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DEELSTROOMFILTER: 
DSF 15 SST 10

In watervoerende systemen vinden allerlei chemische en fysische processen plaats 
die de systemen aantasten en vervuilen. Met name in verwarmingssystemen 
zullen deze vervuilingen zich ophopen waardoor er slijtage en schade aan de cv-
installatie ontstaat. Het is daarom noodzakelijk om de aanwezige vervuilingen uit 
de installaties te verwijderen.  

http://www.lubron.euDe koelwaterset DSA 485 is een plug-en-playcombinatie voor optimalisatie van de waterbehandeling bij een koelsysteem. Deze set is overzichtelijk gemonteerd op een RVS-frame en regelt de waterbehandeling. Het hart van deze regelaar is een PLC-besturing, die op basis van een hoeveelheid suppletiewa¬ter zowel een proportionele dosering van conditioneringsproducten als een proportionele spui geheel automatisch kan realiseren. Daarnaast is het mogelijk om met een geleidbaarheidsmeter de maximale indikking van het koelwater continu op kwaliteit te bewaken en/of deze kwaliteit te spuien.Tenslotte maken de externe niveaumeters het bijhouden van uw productverbruik zeer gemakkelijk.  WERKING Door middel van een pulssignaal van een watermeter in de suppletieleiding wordt de regelaar geïnformeerd over het volume aan ingekomen suppletiewater. Via een menugestuurde invoer, zichtbaar op een LCD-display, kunnen de gewenste dosering, het spuipercentage en de maximale geleidbaarheid vrij worden geprogrammeerd. Op basis van de gemaakte instellingen zal de regelaar de aangesloten doseerpomp met pulsen aansturen om zodoende proportioneel en/of tijdgestuurd te doseren. Tevens kan een niveau-schakelaar worden aangesloten om een leegmelding van het doseervat automatisch te signaleren. De DSA 485-regelaar zal op basis van meting van de waterkwaliteit van het koelwater en/of op basis van volume de aangesloten spuiklep regelmatig openen om een te grote zoutconcentratie in het koelwater te voorkomen. Daarnaast is ook de tijd, dat de spuiklep wordt geopend, vrij instelbaar. Bovendien bestaat de mogelijkheid om via een ingangssignaal of ingestelde spertijd het spuien te blokkeren, om praktische problemen te voorkomen en biocides optimaal te laten werken.Via het programmeerbare potentiaal vrije contact kan een alarmmelding naar het GBS worden doorgegeven. Daarnaast is monitoring ook mogelijk middels de aanwezige RS485 RTU modbus. Hiermee kunnen diverse actuele data inzichtelijk worden gemaakt. De regelaar is beveiligd tegen spanningsuitval, daar alle belangrijke gegevens duurzaam zonder accu worden opgeslagen. De besturing voldoet volledig aan de EMC- en CE-richtlijnen.UITVOERINGDe koelwaterdoseer- en spuiset DSA 485 bestaat uit een RVS-kokerframe wandmontagebord waarop de volgende onderdelen zijn aangesloten: 	Een PLC-gestuurde doseer- en spui-automaat DSA 485, voorzien van:o	Aan/uit schakelaar op front schakelkast.o	Glaszekeringhouder (6A), verwerkt in front schakelkast.o	LED-indicatielampjes met functiesymbolen. o	LCD-display (2 regels) voor uitlezing informatie omtrent status/programmering.o	Drukschakelaars met bedieningssymbolen voor eenvoudige bediening van:               				*  programmering					*  onderhoudsstand                 				*  informatie-opvraag					*  handbediening					*  reset storingsmelding 					*  aan/uit.		Een motorspuiventiel gestuurd door de PLC tot wandmontagebord 10, daarnaast wordt de motorspui-ventiel apart meegeleverd.	Een geleidbaarheidselektrode met meetkamer, gestuurd door de PLC. 	Een contactwatermeter voor plaatsing in de suppletieleiding, deze wordt los meegeleverd. 	Een terugslagklep en verbindend leidingwerk. 	Twee doseerunits type Ludos MS Plus 100, inclusief passende opvangbakken.
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Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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WERKING 

In een CV-installatie wordt het deelstroomfilter bij voorkeur parallel aan de hoofdretourleiding geplaatst 
(aan onderzijde van de leiding). Praktisch gezien is een deelstroomcapaciteit van ca. 10% van de hoofd- 
retourstroom voldoende (afhankelijk van de historie c.q. vervuiling en grootte van de verwarmings-
installatie). Het water wordt geforceerd over het filter gepompt en na filtratie teruggevoerd naar de 
retourleiding. De optioneel verkrijgbare magneetinzet vangt de zeer fijne magnetische deeltjes op welke 
meestal in het systeem aanwezig zijn. Door het deelstroomfilter tussen twee afsluiters (niet inbegrepen) 
te monteren kan de filterzak gemakkelijk worden vervangen.

UITVOERING 

De deelstroomfilter bestaat uit een RVS 304 filterhuis met een afneembare deksel, bolle bodem en 
2 stuks draad aansluitingen 2” BSP buitendraad. Het filterhuis is voorzien van een uitneembare RVS 
filterkorf, welke dienst doet als drager van de filterzak. Deze filterkorf zal er voor zorgen dat de stand 
tijd van de filterzak wordt verlengd. Het deksel is voorzien van een handgreep en een aansluiting met 
¼” ontluchtingskraantje. Het filterhuis is zelfdragend uitgevoerd door middel van drie voetsteunen. Om 
het drukverschil over de filter te kunnen bepalen zijn de weerszijden van het filterhuis voorzien van twee 
vloeistof gedempte drukmanometers (0-10 bar) om het drukverschil over de filterzak af te kunnen lezen. 
Tevens is er een aftapkraan aanwezig aan de uitgaande aansluiting van het deelstroomfilter.

SOORTEN VERVUILINGEN 

Met name in verwarmingssystemen zullen vervuilingen zich ophopen, waardoor er slijtage aan circula-
tiepompen en verstoppingen van warmtewisselaars en/of leidingwerk ontstaat. Het merendeel van de 
vervuilingen wordt gevormd door corrosieprocessen en kalkafzettingen die ontstaan door het vullen en 
regelmatig bijvullen met kalkhoudend, organisch vervuild en zuurstofrijk water. De aanwezige zuurstof 
zal onbehandeld staal corroderen, waardoor er corrosieslib wordt gevormd. Dit slib kan voorkomen 
als roestbruin en zwart ijzeroxide (magnetiet). Vooral magnetiet zal zich door zijn magnetische 
eigenschappen hechten aan pompen en leidingen en zal bezinken op locaties met geringe circulatie. 
Naast deze natuurlijke processen zullen er tijdens het installeren ook vervuilingen in de installaties achter-
blijven in de vorm van zand, stof en lasslakken. Een deelstroomfilter biedt hier uitkomst.

SPECIFICATIES

 6 Type    : DSF 15 SST 10
 6 Filtercapaciteit  : 15 m3/uur
 6 Filteroppervlakte  : PP 0,41 m2 (standaard 10 µm)
 6 In- & uitgaande draadaansl. : 2” BSP buitendraad
 6 Max. systeem werkdruk : 10 bar
 6 Max. systeem temperatuur : 100 oC
 6 Max. toelaatbaar drukverschil  : 0,5 bar                                                                                                      
over het filter

 6 Afmetingen filter  : hoogte 1.250 mm, Ø 400 mm
 6 Gewicht   : 60 kg (incl. magneetinzet 70 kg)
 6 Opties   : magneetinzet
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