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ULTRA PUUR WATER

Voor de betrouwbare aanmaak van ultrapuur water heeft Lubron een hoogwaardig 
demiwatersysteem ontworpen. 

Er is gekozen voor een systeem op basis van ontzouting door middel van 
omgekeerde osmose (RO), electrodeïonisatie (CEDI) en UV-ontsmetting. Om de 
opstellingsruimte beperkt te houden, zijn alle omgekeerde osmose- en CEDI-
modules en de transportpomp op een compact RVS-frame gebouwd. Het systeem 
wordt bediend via een touchscreen PLC die voor integratie in een GBS eenvoudig 
kan worden gekoppeld via een datalink. 
 
Dit ultrapuur watersysteem produceert zuiver water met een geleidbaarheid van 
≤0,1 µS/cm. Onze CEDI-systemen zijn leverbaar in capaciteiten van 0,1 tot 30 m3/uur. 
Grotere capaciteiten zijn op aanvraag mogelijk.

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

Onthard leidingwater wordt via een voorfiltratie van 5µ door een omgekeerde osmose installatie 
gepompt. Dit water (permeaat), wat vrij is van bacteriën, organische stoffen en pyrogenen, wordt direct 
door de CEDI-modules gevoerd waardoor er zonder toevoeging van chemicaliën continue gedeïoniseerd 
zuiver water wordt geproduceerd. 

CEDI staat voor Continu ElectroDeïonisatie, een proces waarbij het permeaat uit de omgekeerde osmose 
installatie verder wordt nagezuiverd tot ultrapuur water. Het belangrijkste verschil tussen een klassieke 
mixed bed demi-installatie en een CEDI is de manier van regenereren: Het systeem bestaat uit een 
stack van ionenwisselaarharsen dat door middel van kation- en anionselectieve membranen in cellen is 
verdeeld. Over deze stack wordt een gelijkspanning aangebracht waardoor er een gelijkstroom door het 
ionenwisselaarsbed ontstaat. De gelijkspanning trekt de kationen naar de kathode en de anionen naar 
de anode. Hierbij passeren de ionen één van de twee membraantypen om vervolgens door het volgende 
membraan te worden tegengehouden. Zo worden ze in het concentraatcompartiment opgevangen en 
afgevoerd met de rejectstroom. Gelijktijdig wordt middels elektrolyse het water gesplitst in H3O

+ en OH- 
-ionen die de ionenwisselaarharsen continu regenereren.

Het zuivere gedeïoniseerde water heeft een zeer lage geleidbaarheid van ≤0,1 µS/cm bij een zeer lage 
SiO2 concentratie van ≤0,1 ppm. Dit ultrapure water wordt vervolgens opgevangen in een buffertank en 
via het UV-systeem met absoluutfilter door een ringleidingsysteem gedistribueerd langs de aftappunten.

Wilt u meer informatie? Laat u door onze specialisten informeren over uw mogelijkheden. 

http://www.lubron.eu

