan;	

injector voor lucht/ozonmengsel en 2 debietmeters; spuiventiel, geleidbaarheidssonde en 

microprocessor	Salt-Control-LM;	alarmuitgangen	voor	GBS

• Optie: waterteller voor spuiwater

Werking
De	Pairox-toestellen	ontsmetten	op	continue	wijze	luchtwassers	en	luchtbevochtigings-
installaties die water rondcirculeren over een lamellenpakket. Bovendien superviseert 
de automatische spuiregeling het zoutgehalte in het omloopwater, in functie van de 
geleidbaarheid. Op deze manier kan men veilig en goedkoop deze installaties uitba-
ten zonder gebruik te maken van chemicaliën.

Omschrijving Waterinhoud luchtwasser/
bevochtiger, max. Aansluiting Code 

Pairox	1,5 600l 1,5 m³/h B23177

Pairox	2,5 1000l 2,5 m³/h B23178

Pairox	5 4000l 10 m³/h B23179

Pairox 1,5 2,5 5

Aansluiting	ingang/uitgang DN 25/20 25/20 50/40

Rioolafvoer DN 15 15 25

Netaansluiting V/Hz 230/50 230/50 380/50

Aansluitvermogen W 900 900 2000

Veiligheidsklasse IP IP54

Max.werkdruk bar 6

Watertemperatuur °C 5-30

Omgevingstemperatuur °C 5-40

Vermogen lamp W 200

Ozonproductie mg/h max.110

Gebruiksduur lamp h ca. 8000

UVC-vermogen	(na	100h) W 64

Afmetingen:	breedte mm 855 855 855

Afmetingen:	hoogte mm 1670 1670 1450

Afmetingen:	diepte mm 460 460 530

Principe van UV-desinfectie

Het omloopwater wordt door een speciale 
lagedruk-kwikdamplamp bestraald, deze 
lamp ontwikkelt aan een hoog rendement 
UVC-straling	 met	 een	 golflengte	 van	 254	
nm.	Het	 DNA	dat	 in	 alle	 levende	wezens	
aanwezig	 is,	 heeft	 een	 maximale	 absorp-
tie	 in	 de	 buurt	 van	 deze	 golflengte.	 Als	
het	 DNA	met	 een	 golflengte	 van	 254	 nm	  
bestraald wordt, wordt er een foto- 
chemische	reactie	in	het	DNA	geïnduceerd.	
Daardoor verliest het de mogelijkheid om 
zich te vermenigvuldigen en dus is de kiem 
onschadelijk gemaakt.

Principe	van	de	Ozonproductie

Deze speciale UV-lamp produceert be-
halve	 de	 254	 nm	 golflengte,	 ook	 UV-licht	
met	 een	 golflengte	 van	 185	 nm.	Als	 stra-
ling	 met	 deze	 golflengte	 op	 zuurstofmo-
leculen botst, ontstaat er ozon. Bij de 
Bewades	 Pairox	 wordt	 er	 een	 luchtstroom	
langsheen de UV-lamp geleid en een 
deel van de daarin aanwezige zuurstof 
wordt omgezet in ozon. Deze lucht wordt 
door een injector toegevoegd aan het  
omloopwater. Belangrijk: een accumulatie 
van ozon in het omloopwater wordt ver-
meden	doordat	 het	UV-licht	met	 golflengte	
van	254	nm	dit	ozon	omzet	in	hydroxyl-ra-
dicalen. Deze sterk reagerende radicalen 
verdwijnen vanzelf bij afbraakreacties met 
organische	 (dus	ongewenste)	stoffen	 in	het	
water.





CoolZon,	-Plus,	-Redox
Ozondesinfectie voor koeltorens
• Nieuwe technologie die de klassieke stootsgewijze biocide-dosering vervangt door de veel 

efficiëntere	mens-	en	milieuvriendelijke	ozondosering
•	 De	installatie	pompt	het	circulatiewater	door	een	zandfilter	waar	reeds	een	belangrijk	deel	

van de aanwezige organische stoffen verwijderd wordt, vervolgens wordt op continue wijze 
ozon	geïnjecteerd	waardoor	overal	in	het	systeem	de	biofilm	wordt	afgebouwd.	De	eventuele	
overmaat ozon verdampt samen met de waterdamp, waardoor zelfs in de druppelvangers de 
biofilm	wordt	vernietigd

• Het systeem bezit de mogelijkheid tot intervalwerking tijdens lange periodes van stilstand 
van de koeltoren. Voorbeeld: het toestel kan 3 uur in werking gaan na 9 uur stilstand van de 
koeltoren, dit vermijdt het opnieuw infecteren van koeltorens die regelmatig worden uitgezet

•	 Het	systeem	bevat	een	rvs	zandfilter	met	manueel	meerwegenventiel,	circulatiepomp	met	
ingebouwde	voorfilter,	skid	met	ozongenerator	en	stuurkast;	ventilator	en	luchtfilter;	debietme-
ters en luchtdroger

•	 Coolzon	Plus:	wanneer	de	koeltoren	enkele	dagen	of	weken	stilstaat,	garandeert	de	Coolzon	
Plus	behandeling	de	desinfectie	van	het	koelwater	door	de	dosering	van	ClO2	(chloorbioxi-
de)	dat	gegenereerd	wordt	door	ozon	te	vermengen	met	NaCIO2	(natriumchloriet).

•	 Coolzon	Plus:	omdat	ozon	een	gas	is,	verdwijnt	het	uit	het	koelwater	zodra	de	koeltoren	stil-
staat.	Indien	dit	regelmatig	gebeurt,	kan	men	beter	de	Coolzon-Plus	installeren	tegen	biofouling.	
De	toegevoegde	ClO2-dosering garandeert de beste ontsmetting, ook gedurende stilstand.

•	 Coolzon	-(Plus),	Redox:	een	bijkomend	Redox	meettoestel	stuurt	en	bewaakt	de	ozon	(en	
ClO2)	dosering.

Omschrijving Capaciteit 
koeltoren

Ozon 
productie

Code 
Coolzon

Code 
Plus

Code 
Redox

Code Plus 
Redox

CoolZon-2 < 2 MW 1,8 g/h B14178 B14186 B14189 B14192

CoolZon-4 < 4 MW 3,6 g/h B14179 B14187 B14190 B14193

CoolZon-8 < 8 MW 7,2 g/h B14185 B14188 B14191 B14194

Legionellabehandeling

CoolZon 2 4 8

Aantal	ozonmodules 1 2 4

Debiet lucht N l/h 250 250 500

Debiet water m3/h 10 10 15

Elektrische voeding V 230	N/PE 230	N/PE 230/400	N/PE

Afmetingen,	LxHxD cm 170x140x67 170x140x67 190x140x67

Afmetingen	paneel	-	Plus cm 60x125	LxH

Diameter	zandfilter cm 50 50 60

Gewicht	zonder	silex kg 175 180 200

Silex	steunlaag/filtratielaag kg 50/150 50/150 100/200

PVC-	aansluiting mm 50 50 63

Salt	Control
Automatische	spui	op	geleidbaarheid
•	 Aanvullend	bij	een	ozon-	of	bactericide-behandeling	moeten	open	verdampingscondensors	

uitgerust zijn met een automatische spui om het totaal zoutgehalte te beperken, zodat er 
geen afzettingen zouden ontstaan die het koelrendement verminderen en bacteriën veran-
kerings- en voedingsbodem zouden bieden.

•	 Bevat	een	meetsonde	voor	de	geleidbaarheid	(maat	voor	het	totale	zoutgehalte),	een	micro-
processorkast voor uitlezing van geleidbaarheid en programmatie van spuiduur evenals de 
frequentie van biocidedosering, en een spuiventiel (d.i. een gewoon magneetventiel 3/4” 
in	versie	LM,	of	een	ventiel	met	servomotor	in	de	LA	versie).

Omschrijving Aansluiting Type 
ventiel

Meet- 
bereik

Afme- 
tingen Code

Salt	Control	LM 3/4’’	F magnetisch 0 - 4000 
μS/cm

213/180/ 
100 mm

B16003

Salt	Control	LA 3/4’’	F servomotor B16002
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Ultra-Violet	C	straling	(UVc	genoemd),	uitgezonden	door	kwikdamplampen	met	golflengte	254	nm,	werkt	als	een	sterk	biocide,	
onafhankelijk	van	de	pH	en	zonder	aanmaak	van	verontreinigende	producten.	De	254	nm	golflengte	wordt	geproduceerd	door	
een lagedruk UVc-generator met een hoog energetisch rendement. Het voordeel van UVc desinfectie is de onmiddellijke doding 
van bacteriën, wat een relatief klein toestel oplevert en zodoende weinig plaats inneemt.

De doeltreffendheid van sterilisatie/desinfectie door UV wordt sterk verhinderd door deeltjes die aan het water troebelheid geven. 
Deze deeltjes vormen schaduwen die de micro-organismen toelaten te passeren zonder enige schade te ondervinden. UV-stralen 
worden geabsorbeerd door humuszuren en sommige polyvalente ionen zoals ijzer, hierdoor verzwakt de doeltreffendheid van de 
behandeling	aanzienlijk.	Een	correcte	voorfiltratie	is	dus	aangewezen.

Desinfectie door UV is een eenvoudige en betrouwbare techniek, die een minimum aan onderhoud vereist. Het vergt geen verhan-
deling van chemische producten en veroorzaakt zodoende ook geen hinderlijke geuren en smaken aan het water. 

Mens- en milieuvriendelijk, met een minimum aan onderhoud
UV-sterilisatie



Bewades-EU 
UV-sterilisatoren	voor	drink-	en	proceswater,	van	3/4’’	tot	4”

•	 Ruim	gedimensioneerde,	hoogwaardige	(uit	RVS	DIN-1.4571,	PN-10	en	IP-54)	en	krachti-

ge (>40mJ/cm2	na	ca.	10000	bedrijfsuren)	UV-stralers	voor	koud	(sanitair)	water

• Lage-druk-kwikdamplampen met hoog energetisch rendement, continue UV-intensiteits 

bewaking	met	hoge	kwaliteit	UVC-sensor,	elektronische	schakelkast	UV	Control	II	met	 

bedrijfsurenteller en contacten voor GBS

•	 Speciale	uitvoeringen	voor	warm	water	(bv	tegen	legionella,	gamma	BEWADES-HI),	voor	

de	farmaceutische	industrie	(gamma	BEWADES-P),	e.a.

•	 Optie:	afvlambare	RVS	aftapkraan	voor	staalname	3/8’’,	temperatuursonde	en	aflaatven-

tiel tegen verhitting, debietbewaking

Omschrijving Aansluiting
DN

Max. debiet
bij T 70%

Max. debiet
bij T 90% Code 

Bewades	58C 20 1,5 m3/h 1,8 m3/h B23061

Bewades 80W 32 4,2 m3/h 5,3 m3/h B23016

Bewades +80E 32 +4,2 m3/h +5,3 m3/h B23019

Bewades 100W 50  6,8 m3/h 8,5 m3/h B23074

Bewades +100E 50 +6,8 m3/h +8,5 m3/h B23075

Bewades 240W 80 22 m3/h 25 m3/h B23017

Bewades 320W 100 46 m3/h 56 m3/h B23018

UV-sterilisatie

Toepassing
Sterilisatie	met	Ultra-Violet	C	stralen	(golflengte	254	nm)	verzekert	de	onmiddellijke	
afdoding	van	bacteriën,	virussen	en	gisten	(>99%),	en	van	het	grootste	deel	algen	en	
schimmels in o.a. drink-, proces- en klimatisatiewater. 

Voordelen	van	de	BEWADES	UV-sterilisatoren:
• Elektronische stralingsbewaking, debiet- of temperatuurbewaking: optioneel
• Eenvoudige uitbreiding naar grotere debieten door het modulaire concept (mo-

dellen	–E)
• Optiemogelijkheid automatisch periodiek te spuien
• Lange	levensduur	van	krachtige	UV-lampen	(10000	uren	continue	werking)
• Maximale	bedrijfsdruk	10	bar	(16	bar	op	aanvraag)
• Beschermingsklasse	IP	54
• Optimale gebruiksveiligheid dankzij complete technologiebeheersing
• De	toestellen	garanderen	bij	de	opgegeven	maximale	debieten	een	minimale	

stralingsintensiteit	(op	het	einde	van	de	levensduur	van	de	lampen)	van	40	mJ/
cm²	(=400J/m²)	bij	transmissie	70%	resp.	90%	(gemeten	op	10cm).

Bewades EU 58C 80W +80E 100W +100E 240W 320W

Aantal	UV-lampen 1 1 +1 1 +1 3 4

Vermogen / lamp W 58 80 80 100 100 80 80

Min./max.	temperatuur	
water C° 5/30

Min./max.	temperatuur	
omgeving C° 5/40

Voeding V/ 
Hz. 230/50

Afmetingen:	Ø cm 7 12 12 12 12 22 36

Afmetingen:	Hoogte cm 99 102 102 131 131 117 120

Opmerking

Voor grotere debieten en tempera-•	
turen	tot	65°C	is	er	het	Bewades-HI	
gamma met 200W lampen

Voor	de	enkelvoudige	types	58C,	•	
80W	en	100W	bestaat	een	LC	
(Low	Cost)	versie	zonder	UVC	sen-
sor	en	stuurkast	UV-Control-II

Vuile of kalkhoudende waters •	
kunnen het rendement van de 
UV-sterilisatie snel doen dalen, 
raadpleeg in deze gevallen onze 
BWT-specialisten.
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UV-sterilisatie

Bewades HI
UV-sterilisatoren	voor	drink-	en	proceswater	tot	65°C

•	 Bestralingskamer	uit	roestvrij	staal	DIN	1.4571	(edeler	dan	AISI	316L)	
•	 Een	maximaal	rendement	(minimaal	energieverbruik)
• Optimale gebruiksveiligheid
• RVS-turbulator in de bestralingskamer, voor een optimale vloeistofverdeling
• Hoge kwaliteit kwartsglasbuis ter bescherming van de UV-lamp
•	 UV-intensiteitscontrole	met	hoge	kwaliteit	UVC-sensor
•	 Alle	onderdelen	uit	hoogwaardige	materialen
• Optiemogelijkheid automatisch periodiek spuien
• Krachtige UV-lampen met lange levensduur
•	 Toebehoren	(in	optie):	temperatuurbewaking	en	magneetventiel	¼”	voor	 

automatische	aflaat;	afvlambare	RVS	aftapkraan	voor	steriele	staalname.

Toepassing
Sterilisatie	met	Ultra-Violet	C	stralen	(golflengte	254	nm)	met	een	minimale	stralings-
intensiteit	40mJ/cm²	(=400J/m²)	verzekert	de	onmiddellijke	afdoding	van	bacteriën,	
virussen	en	gisten	(>99%),	en	van	het	grootste	deel	aan	algen	en	schimmels	in	o.a.	
drink-, proces-, koel- en klimatisatiewater.

Omschrijving Aansluiting
DN Max. debiet* Code 

200W200/11 HI 2” 13 m³/h B23049

400W200/17 HI 80 38 m³/h B23050

600W200/22 HI 100 68 m³/h B23051

800W200/22 HI 125 90 m³/h B23052

1000W200/22 HI 125 109 m³/h B23053

1200W200/27 HI 150 158 m³/h B23054

1400W200/32 HI 150 207 m³/h B23055

1600W200/35 HI 200 248 m³/h B23056

1800W200/35 HI 200 276 m³/h B23057

2000W200/40 HI 200 328 m³/h B23058

*	Max.	debieten	bij	70%	transmissie/10cm	en	een	UV-dosis	van	40	mJ/cm2 (400J/m2)

Bewades HI 200W 400W 600W 800W 1000W 1200W 1400W 1600W 1800W 2000W

Max.	bedrijfsdruk bar 10	(16	op	aanvraag)

Watertemperatuur	min/max °C 5/65

Omgevingstemperatuur	min/max °C 5/40

Totaal vermogen W 220 450 650 850 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Aantal	UV-lampen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vermogen per lamp W 200

UVC-vermogen	(nieuw) W 76

Levensduur van de UV-lamp h 8000	tot	10000	h	(hangt	af	van	het	debiet)

Netaansluiting V/hz 230/50

Beschermingsklasse IP 54

Afmetingen	straler:	Ø	‘A’ mm 114 168 219 219 219 273 324 356 356 406

Afmetingen	straler:	‘B’ mm 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128 1128

Afmetingen	straler:	‘C’ mm 1263 1358 1389 1399 1399 1440 1440 1524 1524 1524

A

B C



Bewades MD
UV-sterilisatoren voor zwembadwater

• Bestemd voor de desinfectie van drinkwater en zwembadwater.

•	 Bestralingskamer	uit	roestvrij	staal	DIN	1.4571	(edeler	dan	AISI	316L).

•	 Een	maximaal	rendement	(minimaal	energieverbruik).

• Optimale gebruiksveiligheid.

• De toestellen zijn uitgerust met speciale UV-generatoren. Deze generatoren zorgen voor 

een	breed	spectrum	aan	stralen.	De	golflengte	van	254	nm	garandeert	de	desinfectie	van	

het	water,	andere	golflengtes	zorgen	o.a.	voor	het	afbreken	van	chloramines.

• De toestellen zijn voorzien van een manueel of automatisch reinigingsmechanisme.

Omschrijving Aansluiting DN Max. debiet* Code 

2000	H	(manueel)
2000	A	(automatisch) 80 65 m3/h B23241

B23242

4000	H	(manueel)
4000	A	(automatisch) 125 120 m3/h B23243

B23244

6000	H	(manueel)
6000	A	(automatisch) 200 170 m3/h B23245

B23246

8000	H	(manueel)
8000	A	(automatisch) 200 210 m3/h B23247

B23248

* bij een stralingsdosis van 400J/m2 en min. 20% transmissie op 10 cm

Toepassing
De Bewades MD is bestemd voor de desinfectie van drinkwater en zwembadwater. 
Bij de desinfectie van zwembaden zorgt deze installatie eveneens voor verwijdering 
van chloramines en organische chloorverbindingen (dikwijls oorzaak van irritaties van 
ogen,	huid	of	luchtwegen).

Dankzij het lage gewicht van deze compacte toestellen, kunnen ze gemakkelijk geïn-
tegreerd worden in het leidingnet. Voor zwembadinstallaties dient het toestel in de 
centrale	leiding	na	de	filtratie	te	worden	geplaatst.

UV-sterilisatie

Bewades MD 2000 4000 6000 8000

Minimum volumetrisch debiet m3/h 1,5

Waterdruk bar 10

Min./Max.	watertemperatuur °C 5/40

Min./Max.	omgevingstemperatuur °C 5/40

Vermogen generator per stuk W 2000

Levensduur van de generator h 8000

Aantal	generatoren 2 2 3 4

Aangesloten	vermogen kW 2 4 6 8

Gewicht kg 60 70 80 95

Beschermingsklasse IP 54

Afmeting:	‘A’ mm 710 1030 1430 1430

Afmeting:	‘B’ mm 520 650 850 850

Afmeting:	‘C’ mm 240 360 560 560

Afmeting:	‘D’ mm 390 580 920 920
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De toepassingsgebieden van wisselpatronen voor demineralisatie nemen sterk toe samen met de zorg voor het leefmilieu, die de 
voorschriften	voor	verhandeling	van	regenereermiddelen	en	afvoer	van	effluenten	strenger	maakt.	Deze	patronen	worden	met	groot	
succes in verschillende domeinen gebruikt: laboratoria, batterijen van vorkheftrucks, glazenwassers in de horeca, luchtbevochtiging, 
polyshing van RO-water, ...

Demineralisatie door ionenwisseling:
Wanneer de noodzaak aan gedemineraliseerd water de 1000l/jaar overschrijdt, is de productie van dit water economischer dan 
de aankoop ervan. 

De Ministil-patronen, gevuld met mengbed-ionenwisselingshars, zijn ideaal voor de productie van kleine hoeveelheden zuiver  
water. Bij behoeftes vanaf 50 of 100l/dag is het nuttig de aankoop van een volautomatische demineralisatie te overwegen 
en te vergelijken met een omgekeerde osmose.

Demineralisatie
Wisselpatronen voor kleine demi-waterverbruiken



Ministil 
Patronen	voor	totale	demineralisatie

• De Ministil-toestellen zetten drinkbaar water om in gedemineraliseerd water.

•	 De	Ministil-patronen	P-6,	P-12,	P-21	en	P-41	zijn	toestellen	uit	polyester	materiaal,	de	P-22,	

P-42,	P-62	en	P-102	zijn	uit	RVS.	Alle	patronen	zijn	gevuld	met	anionische	en	kationische	

harsen. De RVS-patronen zijn niet alleen een stuk slijtvaster en schokbestendiger dan die uit 

kunststof, ze zijn ook handiger door de draagring bovenaan.

• Een Ministil kan direct op het waterleidingnet aangesloten worden. 

• Grotere modellen en decarbonatatiepatronen zijn op aanvraag beschikbaar.

Toepassing
Het ruw water gaat van boven naar onder door het harsbed die de zouten, het
koolzuur en de silicaten chemisch bindt. De geleidbaarheid van het geproduceerde 
water wordt op het digitaal scherm aangegeven. Het patroon kan gemakkelijk 
vervangen worden zonder de hydraulische en elektrische aansluitingen te moeten 
losmaken	(een	bajonetvijs	dient	1/4	gedraaid	te	worden).	

De uitgeputte harsen worden per grote hoeveelheden geregenereerd in een centraal 
station, wat een bijzonder economische en milieuvriendelijke regeneratie toelaat.

Er zijn aansluitkoppen beschikbaar met alarmcontact of magneetventiel, op batterij 
of op stroomtoevoer, voor kopmontage of muurmontage. Optioneel zijn kunststof 
voorraadvaten van 30 en 60l beschikbaar.

Versies 6 - 12

Versies 22 - 42

Versies 21 - 41

Versies 62 -102

Omschrijving Maximaal 
debiet

Uitwisselingscapaciteit in m3.f
Code 

max.	50µS/cm max.	20µS/cm max.	1µS/cm

Ministil	P-6 40 l/h 9 7,5 6 C109987

Ministil	P-12 300 l/h 22 19,5 15,5 C109988

Ministil	P-21 600 l/h 35 30 25 C109994

Ministil	P-41 1800 l/h 75 65 50 C109990

Ministil	P-22 600 l/h 35 30 25 C109995

Ministil	P-42 1800 l/h 75 65 50 C109996

Ministil	P-62 2400 l/h 100 90 70 C109997

Ministil	P-102 2400 l/h 180 160 130 C109998

Ministil P-6 P-12 P-21 P-41 P-22 P-42 P-62 P-102

Max.	bedrijfsdruk	aan	20°C bar 6

Max.	bedrijfsdruk	aan	50°C bar 3

Max.	temperatuur	(aan	3	bar) °C 50

Gewicht		(transport	1	patroon) kg 8 13 20 40 20 40 66 100

Gewicht in werking kg 9 15 25 50 25 50 71 130

Aansluiting	op	het	stroomnet V/Hz 230/50

Hydraulische aansluiting ‘‘ 3/4

Afmetingen:	diameter mm 230 230 250 250 237 237 360 360

Afmetingen:	hoogte mm 400 610 590 990 565 1025 750 1150

Demineralisatie
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RO-	(omgekeerde	osmose)	membranen	zijn	halfdoorlaatbaar:	watermoleculen	vloeien	door	deze	membranen;	opgeloste	zouten,	
organische onzuiverheden en zware metalen daarentegen niet. Op leidingwater weerhouden standaard RO-membranen ca. 95% 
van de opgeloste zouten. Met speciale membranen of 2 units in serie kan men tot 99,5% zoutretentie bekomen. 

BWT biedt u een uitgebreid gamma toestellen. Naargelang toepassing en budget kan u kiezen uit: compacte keukentoestellen, 
hoogwaardige	RVS-toestellen,	meerdere	types	membranen	en	duo-installaties	(volgens	de	gewenste	geleidbaarheid),	industriële	
open racks met horizontale of verticale membranen, enz.  

Toepassingen	zijn:	horeca,	luchtbevochtiging,	sterilisatie	en	nierdialyse,	laboratoria,	stoomketels,	Purified	Water	bereiding,	...

Voor elke toepassing en budget een gepaste oplossing
Omgekeerde osmose



Ecomat 41 /51 / serie 100 
Compacte	RO-toestellen	voor	de	Horeca
•	 Compacte	afgesloten	toestellen

• Volautomatisch, geruisarm, aansluitklaar

• Geïntegreerd reservoir

• Manuele noodbypasskraan

• Geschikt voor zowel onthard als niet-onthard water

• Makkelijk en snel te installeren

•	 Opties:	geleidbaarheidsmeter	met	alarmcontact,	optioneel	met	4-20mA	uitgangssignaal, 

mengventiel en aansluitkit

Toepassing
De Ecomat is een uiterst compact toestel met geïntegreerd reservoir. De off-line Eco-
mat-51 heeft 50 l voorraad en een drukverhogingspomp. De on-line Ecomat-41 heeft 
een 8 l drukvat zonder hernemingspomp. De Ecomat-100 heeft een geïntegreerd 
100 liter reservoir en een drukverhogingspomp.

Deze toestellen kunnen naar keuze met onthard of met niet-onthard water worden 
gevoed. De omgekeerde osmose levert water aan het geïntegreerde reservoir, van 
waaruit het zuiver water verder naar de gebruikers vloeit. Bij de Ecomat-51en de 
100-reeks is het reservoir voorzien van niveauschakelaars voor het starten en stop-
pen van de productie, bij de Ecomat-41 zorgt een drukschakelaar voor het starten 
en stoppen van de RO-hogedrukpomp.

Op aanvraag: grotere toestellen met grotere voorraad.

Omschrijving Debiet RO/piekafname* Code 

Ecomat - 41 130/130 l/h 421050410

Ecomat - 51 150/2000 l/h 421090510

Ecomat - 111 50/2000 l/h BRO111

Ecomat - 112 100/2000 l/h BRO112

Ecomat - 113 150/2000 l/h BRO113

Ecomat - 114 200/2000 l/h BRO114

Ecomat - 115 250/2000 l/h BRO115

Ecomat - 116 300/2000 l/h BRO116

*Bij	voeding	met	water	van	10	°C	met	een	maximum	zoutgehalte	van	500	mg/l	NaCl	en	een	inlaatdruk	van	 
  3 bar. Bij een lagere voedingswatertemperatuur neemt de productie af.

Omgekeerde osmose

Ministil 41 42 111 112 113 114 115 116

Zoutretentie % 95-98

WCF** % 35-80 40-80

Hoeveelheid voedingwater* l/h 400/200 400/200 125/62 250/125 375/187 500/250 625/312 750/375

Druk voedingwater bar 2 - 7

Temperatuur voedingswater °C 10-25

Inhoud reservoir l 8 50 100

Voeding, 50Hz V 230

Gewicht in bedrijf kg 45 103 150 151 152 153 154 155

Afmetingen:	bxdxh cm 26x67x52 35x56x75 58x58x81

Ecomat-41 voor glazenwassers

Ecomat-51 voor vaatwassers

Ecomat-100 voor grote vaatwassers

**	De	WCF	(waterconversiefactor)	is	het	percentage	van	het	voedingswater	dat	als	ontzout	water	beschikbaar	komt.
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Ecomat serie 100R 
Compacte	RO-toestellen	voor	ontzouting	van	water	 
voor luchtbevochtiging 
•	 Compacte	afgesloten	constructie

• Volautomatisch, geruisarm, aansluitklaar

•	 Geïntegreerd	reservoir	met	sterielfilter	en	drukverhogingspomp

• Kringloop met UV-sterilisator voor continue ontsmetting van RO-water

• Rotameter voor debietcontrole

• Geschikt voor zowel onthard als niet-onthard water

• Makkelijk en snel te installeren

•	 Opties:	geleidbaarheidsmeter	met	alarmcontact,	optioneel	met	4-20mA 

uitgangssignaal, aansluitkit

Toepassing
Een Ecomat-100R toestel is een uiterst compact toestel met geïntegreerd 20 liter reser-
voir en een drukverhogingspomp. Over het reservoir wordt er continu water gecircu-
leerd via een UV-straler. Door het gebruik van UV-straling wordt de kans op bacterie-
kweek minimaal. Om de toevoer van bacteriën uit de omgevingslucht te beletten, is 
op	het	reservoir	ook	nog	een	0,22µm	sterielfilter	voorzien.

De Ecomat-100R kan naar keuze met onthard of met niet-onthard water worden ge-
voed.	Afhankelijk	hiervan	wordt	de	WCF	afgesteld.	

De omgekeerde osmose levert water aan het geïntegreerde reservoir, van waaruit 
het water verder naar de gebruikers gepompt wordt. Het reservoir is voorzien van 
niveauschakelaars voor het starten en stoppen van de productie. Bovendien is het 
reservoir	voorzien	van	aansluitingen	voor	een	extern	ringleiding.

Omschrijving Productie ruw/onthard water* Code 

Ecomat - 111R 50 l/h BRO111R

Ecomat - 112R 100 l/h BRO112R

Ecomat - 113R 150 l/h BRO113R

Ecomat - 114R 200 l/h BRO114R

*Bij	voeding	met	water	van	10	°C	met	een	maximum	zoutgehalte	van	500	mg/l	NaCl	en	een	inlaatdruk	van	 
3 bar. Bij een lagere voedingswatertemperatuur neemt de productie af.

Omgekeerde osmose

Ministil 111R 112R 113R 114R

Zoutretentie % 95-98

WCF** % 35-80

Debiet voedingwater l/h 125/62 250/125 375/187 500/250

Druk voedingwater bar 2-7

Temperatuur voedingswater °C 10-25

Inhoud reservoir l 20

Voeding, 50Hz V 230

Gewicht in bedrijf kg 70 71 72 73

Afmetingen:	bxdxh cm 58x58x85

**	De	WCF	(water	conversie	factor)	is	het	percentage	van	het	voedingswater	dat	als	ontzout	water	beschikbaar	komt.



UO 
Industriële toestellen voor wandmontage, 
debiet 40 tot 300 l/h  
• Zeer overzichtelijke uitvoering, waardoor bediening en onderhoud makkelijk zijn

• Het toestel kan manueel aan- en uitgeschakeld worden, doch dit gebeurt  

meestal automatisch via niveaucontacten, schakelkast of drukschakelaar

• Mogelijkheid tot uitschakeling tijdens de regeneratie van een voorgeplaatste ontharder

•	 Automatische	concentraatafvoer	bij	afslaan,	ter	vermijden	van	fouling	op	membranen

•	 Automatische	periodieke	spoeling	tegen	kiemvorming	bij	stilstand

• Opties: temperatuursonde voor gecorrigeerde geleidbaarheidsweergave,  

aansturing	van	een	doseerpomp,	extra	schakelkastje	voor	afzonderlijke	storingsmeldingen

Voor- en nabehandeling
Voorbehandeling: in functie van de waterkwaliteit. Voor Belgisch leidingwater is de 
standaard	voorbehandeling:	filter	90	μm,	ontharder	tot	op	0°F	die	afsluit	bij	regene-
ratie,	actieve-koolfilter.

Nabehandeling:	in	functie	van	het	afnameprofiel	worden	een	buffervat	en	herne-
mingspompgroep gedimensionneerd. In functie van de gewenste demi-waterkwaliteit 
kan een kringloop worden gebouwd met daarin nog een UV-sterilisator en/of een 
mengbedpatroon.

Omschrijving Aansluiting 
ruw water

Productiedebiet  
(bij 15°C en 2,5 bar) Code 

UO-40 DN 10 40 l/h B13012

UO-80 DN 10 80 l/h B13013

UO-150 DN 15 150 l/h B13009

UO-300 DN 15 300 l/h B13010

Omgekeerde osmose

UO 40 80 150 300

Aansluiting	permeaat/concentraat DN 10 10 10 10

Aantal	RO-modules stuks 1 1 1 2

Vermogen hogedrukpomp kW 0,25 0,25 0,55 0,55

Gewicht in bedrijf, ca. kg 48 50 55 65

Max.	zoutgehalte	ruw	water ppm 1000

Min/max.	druk	ruw	water bar 2/5

Elektrische aansluiting V/Hz 230/50

Min/max.	temp.	ruw	water °C 10/ 25

Min/max.	temp.	omgeving °C 5/ 30

Afmetingen:	breedte mm 60 60 60 80

Afmetingen:	diepte mm 26 26 26 26

Afmetingen:	hoogte mm 100 125 125 125



44

Profil 
Compacte	industriële	RO’s	met	capaciteit	100	tot	1700	l/h
•	 Compacte,	mobiele,	afgesloten	toestellen	uit	RVS/Polipropyleen	(PVC-vrij)	voor	volautomatische	

ontzouting
•	 Minimale	biofouling	door	“full-fit”	RO-modules	en	aansluitblokken	vrij	van	‘dode’	zones
•	 Hygiënische,	energie-	en	plaatsbesparende	‘on-line’	opstelling	met	expansievat	en	handig	

aansluitblok	tegenover	de	klassieke	‘off-line’	opslagtank	en	hernemingpompgroep
•	 Reinigbaar	en	desinfecteerbaar	met	een	druk	op	de	knop:	geen	extern	vat,	pomp	en	 

leidingwerk nodig
•	 Automatische	spoelingen	om	een	goede	chemische	en	bacteriologische	kwaliteit	te	behouden
•	 Energie-	en	plaatsbesparend	alternatief	voor	ontharding:	PROFIL	AS	met	ingebouwde	

antiscalentdosering
•	 Componenten:	5μm-voorfilter,	drukbewaking	ingangswater,	verticale	RVS-drukbuizen	waarin	

geruisloze	hogedrukpomp	en	RO-modules,	drukslangen	3/4’’,	geleidbaarheidsmeting	en	
–uitlezing,	microprocessor	met	uitgangen	voor	GBS,	voeding	3x400V.	 
Profil	AS:	bijkomende	AS-dosering	geïntegreerd	vanuit	3L-vatjes

• Opties:
-  Online	connector	(voor	Profil	1	en	2)	of	Multiblock	S	(voor	alle	Profil):	1	enkele	verbindingsblok	

voor	de	‘on-line’	aansluiting	van	ruwwater-ingang,	RO,	expansievat	en	uitgang.	Beiden	bevatten	
een	druktransmitter,	de	Multiblock	S	heeft	bijkomend	een	noodbypass	(steeds	water	bij	panne)

-  Expansievaten	tot	400L	(wandmodellen	35,	50	en	80L)	met	in-	én	uitgang	(tegen	kiemgroei)
-  Aquaris:	producten	voor	desinfectie	(-DES	pastilles)	en	reiniging	(-RM	vloeistof)	van	de	 

membranen

Omschrijving Code  
Off line

Code
On line 

Code AS 
Off line

Code AS
On line 

Profil	1 B13050 B13043 B13072 B13065

Profil	2 B13051 B13044 B13073 B13066

Profil	3 B13052 B13045 B13074 B13067

Profil	4 B13053 B13046 B13075 B13068

Profil	5 B13054 B13047 B13076 B13069

Profil	6 B13055 B13048 B13077 B13070

Profil	7 B13056 B13049 B13078 B13071

Profil	8 B13090 B13092 B13091 B13093

Omgekeerde osmose

8

6

5 7

On-line systeem: 
1.	filter
2.	ontharder	(optie:	actieve	koolfilter)
3. RO-toestel
4.	expansievat
5.	aansluitblok	¾’’	

met drukschakelaar 
en noodbypassventiel

Off-line systeem: 
1.	filter
2.	ontharder	(optie:	actieve	koolfilter)
3. RO
4. permeaatvat
5. circulatiepomp
6. uv-sterilisator
7. pompgroep
8. noodbypassventiel

Voorbeelden van complete installaties:



Unieke eigenschappen
•	 Ultracompact	en	hygiënisch:	geen	intern	leidingwerk,	de	aansluitblokken	en	de	‘full-fit’	membraanmodules	zijn	vrij	van	dode	

zones	(waar	anders	kiemgroei	ontstaat)
•	 Naar	keuze	inzetbaar:	‘off-line’	met	een	opslagvat	en	hernemingspomp	of	‘on-line’	met	een	expansievat
•	 Geruisloos: de hogedrukpomp werd ingebouwd in één van de roestvrijstalen drukbuizen
•	 Reinigbaar	en	desinfecteerbaar	met	een	druk	op	de	knop.	Geen	extern	vat,	pomp	en	leidingwerk	nodig:	u	giet	het	benodigd	

product	(Aquaris)	in	de	ingangsfilter,	sluit	de	kap	en	start
•	 Mobiel: bij onderhoud trekt u bijvoorbeeld het toestel van de muur weg en heeft u makkelijk toegang zonder leidingen te 

moeten losmaken
•	 Proper:	een	roestvrijstalen	kast	beschermt	alle	onderdelen	tegen	bevuiling	
•	 Betrouwbaar: alle parameters worden vooraf bewaard op een printplaat
•	 Robuust en milieuvriendelijk: pomp en verticale kokers zijn vervaardigd uit gezandstraald RVS, de overige onderdelen uit 

PVC-vrije	kunststoffen,	de	beschermingsklasse	van	het	complete	toestel	is	IP-54
•	 Ontworpen	voor:		ziekenhuizen	(sterilisatie,	nierdialyse,	operatiekwartieren…),	laboratoria,	industrie

Omgekeerde osmose

Profil / Profil AS 1 2 3 4 5 6 7 8

Productie	off-line	* l/h 105 210 315 660 970 1320 1500 1670

Productie	on-line	* l/h 75 150 220 460 680 860 1050 1270

Aansl.voeding/perm/conc. ¾’’	/	¾’’	/	DN20

WCF	(verh.perm/voeding): % 70-80%	(afhankelijk	van	de	waterkwaliteit)

Zoutretentie, ca. % >95%

Min/max.	voordruk bar 2,5/6

Min/max.	temp.	water °C 10/25

Min/max.	temp.	omgeving °C 5/35

Elektrische aansluiting V/Hz 400V/ 50Hz

Opgenomen vermogen kW 0,85 0,85 0,85 1,6 1,6 1,6 2,3 2,3

Gewicht	(Profil-AS	+5kg) kg 85 100 105 130 150 170 180 190

Afmetingen:	breedte mm 475 475 475 475 475 475 475 475

Afmetingen:	diepte mm 450 590 590 590 590 730 730 730

Afmetingen:	hoogte mm 800 800 800 1285 1285 1285 1285 1285

*	bij	voedingswater	aan	15°C	met	max.	zoutgehalte	1000	ppm	NaCl,	en	inlaatdruk	3	bar,	‘on-line’	tegendruk	2,5	bar,	‘off-line’tegendruk	0,2	bar.

Toebehoren	Profil
Omschrijving Inhoud Verpakking Code

Multiblok-S	(voor	on-line	uitvoering) C134780

On-line	connector	(Profil	1	+	2) C135417

Expansievat 35 l C125210

50 l C121756

80 l C125211

140 l C121757

200 l C129075

300 l C129340

400 l C129341

Anti-scalent	Aquaris	AF-05 2	x	3	l C138161

Aquaris	DES	voor	ontsmetting 50 g C125101

Aquaris	AS	voor	ontkalking 500 g C124760

Aquaris	RM	voor	reiniging 1 l C131324
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Opslagtanks voor RO-water 
• Deze gestandaardiseerde opslagtanks werden speciaal vervaardigd om geosmoseerd 

water op te slaan  

• Bestaan in 4 verschillende maten: van 200 tot 2000 liter

• De tanks zijn uitgerust met een pomp, niveauregeling voor het starten en stoppen van de 

RO en bescherming tegen het drooglopen van de pomp. Optioneel kan een 4e vlotter 

dienen om een hoogniveau-alarm te geven

• De pomp is uitgerust met een drukschakelaar en een hydrofoorvatje voor het starten en 

stoppen van de pomp 

Afmetingen

Inhoud Kleur Vorm Code 

200l Grijs Cylindrisch BHOH0200

600l Grijs Cylindrisch BHOH0600

1000l Grijs Cylindrisch BHOH1000

2000l Wit Rechthoekig BHOH2002

2000l Wit Rechthoekig BHOH2000

Omgekeerde osmose

Opslagtanks 200 600 1000 2000

Pomptype type 2-50 2-50 2-50 2-50 of 4-50

Pompcapaciteit 2 m3/h aan 3,7 bar 2 m3/h aan 3,7 bar 2 m3/h aan 3,7 bar 2 of 4 m3/h aan 3,7 bar

Inlaat, hoogte mm ~ 1020 ~ 1400 ~ 1400 ~1690

Inlaat, afmeting mm 14	mm	of	3/4’’ 14	mm	of	3/4’’ 3/4’’	of	1’’ 3/4’’	of	1’’

Uitlaat, hoogte mm ~1370 ~1750 ~1750 ~1950

Uitlaat, afmeting mm 3/4’’ 3/4’’ 3/4’’	of	1’’ 3/4’’	of	1’’

Voor	grotere	behoeften	of	meer	hoogwaardige	materialen,	biedt	BWT	meerdere	uitvoeringen	van	opslagvaten	uit	zwarte	HDPE,	gladde	PP
of	RVS	met	‘Pharma’	afwerkingsgraad,	met	vlakke	bodem	ofwel	konische	bodem	tegen	algengroei.	



Delta/Bidelta-MC 
Industriële 1-traps of 2-trapstoestellen op skid,  
debiet tot 3400 l/h, 3 reeksen 
•	 Delta-MC-BP:	1-traps	toestellen	met	energiezuinige	lagedruk	membranen	(druk	<10bar),	

zoutretentie ca. 95%

•	 Delta-MC-HP:	1-traps	toestellen	met	hoog	rendement	hogedruk	membranen	(druk	<15bar),	

zoutretentie 97 à 98%

•	 Bidelta-MC:	2-traps	toestellen	met	lagedruk	membranen,	zoutretentie	99	à	99,5%,	op	dit	ni-

veau gaat het opgeloste koolzuurgas het belangrijkste deel van de geleidbaarheid uitmaken, 

om	deze	nog	verder	te	doen	dalen	(beneden	3μS/cm	vertrekkend	van	Belgisch	leidingwater)	

kan natronloog worden gedoseerd aan de ingang van deze dubbele RO, of is een RO 

gecombineerd	met	EDI	(electro-deïonisatie)	meer	aangewezen.	Contacteer	onze	specialisten.

Opbouw en leveringsomvang
Open RVS-frames met in hoogte regelbare steunvoeten, waarop aansluitklaar zijn 
gemonteerd: 
• een reeks gewikkelde membranen uit polyamide/ polysulfon, vervat in versterkt 

polyester	drukbuizen,	een	schakelkast	3x400V	met	noodstop
• verticale multicellulaire hogedrukpomp uit Rvs-316L, met droogloopbeveiliging 

dmv. drukschakelaar op de ingang
• 3	magneetventielen	(ingang,	permeaat,	riool),	RVS-naaldventielen	voor	afstel-

ling van recirculatie- en concentraatdebieten, 2 manometers, 3 debietmeters 
(permeaat,	concentraat,	recirculatie)

• leidingwerk	uit	PVC,	behalve	op	Delta-MC-HP:	uitgang	uit	RVS
• microprocessorsturing	Membran	Control-II	met	uitlezing	van	geleidbaarheid	en	

potentiaalvrij contact voor alarmmelding bij overschrijding van geprogrammeer-
de grenswaarde

Omschrijving Debiet l/h bij 15°C  
en 2,5 bar voordruk

Code  
BP-uitvoering 

Code 
HP-uitvoering

Delta-MC	10 270 A955518C A955064C

Delta-MC	20 500 A955519C A955065C

Delta-MC	30 800 A955520C A955066D

Delta-MC	40 1000 A955521C A955067D

Delta-MC	50 1250 A955522D A955068D

Delta-MC	60 2400 A955523C A955069C

Delta-MC	80 2000 A955524C A955070C

Delta-MC	100 2500 A955525C A955071C

Delta-MC	120 3000 A955526C A955072C

Delta-MC	140 3400 A955527C A955073C

Gegevens	van	Bidelta-MC	gamma	op	aanvraag

Omgekeerde osmose

Delta MC 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140

Vermogen W 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2 2,2 3 3

Hoogte cm 155 155 155 155 155 165 165 165 165 165

Breedte cm 75 75 75 75 75 244 244 244 244 244

Diepte cm 75 75 75 75 75 48 48 48 48 48

Ø ingang DN 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32

Ø permeaat DN 15 15 15 15 15 20 20 20 25 25

Ø	riool	(2x) DN 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Gewicht kg 90 105 120 135 150 170 195 220 250 275
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Profil-VS 
Compacte	industriële	toestellen	van	3	tot	6m3/h 
• Unieke, ultracompacte constructie

•	 ‘Full-fit’	modules	en	aansluitblokken	zonder	stagnerend	water

• Modulaire opbouw, eenvoudig uitbreidbaar

•	 Hoogwaardige	materialen	(vooral	RVS	en	PP),	milieuvriendelijk	zonder	PVC

• Volautomatisch, geruisarm, aansluitklaar

•	 Automatische	desinfectie

•	 Alarmhistoriek

Beschrijving
De	PROFIL-VS	is	een	zéér	compact	uitgevoerd	toestel	voor	omgekeerde	osmose.	
Dankzij een speciale verbindingstechniek is het vloeistofcircuit in het apparaat vrij van 
dode zones, hetgeen een goede microbiologische kwaliteit van het demiwater waar-
borgt. Bovendien is de opbouw modulair, waardoor eventueel noodzakelijke uitbrei-
ding	van	de	installatie	eenvoudig	realiseerbaar	is.	De	PROFIL-VS	kan	naar	keuze	met
onthard of met niet-onthard water worden gevoed. In het laatste geval moet er in de 
toevoer van het apparaat een anti-scalant gedoseerd worden.

De	PROFIL-VS	levert	water	dat	nagenoeg	vrij	is	van	organische	en	biologische	 
verontreinigingen	en	bevat	nog	maximaal	2%	van	de	in	het	voedingswater	aanwe-
zige	zouten,	afhankelijk	van	de	chemische	samenstelling	daarvan.	Na	de	PROFIL-VS	
wordt	een	atmosferische	buffertank	met	pomp(en)	voor	demiwater	geplaatst.	Deze	
tank moet voorzien worden van niveauschakelaars of een niveau-opnemer voor het 
automatisch	starten	en	stoppen	van	de	PROFIL-VS.

Om steeds over een optimale chemische en bacteriologische demiwaterkwaliteit 
te beschikken worden de membranen gedurende korte tijd automatisch gespoeld 
voordat de productie start en nadat de productie gestopt is. Zodra er gedurende een 
vooringestelde tijd niet geproduceerd is, worden de membranen eveneens gespoeld.
De	PROFIL-VS	kan	na	toevoeging	van	een	desinfectant	na	een	druk	op	de	knop	auto-
matisch	gedesinfecteerd	worden.	De	PROFIL-VS	is	PVC-vrij	en	de	toegepaste	materia-
len zijn geschikt voor recycling.

Omschrijving Productie permeaat, ca* Aantal membranen Code 

VS-3500 3500 l/h 2 C136543

VS-5000 5000 l/h 3 C136544

VS-6000 6000 l/h 4 C136545

*Bij	voeding	met	water	van	15	°C	met	een	maximum	zoutgehalte	van	1000	g/l	NaCl,	een	inlaatdruk	van	3,5	bar	
en een permeaat-tegendruk van 0,2 bar. Bij hogere tegendruk en/of lagere temperatuur neemt de productie af.

Omgekeerde osmose

Ministil VS-3500 VS-5000 VS-6000

Zoutretentie % 96-98

WCF** 0,75

Hoeveelheid voedingwater, ca l/h 4700 6700 8000

Druk voedingwater bar 2,5-6

Temperatuur voedingswater °C 10-25

Hoeveelheid concentraat, ca* l/h 1200 1700 2000

Voeding, 50Hz V 400

Geïnstalleerd vermogen kW 4

Afmetingen:	bxdxh mm 1200x720x1480 1200x720x2630 1200x720x2630

Gewicht in bedrijf kg 540 630 700

**	De	WCF	(waterconversiefactor)	is	het	percentage	van	het	voedingswater	dat	als	permeaat	beschikbaar	komt.



Electro-deïonisatie	(EDI)	combineert	3	technieken	om	het	zuiverste	H2O te produceren: membranen, ionenwisselingsharsen en 
elektrolyse.	Het	bekomen	“Purified	Water“	voldoet	aan	de	strengste	normen	van	o.a.	de	Amerikaanse	en	Europese	Farma-
copees.	Onze	Septron®	EDI-modules	zijn	gepatenteerd	en	zijn	de	energiezuinigste	en	meest	performante	die	er	momenteel	op	
de markt bestaan. 

Het	geproduceerde	water	is	zo	goed	als	totaal	gedemineraliseerd	(geleidbaarheid	van	het	zgn.	diluaat	<	0,2	μS/cm).	Bovendien	is	
dit	water	kiemvrij:	de	relatief	lange	blootstelling	aan	extreme	pH-wisselingen	in	de	EDI-modules	doodt	efficiënt	de	bacteriën. 

Deze toestellen voeden meestal een buffertank. Hierop zijn dan één of meerdere ringleidingen aangesloten. Deze worden kiemvrij 
gehouden door een automatisch sanitisatieprocédé: de gecombineerde ozon/UV-techniek biedt de gebruikers de beste prijs-/
kwaliteitsverhouding.

Voor de productie van het zuiverste H2O

Purified Water bereiding
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SEPTRON®	Line	PRO/VAL 
Ultrapuur water bereiding 
•	 Produceert	uit	onthard	water	gedemineraliseerd	water	volgens	ISO	3696	type	2, 

NCCLS/CAP,	ASTM-1193.	De	VAL-uitvoering	produceert	Purified	Water	conform	de	actuele 
Europese	en	Amerikaanse	Farmacopees

•	 Gebrevetteerde	auto-desinfecterende	en	energiezuinige	Septron®	EDI	technologie
•	 Compacte	constructie	met	Full	Fit	modules	zonder	zones	met	stagnerend	water
• Volautomatisch, geruisarm, aansluitklaar
•	 Water	Conversie	Factor	>70%	voor	de	types	25/60
•	 MP-sturing	met	aanraakscherm	(types	10/20),	PLC-sturing	met	aanraakscherm	(types	25/60)
•	 Geprevalideerde	VAL	uitvoering,	materialen	volgens	FDA-richtlijnen,	software	volgens	GAMP

Beschrijving
In	de	SEPTRON®	Line	PRO	en	VAL	zijn	alle	benodigde	waterbehandelingsstappen	door	innova-
tieve modulaire bouw in één compact, gebruiksvriendelijk apparaat samengebouwd. Het hart 
van	dit	toestel	is	de	gepatenteerde	SEPTRON®	EDI-technologie.	De	demineralisatie	vindt	plaats	
in een module met elektrodialyse membranen waartussen zich ionenwisselaarharsen bevinden. 
De membranen zijn als een spiraal om een elektrode gewikkeld. De wikkeling is afgesloten met 
een contra-elektrode. Het geheel is geplaatst in een cilindrisch huis en hermetisch afgedicht door 
een	inerte	kunststof.	Deze	gepatenteerde	moduulconfiguratie	biedt	als	voordelen	een	zeer	hoge	
ontzoutingsgraad,	een	optimale	CO2,	SiO2	en	TOC	verwijdering,	een	sterke	kiemdoding	en	
een gering energieverbruik.

Het vloeistofcircuit in het apparaat is vrij aan dode zones. Dat waarborgt een goede microbiolo-
gische	kwaliteit	van	het	ontzoute	water.	Alle	delen	welke	in	contact	komen	met	behandeld	water	
zijn	van	roestvast	staal	of	PVDF.	De	SEPTRON®	Line	PRO	/	VAL	werkt	automatisch	en	wordt	
vooraf	in	onze	magazijnen	volledig	afgesteld,	de	VAL-uitvoering	ook	geprevalideerd.	Bedrijfspa-
rameters	kunnen	aan	uw	wensen	softwarematig	worden	aangepast.	De	SEPTRON®	Line	PRO	/	
VAL	is	voorzien	van	een	automatisch	reinigings-	of	desinfectie-programma	dat	door	één	druk	op	
de	knop	gestart	kan	worden.	Dit	toestel		is	ontworpen	voor	‘’off-line’’	bedrijf.	Dat	wil	zeggen	dat	
er	na	de	SEPTRON®	Line	PRO	/	VAL	een	atmosferische	buffertank	voor	ontzout	water	geplaatst	
moet worden, van waaruit het water verder naar de gebruikers gepompt kan worden.

Uitvoering 
De	hoofdcomponenten	waaruit	de	SEPTRON®	Line	PRO/VAL	is	opgebouwd:
•	 Een	fijnfilter	voor	het	voedingswater,	met	5	micron	filterelement
• Een zeer geruisarme, roestvaststalen meertrapscentrifugaal pomp
•	 Eén	of	meer	spiraalgewonden	lagedruk	dunne	film	composiet	RO-membranen
•	 Opnemers	voor	flow,	temperatuur,	druk-	en	geleidbaarheid
• Een drukschakelaar voor te lage druk voedingswater
•	 Eén	of	meer	spiraal	gewonden	SEPTRON®	EDI	modules
•	 Automatische	magneetbediende	afsluiters	voor	inlaat	en	uitlaat	en	H2	afscheider
•	 Een	MP-besturing	voor	de	types	10/20,	resp.	een	PLC-besturing	voor	de	types	25/60	met	

aanraakscherm waarop de bedrijfsstatus en alle bedrijfsparameters uitgelezen kunnen worden 
zoals: diverse drukken, de geleidbaarheid van het permeaat en het diluaat, het aantal bedrijfs-
uren, de ingestelde parameters, het niveau in de voorraadtank en eventuele alarmmeldingen

• Diverse potentiaalvrije contacten voor doormelding van o.a.: verzamelalarm, te lage voor-
druk, geleidbaarheid te hoog.

•	 De	VAL-versies	worden	geleverd	met	één	complete	documentatie	voor	de	DQ-IQ-OQ	kwalifi-
catiestappen	en	de	ontwerp	verificatie

Purified	Water	bereiding

SEPTRON® Line PRO/VAL 10 - 20

SEPTRON® Line PRO/VAL 25 - 60

SEPTRON® Line PRO/VAL 10 20 25 30 40 50 60

Opbrengst l/h 150 300 150 450 900 1400 2000

Druk ruw water bar 4/6 4/6

Temperatuur voedingswater °C 5-25 5-25

Beschermingsklasse IP 52 54

Voeding V/Hz 1x230/50 3x400/50

Temperatuur omgeving °C 5 à 25 5 à 25

Vermogen kW 1,20 1,45 3,2 3,5 4,0 4,5 5,7

Gewicht geleverd/in bedrijf kg 140/160 165/185 420/490 500/570 550/620 600/670 650/720

Afmetingen:	BxDxH mm 640x715x930 1450x800x1550 1450x800x1650

Code C139385 C139386 C138999 C138222 C138223 C138224 C138225



Steritron 
Ontsmetting van ringleidingen met ozon 
• Ozonaanmaak door elektrolyse van gedemineraliseerd water

•	 Ozon,	één	van	de	sterkste	oxydantia	in	de	natuur,	doodt	ogenblikkelijk	alle	bacteriën	en	

breekt	biofilm	en	endotoxines	af

• Ozon kan op continue basis in een ringleiding de buffertank kiemvrij houden. Vóór de 

gebruikers staat dan een UV-straler die de overmaat ozon afbreekt

• Indien men alleen af en toe sanitiseert met ozon, kan de injectie eender waar gebeuren in 

de kring, de UV-straler staat dan uit tijdens de sanitisatie

• Ozon vervangt thermische en chemische desinfectie-procedures. Ozonsanitisatie is  

nagenoeg	kosteloos	in	exploitatie,	geeft	de	beste	resultaten	en	is	volledig	automatisch

Opbouw
De ozongenerator Steritron bestaat uit twee hoofdcomponenten:
•	 De	elektrolyse	cel	(ozoncel)	is	opgebouwd	uit	een	anode,	een	katode	en	een	po-

lymeer elektroliet membraan. Het membraan fungeert in water als elektroliet en 
als scheiding tussen de beide elektrodes. De behuizing van de cel is gemaakt 
uit	hoogwaardig	RVS.	Afhankelijk	van	de	capaciteit	van	de	ozongenerator	
kunnen één, twee of drie cellen worden aangesloten.

• De besturingskast bevat alle componenten die nodig zijn voor een betrouwbare 
werking van de ozongenerator. De kast is uitgerust met diverse veiligheids- en 
bewakingsfuncties en geeft de status van de ozon-productie weer. De ozongene-
rator kan worden bestuurd en geregeld via de daarvoor bestemde ingangen.  
 
Een aanvullende ozonmeting op meerdere plaatsen in de ringleiding geeft de 
gebruiker alle informatie nodig voor de opvolging van de sanitisatie

Omschrijving Ozon capaciteit Opbouw Code 

Steritron	ELAG	1-3 1g 03/h Cel	in	de	kast K160001

Steritron	ELAP	1-4 1g 03/h Cel	extern	te	monteren K160002

Steritron	ELAP	2-4 2g 03/h Cel	extern	te	monteren K160010

Steritron	ELAP	4-4 4g 03/h Cel	extern	te	monteren K160004

Steritron	ELAP	8-4 8g 03/h Cel	extern	te	monteren K160006

Steritron	ELAP	12-4 12g 03/h Cel	extern	te	monteren K160009

Purified	Water	bereiding

Steritron ELAG 1-3 ELAP 1-4 ELAP 2-4 ELAP 4-4 ELAP 8-4 ELAP 12-4

Aantal	cellen	per	toestel 1 2 3

Bedrijfstemperatuur ozoncel °C < 50

Drukresistentie van de cel bar < 6

Gewicht	(+4,3kg	per	cel) kg 55 50 50 55 100 170

Afmetingen	van	de	kast	(BxHxD) mm 450x600x320 650x900x320 850x1200x320

Voorbeeldinstallatie op skid

Ozoncel voor externe montage
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Een aangepaste chemische conditionering van het water verhoogt het rendement, de levensduur en de bedrijfszekerheid 
van installaties die zorgen voor koeling, verwarming en stoom. 

Ze	is	gebaseerd	op	het	gebruik	van	producten	die	corrosie,	kalksteenvorming	en	bacteriologische	vervuiling	op	efficiënte	
wijze voorkomen. 

BWT ontwikkelt, produceert en verkoopt chemicaliën voor de behandeling van koeltorens, stoomketels en gesloten cir-
cuits. Hiervoor wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de beste grondstoffen en altijd in conformiteit met de van kracht 
zijnde milieuwetgeving. Levering van producten is onlosmakelijk verbonden met een volledige wateranalyse, nauwgezette 
controles en concrete aanbevelingen, ter plaatse uitgevoerd door onze vakspecialisten.

Waterbehandeling van stoomketels en koeltorens

Waterconditionering



In een sterk veranderende markt 
neemt de vraag naar objectief ad-
vies over alle watergerelateerde on-
derwerpen snel toe. Dit is het gevolg 
van het toenemend tekort aan water 
van voldoende kwaliteit en de snel 
stijgende kosten van goed waterbe-
heer.

Al te vaak wordt er van uitgegaan 
dat de waterprocessen efficiënt ver-
lopen. 

Hebt u echter al eens berekend hoe-
veel	de	spui	van	uw	stoomketel	kost?	
Of hoeveel energie er verloren gaat 
door kalkaanslag en biofouling in de 
koeltorens?

BWT beschikt over een uitgebreide 
theoretische en praktische kennis in 
de meest diverse industrieën, gaan-
de van farma- en voedingsbedrijven 
tot de chemische nijverheid en zie-
kenhuizen. 

BWT stelt zich tot doel om via haar 
service de totale kost van de water-
behandeling te reduceren en het ren-
dement	 van	 de	 installaties	 te	 maxi-
maliseren. 

Wat kan BWT nu concreet voor uw 
bedrijf betekenen?

waterbehandeling van koelto-•	
rens, stoomketels en gesloten 
circuits
levering uit voorraad van zelf •	
geproduceerde behandelings-
producten
behandelingen met uitsluitend •	
goedgekeurde en/of geregis-
treerde producten
ter plaatse uitgevoerde analyses •	
met concreet advies
controle op en preventie van  •	
legionella 
levering en onderhoud van alle •	
gerelateerde apparatuur 

Uw BWT-waterbehandeling wordt  
op regelmatige basis grondig  
geanalyseerd!

Een behandeling met geformuleerde 
producten van welk systeem dan 
ook, is onlosmakelijk verbonden met 
regelmatige analyses, ter plaatse 
uitgevoerd door onze service engi-
neers. Zij staan u bij met concrete 
aanbevelingen en sturen daar waar 
nodig bij. 

Aarzel niet en vraag een kosteloze 
analyse

Twee weten meer dan één. 
Onderwerp uw installaties daarom ge-
heel kosteloos en geheel vrijblijvend 
aan een volledige analyse.

Een eenvoudig telefoontje aan één 
van onze medewerkers volstaat.

Reduceer snel en efficiënt de totale kost 
van uw waterprocessen 

Waterbehandeling van stoomketels en koeltorens

Geen waterbehandeling 
zonder regelmatige analyses!



54

Geformuleerde producten 
voor de chemische conditionering van water 
• Voor nagenoeg alle met water gevoede systemen en toepassingen bestaat er een  

aangepast BWT productassortiment

Waterbehandeling van stoomketels en koeltorens

Omschrijving Code 

Productie	van	-	al	dan	niet	voedingsgeschikte	-	stoom BENSTEAM

Koelwater van koeltorens en condensors BENCOOL

Chemische	en	chemievrije	bestijding	van	algen	 
en bacteriën

BENCIDE	 
BENSONIC	

Gesloten warmwater-, koudwater- en ijswaterkringen BENCLOSE

Bescherming van drinkwaterleidingen BENSANIT

Reiniging van nieuwe en bestaande systemen BENCLEAN

Doseerapparatuur en automatische spuien BENDOSE  

Veiligheid en rendement staan centraal
Het beschermen van de installaties en het verhogen van hun 
levensduur is zondermeer het eerste doel van een chemische 
waterbehandeling, echter niet het enige. Een juiste dosering 
van zorgvuldig gekozen producten laat toe om het rendement 
van diverse installaties aanzienlijk te verhogen - met respect 
voor alle geldende normen.

De besparingen op het gebied van water-, energie- en pro-
ductverbruik die erdoor gerealiseerd worden kunnen de prijs 
van de behandeling ettelijke malen overstijgen. 



Telkens als water toegevoegd wordt aan een verwarmingsinstallatie, voegt men opgeloste zouten en gassen toe die corrosief  
werken: roest, vuil en kalkafzetting ontstaan in de boiler, de radiatoren, de circulatiepomp, de vloerverwarmingsleidingen, enz.

Indien de installatie niet correct beschermd wordt, zijn de gevolgen ernstig:
• Een verhoogd energieverbruik
• Blokkeren van de recirculatiepomp
• Lekkende kranen
• Verstoppen	van	leidingen	(vooral	vloerverwarming	is	hier	gevoelig	aan)
• Geruis in de radiatoren
• Ontregelde thermostaatkranen
• Radiatoren	of	leidingen	die	barsten	of	lekken	(zeker	in	geval	van	onregelmatig	gebruik)
• ...

Een optimale bescherming tegen roest, vuildeeltjes en kalkafzetting

Behandeling van verwarmingskringen
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Behandeling van verwarmingskringen

Reinigingsproducten
• Verwijdering van vuil, roest en kalk 
• Noodzakelijk vóór het gebruik van een beschermingsproduct in een bestaande installatie

Beschermingsproducten
• Bescherming tegen vuil, roest en kalk
• Bestaande corrosie-afzettingen worden weer in oplossing gebracht, nieuwe corrosie kan 

niet meer plaatsvinden

Permosas:	doseersluis voor gesloten kringen

• Inbrengen van conditioneringsproduct in gesloten verwarmings- en ijswaterkringen
• Wordt op de vulleiding of in de ringleiding gemonteerd 
• Voorzien van: invoertrechter Ø110,	ontluchting,	aflaat,	muurbevestigingsbeugels

FPM	filter:	magnetische	zeeffilter
•	 De	magnetische	zeeffilter	FPM	is	doeltreffend	in	het	schoonhouden	van	verwarmings-	en	koelkringen
•	 Deze	filter	wordt	in	side-stream	gemonteerd	over	de	ringleiding,	al	dan	niet	na	een	extra	

circulatiepomp.	Corrosiedeeltjes	worden	weerhouden	door	de	magnetische	stang	in	de	
zeefemmer.	Niet-magnetiseerbare	deeltjes	worden	weerhouden	in	de	zeef	van	50μm.

• Een complete skid met circulatiepomp en RVS-leidingwerk is op aanvraag leverbaar

Omschrijving Dosering Verpakking Code 

HS-R 1 kg/200 l water 20 kg 759996

Omschrijving Toepassing Dosering Verpak-
king Code 

HS	COMBI	2

Voor alle materialen behalve alu-
minium: bescherming van nieuwe 

installaties of na reiniging met HS-R 
van bestaande

1kg/350 l 
waterinhoud

6x1	kg	
20 kg

759999
759998

ANTIGEL
idem, met

antivries van  
-9°	tot	-40°C

-15°C:	30	kg/100	l
-25°C:	40	kg/100	l
-40°C:	50	kg/100	l

20 kg 759995

PERMOCALOX voor aluminium 2,5 l/100l  
waterinhoud 2,5 l A9124

Omschrijving Afmetingen ØxH Inhoud Aansluitingen Code 

Permosas 400x775mm 15 l 3/4’’F A2010

Permosas 324x865mm 40 l 3/4’’F A2020

Omschrijving Afmetingen ØxH Nom. debiet 
max. Aansluitingen Code 

FPM	9/12 102x380mm 5 tot 9 m3/h 1’’ A3856

FPM	13/20 180x420mm 10 tot 20 m3/h 2’’ A3857

FPM	21/30 180x815mm 21 tot 30 m3/h 2’’ A3858

FPM	31/50 180x815mm 31 tot 50 m3/h 3’’ A3859



Filtratie van het zwembadwater
Op het circulatiesysteem worden met filters zwevende deeltjes weerhouden die verantwoordelijk zijn voor ongewenste turbiditeit. Deze filtratie 
gebeurt op 3 plaatsen:
•	 groffilterzeven	(5	à	10	mm)	in	de	skimmers	of	de	overloopgoten
•	 voorfilters	(2	à	5	mm)	vóór	de	circulatiepompen	(ter	bescherming)
•	 de	eigenlijke	filters	(<0,1mm)	na	de	circulatiepompen,	deze	maken	het	water	helder	en	vrij	van	zichtbare	vuildeeltjes.
Deze filters beladen zich met zwevende deeltjes, de drukval over de zeef of het filterbed zal stijgen. Zandfilters zullen regelmatig manueel of 
automatisch moeten gespoeld worden. Filterzeven worden af en toe met de waterstraal gereinigd.
pH-regeling: 
De zuurtegraad speelt een belangrijke rol: een te zuur of te alkalisch water irriteert huid, ogen en slijmvliezen. Bovendien is chloorbleekloog alleen 
efficiënt bij neutrale tot zure pH. Resulterend wordt de pH door een automatische meting en dosering tussen 7,2 en 7,4 gehouden.
Desinfectie:  
Dit heeft tot doel de ontwikkeling van micro-organismen, die aangebracht worden door baders en de omgeving, onder controle te houden. Omdat 
chloorbleekloog	goedkoop	en	efficiënt	is,	wordt	het	algemeen	toegepast.	Echter	ontstaan	nevenproducten	(chloramines,	trihalomethanen)	waarvan	
bewezen is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Ozon en UV-straling zijn hiertoe mens- en milieuvriendelijke oplossingen.

Kies voor een huidvriendelijke behandeling

Waterbehandeling voor zwembaden
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Waterbehandeling voor zwembaden

Permoboy	2’’ 
Tijdsgestuurde	filtratiegroepen 
•	 Recirculatiepompen	met	voorfilter,	zandfilters	met	topgemonteerd	2’’	meerwegenventiel	voor	

de	automatische	spoelingen,	microprocessor	voor	de	pomplooptijden	en	filterspoelingen
•	 De	microprocessor	kan	tot	2	x	per	dag	de	filtratiegroep	laten	starten	en	stoppen,	voor	de	

spoelingen kan de frequentie en spoelduur naar keuze ingesteld worden. De spoelingen 
kunnen,	behalve	op	tijd,	ook	starten	via	een	extern	signaal:	bv.	van	een	(optionele)	verschil-
drukmanometer

• Filterlichaam uit glasvezelversterkt polyester, met eromheen een beschermende RVS-plaat; 
2	doormeters	600	en	900	mm.	Voor	grotere	omloopdebieten	kunnen	meerdere	filters	in	
parallel geschakeld worden

•	 De	geluidsarme	circulatiepompen	bevatten	een	ingebouwde	voorfilter	met	grote	capaciteit	
die	uitgenomen	&	gereinigd	kan	worden.	Voeding	standaard	3	x	400V

•	 Op	aanvraag:	manuele	meerwegenventielen,	multimedia-	en	normconforme	filters,	230V	pompen

Bewazon 
Ozongeneratoren
•	 Voor	openbare	zwembaden	is	ozondosering	de	meest	efficiënte	methode	ter	vernietiging	van	

organische	stoffen	en	schadelijke	chloorverbindingen;	de	dosissen,	oxydatietijden	en	filter-
materialen in de BWT-installaties zijn conform aan de strenge DIN-normen, de aangewende 
materialen	weerstaan	maximaal	het	continue	contact	met	ozon

• Mens- en milieuvriendelijk ozon, maakt geen nevenproducten aan, geeft dus geen slechte 
geur en geen huid- of oogirritaties

• Vermindert aanzienlijk het verbruik van chemicaliën zoals chloor en pH-corrector 
• Veilige onderdruk ozonproductie: bij panne ontstaat of ontsnapt er geen ozon 
•	 Afgesloten	kast	met	afzonderlijke	compartimenten	voor:	hoogspanningstransfo,	2	luchtdro-

gers	(dauwpunt	beneden	–60°C),	de	ozonreactorbuizen,	PLC-sturing
•	 Aanvullend:	Quantozon	drielagige	filters	uit	ozon-resistente	kunststof;	reactievaten	om	mini-

maal 3 min. contacttijd te hebben tussen ozon en verontreinigd water; Venturi voor aanzui-
ging lucht/ozonmengsel; recirculatiepomp; 
Meet- en alarmtoestel voor ozongas en manuele meetkit; 
Koolfilters	voor	neutralisatie	van	restozon	uit	de	ontluchtingsventielen; 
Fijnfilter	voor	het	koelwater	van	de	Bewazon.

MSR	Professional 
Meet-	en	regelautomaat	pH/vrije	chloor/redox
voor openbare zwembaden 
•	 De	MSR-CONTROL	meet	continu	de	pH-,	vrije	chloor-	(DPD-1)	en	redoxwaarden
• Voor de pH- en chloorwaarden vergelijkt het toestel deze met de geprogrammeerde waarden 

en	stuurt	‘proportioneel’	de	doseerpompen	voor	zuur	en	chloor	(injectiecadans	van	pomp	
vermindert	naarmate	de	meetwaarde	de	geprogrammeerde	waarde	nadert)

•	 Als	er	aan	de	ingang	van	het	toestel	geen	0.2	bar	(2	mwk)	overdruk	is	(t.o.v.	deze	aan	de	
uitgang),	moet	men	een	kleine	transfertpomp	voorzien	voor	het	meetwater

• Het gebruikte meetwater kan teruggevoerd worden naar de buffertank

Omschr. Debiet Vermogen Diameter Aansluiting Gewicht Code

61 10 m3/h 0,55 kW 600 mm 2’’	 360 kg A6082	

62 15 m3/h 1,1 kW 600 mm 2’’	 365 kg A6083	

63 22 m3/h 1,5 kW 600 mm 2’’	 370 kg A6084	

91 22 m3/h 1,5 kW 900 mm 2’’	 760 kg A6085	

92 35 m3/h 3 kW 900 mm 2’’	 790 kg A6086	

Omschrijving Voeding Min. geleidend Bescherming Code 

MSR	Professional 230/50 V/Hz 300 µS/cm IP	66 760006



BWT Belgium NV/SA
Centrale Tel: 02 758 03 10 bwt@bwt.be

Productinformatie	Commercial	Technology Tel: 02 758 03 28 sales@bwt.be

Indiensstelling|Onderhoud|Herstellingen Tel: 02 758 03 11 service@bwt.be

Contracten Tel: 02 758 03 13 servicecontracts@bwt.be

Technische informatie Tel: 02 758 03 12 technics@bwt.be

Marketing Tel: 02 758 03 30 marketing@bwt.be

Stock|Logistiek Tel: 02 758 03 18 stock.logistic@bwt.be

Boekhouding Tel: 02 758 03 17 accounting@bwt.be

Bestellingen|Facturatie Tel: 02 758 03 15 orders@bwt.be

De vermelde productinformatie is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen alsook druk- en zetfouten.



Meer informatie over BWT-watertechnologieën:

BWT Belgium NV/SA
Leuvensesteenweg 633
B - 1930 Zaventem

Tel. centrale  +32 2 758 03 10
Fax		 	 +32	2	758	03	33
E-mail  bwt@bwt.be

www.bwt.be

BWT	–	The	Water	Company

BWT - de internationaal toonaangevende watertechnologiegroep.

De Best Water Technology-groep, in  zijn huidige 
vorm, ontstond in 1990 en is in Europa marktleider op 
gebied van watertechnologie aan het gebruikspunt. 

Onze 2390 medewerkers in 74 dochter- en deel-
ondernemingen hebben één gemeenschappelijk 
doel: particuliere huishoudens, gemeenten en indus-
trie met innovatieve technologieën bijstaan in hun  
dagelijks contact met water. Hierbij staat een 
maximum	aan	veiligheid,	hygiëne	en	gezondheid	
centraal.

Onze sterke punten zijn het ontwikkelen,  
produceren	 en	 exploiteren	 van	 zuiverings- 
technologieën. We garanderen hierbij steeds 
een economische en milieubewuste oplossing.  
Op wereldvlak hebben we nog heel wat  
uitbreidingsmogelijkheden die wij op de meest  
dynamische manier willen benutten. 

De BWT-groep is op dit moment in heel Europa  
vertegenwoordigd met tienduizenden erkende  
installateurs	 en	 experts	 op	 het	 gebied	 van	 
waterbehandeling. Maar ook buiten Europa  
beschikken we over een uitgebreid dealernetwerk. 

Waterbesparende en ecologische technologieën 
ontwikkelen en een integraal duurzaamheids-
management hanteren, brengt een grote  
verantwoordelijkheid met zich mee. Een  
verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, onze 
medewerkers en investeerders, maar ook tegenover 
het milieu en de maatschappij. 

De groeiende wereldbevolking en de hogere eisen 
aan veiligheid, hygiëne en gezondheid, bieden ons  
een uitdaging die we met enthousiasme aangaan. 
Met een sterke Europese marktpositie als basis werkt 
BWT consequent aan de realisatie van de visie:


