“STATION ELEA PRO”

Waterbehandeling voor dentale installaties

PLUG TECHNISCH

Elea is een semi industriele waterontharder van bedrijf Watertech uitgerust met de laatste tech-

nologie en speciaal ontworpen voor het waterverbruik in een tandartspraktijk. Watertech is een Belgisch
bedrijf die sinds jaren is gespeciliseerd in waterbehandeling. Het toestel werkt op basis van uitwisseling
van kalk en magnésium ionen door natriumionen. Dit gebeurt door dat het water binnen een harsfilter
passeert.
De regeneratie hangt af van het verbruikte watervolume, zo voorkomt men onnodige spoelingen. Het
zoutwater gebeurd juist voor de regeneratie, zo is er geen stagnerend water in de bak dus ook geen
risico van zoutblokvorming.
Een reserve capaciteit wordt berekend op het gemiddelde dagverbruik om ook s’nachts een effectieve
regeneratie te verkrijgen. De interval tussen 2 regeneraties kan geforceerd afgeregeld worden tussen de
1 à 28 dagen.
In tegenstelling tot samenlopende hernieuwing van het hars, word hier de omgekeerde saturatie toegepast. De zoutoplossing wordt voorzichtig via de onderkant met het hars in contact gebracht.
Het toestel wordt gestuurd door de laatste generatie microprocessor en is via slimme en industriele
bediening vlot te bedienen via het frontpaneel en laat een elektronische sturing toe. Dit zorgt voor een
minimaal verbruik van water en zout. De elektrische toevoer gebeurt via een transformator 230V - 12V.
Indien er een elektrische onderbreking zich voordoet wordt allés gestockeerd op een intern geheugen.
Alle componenten die in direct contact komen met water zijn anti corrosief. De reservoir is van versterkt
polyetheleen. De zoutbak, eveneens van polyetheleen, is uitgerust met een dubblele anti-overloop bescherming.
Alle apparaten zijn uitgerust met een multi-laag harsfles met verstevigde vezels onder hoge druk verlijmd.
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Laatste generatie met slimme en industriële bediening, volledig elektronisch gestuurd. Het minste verbruik zout en water. 12 volt stroom bediening een niet volatiel geheugen dit om een totale veiligheid.

Proportionele Mengeling: In tegenstelling tot de standaard kleppen,
verandert de résiduele hardheid (uitgedrukt in Franse Graden) niet met het
debiet.
Tegenstroomse Regeneratie: In tegenstelling tot samenlopende hernieuwing, wordt hier het hars hersteld door de zoutwater oplossing via een
omgekeerde saturatie; dit langs de onderkant en met zachtheit. Dit laat toe
de fase van opstapeling die vroeger een groot waterverbruik had en ook
een ruime plaats (25%) binnen de fles innam over te slaan. Om dezelfde
concentratie in de pekelfase te bekomen is er nu 25% minder zout nodig.
De ELEA verwijdert definitief de kalk alvorens hij in de installatie terechtkomt. Het hars bindt de calcium en magnesium ionen. De pekelregeneratie
van het hars voert deze ionen dan naar de riool.
Verhoudingsgewijze Regeneratiecyclus: 40 minuten (2 tot 3 maal minder
dan met standaard kleppen). Op het ogenblik van de regeneratie, kent de
ELEA de juiste hoeveelheid van het gebruikte verzachte water toe. Hij introduceert in de zoutbak uitsluitend de nodige hoeveelheid water.
Volumetrische Intelligentie: In tegenstelling tot de klassieke volumetrie
stelt hij zich niet tevreden met de optelling van de dagelijkse hoeveelheden
maar maakt hij een gemiddelde om als dusdanig de volgende regeneratie
te programmeren. In plaats van een veiligheidsmarge van 25% te nemen
stelt hij zich tevreden met een marge van 15% of 10%. In geval van overschrijding van het maximale volume, zal hij de cyclus onmiddellijk beginnen.

Volumeberekening:
Het apparaat zal zelf zijn volume
aanpassen in funktie van de
ingevoerde waterhartheid.

(5333x15) : 12 = 6666
(5333x15) : 22 = 3636
(5333x15) : 37 = 2162
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