
Algemene installatievereisten

aansluiting IN en UIT : 3/4 - 1 "
aansluiting riool(*) : 3/8 - 1/2 "
elektrische voeding : 230V-50 Hz 12V transfo
max. elektrisch vermogen : 3 W
minimum ingangsdruk : 200 kPa ( 2 bar )
maximum ingangsdruk : 700 kPa ( 7 bar )
vacuum : no allowance
gemiddelde drukval (**) : 100 kPa  ( 1 bar )
maximum watertemperatuur : 43 °C

Opmerkingen
(*)    zonder knikken en open aan atmosferische druk
(**)  onder normale omstandigheden - steeds aangeraden een 20 µm kaarsfilter als voorbehandeling te installeren

Harseigenschappen

type : sterk zuur kationhars - ontharding - Food Grade Quality
levensduur : 15 jaar onder normale omstandigheden

Ion uitwisseling

harsvolume 6

capaciteit kg CaCO3 0,20

°F x m³ 20

dH x m³ 11

zoutverbruik kg zout / kg CaCO3 4,0

kg zout/regen. 0,8

harsvolume 18

capaciteit kg CaCO3 0,70

°F x m³ 72

dH x m³ 40

zoutverbruik kg zout / kg CaCO3 4,1

kg zout/regen. 2,9

Regeneratie

start : 2:00, in te stellen (uitgestelde regeneratie)

volumetrisch : 14,00 kilogram maximum capaciteit ( reservecapaciteit automatisch berekend op basis van  waterverbruik voorbije 28 dagen )

Opmerking: looptijd bedraagt best niet meer dan 4 dagen om bacteriële groei te voorkomen

Debiet

min 1 L/min

max 3.4 m³/u

harsvolume 6
nominaal m³/u 0,4

piek m³/u 0,5

liters of resin 18
nominaal m³/u 0,9

piek m³/u 1,1

Waterverbruik tijdens spoeling

harsvolume 6

1.Tegenspoeling liter 35

2.Bezouting+trage spoeling liter 10

3.Snelle spoeling liter 15

4.Tegenspoeling 2 liter 5

5.Snelle spoeling 2 liter 5

Totaal liter 70

harsvolume 18

1.Tegenspoeling liter 65

2.Bezouting+trage spoeling liter 55

3.Snelle spoeling liter 25

4.Tegenspoeling 2 liter 5

5.Snelle spoeling 2 liter 5

Totaal liter 155
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