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Geldig vanaf 1 januari 2020. Alle eerder verschenen catalogi verliezen hun geldigheid. Voor het overige leveringsprogramma gelden
afzonderlijke catalogi.
Alle verkoop is onderworpen aan de huidige geldige standaard verkoop- en leveringsvoorwaarden van het land waar de betreffende
bestelling is geplaatst en verwerkt (volgens de order bevestiging). De productbeschikbaarheid van land tot land kan verschillen.
Neem daarom, indien nodig, contact op met uw Grünbeck-vertegenwoordiger voor de desbetreffende details.
Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. Beschrijvingen en afbeeldingen in deze catalogus zijn indicatief
en niet bindend. Afbeeldingen kunnen speciale uitvoeringen bevatten die niet tot de standaard levering behoren. Grünbeck behoudt
zich het recht voor om het te leveren object te wijzigen en af te wijken van de beschrijving, ook wat betreft de techniek, voor zover dit
voor de koper aanvaardbaar is en de waarde van het te leveren object hierdoor niet verminderd wordt.
Wijzigingen en fouten voorbehouden.
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Parallelle leidingen

Leidingwerk voor fijnfilter

Leidingwerk voor fijnfilter

Parallelle leidingen

voor fijnfilter pureliQ, GENO-fijnfilter FS-B, BOXER X en GENO-terugspoelfilter MX/MXA
Messing leidingwerk met 4 handmatige afsluiters, beginnend met T-verdeler (ingang) en eindigend met T-verdeler (uitgang). Hetzij
compleet voorgemonteerd hetzij als afzonderlijk geleverde componenten zonder montage vooraf, zonder fijnfilter/terugspoelfilter.
Technische gegevens
• Temperatuur max. 20°C
• Bedrijfsdruk max. 10 bar
Messing leidingwerk
Hoofdleiding [DN]
Filteraansluiting [R]
Messing leidingwerk met messing kleppen
40
1″
50
1¼″
50
1½″
801
2″
1

Leidingwerk PVC, kleppen van messing

Parallelle leidingen

voor GENO-fijnfilter FME/FM en GENO-terugspoelfilter MX/MXA
PVC-leidingwerk met 4 handmatige afsluiters als tussenbouwkleppen met vergrendelingshendel, beginnend met T-verdeler (ingang)
en eindigend met T-verdeler (uitgang). Hetzij compleet voorgemonteerd hetzij als afzonderlijk geleverde componenten zonder
montage vooraf, zonder fijnfilter/terugspoelfilter. Materiaal leidingwerk PE of PP op aanvraag.
Technische gegevens
• Temperatuur max. 20°C
• Bedrijfsdruk max. 10 bar
PVC-leidingwerk
Hoofdleiding [DN]
Filteraansluiting [DN]
PVC-leidingwerk met tussenbouwkleppen
80
50
100
65
100
80
125
80
150
100
200
150
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Drievoudige onthardingsinstallaties Delta-p

Onthardingsinstallaties volgens de ionenwisselaarmethode zijn al meerdere
decennia lang een beproefde en bewezen standaard en werden tot nog toe
vooral gebruikt voor grote wooncomplexen, gebouwen of industriële toepassingen met een hoog waterverbruik. Nadelig bleken echter altijd bepaalde,
door de ontharding veroorzaakte, waterdrukverliezen evenals de omvangrijke
installatie en het ontwerp van de installatie. Met de drievoudige onthardingsinstallatie Delta-p heeft Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH een volledig
nieuwe oplossing voor dit probleem gevonden. De gepatenteerde regelklep
van de drievoudige onthardingsinstallatie Delta-p garandeert een onderbrekingsvrije zachtwatervoorziening bij minimaal drukverlies.

Drievoudige ontharding

De serie Delta-p overtuigt door enorme voordelen voor zowel bedrijven,
nijverheid alsook aannemers. Als drievoudige installatie levert zij permanent
zacht water en verlegt door het geringe drukverlies en het zeer lage bedrijfsmiddelenverbruik de grenzen. Voor een hygiënisch bedrijf zorgt de verswater-

12,00

Doorstroming [m³/h]

garantie door de flesinhoud automatisch uit te spoelen voordat de beschikbare wisselaarfles wordt geactiveerd. De keuze van de installatiegrootte is
afhankelijk van de dimensies van de gebruikte leidingen. Complexe capaciteits- en piek-volumestroom-berekeningen zijn niet langer nodig.
Een compleet geïllustreerde handleiding vergemakkelijkt de montage. Met
de elektronisch geregelde menging kan de gewenste resthardheid zeer
eenvoudig worden ingesteld.
De Delta-p is verkrijgbaar in de maten 1", 1¼", 1½" en 2", telkens in een
drinkwateruitvoering of industriële uitvoering. Voor de tijdige melding voor
het bijvullen van de zouttank kan er extra een vooralarm zoutvoorraad worden
aangesloten. Op verzoek zijn naast de standaard zouttanks met een regenereerzoutvoorraad van maximaal 65 resp. 180 kg ook grotere zouttanks
verkrijgbaar. Voor een comfortabele aansluiting op de drinkwaterinstallatie
zijn aansluitsets met afsluiters, overloopklep en flexibele aansluitslangen
verkrijgbaar. Alle aansluitslangen zijn geschikt voor drinkwater en hebben
een goedkeuring conform KTW-categorie A en W270.
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Drievoudige installaties

Delta-p 1″

Delta-p 2″

Onthardingsinstallaties Delta-p

Volautomatische drievoudige onthardingsinstallaties volgens de ionenuitwisselmethode,voor de productie van volledig/
gedeeltelijk onthard water met hoeveelheidsgeregelde regeneratie
3 wisselaarflessen van drukbestendige kunststof met ionenwisselaarmateriaal, verdelersysteem en instelbare hoogte-adapters, centrale
regelklep van ontzinkingsvrij messing voor hard water, zacht water en regeneratiewater, microprocessorbesturing met eenvoudige
3-toetsbediening en potentiaalvrij meldcontact en aanvullend storingsmeldcontact, 5 contactwatermeters (4 bij de industriële uitvoering)
voor het melden van de waterdoorstroomhoeveelheden aan de besturing, elektronisch geregelde menginstallatie,desinfectie-installatie
voor automatische desinfectie volgens de elektrolysemethode, zoutvoorraadtank van PE met deksel, zeefbodem en speciale pekelklep,
inclusief gebruiksaanwijzing.

Onthardingsinstallaties Delta-p-I „industriële uitvoering“

zoals boven, echter zonder menginstallatie voor de productie van volledig onthard water < 0,1° dH, intrinsiek veilige installatie (mag
direct op de drinkwaterinstallatie worden aangesloten).
Technische gegevens
• Watertemperatuur max. 30 °C
• Netaansluiting 230 V, 50/60 Hz
• Nominale druk PN 10
• Bedrijfsdruk min. 2 bar/max. 10 bar
• Bedrijfsspanning 24 V

Delta-p/Delta-p-I
Nominale aansluitbreedte [DN]
Nominale doorstroming [m3/h] 1
Nominale doorstroming mengwater [m3/h] 2
Drukverlies bij nominale doorstroming [bar]
Capaciteit per kg regenereerzout [mol/kg]
Regenereerzoutvoorraad, max. [kg] 3
Zoutverbruik per regeneratie ca. [kg]
1
2
3
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1″
25

1¼″
32

1½″
40

2″
50

3
5
0,5
5,7
65
1,5

5
8,3
0,8
5,7
65
2,5

8
13,3
0,5
5,7
180
5,2

12
20
0,8
5,7
180
7,2

De max. continue doorstroming neemt af bij ruw water met een hoge hardheid (> 20 °dH)
Bij een ruwwaterhardheid van 20 °dH en een menghardheid van 8 °dH (niet Delta-p-I)
Grotere zouttanks zie pagina 8 (toebehoren).

Parallelle leidingen/cascadeschakeling

Ontharding
bedrijven/industrie

Parallelle leidingen en cascadeschakeling Delta‑p (viervoudig)

Parallelle leidingen

voor Delta-p/Delta-p-I
Parallelle leidingen (Tichelmann-principe) van twee of meer drievoudige onthardingsinstallaties met alle noodzakelijke verbindingselementen incl. aansluitsets
Technische gegevens
• Watertemperatuur max. 30 °C
• Nominale druk PN 10
Delta-p/Delta-p-I
Nominale aansluitbreedte [DN]
Nominale doorstroming 1
Uitvoering "I" [m³/h]
Nominale doorstroming uitvoering 2
met overloopklep [m³/h]
Gewicht leidingwerk rvs ca. [kg]
Gewicht leidingwerk pvc ca. [kg]

2 x 1″
40
2x3
=6
2x5
= 10
20
17

2 x 1¼″
50
2x5
= 10
2 x 8,3
= 16,6
21
18

2 x 1½″
65
2x8
= 16
2 x 13,3
= 26,6
58
51

2 x 2″
80
2 x 12
= 24
2 x 20
= 40
63
55

3 x 2″
100
3 x 12
= 36
3 x 20
= 60
110
96

4 x 2″
125
4 x 12
= 48
4 x 20
= 80
162
145

Parallelle pvc-leidingen
Parallelle rvs-leidingen
1
2

De max. continue doorstroming neemt af bij ruw water met een hoge hardheid (> 20 °dH)
Bij een ruwwaterhardheid van 20 °dH en menghardheid naar 8 °dH

Cascadeschakeling bij parallelle leidingen Delta-p

Bij het gebruik van meerdere onthardingsinstallaties Delta-p in parallelle schakeling kunnen door het verbruik op de plek van plaatsing
geringere hoeveelheden bij het aftappen van zacht water niet worden uitgesloten.
De besturingen van de onthardingsinstallaties beschikken over een doorstromingsherkenning. Zo kunnen via een dynamische regelkring
bij stijgende resp. dalende doorstromingen onthardingsinstallaties erbij worden geschakeld resp. worden uitgeschakeld. De
masterinstallatie wordt na elke regeneratie veranderd.
De prijzen zijn excl. onthardingsinstallaties en parallelle leidingen.
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Drievoudige installaties

Delta-p 2" op platform

Aansluit-set Delta-p 1 ½" - 2" inbouwlengte 260 mm

Onthardingsinstallaties Delta-p/Delta-p-I

Gebruiksklaar gemonteerd op platform
Drievoudige onthardingsinstallaties zoals beschreven op pagina 5, 6 en 7 – op platform gemonteerd incl. aansluitset
Delta-p/Delta-p-I
Afmetingen [mm] (B x H x D)
Zouttank diameter [mm] 1
Zouttank hoogte [mm] 1
Regenereerzoutvoorraad max. [kg] 2
1
2

1"
770 x 1.500 x 770
410
670
65

Zouttank niet op platform gemonteerd
Grotere zouttanks, zie Toebehoren onderaan

Toebehoren Delta-p
Aansluitset Delta-p 1" - 1¼" inbouwlengte 190 mm 1
Aansluitset Delta-p 1½" - 2" inbouwlengte 260 mm 1
Aansluitset Delta-p-I 1" - 1¼" inbouwlengte 190 mm 1
Aansluitset Delta-p-I 1½" - 2" inbouwlengte 260 mm 1
Platform Delta-p 1" - 1¼" (ook voor Delta-p-I)
Platform Delta-p 1½" - 2" (ook voor Delta-p-I)
Mechanische vermenging bij Delta-p 1" - 1¼"
Mechanische vermenging bij Delta-p 1½" - 2"
Upgrade-set kwaliteitsgeregelde menginstallatie
voor de productie van een gedefinieerde zacht water-resthardheid
schommelende ruwwaterhardheden, alleen te gebruiken bij onthardingsinstallaties Delta-p
Upgrade-set 1" - 1¼"
Upgrade-set 1½" - 2"
Vooralarm zoutvoorraad (infrarood-lichtsensor voor GENO-mat duo
WE-X, Delta-p-serie)
Communicatiemodule DE200 Profibus
Rioolaansluiting DN 50 conform DIN EN 1717
incl. sifon voor Delta-p2

NIEUW
NIEUW

NIEUW

Meerprijs zouttank 210 l (Delta-p 1" + 1¼")
Meerprijs zouttank 750 l (Delta-p 1½" + 2")
1
2

Zonder schroefverbinding
Geschikt voor alle maten

Aanwijzing: voor verder toebehoren zie pagina’s 13 en 14
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1¼"
770 x 1.500 x 770
410
670
65

1½"
960 x 1.960 x 880
570
860
180

2“
960 x 1.960 x 880
570
860
180

Enkele/dubbele installaties

Ontharding
bedrijven/industrie

Onthardingsinstallatie GENO-mat ZFW

Onthardingsinstallatie GENO-mat duo WEW

Warm-water-onthardingsinstallaties GENO-mat

Volautomatische onthardingsinstallaties volgens het ionenuitwisselproces
ZFW – enkele installatie met tijdgestuurde regeneratie
WFW – enkele installatie met hoeveelheidsgeregelde regeneratie
duo WEW – dubbele installatie met centrale regelklep en hoeveelheidsgeregelde regeneratie
Bestaande uit: zoutvoorraadtank van PE met deksel en zeefplaat, speciale pekelklep met verbindingsleiding - maakt maximale
continue doorstroming mogelijk, bestand tegen warm water, wisselfles van rvs, vulling ionenwisselaarmassa en verdelersysteem,
regelklep van roodkoper, contactwatermeter, bestand tegen warm water (alleen bij WFW en duo WEW).
Technische gegevens
• Volledige zouttoediening voor resthardheid ≤ 0,1 °dH
• Max. watertemperatuur 80°C
• Nominale druk PN 10
• Netaansluiting 230 V, 50/60 Hz
• Bedrijfsdruk min. 2 bar/max. 8 bar
• Bedrijfsspanning 24 V
GENO-mat
Nominale aansluitbreedte [DN]
Piekdoorstroming [m3/h]
KV-waarde ∆p = 1,0 bar [m3/h]
Nominale capaciteit [mol]
Nominale capaciteit [°dH x m3]
Regenereerzoutvoorraad [kg]
Zoutverbruik/reg. [kg]

ZFW 65
ZFW 150
WFW 65
WFW 150
duo WEW 65
25 buitendraad 25 buitendraad 25 buitendraad 25 buitendraad 25 binnendraad
2,0
3,0
2,0
3,0
2,0
2,8
2,9
2,7
2,8
2,6
12,0
26,6
12,0
26,6
12,0
67
149
67
149
67
130
190
130
190
130
4,1
8,2
3,6
8,0
3,6

duo WEW 150
25 binnendraad
3,0
2,7
26,6
149
190
8,0
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Enkele installaties

Onthardingsinstallatie GENO-mat ZF

Onthardingsinstallaties GENO-mat ZF

Volautomatische enkele onthardingsinstallatie volgens het ionenuitwisselproces, met tijdgestuurde regeneratie
Bestaande uit: zoutvoorraadtank van PE met deksel en zeefplaat, speciale pekelklep met verbindingsleiding – maakt maximale
continue doorstromingen mogelijk, wisselaartanks van drukbestendig kunststof met vulling ionenwisselaarmassa en verdelersysteem,
regelklep van roodkoper.
Technische gegevens
• Volledige zouttoediening voor resthardheid ≤ 0,1 °dH
• Watertemperatuur 30 °C
• Nominale druk PN 10
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz
• Bedrijfsdruk min. 2 bar/max. 8 bar
• Bedrijfsspanning 24 V
GENO-mat ZF
Nominale aansluitbreedte [DN]
Piekdoorstroming [m3/h]
KV-waarde ∆p = 1,0 bar [m3/h]
Nominale capaciteit [mol]
Nominale capaciteit [°dH x m3]
Regenereerzoutvoorraad [kg]
Zoutverbruik/reg. [kg]
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65
25 buitendraad
2,0
2,8
12,0
67
130
4,1

150
25 buitendraad
3,0
2,9
26,6
149
190
8,2

300
25 buitendraad
5,0
3,5
53,9
302
285
16,3

450
40 binnendraad
6,0
5,0
80,2
449
485
27,3

750
40 binnendraad
9,5
6,8
133,2
746
760
42,2

Enkele installaties

Technische gegevens
• Volledige zouttoediening voor resthardheid ≤ 0,1 °dH
(GENO-mat WF 65, 150, 300, 450, 750)
• Spaar-zouttoediening voor resthardheid ≥ 2,0 °dH
(GENO-mat WF 50, 130, 230, 330, 530)
• Nominale druk PN 10
• Bedrijfsdruk min. 2 bar/max. 8 bar
• Watertemperatuur 30 °C
• Netaansluiting 230 V, 50/60 Hz
• Bedrijfsspanning 24 V

Ontharding
bedrijven/industrie

Onthardingsinstallatie GENO-mat WF

Onthardingsinstallaties GENO-mat WF

volautomatische enkele onthardingsinstallatie volgens het ionenuitwisselproces, voor de productie van volledig onthard
water met hoeveelheidsgeregelde regeneratie
Bestaande uit: zoutvoorraadtank van PE met deksel en zeefplaat, speciale pekelklep met verbindingsleiding - maakt maximale
continue doorstromingen mogelijk, wisselfles van drukbestendig kunststof met vulling ionenwisselaarmassa en verdelersysteem,
regelklep van roodkoper, microprocessorbesturing met eenvoudige 3-toets-bediening en potentiaalvrij storingsmeldcontact, contactwatermeter met watermeterschroefverbindingen.
GENO-mat WF (volledige zouttoediening)
Nominale aansluitbreedte [DN]
Piekdoorstroming [m3/h]
KV-waarde ∆p = 1,0 bar [m3/h]
Nominale capaciteit [mol]
Nominale capaciteit [°dH x m3]
Regenereerzoutvoorraad [kg]
Zoutverbruik/reg. [kg]

65
25 buitendraad
2,0
2,7
12,0
67
130
3,6

150
25 buitendraad
3,0
2,8
26,6
149
190
8,0

300
25 buitendraad
5,0
3,3
53,9
302
285
16,2

450
40 binnendraad
6,0
4,9
80,2
449
485
25,3

750
40 binnendraad
9,5
6,4
133,2
746
760
40,0

Volautomatische enkele onthardingsinstallatie volgens het ionenuitwisselproces, geprefereerd voor de productie van gedeeltelijk
onthard water, met mengklep (optie), met hoeveelheidsgeregelde regeneratie, spaar-zouttoediening voor resthardheid ≥ 2,0 °dH,
met geïntegreerde desinfectie-installatie volgens het elektrolyseproces.
GENO-mat WF (besparende zouttoediening)
Nominale aansluitbreedte [DN]
Piekdoorstroming [m3/h] 1
KV-waarde ∆p = 1,0 bar [m3/h] 1
Nominale capaciteit [mol]
Nominale capaciteit [°dH x m3]
Regenereerzoutvoorraad [kg]
Zoutverbruik/reg. [kg]
1

50
130
230
330
530
25 buitendraad 25 buitendraad 25 buitendraad 40 binnendraad 40 binnendraad
3,3
4,5
9,5
53
65
1,8

5,0
4,7
20,9
117
130
4,0

8,3
5,5
42,3
237
190
8,1

10,0
8,2
60,0
336
285
11,5

15,8
10,7
95,2
533
285
16,0

Bij vermenging tot 8 °dH en een ruwwaterhardheid van 20 °dH

Toebehoren
Circulatievoorziening
ter reductie van het contra-ioneneffect bij langere stilstand
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Dubbele installaties

Technische gegevens
• Volledige zouttoediening voor resthardheid ≤ 0,1 °dH
(GENO-mat duo WE 65, 150, 300, 450, 750)
• Besparende zouttoediening voor resthardheid ≥ 2,0 °dH
(GENO-mat duo WE-X 50, 130, 230, 330, 530)
• Nominale druk PN 10
• Bedrijfsdruk min. 2 bar/max. 8 bar
• Watertemperatuur 30°C
• Netaansluiting 85-250 V, 50/60 Hz
• Bedrijfsspanning 24 V DC

Onthardingsinstallatie GENO-mat duo WE-X

Onthardingsinstallaties GENO-mat duo WE-X

Volautomatische dubbele onthardingsinstallatie volgens de ionenwisselmethode, voor de productie van volledig onthard
water met hoeveelheidsgeregelde regeneratie
Bestaande uit: zoutvoorraadbak van PE met deksel en zeefbodem, pekelklep met verbindingsleiding - maakt maximale continue
doorstroming mogelijk, wisselaarfles van drukbestendige kunststof gevuld met ionenwisselaarhars en verdelersysteem, een centrale
regelklep van roodkoper, microprocessorbesturing met eenvoudige 3-toetsbediening met potentiaalvrij meldings-/storingsmeldingscontact en programmeerbare ingang. Besturing met grafisch LCD-scherm (met achtergrondverlichting), geïntegreerde SD-kaart
voor het verzamelen van de bedrijfsgegevens, contactwatermeter met watermeter-schroefkoppelingen.
GENO-mat duo WE-X (volledige zouttoediening)
Nominale aansluitbreedte [DN]
Max. continue doorstroming [m³/h]
KV-waarde Δp = 1,0 bar [m³/h]
Nominale capaciteit [mol]
Nominale capaciteit [°dH x m³]
Regenereerzoutvoorraad [kg]
Zoutverbruik/reg. [kg]

65
25 binnendraad
2,0
2,6
12,0
67
130
3,6

150
25 binnendraad
3,0
2,7
26,6
149
190
8,0

300
25 binnendraad
5,0
3,1
53,9
302
285
16,2

450
40 binnendraad
6,0
4,5
80,2
449
485
25,3

750
40 binnendraad
9,5
5,6
133,2
746
760
40,0

Volautomatische dubbele onthardingsinstallatie volgens het ionenuitwisselproces met hoeveelheidsgeregelde regeneratie, bij
voorkeur voor de productie van gedeeltelijk onthard water, met ingebouwde mengklep tot maat 230, vanaf maat 330 optioneel,
besparende zouttoediening voor resthardheid ≥ 2,0 °dH.
GENO-mat duo WE-X (besparende zouttoediening) 50
Nominale aansluitbreedte [DN]
25 binnendraad
3,3
Max. continue doorstroming [m³/h] 1
KV-waarde Δp = 1,0 bar [m³/h] 1
4,3
Nominale capaciteit [mol]
9,5
Nominale capaciteit [°dH x m³]
53
Regenereerzoutvoorraad [kg]
65
Zoutverbruik/reg. [kg]
1,8
1
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Bij vermenging tot 8 °dH en een ruwwaterhardheid van 20 °dH

130
25 binnendraad
5,0
4,5
20,9
117
130
4,0

230
25 binnendraad
8,3
5,2
42,3
237
190
8,1

330
40 binnendraad
10,0
7,5
60,0
336
285
11,5

530
40 binnendraad
15,8
9,3
95,2
533
285
16,0

Toebehoren voor onthardingsinstallaties

Ontharding
bedrijven/industrie

Aansluitset 1¼"

Contactwatermeter

Aansluitset voor wateronthardingsinstallaties 1", 1 ¼" en 1 ½"

330

530

65

150

300

450

750

Aansluitset
Aansluitset 1"
Aansluitset 1 ¼"
Aansluitset 1 ½"
Aansluitset 1"-I
Aansluitset 1 ¼"-I
Aansluitset 1 ½"-I

230

Bestaande uit:
• Aansluitappendage - 1″-I, 1 ¼″-I en 1 ½″-I met monsternamekleppen
• verder hetzelfde als aansluitset 1″, 1 ¼″ en 1 ½″, echter zonder
overloopklep

130

Bestaande uit:
• Aansluitappendage - 1″, 1 ¼″ en 1 ½″ met monsternamekleppen
• Inbouwlengte 190 mm zonder schroefverbinding
• Inloopzeef en terugslagklep in watertoevoer
• Afsluiters installatietoevoer/installatieafvoer
• geïntegreerde overloopklep voor noodbediening/piekafname
• Watermeter-schroefkoppelingen incl. afdichtingen
• Flexibele aansluitslangen met overgangsfitting

50

Aansluitset 1"-I, 1 ¼"-I en 1 ½"-I

Installatiecapaciteit
[°dH x m³]

Aansluitset 1", 1 ¼" en 1 ½"

•
–
–
–
–
–

–
•
–
–
–
–

–
•
–
–
–
–

–
–
•
–
–
–

–
–
•
–
–
–

–
–
–
•
–
–

–
–
–
•
–
–

–
–
–
–
•
–

–
–
–
–
•
–

–
–
–
–
–
•

Montageset 1 bij GENO-mat
Compact kleppenblok met R 1'' binnendraad afsluiters, bypassklep, afvoer hard water, flexibele
aansluitslangen 600 mm
Contactwatermeter
met roltelmechanisme om de hoeveelheid zacht water af te lezen die erdoor gestroomd is
Contactwatermeter met roltelmechanisme R 1"
Contactwatermeter met roltelmechanisme R 1½"
Contactwatermeter met roltelmechanisme R 2"
Veiligheidsvoorziening protectliQ:A1
Aansluitmaat
1

20
¾"

25
1"

32
1 ¼"

40
1 ½"

Voor een betrouwbare bescherming tegen waterschade bij ontbrekende vloerafvoer
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Toebehoren voor onthardingsinstallaties

Elektronische menginstallatie 1" enkel

Mengklep mechanisch 1¼"

Toebehoren
Mengkleppen voor het automatisch bijmengen van ruw water voor de productie van een
willekeurige zacht-water-resthardheid 1
Mengklep mechanisch 1"
Mengklep mechanisch 1¼"
Mengklep mechanisch 2"
Elektronische menginstallaties voor het produceren van een gedefinieerde zacht-water-resthardheid. Bij de enkelvoudige vermenging kan er een resthardheid, bij de dubbele vermenging
kunnen er twee verschillende resthardheden worden ingesteld. 2
Elektronische menginstallatie 1" enkel
Elektronische menginstallatie 1" dubbel
Elektronische menginstallatie 1½" enkel
Elektronische menginstallatie 1½" dubbel
Kwaliteitsgestuurde menginstallatie het produceren van een gedefinieerde zachtwaterhardheid bij wisselende ruwwaterhardheden
Kwaliteitsgestuurde menginstallatie 1"
Kwaliteitsgestuurde menginstallatie 2”
Potentiaalvrije melding om de bedrijfstoestand aan het gebouwbeheersysteem door te geven
Potentiaalvrije melding voor ZF, WF
Potentiaalvrije melding voor duo WE-X
Automatische leegmelding voor zouttank (vroegtijdig waarschuwingssysteem) voor alle
GENO-mat-onthardingsinstallaties
Zoutgebrekalarm (leegmelding voor WE-/WF-serie, Delta-p-serie)
Vooralarm zoutvoorraad (infrarood-lichtsensor voor GENO-mat duo WE-X, Delta-p-serie)
Waterafsluiting voor ketelvoedingswater bij enkelvoudige onthardingsinstallaties GENO-mat
WF (pagina 11), bestaande uit magneetklep met besturingskabel voor het afsluiten van de
zacht-waterleiding tijdens de regeneratie
Hard-waterafsluiter R 1"
Desinfectie-installatie GENO-mat duo-WE-X voor de automatische desinfectie bij elk regeneratieproces na de NaCl-elektrolyseprocedure
Desinfectie-installatie duo WE-X 50 - 450
Desinfectie-installatie duo WE-X 530 - 750
1
2
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	Niet geschikt in combinatie met Delta-p. Mechanische vermenging bij Delta-p zie pagina 8 – Alternatief: Elektrische menginstallatie
Elektronische menginstallatie voor toepassingsgebied met permeaat zie pagina 31

Onthardingsinstallaties GVA

Ontharding
bedrijven/industrie

Onthardingsinstallaties GENO-mat GVA enkele installatie (zijmontage)

Onthardingsinstallaties GENO-mat GVA

volautomatisch werkende ionenwisselaar met watermeterbesturing en zoutvoorraadtank
Wisselaarflessen van drukbestendige kunststof (GVA-GK) resp. van gelast plaatstaal, externe lak tank RAL 6018 en aan binnenkant
voorzien van coating (GVA-GS), leidingwerk van pvc, op verzoek ook tegen meerprijs leverbaar in PE, zouttank van kunststof (PE),
optioneel ook met zoutsilo of pekelbunker leverbaar.
Technische gegevens
• Netaansluiting
• Bedrijfsspanning
• Vereiste waterdruk
• Toegestane waterdruk

230 V, 50/60 Hz
24 V, 50/60 Hz
2,5 bar (overdruk)
PN 10 GVA-GK resp.
PN 6 GVA-GS
• Toegestane watertemperatuur 30°C
• Naar keuze kunststoffen tank (type GVA-GK) of stalen tank (type GVA-GS)

Enkele installaties afmetingen 8/15 – 12/15
GENO-mat GVA
Nominale doorstroming [m3/h] bij resthardheid < 0,1 °dH
Nominale doorstroming [m³/h] bij resthardheid < 0,5 °dH
Nominale capaciteit [mol/°dH x m3]
Nominale aansluitbreedte [DN]
Wisselaarfles diam. [mm] GVA-GK
Wisselaarfles diam. [mm] GVA-GS
Totale hoogte [mm] GVA-GK
Vereiste hoogte van de ruimte GVA-GK
Totale hoogte [mm] GVA-GS
Vereiste hoogte van de ruimte GVA-GS
Zouttank diameter [mm]
Zouttank totale hoogte [mm]
Zoutverbruik/reg. [kg]
Zoutvoorraad max. [kg]

8/15
20
24
250/1.400
80
770
800
2.650
2.950
2.100
2.600
1.340
1.440
70
1.550

9/15
25
30
320/1.800
80
927
900
2.750
3.000
2.150
2.650
1.340
1.440
90
1.550

10/15
30
36
375/2.100
80
1.074
1.000
2.900
3.100
2.200
2.700
1.420
1.640
105
2.090

12/15
45
52
555/3.100
80
1.226
1.200
2.900
3.100
2.280
2.780
1.790
1.690
152
3.460
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Onthardingsinstallaties GVA

Onthardingsinstallaties GENO-mat GVA dubbele installatie

Onthardingsinstallaties GENO-mat GVA

volautomatisch werkende ionenwisselaar met watermeterbesturing en zoutvoorraadtank
Wisselaarflessen van drukbestendige kunststof (GVA-GK) resp. van gelast plaatstaal, externe lak tank RAL 6018 en aan binnenkant
voorzien van coating (GVA-GS), leidingwerk van pvc, op verzoek ook tegen meerprijs leverbaar in PE, zouttank van kunststof (PE),
technische gegevens zoals enkele installaties, inclusief verbindende buisleidingen van pvc en besturing voor dubbele installaties.
Technische gegevens zie pagina 15

Dubbele installaties afmetingen 8/15-2 – 12 / 15-2
GENO-mat GVA
Nominale doorstroming [m3/h] bij resthardheid < 0,1 °dH
Nominale doorstroming [m³/h] bij resthardheid < 0,5 °dH
Nominale capaciteit [mol/°dH x m3]
Nominale aansluitbreedte [DN]
Wisselaarfles diam. [mm] GVA-GK
Wisselaarfles diam. [mm] GVA-GS
Totale hoogte [mm] GVA-GK
Vereiste hoogte van de ruimte GVA-GK
Totale hoogte [mm] GVA-GS
Vereiste hoogte van de ruimte GVA-GS
Zouttank diameter [mm]
Zouttank totale hoogte [mm]
Zoutverbruik/reg. [kg]
Zoutvoorraad max. [kg]

8/15-2
20
24
2 x 250/1.400
65
770
800
2.650
2.950
2.100
2.600
1.340
1.440
≤ 70
1.550

9/15-2
25
30
2 x 320/1.800
80
927
900
2.750
3.000
2.150
2.650
1.340
1.440
90
1.550

10/15-2
30
36
2 x 375/2.100
100
1.074
1.000
2.900
3.100
2.200
2.700
1.420
1.640
105
2.090

Toebehoren
Circulatievoorziening1
Ter voorkoming van het contra-ioneneffect, bestaand uit circulatiepomp en besturing, inclusief leidingwerk van pvc
Vooralarm zoutvoorraad met potentiaalvrij contact
Desinfectie-installatie GVA1
Meerprijs coating met KTW-goedkeuring2 (per tank)
1
2
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Combinatie circulatievoorziening/desinfectie-installatie alleen mogelijk met extra besturing. Prijs op aanvraag.
Alleen bij type GVA-GS. KTW-goedkeuring bij type GVA-GK standaard voorhanden.

12/15-2
45
52
2 x 555/3.100
100
1.226
1.200
2.900
3.100
2.280
2.780
1.790
1.690
152
3.460

Toebehoren voor onthardingsinstallaties

Ruw water

Zacht water
FQS

LSA

LSA

FQS

FQS

FQS

Pekeldoseervat
Pekelbunker

Ontharding
bedrijven/industrie

Onthardingsinstallatie

Pekelpomp

Inbouwvoorbeeld pekelbunker

Pekelbunker

Voor de centrale productie van regenereerpekel uit fijn zout dat met silovoertuigen wordt geleverd
Ronde tank, PE zwart, pekelafname met drainagesysteem (ringvormig aangebracht) inclusief kwartsgrindlaag als dragende laag,
buiten liggende niveauregeling, verstuiversysteem (ringvormig aangebracht), zoutstofafscheidingstoren, zoutinblaasleiding van
roestvrij staal (VA 1.4571) met slang-aansluitkoppeling, armaturenset met afsluiters en magneetkleppen op PP-plaat voorgemonteerd,
bij plaatsing buiten incl. weerbeschermkap
Vereist toebehoren: pekelpomp, pekeldoseervat met buiten liggende niveauregeling (vervangt zouttank van de onthardingsinstallatie)
evenals elektro-schakelkast.
Technische gegevens
• Zoutinhoud 25 ton
• Diameter (binnen) 2.800 mm
• Diameter (buiten) 2.970 mm
• Totale hoogte 6.500 mm
• Watertemperatuur max. 30 °C
Pekelbunker
Voor plaatsing binnen
Voor plaatsing buiten

Pekeldoseervat

Voor het ter beschikking stellen van de exacte hoeveelheid pekel die voor een regeneratie van de onthardingsinstallatie nodig
is. De selectie vindt plaats aan de hand van de zoutbehoefte van de onthardingsinstallatie.
Pekeldoseervat van PE met deksel, incl. pekelafzuigklep en buiten liggende niveauregeling.
Pekeldoseervat
Voor een regenereerzoutbehoefte per regeneratie tot [kg]
Diameter [mm]
Hoogte [mm]

80
16,2
410
670

210
40
570
880

500
108
780
1.100

750
144
900
1.250

1000
216
1000
1.330

1500
312
1.250
1.300

Toebehoren
Elektrische schakelkast voor het regelen van het vullen van het pekeldoseervat 1
Pekelpomp met PVC-leidingwerk en afsluiters op plaat gemonteerd
Vermogen 4,8 m³/h bij 19 mWS, 400 V, 0,75 kW
Pvc-motorkogelafsluiter DN 25 voor de toevoer van pekel per onthardingsinstallatie
Tankopstapje met bedieningspaneel voor pekelbunker
1

Elektrische schakelkast voor het gelijktijdig regelen van het vullen van meerdere pekeldoseervaten op aanvraag
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Membraantechniek

1

2

3

4

6

7

5

8

1 Fijnfilter

4	Zouttank

7	Omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-X

2 Euro-systeemscheider

5	
Optie: actieve-koolfilter voor chloorverwijdering

8 Zuiver-watertank RT-X

3 Onthardingsinstallatie Delta-p "I"

6	GENO-softwatch Comfort

9	Drukverhogingsinstallatie FU-X

9

Standaard-installatieschakeling GENO-OSMO-X met waterontharding als voorbehandeling en actieve-koolfilter voor de chloorverwijdering

Het proces

Membraanscheidingsprocessen zijn processen die met behulp van een
membraan oplossingen, ionen, moleculen en partikeltjes op submicronniveau
kunnen scheiden. Conventionele scheidingsprocessen zoals de filtratie bereiken slechts een scheidingsgrens van ca. 40 µm (grindfilter) tot ca. 0,2 µm.
De hier vermelde membraanprocessen zijn drukgestuurde procestechnieken,
d.w.z. voor het transport van het medium door de membranen moet er een
druk op de vloeistof worden uitgeoefend.
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Omkeerosmose

De omkeerosmose (bijv. GENO-OSMO-X) houdt alle inhoudsstoffen van
het water tegen behalve een resterend zoutgehalte ca. 1% tot 5% in het
permeaat. Door een mengbed-wisselaar (bijv. mengbedpatroon desaliQ:BA
of desaliQ:PA) als eindniveau kan de resterende geleidbaarheid worden
gereduceerd tot < 1 µS / cm. Het concentraat van alle afgescheiden stoffen
kan onbehandeld als afvalwater in het riool worden geleid.

 	 Voorbehandeling omkeerosmose
en toebehoren

Membraantechniek
Weichwassermeister GSX 10-I 1

Weichwassermeister GSX-I "industriële uitvoering"

Wateronthardingsinstallatie als compacte installatie met volledige zouttoediening in moduletechniek
Als voorstadium voor omkeerosmose-installaties, voor zacht water < 0,1 °dH (systeemscheider vereist) zonder mengklep en overloopklep
Technische gegevens
• Afmetingen (B x H x D) 485 x 730 x 535 mm
• Water-/omgevingstemperatuur max. 30/40°C
• Netaansluiting 85 - 265 V, 50/60 Hz
• Nominale druk PN 10
• Bedrijfsdruk min. 2 bar/max. 8 bar
• Drukverlies bij nominale doorstroming 0,8 bar
Weichwassermeister
Max. continue doorstroming [m³/h] 3
Zoutverbruik/reg. ca. [kg]
1
2
3

GSX 10-I 2
0,75
0,7

Rioolaansluiting niet meegeleverd
Gebruik vóór EDI-X niet mogelijk
Bij een ruwwaterhardheid van 20 °dH

Aanwijzing: membraanexpansievat aanvullend te realiseren bij erachter geplaatste omkeerosmose-installatie.
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Voorbehandeling omkeerosmose

GENO-actieve-koolfilter AKF (roestvrij staal)

GENO-actieve-koolfilter AKF (kunststof)

GENO-actieve-koolfilter AKF

Voor het ontchloren van drinkwater
Het GENO-actieve-koolfilter AKF is bestemd voor het ontchloren van water met een chloorgehalte kleiner dan 0,2 mg/l vóór omkeerosmose-installaties. Het water moet vrij zijn van mechanische verontreiniging.
Aanwijzing: bij de gebouwinterne toevoeging van chloordioxide vóór de omkeerosmose-installatie is een extra dosering van SW 2000
noodzakelijk voor het binden van de chloordioxide (zie pagina 33).
Bestaande uit: filterreservoir, filterpatronen gevuld met zeer fijn geperste actieve kool en secundair filter met een filterunit van 5 μm,
compleet met messing schroefverbindingen resp. leidingwerk.
GENO-actieve-koolfilter AKF
Doorstroomcapaciteit max. [l/h]
Voor GENO-OSMO-X/HLX bij een
rendement van 75 tot 80%
Materiaal behuizing
Aansluiting [R]

300
300
125K/200

600
600
400

1100 1
1.100
800

Kunststof
¾"

Kunststof
¾"

Kunststof
2 x ¾″

GENO-actieve-koolfilter AKF
Doorstroomcapaciteit max. [l/h]
Voor GENO-OSMO-X/HLX bij een rendement van 75 tot 80%
Materiaal behuizing

1600
1.600
1200

3000
3.000
1600/2200

4500
4.500
3000

6000
6.000

9000 1
9.000

12000 1
12.000

Roestvrij
staal
1½″

Roestvrij
staal
2″

Roestvrij
staal
2″

Roestvrij
staal
2″

Roestvrij
staal
2 x 2″

Roestvrij staal

Aansluiting [R]
Verbruiksmateriaal 2
Actieve-koolfilterpatroon 250-M (1 st.)
1
2
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Inclusief parallelle leidingen
Vervangen van de filterelementen uiterlijk na 3 maanden resp. eerder bij doorbraak van chloor of max. drukverschil ≥ 2,5 bar

2 x 2″

Omkeerosmose en toebehoren

• Compacte installatie TS met geïntegreerd permeaatreservoir en
drukverhogingsinstallatie
• Microprocessorbesturing met LCD-weergaveveld
• Weinig ruimte nodig
• Fijnfilter incl. drukregelaar in de zachtwatertoevoer
• Compacte installatie TL optioneel combineerbaar met zuiverwaterbasistank en drukverhogingsinstallatie (pagina's 41 en 46)
• Optionele menginstallatie

Membraantechniek

GENO-OSMO RO 125K

Omkeerosmose-installaties GENO-OSMO RO 125K
Technische gegevens
• Totaal zoutgehalte (NaCl) voedingswater max. 1.000 ppm
• Zoutretentiepercentage > 95%
• Inlaatdruk voedingswater min. 2,5 bar
• Temperatuur voedingswater min. 10°C, max. 20°C
• Beschermingsklasse IP 54
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz
GENO-OSMO RO
Permeaatvermogen bij 15°C [l/h]
Permeaatreserve [l]
Permeaatafgiftevermogen bij 3,5 bar [l / h]
bij 1,0 bar [l / h]

125K-TS
125
38
300
1.200

125K-TL
125
–
–
–

Elektrisch aansluitvermogen ca. [kW]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Bedrijfsgewicht ca. [kg]

0,85
450 x 1.130 x 600
75

0,5
450 x 1.130 x 600
30

Toebehoren
Aansluitset voor RO 125K / AVRO 125
Aansluitblok voor RO 125K / AVRO 125 1
Geleidbaarheidsmeting voor RO 125K / AVRO 125 2
Magneetklep/geforceerd aftappen voor RO 125K / AVRO 125 3
Optie
Menginstallatie voor RO 125K²
1
2
3

Alleen in combinatie met aansluitset voor RO 125K/AVRO 125
Combinatie menginstallatie/geleidbaarheidsmeting alleen tot geleidbaarheid < 99 µS/cm mogelijk
Alleen mogelijk bij TS
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Omkeerosmose en toebehoren

Bij > 22 °dH advies door Grünbeck
Wateranalyse
vereist

Proces
gepatenteerd

Omkeerosmose-installatie AVRO 125

Dwarsdoorsnede AVRO-module

Omkeerosmose-installaties AVRO 125

Het naar het membraan toestromende water wordt in de AVRO-module met een geringe elektrische gelijkstroom behandeld – uit
de aanwezige calcium- en waterstofcarbonaationen van het water worden aan de speciaal hiervoor ontwikkelde kathode entkristallen
van calciumcarbonaat gevormd. Deze kristallen worden weggespoeld en het membraan wordt aantoonbaar beschermd tegen
kalklaagvorming ("scaling"). De AVRO 125 heeft dus geen voorbehandeling in de vorm van een onthardingsinstallatie of antiscalantdosering nodig.
Technische gegevens zie GENO-OSMO RO 125K, pagina 21.
Omkeerosmose-installatie AVRO

125 TS

Optie
Menginstallatie voor AVRO 1251
1
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Combinatie menginstallatie/geleidbaarheidsmeting alleen tot geleidbaarheid < 99 µS/cm mogelijk

125 TL

Omkeerosmose

• Compacte onderbouwinstallatie die weinig ruimte inneemt
• Spoelmagneetklep voor efficiënt verdringen van het concentraat
(met hoge stroomsnelheid)
• Online-bedrijf (optioneel)
• Opvangbak (optioneel)
• protectliQ:A25 (optioneel)
• Geleidbaarheidsmeting (optioneel)
• Het rendement van de omkeerosmose bedraagt met AVRO
50 - 75%.
Bij > 22 °dH advies door Grünbeck
Wateranalyse
vereist
Membraantechniek
Inbouwvoorbeeld omkeerosmose-installatie GENO-OSMO AVRO 125 RU

Omkeerosmose-installatie GENO-OSMO AVRO 125 RU

voor het ontzouten van ruw water dat qua samenstelling aan de kwaliteitseisen van de Duitse drinkwaterverordening,
TrinkwV, voldoet
Aansluitklaar compact apparaat, compleet gemonteerd op een geanodiseerd aluminium frame.
Bestaande uit: omkeerosmosemembranen ingebouwd in een drukleiding van PE. Hydroblok met geïntegreerde doorstroomsensoren
voor permeaat en concentraat, handmatige regelklep voor concentraat en fijnfilter met drukregelaar. Hogedrukpomp met bedrijfsdrukregelklep en manometer. Microprocessorbesturing met LCD-weergaveveld en drieknopsbediening voor het aanpassen aan de vereisten
op de plaats van opstelling en potentiaalvrije verzamelstoringsmelding. De AVRO behandelingsmodule als voorbehandeling kan
zonder ontharding of hardheidsstabilisering uit. Scaling wordt zo op betrouwbare wijze voorkomen.
Technische gegevens
• Totaal zoutgehalte (NaCl) voedingswater max. 1.000 ppm
• Zoutreserve 95 - 99%
• Inlaatdruk voedingswater min. 2,5 bar
• Temperatuur voedingswater min. 10°C, max. 20°C
• Beschermingsklasse I
• Beschermingsklasse IP 54
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz
• Nominale druk PN 16
GENO-OSMO AVRO 125 RU
Permeaatvermogen bij 15°C [l/h]
Elektrisch aansluitvermogen ca. [kW]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Bedrijfsgewicht ca. [kg]
Nominale aansluitbreedte

125
0,7
900 x 600 x 500
50
DN 15 (½" buitendraad)

Toebehoren
Aansluitset
Aansluitblok
Geleidbaarheidsmeting
Euro-systeemscheider GENO-DK 2-Mini
Actieve-koolfilter AKF 300
Online-skid
Veiligheidsvoorziening protectliQ:A25
Opvangbak
Menginstallatie RO 125K
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Proces
gepatenteerd

Mobiele omkeerosmose-installatie AVRO-flex 400

Mobiele omkeerosmose-installatie AVRO-flex 400

De mobiele omkeerosmose-installatie AVRO-flex 400 wordt gebruikt voor het direct vullen van verwarmingsinstallaties, stadsverwarmingssystemen en overige systemen met zoutarm water. Dankzij het gepatenteerde AVRO-proces is geen voorbehandeling
in de vorm van een onthardingsinstallatie of antiscalant-dosering nodig. Desondanks bereiken de toegepaste membranen met
behulp van deze innovatieve methode een lange levensduur en een hoog economisch rendement. De installatie wordt door een
keuzeschakelaar onderverdeeld in twee eenvoudige modi. In de vulmodus schakelt de installatie zelfstandig uit na het bereiken
van een bepaalde tegendruk. In de unieke werkplaatsmodus zijn, dankzij regelmatige spoeling, geen uitvoerige conserveringswerkzaamheden noodzakelijk wanneer de installatie stilstaat.
Technische gegevens
• Totaal zoutgehalte (NaCl) voedingswater max. 1.000 ppm
• Zoutreserve 95 - 99%
• Max. tegendruk van het te vullen systeem: 3,5 bar
• Inlaatdruk voedingswater min. 2,5 bar
• Temperatuur voedingswater min. 10°C, max. 20°C
• Beschermingsklasse I
• Beschermingsklasse IP 54
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz
Mobiele omkeerosmose-installatie AVRO-flex 400
Permeaatvermogen bij 15°C [l/h]
Elektrisch aansluitvermogen ca. [kW]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Bedrijfsgewicht ca. [kg]
Nominale aansluitbreedte
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400
1,8
700 x 600 x 1450
80
¾" (DN 20) buitendraad en GEKA-koppeling

Omkeerosmose

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verhoogd rendement tot wel 80%
Energiebesparing 30%
Frequentiegeregelde hogedrukpomp
Online-bedrijf mogelijk
Eenvoudige bediening en inbedrijfstelling
Aansluiting aan gebruikelijke BUSsystemen
Modbus RTU inclusief
Webtoegang en e-mailverzending
Geïntegreerde datalogging
Meertalig aanraakscherm
Automatisch zelfstandig werkende installatie
Nominale druk PN 16
Netaansluiting 400 V, 50/60 Hz

Membraantechniek

Omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-X

Omkeerosmose-installaties GENO-OSMO-X

voor het ontzouten van ruw water dat qua samenstelling aan de kwaliteitseisen van de Duitse drinkwaterverordening, TrinkwV,
voldoet
Bestaande uit: besturing met 4.3“ grafisch aanraakscherm om de bedrijfstoestand en de installatiewaarden weer te geven. Potentiaalvrije
contacten voor het doorsturen van voorwaarschuwingen en veiligheidsuitschakeling. Ultra-low-pressure-omkeerosmosemembraan
(-membranen) ingebouwd in een drukleiding van zeer sterk PE. Hogedruk-centrifugaalpomp van roestvrij staal 1.4401 met motor
(premiumrendement IE3) ter verzorging van omkeerosmosemembraan(-membranen). Volautomatische controle en regeling van de
installatieparameters Geleidbaarheid van het permeaat en Vastgelegde grenswaarde in besturing, rendement, concentraat terugvoer
en pompfrequentie. Vastleggen van meetgegevens op geïntegreerde SD-kaart. Driedelig hydroblok van roodkoper chemisch vernikkeld.
Leidingwerk tussen pomp en omkeerosmosemembraan(-membranen). Eersteklas geanodiseerd aluminium-frame voor alle installatiecomponenten. Ventilatievoorziening voor montage op de concentraatleiding op de plaats van opstelling. Drinkwaterfilter incl. drukregelaar
compleet gemonteerd in de toevoer van de installatie.
GENO-OSMO-X
Permeaatvermogen bij 15°C [l/h]
Elektrisch aansluitvermogen ca. [kW]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Bedrijfsgewicht ca. [kg]

200
400
200
400
0,53
0,87
900 x 1.700 x 675
100
115

800
1200
800
1200
0,94
1,4
1.035 x 1.700 x 675
145
170

1600
1600
1,74
195

2200
3000
2200
3000
2,1
2,3
1.170 x 1.700 x 675
240
290

Meerprijs voor rvs-frame GENO-OSMO-X 200-3000

Kit vermogensverhoging GENO-OSMO-X

Voor het achteraf verhogen naar het volgende grotere permeaatvermogen
Het ombouwen kan ter plekke gebeuren. In de betreffende kits is het benodigde materiaal (bijv. hogedrukpomp, frequentieomzetter,
membraan en drukleiding en het benodigde kleine materiaal) inbegrepen. Vóór het ombouwen moet worden gecontroleerd of het
vermogen van de op de plaats van opstelling beschikbare voorbehandeling (bijv. ontharding, actieve-koolfilter) ook na het ombouwen
nog voldoende is. Evt. moet deze worden vervangen. Dit is in de ombouw-kit niet inbegrepen. Ombouw is alleen mogelijk door de
geautoriseerde klantendienst van de fabrikant.
Kit vermogensverhoging
GENO-OSMO-X 200 naar GENO-OSMO-X 400
GENO-OSMO-X 400 naar GENO-OSMO-X 800
GENO-OSMO-X 800 naar GENO-OSMO-X 1200
GENO-OSMO-X 1200 naar GENO-OSMO-X 1600
GENO-OSMO-X 1600 naar GENO-OSMO-X 2200
GENO-OSMO-X 2200 naar GENO-OSMO-X 3000
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GENO-OSMO-X Online

GENO-OSMO-X AVRO

Opties

voor omkeerosmose-installaties GENO-OSMO-X
GENO-OSMO-X Online beschikt over een uitgangsdruk van maximaal vier bar en kan luchtbevochtigers of airco's rechtstreeks
voorzien van vers geproduceerd permeaat – zonder tussenopslag en drukverhoging.
GENO-OSMO-X AVRO als voorbehandeling komt zonder ontharding of hardheidsstabilisering uit. Scaling wordt zo op betrouwbare
wijze voorkomen.
200

400

800

1200

1600

2200

3000

Online-skid 1
AVRO-module 2
Eerste-permeaatverwerping/permeaatverlichting GENO-OSMO-X/ionenselector-NANO-X
Communicatiemodule bij GENO-OSMO-X
Communicatiemodule Profibus DP
Communicatiemodule BACnet-IP
Potentiaalvrije meldingen
Analoge signalen
Antiscalant-dosering 3 voor GENO-OSMO-X resp. ionenselector-NANO-X
Kwantiteitsproportionele en doseringsgecontroleerde toevoeging van hardheidstabilisatoren ter voorkoming van scaling op de
membranen van de omkeerosmose resp. de ionenselector. Bestaande uit: membraandoseerpomp met toerentalgeregelde stappenmotor, geïntegreerde volumestroommeting en druksensor voor doseringscontrole, chemicaliënopvangbak
1
2
3
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Alleen voor GENO-OSMO-X 200 - 3000
Alleen voor GENO-OSMO-X 200 - 1600, bij totale hardheid > 22 °dH advies door Grünbeck, wateranalyse vereist
Aanwijzing: doseerchemicaliën, zie pagina 33

Omkeerosmose

• Hogedruk-centrifugaalpomp van roestvrij staal 1.4301 (V2A)
• Microprocessorbesturing met LCD-weergaveveld voor het
melden van de functies en het onderhoudsinterval
• Rendement tot wel 75%
• Registratie van de hoeveelheid concentraat, de hoeveelheid
permeaat via de doorstroomsensoren en het installatierendement met potentiaalvrije verzamelstoringsmelding
• Nominale druk PN 16
• Netaansluiting 400 V, 50 Hz

Membraantechniek
Omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-HLX

Omkeerosmose-installaties GENO-OSMO-HLX

voor het ontzouten van ruw water dat qua samenstelling aan de kwaliteitseisen van de Duitse drinkwaterverordening, TrinkwV,
voldoet
Bestaande uit: Microprocessorbesturing met LCD-weergaveveld voor het melden van de functie en het onderhoudsinterval met
potentiaalvrije verzamelstoringsmelding. Hogedruk-centrifugaalpomp van roestvrij staal 1.4301 voor het verzorgen van de membranen.
Ultra-low-pressure-omkeerosmosemembraan(-membranen) ingebouwd in een drukleiding van zeer sterk PE. Driedelig hydroblok
van roodkoper chemisch vernikkeld. Leidingwerk tussen pomp en omkeerosmosemembraan(-membranen). Eersteklas geanodiseerd
aluminium-frame voor alle installatiecomponenten. Ventilatievoorziening voor montage op de concentraatleiding op de plaats van
opstelling. Drinkwaterfilter incl. drukregelaar compleet gemonteerd in de toevoer van de installatie.
GENO-OSMO-HLX
Permeaatvermogen bij 15°C [l/h]
Elektrisch aansluitvermogen ca. [kW]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Bedrijfsgewicht ca. [kg]

200
200
1,5
100

400
800
400
800
2,2
2,2
900 x 400 x 675
115
145

1200
1600
1.200
1.600
2,2
4,0
1.035 x 1.700 x 675
170
195

2200
3000
2.200
3.000
4,0
4,0
1.170 x 1.700 x 675
240
290
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•
•
•
•
•

NIEUW

•
•
•
•
•
•
•

Verhoogd rendement tot wel 80%
Energiebesparing 30%
Frequentiegeregelde hogedrukpomp
Eenvoudige bediening en inbedrijfstelling
Aansluiting aan gebruikelijke BUSsystemen
Modbus RTU inclusief
Webtoegang en e-mailverzending
Geïntegreerde datalogging
Meertalig aanraakscherm
Automatisch zelfstandig werkende
installatie
Nominale druk PN 16
Netaansluiting 400 V, 50/60 Hz

Omkeerosmose-installatie osmoliQ:LB

Omkeerosmose-installaties osmoliQ

Omkeerosmose-installaties osmoliQ op een frame van hoogwaardig, geanodiseerd aluminium, 8" drukleidingen van GFK
met ingebouwde ultra-low-pressure omkeerosmosemembranen.
Hoogwaardige geluidsarme hogedrukpomp van roestvrij staal met elektromotor van de efficiëntieklasse IE3 en frequentieomzetter.
Fijnfilter met manometer en bemonsteringskraan, PE-leidingwerk voor de watergeleiding binnen de omkeerosmose-installatie.
Volautomatische controle en regeling van de installatieparameters permeaat- en concentraatdebiet. Contactloze stromingsmeting
d.m.v. ultrasone golven resp. wervelstroom voor de volumemeting van de installatiestroom permeaat, concentraat-afvoerkanaal en
concentraatretour. Permeaat-kwaliteitscontrole via temperatuurgecompenseerde geleidbaarheidsmeting. Microprocessorbesturing
met 4.3" grafisch aanraakschem om de bedrijfstoestand weer te geven. Vastleggen van meetgegevens op geïntegreerde SD-kaart.
Aansturing voor tot wel twee doseerpompen met reikwijdteberekening.
osmoliQ:
Permeaatvermogen bij 15°C [l/h]
Elektrisch aansluitvermogen
ca. [kW]
Nominale aansluitbreedte
Voedingswaterleiding [DN]
Afmetingen (B1 x H x D) [m]
Bedrijfsgewicht [kg]
1

28

LB4000
4.000
4,2

LB7000
7.000
5,3

LB10000 LB12000 LB16000
10.000
12.000
16.000
6,7
7,1
9,4

LB20000 LB25000 LB30000
20.000
25.000
30.000
12,0
9,6
10,1

40

40

50

600

800

3,7 x 2,05 x 0,9
1.000

50

65

80

1.200

3,7 x 2,15 x 0,9
1.500

2.200

Houd voor RO-module-uitbreiding aan beide kanten in de breedte rekening met een extra ruimte van 1.200 mm

80

100

4,7 x 2,2 x 1,5
2.500
3.000

Omkeerosmose

Meerprijs voor omkeerosmose-installaties
osmoliQ:LB4000 - LB7000
Roestvrijstalen frame
Roestvrijstalen drukleidingen voor LB4000
Roestvrijstalen drukleidingen voor LB7000
Roestvrijstalen leidingwerk
Eerste-permeaatverwerping/permeaatverlichting²
osmoliQ:LB10000 - LB12000
Roestvrijstalen frame
Roestvrijstalen drukleidingen voor LB10000
Roestvrijstalen drukleidingen voor LB12000
Roestvrijstalen leidingwerk
Eerste-permeaatverwerping/permeaatverlichting²

Membraantechniek

osmoliQ:LB16000
Roestvrijstalen frame
Roestvrijstalen drukleidingen
Roestvrijstalen leidingwerk
Eerste-permeaatverwerping/permeaatverlichting²
osmoliQ:LB20000
Roestvrijstalen frame
Roestvrijstalen drukleidingen
Roestvrijstalen leidingwerk
Eerste-permeaatverwerping/permeaatverlichting²
osmoliQ:LB25000
Roestvrijstalen frame
Roestvrijstalen drukleidingen
Roestvrijstalen leidingwerk
Eerste-permeaatverwerping/permeaatverlichting²
osmoliQ:LB30000
Roestvrijstalen frame
Roestvrijstalen drukleidingen
Roestvrijstalen leidingwerk
Eerste-permeaatverwerping/permeaatverlichting²
Meerprijs voor omkeerosmose-installaties osmoliQ:LB4000 - LB30000
Besturing S7-1200 met 7'' aanraakscherm1 voor osmoliQ
Roestvrijstalen kast voor de besturing S7 voor osmoliQ
Communicatiemodule bij osmoliQ
Communicatiemodule Profibus DP
Communicatiemodule BACnet-IP
Potentiaalvrije meldingen
Analoge signalen
1
2

Ingebouwd in stalen kast, gespoten
Bij permeaattegendruk >0,7bar (7 mWS)
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• Rendement tot 80%
(afhankelijk van de wateranalyse)
• Max. 100 m³/h permeaat
• Frequentiegeregelde geluidsarme hogedrukpomp met premium-rendement IE3
• Siemens Simatic S7 besturing
• De volautomatisch permeaat- en rendementgeregelde installatie houdt het permeaatvermogen ook bij schommelende ruw-watertemperatuur gelijk
Omkeerosmose-installatie GENO-RK-X, vermogen 50 m³/h

Omkeerosmose-installaties GENO-RK-X

Voor het ontzouten van ruw water dat qua samenstelling aan de kwaliteitseisen van de Duitse drinkwaterverordening,
TrinkwV, voldoet.
Frame met stelpoten van rondom gesloten roestvrijstalen profiel (gebeitst en gepassiveerd), GFK-sideport drukleidingen voor optimale
stroming en gering drukverlies, Ultra-Low-Pressure 8" omkeerosmosemembranen, roestvrijstalen fijnfilter, PP-leidingwerk (infrarood
gelast met stompe naad) in het lagedrukbereik en gelast roestvrijstalen leidingwerk (1.4404, gebeitst, gepassiveerd) in hogedrukbereik
(alleen bij RK-X 20.000 en 25.000 PE-leidingwerk in hogedrukbereik), geïntegreerde magnetisch inductieve doorstroomsensoren
voor volumemeting van de installatiestromen permeaat en concentraat, getest in de werkplaats en klaar voor aansluiting, besturing
bestaande uit schakelkast van staal (gelakt) met touchscreen, duidelijke aflees- en bedienbaarheid door hoge resolutie en detailgetrouwe weergave in 16 miljoen kleuren, vastleggen van meetgegevens op geïntegreerde SD-kaart, uitgifte van een potentiaalvrije
verzamelstoringsmelding voor doorgave aan centrale gebouwbeheersystemen/DCC-systemen op de plaats van opstelling.

GENO-RK-X
Permeaatvermogen bij 15°C [m³/h]
Elektrisch aansluitvermogen ca. [kW]
Afmetingen ca. (B¹ x H x D) [m]
Nominale aansluitbreedte
voedingswaterleiding
(flens) [DN]
1
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40.000
40
24
6 x 2,7 x 1,4
100

50.000
50
32
6 x 2,7 x 1,4
125

Houd voor RO-module-uitbreiding aan beide kanten in de breedte rekening met een extra ruimte van 1.200 mm.

75.000
75
39
7 x 2,9 x 2
125

100.000
100
47
7 x 3,5 x 2,3
150

Toebehoren omkeerosmose

Membraantechniek
Geleidbaarheidsgeregelde menginstallatie 1"

Toebehoren voor omkeerosmose-installaties
Schakelkast voor het aansturen van twee membraantechnische installaties 1
Schakelkast voor prioriteitsschakeling 1,2
Kleppen voor de omschakeling bij zuiverwateraanvulling in twee gescheiden tanks
Automatische-kleppenset tot 1,2 m3/h
Automatische-kleppenset tot 4 m3/h
Automatische-kleppenset tot 7 m3/h
Automatische-kleppenset tot 15 m3/h
Elektronisch geregelde menginstallaties (vernikkeld)
voor de productie van een gedefinieerde resterende geleidbaarheid. Bij de enkelvoudige vermenging kan er één geleidbaarheid, bij de dubbele vermenging kunnen er twee verschillende
geleidbaarheden worden ingesteld.
Elektronische menginstallatie 1" enkel
Elektronische menginstallatie 1" dubbel
Elektronische menginstallatie 1 ½" enkel
Elektronische menginstallatie 1 ½" dubbel
Geleidbaarheidsgeregelde menginstallatie
voor het produceren van een gedefinieerde resterende geleidbaarheid bij schommelende ruwwaterkwaliteiten
Geleidbaarheidsgeregelde menginstallatie 1"
Geleidbaarheidsgeregelde menginstallatie 2"
Communicatiemodule bij GENO-OSMO-X en osmoliQ
Profibus DP
BACnet-IP
Potentiaalvrije melding
Analoge signalen
Doseerinstallatie voor de hardheidstabilisering/natriumbisulfiet-dosering
met doseercontrole (GENO-OSMO-X, osmoliQ, GENO-OSMO-RK-X)
Doseerinstallatie (met 1 doseerpomp)
Doseerinstallatie (met 2 doseerpompen) 4
Tangentiële menger voor een optimale vermenging 3
bij een natriumloog/natriumbisulfiet-dosering vóór de omkeerosmose, materiaal: pvc
Tangentiële-mengvoorziening DN 25 (alleen bij GENO-OSMO-X)
Tangentiële-mengvoorziening DN 40 (osmoliQ:LB4000-LB7000)
Tangentiële-mengvoorziening DN 50 (osmoliQ:LB10000-LB12000)
Tangentiële-mengvoorziening DN 65 (osmoliQ:LB16000)

NIEUW
NIEUW

1

2
3

4

Mocht de zuiverwatertank niet voorzien zijn van een niveaumeter GENO-Multi Niveau met niveaumeetsonde (meetbereik tot 2,5 mWS), dan moet deze extra worden
aangeboden.
Alleen mogelijk in combinatie met bijpassende automatische-kleppenset
Een tangentiële menger is bij dosering van natriumloog of natriumbisulfiet noodzakelijk om in een overeenkomstige reactietijd een optimale vermenging te behalen.
Verdere tangentiële mengers op aanvraag.
Chemische doseerstof twee keer aanbieden
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Menginstallatie

Nood-bypass

Menginstallatie

voor GENO-OSMO-X, GENO-OSMO-HLX en osmoliQ
Het mengen van het permeaat kan vereist zijn als bepaalde parameters in het permeaat gewenst zijn. Vermenging vindt plaats met
voorbehandeld (onthard) water of met ruw water. De berekening of constructie vindt plaats in de fabriek van de firma Grünbeck.
Bestaande uit: magneetklep, flowmeter, instelarmatuur en terugslagklep
Hoeveelheid mengwater [l/h]
10 - 100
20 - 250
50 - 500
100 - 1.000
150 - 1.600
200 - 2.500
400 - 4.000
600 - 6.400
1.000 - 10.000

Nood-bypass

voor GENO-OSMO-X, GENO-OSMO-HLX en osmoliQ
Bestaande uit: magneetklep bypass met smoorklep en handbediening, magneetklep voor het legen van de leiding, nood-bypass
compleet gemonteerd.
Een nood-bypass van de omkeerosmose kan noodzakelijk zijn als de permeaatreserve in de zuiverwatertank door piekafnames
niet voldoende is. Via een niveaualarm in de zuiverwatertank wordt de magneetklep met smoorklep nood-bypass geopend en de
watervoorziening veilig gesteld.
Magneetklep extra met handbediening voor het handmatig openen van de bijvulling. Magnetische aftapklep voor het automatisch
legen van de buisleiding naar de zuiverwatertank in het afvoerkanaal bij niet-actieve nood-bypass.
Nood-bypass omkeerosmose-installatie
GENO-OSMO-X/osmoliQ
tot 3 m3/h
tot 10 m3/h
tot 15 m3/h
GENO-OSMO-HLX1
tot 3 m³/h
tot 10 m3/h
tot 15 m3/h
1

Vereiste: op de plaats van opstelling aanwezig GENO-Multi Niveau met niveaumeetsonde of alternatief externe niveauregeling met bistabiele wisselcontacten
(4 contacten).

Aanwijzing: de combinatie vermenging en nood-bypass is alleen mogelijk met een extra schakelkast.
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Membraantechniek
Doseerchemicaliën

Chloordioxide-meting

Hardheidstabilisering/voorbehandeling van ruw water

Een voorbehandeling van ruw water is vereist om een veilige en economische werkwijze te bereiken. Het neerslaan (scaling) van
gering oplosbare zouten in omkeerosmose-installaties en nanofiltratieinstallaties kunnen de functie van modules beïnvloeden, tot
volledige onbruikbaarheid aan toe. Dit neerslaan van zouten moet derhalve worden voorkomen, ofwel door ontharding ofwel door
stabilisering van de hardheid. De stabilisering van de hardheid wordt technisch en economisch vanaf een installatievermogen van
> 200 l/ h uitgevoerd. Kleinere installatievermogens worden door middel van ontharding voorbehandeld. De stabilisering van de
hardheid vindt plaats door dosering van fosfaten en polyacrylzuren.
Toebehoren omkeerosmose
Doseerchemicaliën voor membraaninstallaties
MT 3000 voor de hardheidsstabilisering (niet voor hoog silicaatgehalte) [23,5 kg]
MT 3000 [1.100 kg]
MT 4000 (standaard voor de hardheidsstabiliseing van drinkwater) [23,5 kg] 1
MT 4000 [1.100 kg]
MT 4010 (standaard voor de hardheidsstabiliseing van drinkwater) [10 kg] 1
(MT 4010 inzetbaar bij de GENO-OSMO-X 200 tot incl. GENO-OSMO-X 1200)
MT 5000 ter voorkoming van silicaataanslag [23,5 kg]
SW 2000 voor het binden van vrij chloor en chloordioxide [20 kg]
Watertesters
Watertester chloor + pH-waarde
Watertester hardheid, p- en m-waarde
Sulfietreagens kleine verpakking
Chloordioxidetest 0,02 - 0,55 ppm
Verstoppingsmeetinstrument (colloïde-index-meetinstrument) ter vaststelling van colloïdale stoffen, bijv. in het voedingswater vóór omkeerosmose-installaties
Verstoppingsmeetinstrument incl. armaturenset en filterpapier
1

ook voor ionenselector-NANO-X
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Omkeerosmose

• Rendement in de tweede fase maximaal 90%
(afhankelijk van de wateranalyse)
• 2.700 l/h bij benodigde plaats van een Euro-pallet
• Frequentiegeregelde hogedrukpomp
• Eenvoudige bediening en inbedrijfstelling
• Aansluiting aan gebruikelijke BUS-systemen
• Modbus RTU inclusief
• Webtoegang en e-mailverzending
• Geïntegreerde datalogging
• Hoge permeaatkwaliteit
• Automatisch zelfstandig werkende installatie
• Nominale druk PN 16
• Netaansluiting 400 V, 50/60 Hz

GENO-OSMO-X permeaatniveau

GENO-OSMO-X permeaatniveau

Voor het ontzouten van permeaat uit de 1e fase van een omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-X voor hoge permeaatkwaliteit
Bestaande uit: eersteklas geanodiseerd aluminium-frame voor alle installatiecomponenten. Concentraat-retour naar de 1e fase voor
het verhogen van het totale rendement. Ultra-Low-Pressure omkeerosmosemembraan(-membranen) ingebouwd in drukleiding (en)
van zeer sterk PE, frequentiegeregelde hogedruk-centrifugaalpomp van roestvrij staal 1.4401 met motor hoog rendement IE3 ter
verzorging van de omkeerosmosemembraan(-membranen), volledig automatische controle en regeling van alle installatieparameters,
vastgelegde grenswaarde in de besturing GENO-OSMO-X 1e fase rendement, concentraat-retour, datalogging van de installatie op
de geïntegreerde SD-kaart van de GENO-OSMO-X, driedelige hydromodule van chemisch vernikkeld roodkoper, leidingwerk tussen
pomp en omkeerosmosemembraan(-membranen).
GENO-OSMO-X
Permeaatniveau 1
Permeaatvermogen bij 15°C [l/h]
Elektrisch aansluitvermogen ca. [kW]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Bedrijfsgewicht ca. [kg]

180

360

180
360
0,45
0,4
900 x 1.700 x 675
100
115

720

1100

720
1.100
0,4
0,5
1.035 x 1.700 x 675
145
170

1450
1.450
0,6
195

2000

2700

2.000
2.700
0,8
0,9
1.170 x 1.700 x 675
240
290

Opties
Eerste-permeaatverwerping GENO-OSMO-X permeaatniveau
1

Eerste-permeaatverwerping/permeaatverlichting voor GENO-OSMO-X permeaatniveau, zie pagina 26

Aanwijzing: het permeaatniveau kan alleen worden gebruikt in combinatie met een omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-X.
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Elektrode-ionisatie

• EDI-module met anionen- en kationenselectieve
membranen
• Kamers gevuld met ionenwisselaarhars
• EDI-tronic-besturing met grafisch display,incl.
vereiste in- en uitgangen (optioneel extra
uitbouwniveaus)

Membraantechniek
Elektrode-ionisatie-installatie GENO-EDI-X

Elektrode-ionisatie-installaties GENO-EDI-X

Voor continue elektrochemische restontzouting van permeaat van een omkeerosmose-installatie
Aansluitklaar apparaat, compleet gemonteerd op een aluminium frame
Bestaande uit: microprocessorbesturing met grafisch lcd (70 x 38 mm, achtergrondverlichting), weergave van het EDI-installatie stromingsschema, recipiënthouders incl. niveauregeling, drukverhogingsinstallatie, alsmede weergave
van de doorstromings-, druk- en geleidbaarheidswaarden, folietoetsenbord
met 12 toetsen en seriële interface RS 232, leidingwerk binnen de elektrodeionisatie-installatie voorzien van druksensoren, instel- resp. magneetkleppen
en testarmaturen, kwaliteitscontrole diluaat via temperatuurgecompenseerde
geleidbaarheidsmeting, digitaal weergegeven op het display van de besturingselektronica, leidingwerk binnen de installatie compleet van tegen hoge druk
bestand zijnde kunststoffen PE-buizen, hoogwaardig geanodiseerd aluminium
frame.

GENO-EDI-X
Diluaatvermogen bij 15°C [l/h]
Elektrisch aansluitvermogen ca. [kW]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Bedrijfsgewicht ca. [kg]

Technische gegevens
• Grenswaarden voedingswater:
geleidbaarheidswaarde (FCE) max. 40 µS/cm
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz
• Beschermingsklasse IP54
• Temperatuur voedingswater min. 10°C/max. 25°C
• Omgevingstemperatuur min. 5°C/max. 35°C
• Inlaatdruk permeaat min. 2,5 bar/max. 5 bar
• Afloopdruk diluaat ca. 0,5/1,5 bar
• Afmetingen (B x H x D) 900 x 1.700 x 675 mm
• Geleidbaarheid < 0,2 µS/cm
• TOC-reductie 60 - 80%
• SiO2-reductie 90 - 99%

100
100
0,5

180
180
1,0

360
360
1,5

720
720
1,0

1100
1.100
1,0

95

105

115

900 x 1.700 x 675
170
170

1450
1.450
1,5

2000
2.000
1,5

2700
2.700
1,5

190

190

215

Toebehoren
voor installaties 100 tot 360
Permeaatverwerping kwaliteitsgestuurd
Geleidbaarheids- & temperatuurmeting in EDI-concentraat
Diluaatverwerping EDI
Profibus DP (niet combineerbaar met afzonderlijke storingsmeldingen)
Afzonderlijke storingsmeldingen (niet combineerbaar met Profibus DP)
voor installaties 720 tot 2700
Permeaatverwerping kwaliteitsgestuurd
Geleidbaarheids- & temperatuurmeting in EDI-concentraat
Diluaatverwerping EDI
Profibus DP (niet combineerbaar met afzonderlijke storingsmeldingen)
Afzonderlijke storingsmeldingen (niet combineerbaar met Profibus DP)
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Toebehoren elektrode-ionisatie

• Voor het gebruik vóór een omkeerosmoseinstallatie GENO-OSMO-X en osmoliQ
• Voor het binden van proces-storend CO2 in
het ontharde ruwe water
• Voor de pH-waarde-afhankelijke toevoeging
van natronloog

NaOH-dosering

NaOH-dosering vóór GENO-OSMO-X en osmoliQ

Bestaande uit: zelfaanzuigende doseerpomp met uitgang voor storingsmeldingen en optische weergave voor bedrijf, leegmelding,
motor: 230 V, 50 Hz, beschermingsklasse: IP 54, niveauregeling voor leegmelding in tank ingebouwd, doseergroep met afsluitkraan,
5 m doseerslang van PTFR, tangentiële mengers voor een vermenging van het natronloog met het voedingswater, materiaal: pvc,
pH-eenstaf-meetketting incl. inbouwarmatuur, pH-transductor ingebouwd in een veldbehuizing of in centrale schakelkast.

NaOH-dosering vóór GENO-OSMO-X en osmoliQ 1
Toebehoren
Neutralisatiemiddel FNK, 20 kg (natronloog 10 %-ig)
1
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Voor osmoliQ-installaties alleen met extra tangentiële menger, zie pag. 31.

Membraanontgassing

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Geringe bedrijfskosten
Weinig plaats nodig (direct in omkeerosmose integreerbaar)
Eenvoudige installatie
Weinig drukverlies
Geen gebruik van chemicaliën noodzakelijk
Reductie van regeneratiechemicaliën bij navolgende
ionenwisselaars
Hogere de-ionaatkwaliteit bij navolgende elektrodeionisatie-installaties (EDI)
vergeleken met een NaOH-dosering
Compacte bouwwijze
Continubedrijf
Eenvoudige opbouw en hygiënische werkwijze

Membraantechniek

GENO-membraanontgassingssysteem MEC 500-1

GENO-membraanontgassingssysteem

Voor het gebruik in het permeaat na een omkeerosmose-installatie voor het zoveel mogelijk verwijderen van proces-storend CO2.
Voor de membraanontgassing worden hydrofobe poriënmembranen gebruikt die voor water ondoordringbaar zijn, gassen echter
doorlaten. Hiervoor worden meestal modules van holle vezels gebruikt die een hoge pakkingsdichtheid hebben. Het water dat moet
worden ontgast, wordt in de lengterichting langs de vezels geleid. Veroorzaakt door de partiële-drukgradiënt diffundeert het gas
door de membranen. Het water daarentegen wordt door de membranen tegengehouden. Voor de productie van het nodige partiële
drukverval wordt stripgas (olievrije perslucht) gebruikt dat continu langs het membraan wordt geleid en zodoende het verwijderde
gas wegleidt. Vereiste op de plaats van opstelling: stripgastoevoer als olie- en aërosolvrije perslucht 3 - 10 bar.
GENO-membraanontgassingssysteem
Voor een permeaatvermogen tot
[l/h]
Verwijdering CO2 tot ca. [%]
Afmetingen B x H x D [mm] 1
Bedrijfsgewicht ca. [kg]
Vereiste op plaats van opstelling
noodzakelijk hoeveelh. perslucht
ca. [Nm³/h] (olievrije perslucht)
1

MEC 500-1

MEC 500-2

MEC 2200-1

MEC 2200-2

MEC 5000-1

MEC 8000-1

500

500

2.200

2.200

5.000

8.000

75 - 80
90
400 x 600 x 200
12
15
0,2 - 1,8
0,4 - 3,6

75 - 80
90
600 x 1.000 x 250
20
26
0,8 - 5,1
1,6 - 10,2

75 - 80
75 - 80
400 x 1.000 x 300
35
35
14
21

In combinatie met RO/EDI maatafwijkingen mogelijk in verband met montage op frame

Aanwijzing: bij toepassing achteraf is technisch overleg met Grünbeck noodzakelijk
Wij adviseren bij de perslucht een olie-gehalte beter dan klasse 2 (0,1 mg/m3), conf. ISO 8573.1 quality 1.4.2.
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Toebehoren membraanontgassing

• Olievrij verdichtend
• Automatische condensaatafvoer
geïntegreerd
Compressor grootte II

Compressor

Voor de olievrije aanvoer van perslucht bij membraanontgassingsinstallaties
Technische gegevens
• Omgevingstemperatuur 5 - 35°C
• Max. aanvoerdruk 7 bar
Compressor persluchtvoorziening
Aanzuigvermogen [l/min]
Volumestroom bij 6 bar [l/min]
Persluchttank inhouw [l]
Elektrisch aansluitvermogen [V/Hz/kW]
Geluidsdrukniveau [dB (A)]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
1
2
3

Inzetbaar voor membraanontgassingsinstallatie type MEC 500-1
Inzetbaar voor membraanontgassingsinstallatie type MEC 500-2, MEC 2200-1
Inzetbaar voor membraanontgassingsinstallatie type MEC 2200-2, MEC 5000-1, MEC 8000-1

Toebehoren 4
Geluiddempende kap voor compressor grootte I
Geluiddempende kap voor compressor grootte II
Geluiddempende kap voor compressor grootte III
4
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Grootte I 1
110
59
24
230/50/0,75
72
640 x 680 x 290

Geluiddempende kap dient altijd mee te worden aangeboden!

Grootte II 2
230
152
40
400/50/2,2
73
820 x 740 x 475

Grootte III 3
420
252
90
400/50/2,2
75
1.080 x 840 x 570

Steriel waterfilter

Membraantechniek
Steriel waterfilter W 6000 MV

Montagedelen ringleiding

Steriel waterfilter

Voor de fijnste filtratie van permeaat/diluaat in zuiver-water-(ring)systemen voor de retentie van bacteriën
(retentiepercentage 99,9%)
Bestaande uit: Steriel-filterhuis met passende steriel-filterkaars 0,2 µm incl. aansluitend leidingwerk, zonder afsluiters (type OV)
resp. alternatief met afsluiters (type MV), nominale aansluitbreedte R 1".
Steriel filter
Voor een permeaat-/diluaatvermogen tot [l / h]
Aantal filterkaarsen [stuk]

W 3000 OV
3.000
1

W 3000 MV
3.000
1

W 6000 OV
6.000
2

W 6000 MV
6.000
2

Toebehoren
Filterelement, retentiepercentage 0,2 µm
Aanbouwset manometer (per filterhuis)

Montagedelen ringleiding

Voor het instellen van het VE-watervermogen in een ringleiding
Een ringleiding dient als hoofdverzorgingsleiding voor water, die ringvormig vanaf het toevoerpunt afloopt. De ringleiding omvat alle
vertakkingen en aftappunten. Ringleidingen zorgen voor blijvende hygiënisch onberispelijke verhoudingen en voorkomen door het
regelmatig circuleren van water hygiënerisico's door stagnatie. De montagedelen zijn bestemd voor het instellen van de capaciteit
van het volledig ontzilte water in de ringleiding op de plek van plaatsing. De montagedelen zijn voor een eenvoudige integratie
reeds voorgemonteerd op een montageplaat.
Bestaande uit: drukhoudklep, membraanklep (PN 10), flowmeter, manometer 0 - 6 bar
Doorstromingsbereik [l/h]
150 - 1.600
150 - 1.600
200 - 2.500
200 - 2.500
400 - 4.000
400 - 4.000
1.000 - 10.000
1.000 - 10.000

Montagedelen voor ringleiding
DN 15
DN 15
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 40
DN 40

Materiaal
PVC
PP
PVC
PP
PVC
PP
PVC
PP

Aanwijzing: roetsvrijstalen uitvoering op aanvraag
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Nanofiltratie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendement tot 80% (afhankelijk van de wateranalyse)
2.400 l/h bij benodigde plaats van een Euro-pallet
Frequentiegeregelde hogedrukpomp
Eenvoudige bediening en inbedrijfstelling
Aansluiting aan gebruikelijke BUS-systemen
Modbus RTU inclusief
Webtoegang en e-mailverzending
Geïntegreerde datalogging
Meertalig aanraakscherm
Automatisch zelfstandig werkende installatie
Nominale druk PN 16
Netaansluiting 400 V, 50/60 Hz

Ionenselector-NANO-X

Ionenselector-NANO-X

Voor gedeeltelijke ontzouting resp. gedeeltelijke ontharding van ruw water dat qua samenstelling aan de kwaliteitseisen
van de Duitse drinkwaterverordening, TrinkwV, voldoet
De nanofiltratie is een drukgeregeld membraanproces, dat opgeloste moleculen, ionen en andere kleine deeltjes tegenhoudt. In
vergelijking met omkeerosmose wordt er bij de nanofiltratie minder werkdruk gebruikt. Voor de Ionenselector-NANO-X moet als
voorbereiding een hardheidsstabilisatie (met MT 4000/MT 4010) of een ontharding geschakeld zijn.
Bestaande uit: besturing met 4.3" grafisch aanraakscherm om de bedrijfstoestand en de installatiewaarden weer te geven. Potentiaalvrije contacten voor het doorsturen van voorwaarschuwingen en veiligheidsuitschakeling. Ultra-low-pressure-nanofiltermembraan
(-membranen) ingebouwd in drukleiding(en) van zeer sterk PE. Hogedruk circulatiepomp van roestvrij staal 1.4401, frequentiegeregeld
voor benutting van de voordruk van voedingswater met motoren hoog rendement IE3 voor de verzorging van de nanofiltermembranen,
volautomatische controle en regeling van alle installatieparameters, vastgelegde grenswaarde in de besturing, rendement, concentraatretour en datalogging op geïntegreerde SD-kaart, driedelige hydromodule van chemisch vernikkeld roodkoper, leidingwerk tussen
pomp en nanofiltermembraan(-membranen). Eersteklas geanodiseerd aluminium-frame voor alle installatiecomponenten. Ventilatievoorziening voor montage op de concentraatleiding op de plaats van opstelling, drinkwaterfilter incl. drukregelaar compl. gemonteerd in
de toevoer van de installatie.
Ionenselector-NANO-X 1, 2
Permeaatvermogen bij 15°C [l/h]
Elektrisch aansluitvermogen ca. [kW]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Bedrijfsgewicht ca. [kg]
1
2
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300
300
0,87
900 x 1.700 x 675
115

600
600
0,94

900
900
1,4
1.035 x 1.700 x 675
145
170

Antiscalant-dosering voor Ionenselector-NANO-X serie, zie pagina 26
Eerste-permeaatverwerping voor Ionenselector-NANO-X, serie zie pagina 26

1200
1.200
1,74
195

1800
2400
1.800
2.400
2,1
2,3
1.170 x 1.700 x 675
240
290

Toebehoren membraantechniek

Membraantechniek
Zuiver-water-basistank RT 1000

Zuiver-water-basistank RT 1000

Voor de tussentijdse opslag van drukloos aflopende media
Tank van PE voorgemonteerd met pvc-overloopleiding, aansluitingen voor toevoer en drukverhogingsinstallatie (tot een max. onttrekking
van 5 m³/h), met besturingselektronica GENO-Multi Niveau, niveaumeetsonde (in de tank) incl. 10 m aansluitkabel, vier programmeerbare schakelcontacten voor bijvulling AAN/UIT en leegmelding tank als bescherming tegen drooglopen en vrijgave droogloopbeveilging,
extra tank (zonder niveauregeling en overlooplus) met verbindingsset (2 flexibele slangleidingen) voor communicerende verbinding
met de basistank, bij uitvoering met steriel luchtfilter loopt de tankbeademing via fijnfilter 0,2 μm.
Technische gegevens
• Volledige inhoud 1 m3
• Afmetingen basistank (B x H x D) 780 x 1.900 x 1.000 mm, excl. steunen
Zuiver-watertank
Zuiver-water-basistank RT 1000
Extra tank
Zuiver-water-basistank RT 1000
Extra tank
1
2

zonder steriel luchtfilter 1
zonder steriel luchtfilter 2
met steriel luchtfilter1
met steriel luchtfilter 2

	Max. aftap-/zuigvermogen 5 m3/h
	Max. 3 extra tanks mogelijk, grotere tanks op aanvraag

Aanwijzing: deze zuiver-water-tanks worden bijv. voor GENO-OSMO RO 125 K, AVRO 125, GENO-OSMO-HLX, GENO-EDI-X en
ultraliQ gebruikt.

Niveaumeter GENO-Multi Niveau

Digitale niveaumeter met verschildrukopnemer voor de registratie van tankniveaus en vier programmeerbare schakelpunten. Via de
op de bodem van de tank liggende niveaumeetsonde wordt de door de waterzuil gegenereerde druk als analoog signaal (4 - 20 mA)
geregistreerd. De GENO-Multi Niveau bepaalt de vulhoogte (cm), de vulstand (%) of de vulinhoud (m3). Vier aansluitklemmen voor
afmeten van de vulhoogtes van de tanks.
Technische gegevens
• Elektrische aansluiting 230 V, 50 Hz/max. 25 VA
• Beschermingsklasse IP 55
• Afmetingen (B x H x D) 120 x 300 x 71 mm
• Aansluiting magneetklep 24 V AC/13 VA
Niveaumeter
Niveaumeter GENO-Multi Niveau met niveaumeetsonde
(meetbereik tot 2,5 mWS)
Niveaumeter GENO-Multi Niveau met niveaumeetsonde
(meetbereik tot 4 mWS)
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Eigen-watervoorziening

Zuiver-water-basistank RT-X 1000

Zuiver-water-basistank RT-X 1000

Voor GENO-OSMO-X voor tussentijdse opslag van de drukloos aflopende permeaat
Tank van PE voorgemonteerd met pvc-overloopleiding, aansluitingen voor toevoer en drukverhogingsinstallatie (tot een max. onttrekking
van 5 m³/h), met niveaumeetsonde (in de tank) incl. 10 m aansluitkabel voor de aansluiting aan de besturing GENO-OSMO-X, vier
programmeerbare schakelcontacten voor bijvulling AAN/UIT en leegmelding tank als bescherming tegen drooglopen en vrijgave
droogloopbeveilging, extra tank (zonder niveauregeling en overlooplus) met verbindingsset (2 flexibele slangleidingen) voor communicerende verbinding met de basistank, bij uitvoering met steriel luchtfilter loopt de tankbeademing via fijnfilter 0,2 μm.
Technische gegevens
• Volledige inhoud ca. 1 m³
• Afmetingen basistank (B x H x D): 780 x 1.900 x 1.000 mm, excl. steunen
Zuiver-watertank
Zuiver-water-basistank-RT-X
Extra tank
Zuiver-water-basistank-RT-X
Extra tank
1
2

zonder steriel luchtfilter 1
zonder steriel luchtfilter 2
met steriel luchtfilter 1
met steriel luchtfilter 2

Max. aftap-/zuigvermogen 5 m3/h
Max. 3 extra tanks mogelijk, grotere tanks op aanvraag

Aanwijzing: De zuiver-water-basistanks uit de X-serie worden uitsluitend gebruikt bij de omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-X
en ionenselector-NANO-X.

Toebehoren
Tankaansluiting op roestvrijstalen leiding voor directe aansluitmogelijkheid op de plaats van opstelling van roestvrijstalen leidingen
voor toevoer(R 1½″ IG) en aftappen (R 2″ IG)
Tankaansluiting schroefdraad (binnendraad) bij RT/RTX
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Toebehoren membraantechniek

Membraantechniek
Zuiver-water-basistank K-X met niveaumeetsonde

Zuiver water-basistank K-X met optie GENO-Multi Niveau

Zuiver-water-basistank K-X

Voor de tussentijdse opslag van drukloos aflopende media uit zuiveringsinstallaties
Tank van zwart PE met niveaumeetsonde, voorgemonteerd met overloop en aansluitingen voor toevoer, be- en ontluchting en drukverhogingsinstallatie, revisie-opening met schroefdeksel, niveaumeetsonde (in de tank), met 10 m aansluitkabel. Vier programmeerbare schakelcontacten voor bijvulling AAN/UIT en leegmelding tank als droogloopbeveiliging en vrijgave droogloopbeveiliging, extra
tank (zonder niveaumeetsonde en overloop).

1

Zuiver-water-basistank K-X
Volledige inhoud [l]
Lengte [mm]
Breedte [mm]
Totale hoogte [mm]

1100
1.100
1.400
720
1.600

1500
1.500
1.550
720
1.850

2000
2.000
2.070
720
1.900

2500
2.500
1.870
995
1.900

3000
3.000
2.230
995
1.900

4000
4.000
2.430
995
2.200

Extra tank K 1
Volledige inhoud [l]
Lengte [mm]
Breedte [mm]
Totale hoogte [mm]

1100
1.100
1.400
720
1.340

1500
1.500
1.550
720
1.600

2000
2.000
2.070
720
1.600

2500
2.500
1.870
995
1.600

3000
3.000
2.230
995
1.600

4000
4.000
2.430
1.000
1.900

Bij het gebruik van extra tank(s) is een verbindingsset absoluut noodzakelijk, zie pagina 44.

Optie
Niveaumeter GENO-Multi Niveau zonder niveaumeetsonde
Aanwijzing: de hierboven genoemde optie met GENO-Multi Niveau is absoluut noodzakelijk bij het gebruik van GENO-OSMO RO 125K,
parallelle schakeling van GENO-OSMO-X of osmoliQ, GENO-OSMO HLX, GENO-EDI-X en ultraliQ alsmede overige toepassingen
zonder voornoemde installaties.
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Toebehoren membraantechniek

Steriel luchtfilter met CO2-val

Toebehoren basishouder K/K-X
Overlooplus pvc voor montage op tank
Vermogen tot 5,0 m³/h DN 50
Vermogen tot 10,0 m³/h DN 80
Vermogen tot 15,0 m³/h DN 100
Montageset steriel luchtfilter (alleen met overlooplus)
Ventilatievermogen tot 7,5 m³/h
CO2-val (alleen met overlooplus)
Ventilatievermogen tot 5,0 m3/h
Ventilatievermogen tot 15,0 m3/h
Combinatie-unit steriel luchtfilter/CO2-val (alleen met overlooplus)
Ventilatievermogen tot 5,0 m3/h
Verbindingsset basistank/extra tank K/K-X
voor 1 basistank en de eerste extra tank K/K-X 1100 - 4000
DN 50 pvc voor montage aan de tank, onttrekking tot 8 m3/h
DN 65 pvc voor montage aan de tank, onttrekking tot 16 m3/h
DN 80 pvc voor montage aan de tank, onttrekking tot 22 m3/h
DN 100 pvc voor montage aan de tank, onttrekking tot 33 m3/h
Verbindingsset voor verdere extra tanks
voor elke verdere extra tank K/K-X 1100 - 4000
DN 50 pvc voor montage aan de tank, onttrekking tot 8 m3/h
DN 65 pvc voor montage aan de tank, onttrekking tot 16 m3/h
DN 80 pvc voor montage aan de tank, onttrekking tot 22 m3/h
DN 100 pvc voor montage aan de tank, onttrekking tot 33 m3/h
Verswaterbijvulling bij GENO-Multi Niveau 1
Voor het niveau-afhankelijk bijvullen in erachter geschakelde opslagtanks
alleen in combinatie met suppletieregeling GENO-Multi-Niveau, bestaande
uit magneetklep met afsluiter als aansluitklare eenheid voorgemonteerd.
Aansluiting ½", tot 3 m3/h
Aansluiting ¾", tot 5 m3/h
Aansluiting 1", tot 8 m3/h
Aansluiting 1 ¼", tot 12 m3/h
Aansluiting 1 ½", tot 16 m3/h
Aansluiting 2", tot 22 m3/h
1
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Permeaatbestendige uitvoering op aanvraag

Toebehoren membraantechniek

Membraantechniek
Zuiver-water-basistank KR (rond)

Zuiver-water-basistank RB (rond)

Zuiver-water-basistank RB/KR (rond)

Voor de tussentijdse opslag van het drukloos aflopende permeaat/filtraat uit zuiveringsinstallaties
Tank van PE-HD zwart, voorgemonteerd met pvc-overlooplus (alleen bij uitvoering met steriel luchtfilter), aftapklep evenals aansluitingen
voor toevoer en drukverhogingsinstallatie, entry-koepel (handgat bij serie RB 100 - 500l), niveauregeling met 3 magneetcontacten
voor suppletie en tank-leegmelding als droogloopbeveiliging.
Zuiver-water-basistank (rond)
Volledige inhoud [l]
Diameter [mm]
Cilindrische hoogte [mm]
Totale hoogte [mm]

100
100
460
727
850

200
200
545
890
1.020

300
300
670
900
1.040

500
500
800
1.015
1.150

1000
1.000
1.000
1.500
1.650

1100
1.100
1.250
1.000
1.165

2000
2.000
1.650
1.000
1.215

Zuiver-water-basistank (rond)
Volledige inhoud [l]
Diameter [mm]
Cilindrische hoogte [mm]
Totale hoogte [mm]

2200 B
2.200
1.450
1.500
1.690

2200 H
2.200
1.260
2.000
2.165

3000 B
3.000
1.660
1.500
1.715

3000 H
3.000
1.460
2.000
2.190

4000
4.000
1.670
2.000
2.215

4200
4.200
1.970
1.500
1.755

Zuiver-water-basistank (rond)
Volledige inhoud [l]
Diameter [mm]
Cilindrische hoogte [mm]
Totale hoogte [mm]

5000
5.000
1.670
2.500
2.715

7000
7.000
1.980
2.500
2.755

7200
7.200
2.220
2.000
2.290

10600
10.600
2.680
2.000
2.350

10800
10.800
2.240
3.000
3.290

15000
15.000
2.890
2.560
2.875

Aanwijzing: verdere maten op aanvraag. Verschillende varianten mogelijk, bijv. niveaumeting met GENO-Multi Niveau.
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Drukverhogingsinstallaties

• Netaansluiting 230 V,
50 Hz
• Beschermingsklasse
IP 55
• Medium-/omgevingstemperatuur 5 - 40°C

Drukverhogingsinstallatie GENO-FU-X (enkele installatie)

Drukverhogingsinstallatie GENO-HR-X (dubbele installatie)

Drukverhogingsinstallaties GENO-HR-X en GENO-FU-X

Drukverhogingsinstallaties voor de geluidsarme watervoorziening van kleine en middelgrote verdelingsnetwerken in gebouwen met
ruw water, onthard water en gedeeltelijk ontzilt water (permeaat) uit omkeerosmose-installaties. De installaties zijn ook bestemd
voor continubedrijf. Normaal zuigende, meertraps horizontale centrifugaalpomp(en) gemonteerd op een aluminium frame met instelbare
poten, opgebouwde pompregeling met vermogensschakeling, bedrijfsschakelaar, grafisch display met achtergrondverlichting, bedrijfsprotocol via SD-kaart, potentiaalvrij meld-/verzamelstoringscontact, twee ingangen voor pompvrijgave koppelbaar met bus-compatibele
besturing GENO-OSMO-X/osmoliQ, manometer, terugslagklep, afsluiters aan zuig- en drukzijde, contactwatermeter voor debietweergave, installatieleidingwerk van rvs/PP/PE. Drinkwatergoedkeuring evenals uitgerust met een drukexpansievat en een aftapklep. Bij
dubbele-pompaggregaten is een instelbare cascadeschakeling mogelijk.
De drukverhogingsinstallaties GENO-HR-X werken automatisch via druk- en stromingsschakelaars. Start en stop van de pomp worden
op grond van de actuele wateronttrekking geregeld. Een beveiliging voor watertekort is geïntegreerd. De drukverhogingsinstallaties
GENO-FU-X werken toerentalgeregeld middels een druksensor en een frequentieomzetter en zijn daardoor zeer energiezuinig. Door
het langzaam opstarten en afremmen van de pomp worden drukschokken vermeden. De regeling houdt de gewenste druk (instelbaar
via +/- toets) constant. Het aangepaste toerental resulteert in een materiaalvriendelijke werking van de pomp evenals van de navolgende
randapparatuur.
GENO-HR-X
Opgenomen vermogen [kW]
Nominale breedte aan zuigzijde [DN]
			
aan drukzijde [DN]
Pompstroom GENO-HR-X
			
[m3/h]
			
bij … mWS
			
[m3/h]
			
bij … mWS
GENO-FU-X
Opgenomen vermogen [kW]
Pompstroom GENO-FU-X
[m3/h]
bij … mWS
[m3/h]
bij … mWS

2 / 40-1 N
Enkele installatie
1,1
25
25

4 / 40-1 N
1,4
32
25

2 / 40-2 N
Dubbele installatie
2,1
25
25

4 / 40-2 N
2,7
32
25

1,0
54,0
4,2
24,0

2,4
50,0
7,2
16,0

2 x 1,0
54,0
2 x 4,2
24,0

2 x 2,4
50,0
2 x 7,2
16,0

2 / 40-1 N
Enkele installatie
0,7

4 / 40-1 N
1,4

2 / 40-2 N
4 / 40-2 N
Dubbele installatie
1,4
2,7

1,0
56,0
4,4
25,0

2,0
66,0
8,5
29,0

2 x 1,0
56,0
2 x 4,4
25,0

2 x 2,0
66,0
2 x 8,5
29,0

Aanwijzing: de drukverhogingsinstallaties GENO-HR-X/FU-X zijn geschikt voor gebruik in combinatie met GENO-OSMO-X/HLX,
GENO-OSMO RO 125 K, GENO-OSMO AVRO 125, osmoliQ, Ionenselector-NANO-X of ultraliQ .
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Drukverhogingsinstallaties

• Netaansluiting 230 V,
50 Hz
• Beschermingsklasse
IP 55
• Medium-/omgevingstemperatuur 5 - 40°C

Membraantechniek
Drukverhogingsinstallatie GENO-FU-X NE (enkele installatie)

Drukverhogingsinstallatie GENO-FU-X NE (dubbele installatie)

Drukverhogingsinstallaties GENO-FU-X NE

toerentalgeregeld
Drukverhogingsinstallaties voor diluaatvoorziening van kleinere en middelgrote verdelingsnetwerken uit EDI-X-installaties of tweetraps
omkeerosmose-installaties. De installaties zijn bestemd voor continubedrijf. Normaal zuigende, meertraps horizontale centrifugaalpomp(en) gemonteerd op een aluminium frame met instelbare poten, opgebouwde pompregeling met vermogensschakeling, bedrijfsschakelaar, grafisch display met achtergrondverlichting, bedrijfsprotocol via SD-kaart, potentiaalvrij meld-/verzamelstoringscontact,
twee ingangen voor pompvrijgave koppelbaar met bus-compatibele besturing van de GENO-OSMO-X/osmoliQ, manometer, terugslagklep, afsluiters aan zuig- en drukzijde, contactwatermeter voor debietweergave, installatieleidingwerk van rvs/PP/PE met een drukexpansievat en aftapklep, met drinkwatergoedkeuring. Bij dubbele pompen is een instelbare cascadeschakeling mogelijk.
De geluidsarme drukverhogingsinstallaties GENO-FU-X NE werken toerentalgeregeld middels een druksensor en een frequentieomzetter en zijn daardoor zeer energiezuinig. Door het langzaam opstarten en afremmen van de pomp worden drukschokken vermeden.
De regeling houdt de gewenste druk (instelbaar via +/- toets) constant. Het aangepaste toerental resulteert in een materiaalvriendelijke
werking van de pomp evenals van de navolgende randapparatuur.
GENO-FU-X

2/40-1NE
4/40-1NE
Enkele installatie

4/40-2NE

1,4
32
25

2/40-2NE
Dubbele installatie
1,4
25
25

Opgenomen vermogen [kW]
Nominale breedte aan zuigzijde [DN]
aan drukzijde [DN]
Pompstroom GENO-FU-X
[m3/h]
bij … mWS
[m3/h]
bij … mWS

0,7
25
25
1,0
56,0
4,4
25,0

2,0
66,0
8,5
29,0

2 x 1,0
56,0
2 x 4,4
25,0

2 x 2,0
66,0
2 x 8,5
29,0

2,7
32
25

Aanwijzing: de drukverhogingsinstallaties GENO-FU-X NE zijn geschikt voor het gebruik in combinatie met de GENO-EDI-X alsmede
na tweetraps omkeerosmose-installaties.
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Drukverhogingsinstallaties

Drukverhogingsinstallatie GENO-FU (dubbele installatie)

Drukverhogingsinstallaties GENO-FU (400 V, 50 Hz)
toerentalgeregeld
Verticale, normaal zuigende geluidsarme hogedruk-circulatiepomp(en) van rvs met elektromotor en frequentieomzetter
efficiëntieklasse IE3 voor ruw water, zacht water of permeaat.
Elektronische pompregeling middels frequentieomzetter, geïntegreerde regelunit met microprocessorbesturing, tijdwissel- en
piekbelastingsschakeling, voorkoming van drukschokken door
langzaam opstarten en afremmen, doorstroomd membraamdrukexpansievat ter reductie van de inschakelfrequentie van de
pomp. Compleet gemonteerd op een aluminium frame met

Enkele installaties
Aansluitvermogen [kW]
Nominale breedte aan zuigzijde [DN]
			
aan drukzijde [DN]
Pompstroom [m3/h]
			
bij … mWS
Pompstroom [m3/h]
			
bij … mWS

Dubbele installaties
Aansluitvermogen [kW]
Nominale breedte aan zuigzijde [DN]
			
aan drukzijde [DN]
Pompstroom [m3/h]
(per pomp)
bij … mWS
Pompstroom [m3/h]
(per pomp)
bij … mWS

instelbare poten, schakelkast met vermogensdeel(-delen), manometer, terugslagklep, afsluiters aan zuig- en drukzijde, aftapklep
voor onderhoudsdoeleinden, pvc-leidingwerk.

Technische gegevens
• Medium-/omgevingstemperatuur 5 - 35°C/ 5 - 40°C
• Beschermingsklasse IP 55
• Netaansluiting 400 V, 50 Hz

5/60-1N

10/40-1N 10/60-1N 16/40-1N 16/70-1N 22/40-1N 22/70-1N 33/40-1N 33/70-1N

1,5
40
32
2,4
72,0
8,5
33,0

2,2
50
40
5,0
56,1
14,0
29,0

5/60-2N

10/40-2N 10/60-2N 16/40-2N 16/70-2N 22/40-2N 22/70-2N 33/40-2N 33/70-2N

3,0
40
40

4,4
50
50

6,0
50
50

8,0
65
65

11,0
65
65

8,0
80
80

15,0
80
80

11,0
100
100

22,0
100
100

2,4
72,0
8,5
33,0

5,0
56,1
14,0
29

5,0
78,3
14,0
39,8

8,0
54,7
24,0
28,7

8,0
81,5
24,0
44,2

11,0
56,8
29,0
23

11,0
88,8
29,0
42,6

15,0
55,2
40,0
29,6

15,0
85,0
40,0
55,1

3,0
50
40
5,0
78,3
14,0
39,8

4,0
65
50
8,0
54,7
24,0
28,7

5,5
65
50
8,0
81,5
24,0
44,2

4,0
80
65
11,0
56,8
29,0
23,0

7,5
80
65
11,0
88,8
29,0
42,6

5,5
100
80
15,0
55,2
40,0
29,6

11,0
100
80
15,0
85,0
40,0
55,1

· Bij inbouw van de drukverhogingsinstallatie GENO-FU in drukleidingen (bijv. in het stadswaternetwerk ter verhoging van de toevoerdruk) is een externe drukschakelaar noodzakelijk als bescherming tegen drooglopen.

Aanwijzing: Niet te gebruiken voor gedemineraliseerd water zoals diluaat na GENO-EDI-X-installaties of 2-traps omkeerosmoseinstallaties.
Eventueel ruggespraak houden met Fa. Grünbeck.
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Framemodulesysteem

Membraantechniek
Framemodulesysteem GENO-OSMO-X p

Installatieschakeling framemodulesysteem

Framemodulesystemen voor de voorgemonteerde levering van complete installatieschakelingen
Frame van geanodiseerd aluminium profiel voor de opname en bevestiging van de afzonderlijke installatiecomponenten, verstelbare
poten voor het compenseren van hoogteverschillen van de ondergrond, compleet PE-leidingwerk tussen de installatiecomponenten,
inclusief vulling van de wisselaarflessen, bekabeling en controle in de werkplaats.

Framemodulesysteem GENO-OSMO-X p

Aluminium frame, fijnfilter BOXER KDX 1″ (vanaf grootte 2200 BOXER KDX 1¼″), systeemscheider GENO-DK 2 1″ (vanaf grootte
2200 DK 2 1¼″), onthardingsinstallatie Delta-p-I 1″ (vanaf grootte 2200 Delta-p-I 1¼″), grenswaardecontrole zachtwaterhardheid
GENO-softwatch Comfort, omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-X overeenkomstig de typeaanduiding en het daarbij passende
actieve-koolfilter AKF.

Permeaatvermogen bij 15°C [l/h]
Afmetingen (B x H x D) [mm] 1

200
400
200
400
2.150 x 1.700 x 900

800
800

1200
1600
1.200
1.600
2.285 x 1.700 x 900

2200
3000
2.200
3.000
2.420 x 1.700 x 900

Framemodulesysteem GENO-OSMO-X WE

Aluminium frame, fijnfilter BOXER KDX 1″ (vanaf grootte 2200 BOXER KDX 1¼″), systeemscheider GENO-DK 2 1″ (vanaf grootte
2200 DK 2 1¼″), onthardingsinstallatie duo WE-X 65 (vanaf grootte 1200 duo WE-X 150, vanaf grootte 2200 duo WE-X 300), grenswaardecontrole zachtwaterhardheid GENO-softwatch Comfort, omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-X overeenkomstig de
typeaanduiding en het daarbij passende actieve-koolfilter AKF.

Permeaatvermogen bij 15°C [l/h]
Afmetingen (B x H x D) [mm] 1
1

200
400
200
400
2.150 x 1.700 x 900

800
800

1200
1600
1.200
1.600
2.285 x 1.700 x 900

2200
3000
2.200
3.000
2.420 x 1.925 x 900

Afmetingen zonder zoutoplossingstank

Montagesysteem GENO-RT-X

Zuiver-water-basistank GENO-RT-X met steriel luchtfilter en drukverhogingsinstallatie om naast een framemodulesysteem op de
vloer te plaatsen, inclusief verbindende buisleiding.
Drukverhogingspomp
Type
Vermogen [m3/h]

HR-X 2/40-1
Enkele installatie
2 bij 5 bar

FU-X 2/40-1

Drukverhogingspomp
Type
Vermogen [m3/h]

HR-X 4/40-1
Enkele installatie
2 bij 5 bar

FU-X 4/40-1

2 bij 5 bar

2 bij 5 bar

HR-X 2/40-2
Dubbele installatie
2 bij 5 bar

FU-X 2/40-2

HR-X 4/40-2
Dubbele installatie
2 x 2,4 bij 5 bar

FU-X 4/40-2

2 bij 5 bar

2 x 2 bij 5 bar
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Framemodulesysteem

Flexibel framemodulesysteem GENO-SKID

Flexibel framemodulesysteem GENO-SKID

Aluminium frame inclusief montage, PP/PE-leidingwerk, bekabeling en controle in de werkplaats van verschillende, nog te bepalen, niet
in de prijs inbegrepen installatiecomponenten.

GENO-SKID 65 - 300/1"

Beschrijving
Mogelijke opbouw: fijnfilter, Euro-systeemscheider, onthardingsinstallatie Delta-p 1" of duo WE-X 65 tot 300, grenswaardecontrole
zachtwaterhardheid

GENO-SKID 450/1¼"

Mogelijke opbouw: fijnfilter, Euro-systeemscheider, onthardingsinstallatie Delta-p 1¼" of duo WE-X 450, grenswaardecontrole
zachtwaterhardheid

GENO-SKID 750/1½″

Mogelijke opbouw: fijnfilter, Euro-systeemscheider, onthardingsinstallatie Delta-p 1½" of duo WE-X 750, grenswaardecontrole
zachtwaterhardheid

GENO-SKID 1000/2"

Mogelijke opbouw: fijnfilter, Euro-systeemscheider, onthardingsinstallatie Delta-p 2", grenswaardecontrole zachtwaterhardheid

Flexibel framemodulesysteem GENO-SKID

Aluminium frame inclusief montage, PP/PE-leidingwerk, bekabeling en controle in de werkplaats van verschillende, nog te bepalen,
niet in de prijs inbegrepen installatiecomponenten zoals filterinstallaties (FE-Z, AK-Z etc.), zuiver-water-basistank met drukverhogingsinstallaties, volledige ontzoutingspatronen, GENO-EDI-X enz. afmetingen in acht nemen.

GENO-SKID 1/1000
GENO-SKID 2/1500
GENO-SKID 3/2000
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Afmetingen (B x D) [mm]
1.000 x 1.000
1.500 x 1.000
2.000 x 1.000

Mengbedpatroon

Membraantechniek
Mengbedpatroon desaliQ:BA6

Mengbedpatroon desaliQ:BA

Compact mengbed-ionenwisselaarsysteem voor volledige ontzouting van water met drinkwaterkwaliteit of restontzouting van gedeeltelijk
ontzout water. Bijvoorbeeld voor de eerste vulling resp. suppletievoeding van verwarmingssystemen. Patroon van rvs met hoogwaardig mengbedhars, intern verdeelsysteem, kunststofring met draaggrepen, kunststofvoet, met ovaal beugelsluitdeksel voor
eenvoudig vervangen van hars, doorstroomconstanthouder, ontluchtingsklep, nominale aansluitbreedte ¾", nominale druk PN 10,
watertemperatuur max. 80°C.
desaliQ:BA 1
Nominale aansluitbreedte
Capaciteit < 10 [μS/cm x m³]
Capaciteit < 50 [μS/cm x m³]
Nominale doorstroming [m³/h]
Leveringsgewicht [kg]
Afmetingen ca. (Ø/H) [mm]
1

6
¾"
215
340
0,6
12
240/400

12
¾"
460
800
1,2
23
240/755

13
¾"
1.040
1.650
1,3
48
410/605

16
¾"
1.560
2.475
1,6
68
410/820

20
¾"
2.080
3.300
2,0
89
410/1.065

desaliQ slangenset voor aansluiting voor aansluiting aan de armatuur noodzakelijk

Toebehoren
desaliQ slangenset
Rekenvoorbeeld
• Geleidingsvermogen van het onbehandelde water: 500 µS/cm
• Gebruikte patroon: desaliQ:BA6
• 215/500 = 0,43 m3 (komt overeen met 430 liter bij 10 µS/cm)
• 340/500 = 0,68 m3 (komt overeen met 680 liter bij 50 µS/cm)

Mengbedpatroon desaliQ:PA

Technische beschrijving analoog aan de desaliQ:BA, echter gevuld met gedemineraliseerd water-mengbedhars en bestendig tot
een temperatuur van maximaal 30°C. De mengbed-ionenwisselaars met gedemineraliseerd water-mengbedhars produceren volledig
ontzout water in de hoogste kwaliteit en zuiverheid (< 0,1 µS/cm). Het gedemineraliseerd water-mengbedhars (hars voor eenmalig
gebruik) kan bij uitputting niet worden geregenereerd.
desaliQ:PA
Nominale aansluitbreedte
Nominale doorstroming [m³/h]
Leveringsgewicht [kg]
Afmetingen ca. (Ø/H) [mm]

6
¾"
0,6
12
240/400

12
¾"
1,2
23
240/755

13
¾"
1,3
48
410/605

16
¾"
1,6
68
410/820

20
¾"
2,0
89
410/1.065
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Toebehoren mengbedpatronen

Geleidbaarheidsmeetapparaat D 100 AN

Toebehoren bij mengbedpatronen desaliQ

De geleidbaarheidsmeetapparaten hebben een meetbereik van 0 - 10/100 µS/cm. Voedingsspanning 10 - 25 V DC door middel
van meegeleverde netstekker, aansluiting ¾″. Voor de aansluiting van de mengbedpatronen incl. geleidbaarheidsmeetapparaat is
een aparte aansluitset (incl. adapter, EPDM-slang met rvs-vlechtwerk en platte pakkingen) verkrijgbaar.
Toebehoren
Geleidbaarheidsmeetapparaat D 100 LED (0 - 100 µS/cm)
Geleidbaarheidsmeetapparaat D 10 AN (0 - 10 µS/cm)
Geleidbaarheidsmeetapparaat D 100 LED (0 - 100 µS/cm)
Geleidbaarheidsmeetapparaat D 10 ANR (0 - 10 µS/cm) 1
Geleidbaarheidsmeetapparaat D 100 LED (0 - 100 µS/cm) 1
desaliQ-aansluitset 2
Regeneratie voor mengbedpatronen
Regeneratie kwaliteitsmengbedhars voor desaliQ:BA6
Regeneratie kwaliteitsmengbedhars voor desaliQ:BA12
Regeneratie kwaliteitsmengbedhars voor desaliQ:BA13
Regeneratie kwaliteitsmengbedhars voor desaliQ:BA16
Regeneratie kwaliteitsmengbedhars voor desaliQ:BA20
Nieuwe vulling gedemineraliseerd water-mengbedhars voor desaliQ:PA6
Nieuwe vulling gedemineraliseerd water-mengbedhars voor desaliQ:PA12
Nieuwe vulling gedemineraliseerd water-mengbedhars voor desaliQ:PA13
Nieuwe vulling gedemineraliseerd water-mengbedhars voor desaliQ:PA16
Nieuwe vulling gedemineraliseerd water-mengbedhars voor desaliQ:PA20
1
2
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Met potentiaalvrije relaisuitgang
Per mengbedpatroon is één aansluitset noodzakelijk. Bij gebruik van een geleidbaarheidsmeetapparaat LED, AN of ANR absoluut noodzakelijk.

Hygiëne en
desinfectie

Redenen voor een desinfectie

De desinfectie van water is bedoeld om de daarin mogelijk aanwezige ziekteverwekkers zoals virussen
en bacteriën, onschadelijk te maken. Dit kan worden bereikt door toevoeging van chemicaliën (bijv.
chloor of chloordioxide) of door behandeling met UV-C-licht of door gebruik te maken van een adsorptieinstallatie. Desinfecterende procedures worden als laatste stap achter waterzuiveringsinstallaties
geschakeld. Grens- resp. richtwaarden voor microbiologische bestanddelen van het water worden in
wettelijke voorschriften (bijv. TrinkwV - Duitse Drinkwaterverordening) en technische regels (bijv. VDI
6022) afhankelijk van de eisen resp. het gebruiksdoel vastgesteld.

UV-licht

Het dodende effect van UV-licht (GENO-UV-apparaten) is gebaseerd op het gebruik van een speciale
lamp, waarvan het licht – net zoals het zonlicht – desinfecterend werkt.
• GENO-UV-apparaten (huishoudens / industrie)
• Legionellabestrijding
• Procescombinatie luchtwasdesinfectie (GENO-LUWADES2)

Toevoeging van desinfectiemiddelen

De ziekteverwekkers worden in principe gedood door toevoeging van vloeibare desinfectiemiddelen
via volumegestuurde doseerpompen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen toevoeging van
kant-en-klare doseeroplossing (GENO-Chlor A) resp. ter plaatse gemaakte doseeroplossing (GENOBaktox) alsmede continu geproduceerde desinfecterende oplossing (chloordioxide).
• Dosering van GENO-Chlor A (GENODOS DM-T)
• Dosering van GENO-Baktox (GENODOS DM-B / BO)
• Productie en dosering van chloordioxide (GENO-Baktox MRX / RX / X)
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UV-desinfectie
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•
•
•
•

Stralergebruiksduur max. 16.000 h
SSK254 max. 2,7 m-1
Bedrijfsdruk max. 10 bar
Netaansluiting 230 V, 50 Hz

CERT

GENO-UV-60 S

GENO-UV-apparaten „drinkwateruitvoering“

Voor de desinfectie van helder, troebel-, ijzer- en mangaanvrij en microbiologisch slechts gering belast drinkwater in de
huishoudtechniek resp. bij eigen watervoorziening. De apparaten zijn gecertificeerd volgens werkblad W 294-2 van de Duitse
vereniging voor gas en water (DVGW).
Bestaande uit: elektro-gepolijste rvs-buis met krachtige uv-stralers, 2 spoel-/aftapkleppen, 2 watermeterschroefverbindingen, doorstroombegrenzer, gekalibreerde uv-C-installatiesensor conform W 294-3, kwarts-mantelbuis, stromingsverdeelvoorziening, besturing
GENO-Multi-BS met bedrijfsuren- en inschakelteller, weergave van de bestralingssterkte in W/m2 evenals netuitgang voor de aansluiting
van een optionele veiligheidsklep (voor DVGW-conform bedrijf van het uv-apparaat verplicht) en een optionele temperatuurspoelinrichting.

GENO-UVNominale aansluitbreedte [R]
Inbouwpositie
Max. doorstroming bij 5 - 30°C [m³/h]
Max. doorstroming bij 30 - 70°C [m³/h]
Watertemperatuur toevoer [°C]
Omgevingstemperatuur [°C]

60 S
120 S
200 S
1"
1½"
2“
horizontaal, afvoer boven, zelfontluchtend
3,3
8,0
12,0
–
–
8,0
5-30
5-30
5-70
5-40
5-40
5-40

Elektrisch aansluitvermogen [VA]
Totale lengte met schroefverbinding [mm]

75
795

145
1.185

215
1.430

GENO-UV-apparaten voor het gebruik van permeaat resp. diluaat 1
1
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Onderdelen die in aanraking komen met het medium bestand tegen permeaat/diluaat; geen DVGW-goedkeuring bij GENO-UV-apparaten voor gebruik met permeaat
resp. diluaat

UV-desinfectie
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• Hydraulisch gedeelte met gecontroleerde verwerkingscapaciteit
• Gebruik van speciale long-life-stralers met een gebruiksduur van tot wel 16.000 h
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz
• Beschermingsklasse IP 54
• Bedrijfsdruk max. 10 bar

GENO-UV-120 I

Hygiëne en desinfectie

GENO-UV-apparaten "industriële uitvoering"

Ter desinfectie van proces-/resp. zwembadwater dat in ruime mate vrij van vertroebelingen is en dat slechts gering belast is
Bestaande uit: elektro-gepolijste rvs-buis met centrisch aangebrachte top-UV-straler, 2 spoel-/aftapkleppen voor reiniging van het
apparaat, 2 watermeterschroefverbindingen, kwarts-mantelbuis demonteerbaar, stromingsverdeelvoorziening, besturingseenheid
met bedrijfsuren-teller en voorschakelapparaat, potentiaalvrij relaiscontact.
GENO-UVNominale aansluitbreedte [R]
Nominale doorstroming [m3/h] 1
Water-/omgevingstemperatuur toevoer [°C] 2
Elektrisch aansluitvermogen [VA]
Inbouwlengte met schroefverbinding [mm]

60 I
1″
3,3
5 - 30/5 - 40
75
560

120 I
1½″
8,0
5 - 30/5 - 40
145
960

200 I
2″
12,0
5 - 30/5 - 40
215
1.212

GENO-UV-apparaten voor het gebruik van permeaat
resp. diluaat 3
1
2
3

Nominale doorstroming bij een gegarandeerde ruimtebestraling van 400 J/m 2 en een SSK (254 nm) van 2,7 m-1
Bij UV-120 I toepassingsgebied zwembadwater Tmax = 40°C
Onderdelen die in aanraking komen met het medium bestand tegen permeaat/diluaat

Toebehoren
Veiligheidsvoorziening voor GENO-UV-60 S
Veiligheidsvoorziening voor GENO-UV-120 S
Veiligheidsvoorziening voor GENO-UV-200 S
Temperatuurspoeling bij GENO-UV-60 S tot 200 S
Temperatuurspoeling bij GENO-UV-60 S bis 200 S (voor toepassingsgebied permeaat/diluaat)
Temperatuurspoeling bij GENO-UV-60 I tot 200 I
Temperatuurspoeling bij GENO-UV-60 I tot 200 I (voor toepassingsgebied permeaat/diluaat)
UV-veiligheidsbril
Aansluitset rvs 1" voor GENO-UV-60-S/I
Aansluitset rvs 2" voor GENO-UV-120-S/I en 200 S/I
Wandhouder voor uv-apparaten GENO-UV-60-S/I tot 200 S/I
Vloerframe voor GENO-UV-60 S/60 I
Vloerframe voor GENO-UV-120 S/120 I
Vloerframe voor GENO-UV-200 S/200 I
USB-datalogger voor UV-apparaten GENO-UV-60 S - 200 S
Spoelset voor de reiniging van het UV-apparaat met GENO-clean CP
Reinigingsmiddel GENO-clean CP (10 x 1 liter)
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GENO-UV-M-apparaat M4/200 S

GENO-UV-M-apparaat "industriële uitvoering"

Ter desinfectie van proces-/resp. zwembadwater dat in ruime mate vrij van vertroebelingen is en dat slechts gering belast
is (UV-apparaat)
Bestaande uit: GENO-UV-M (2 - 5)/200 S compleet op roestvrijstalen frame met elektro-gepolijste drukleidingen, 2 aansluitflenzen,
2 spoelkleppen voor de installatiereiniging, uv-installatiesensor, meetvensterbuis, kwarts-mantelbuis, uv-lampen, voorschakelapparaten,
besturing GENO-UV-tronic2, temperatuurvoeler, elektrische leidingen, voedingskabel en gebruiksaanwijzing.
Technische gegevens
• Nominale druk PN 10
• Afvoeraansluiting min. DN 50
• Beschermingsklasse IP 54
• Drukverlies bij max. doorstroming < 0,2 bar
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz
• Watertemperatuurtoevoer 8 - 40°C
• Omgevingstemperatuur max. 40°C
• Stralergebruiksduur max. 16.000 h
GENO-UVNominale aansluitbreedte DN
Nominale doorstroming [m3/h] 1
Elektrisch aansluitvermogen [W]
Aantal stralers
1

M2/200 S
80
28
620
2

M4/200 S
100
71
850
4

Nominale doorstroming bij een gegarandeerde ruimtebestraling van 400 J/m 2 en een SSK254-waarde van 2,7 m-1

Toebehoren
Doorstroomsensor UV-apparaat M2/M3 met aansluitleiding
Doorstroomsensor UV-apparaat M4/M5 met aansluitleiding
Spoelklep voor temperatuurspoeling
Spoelset voor UV-apparaat „industriële uitvoering“
Reinigingsmiddel GENO-clean CP
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M3/200 S
80
47
735
3

M5/200 S
100
98
965
5

Dosering voor desinfectie
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GENODOS DM-T 6

GENODOS DM-T 20

Hygiëne en desinfectie

Doseerinstallaties GENODOS DM-T

voor debietafhankelijke dosering van GENO-Chloor A uit jerrycans of doseertanks voor de desinfectie van drink- en proceswater
Doseerpomp 1/40 4G met laag geluidsniveau, als zelfaanzuigende en tegen druk automatisch ontluchtende, traploos regelbare
membraanpomp met pompkop van tegen chemicaliën bestendige kunststof, synchrone motor, met montageconsole voor wand- of
vloermontage, met aansluitmogelijkheden voor impulsbesturing van derden, leegmelding met voorafgaande waarschuwing, indicatie
voor membraanbreuk, inclusief potentiaalvrije uitgang voor storingsmeldingen, contactwatermeter met impulskabel naar pompelektronica
inclusief watermeterschroefverbindingen of flenzen, doseergroep 2.70 in PVC met terugslagklep, drukhoudklep DHV 4, fabrieksinstelling
4 bar, doseerleiding van PTFE.
Technische gegevens
• Nominale druk PN 10
• Temperatuur min. 5°C - max. 30°C
• Netaansluiting 230 V, 50/60 Hz, 18/21 W

• Zuiglans voor jerrycan van PVC (DM-T 6 en DM-T 10)
• Doseertank 60 liter (zwart gekleurd) met zuiglans
(DM-T 20 en DM-T 30)
• Doseertank 200 liter (zwart gekleurd) met zuiglans
(DM-T 80 en DM-T 100)

Doseerinstallatie GENODOS
Watermeter 1
Werkbereik max. [m3/h]
Drukverlies bij max. doorstroming [bar]
Tankinhoud [liter]
1

DM-T 6
R 1"
6
0,5
20

DM-T 10
R 1¼"
10
0,5
20

DM-T 20
R 1½"
20
0,8
60

DM-T 30
R 2"
30
0,8
60

DM-T 80
DN 80
80
0,6
200

DM-T 100
DN 100
100
0,8
200

Met contactmechanisme als natloper

Desinfectiemiddel
GENO-Chlor A (25 kg) voor alle leidingen behalve rvs 2
Toebehoren
Doseergroep 2.72 van pvc met terugslagklep en kogelkraan
Watertester chloor en pH-waarde
(meetbereik chloor: 0,1 - 2,0 mg/l; pH: 6,9 - 8,2)
Chemicaliën-opvangbak voor 20 liter verpakking
Chemicaliën-opvangbak voor 60/100 l verpakking
2

Voldoende voor de behandeling van ca. 3.000 m3 water (doseerhoeveelheid 1,0 mg/l)
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GENODOS DM-B 6 1

GENODOS DM-B 10 1

Doseerinstallaties GENO-Baktox

voor kortdurende continue desinfectie van drink- en proceswater met chloordioxide
Zelfaanzuigende en tegen druk zelfontluchtende, traploos regelbare membraandoseerpomp met synchroonmotor, aansluitmogelijkheid
voor leegmelding, externe aansturing en potentiaalvrije storingsmeldingsuitgang, pomp vooraf ingesteld en geplombeerd, contactwatermeter met impulskabel en impulsverdeler naar GENODOS-pomp en doseerklep, zuiglans gasdicht met geïntegreerde melding
vooraf en leegmelding, drukhoudklep.

Doseerinstallaties GENODOS DM-B

Doseerinstallatie DM-B 6 voorgemonteerd op montageplaat, doseerinstallatie DM-B 10 - 30 bestaande uit aparte componenten
Technische gegevens
• Netaansluiting 230 V, 50/60 Hz
• Watertemperatuur 5-30 °C
• Omgevingstemperatuur 5-20 °C
(Bij omgevingstemperaturen van > 20 °C moet rekening worden gehouden met aanzienlijk kortere standtijden van de chemicaliën.)
• Nominale druk PN 8
• Fabrieksinstelling drukhoudklep 4 bar
Doseerinstallatie
Nominale aansluitbreedte [R]
Nominale doorstroming QN [m³/h]
Doorstroming Qmax [m³/h]
Drukverlies bij Qmax [bar]

GENODOS DM-B 1
62
1"
3
6
0,5

10
1¼"
5
10
0,5

· GENO-Baktox en watertester niet inbegrepen bij de levering van de installatie

Toebehoren
Chloordioxidetest 0,02 - 0,55 mg/l
Chemicaliën-opvangbak voor 20 liter verpakking
M-bus-meetomvormer D-DAM compl.
Datalogging DM-BO 3
Veiligheidsstickerset GENO-Baktox
1
2
3
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Desinfectiemiddel zie pagina 59
Bij de doseerinstallatie GENODOS type DM-B 6 zijn alleen 3 liter jerrycans geschikt.
Alleen voor nieuwe installaties, aftersales-montage bij bestaande installaties op aanvraag

20
1½"
10
20
0,7

30
2“
15
30
0,8

Dosering voor desinfectie
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GENODOS DM-BO met onlinemeting

Hygiëne en desinfectie

Doseerinstallaties GENODOS DM-BO met online-meting

Voor de tijdelijke continue desinfectie van drink- en proceswater
"Plug-and-Play"-doseerinstallatie compleet op aluminium-frame gemonteerd, zelfaanzuigende en tegen druk automatisch ontluchtende,
traploos regelbare membraandoseerpomp met synchrone motor, pomp vooraf ingesteld en geplombeerd, contactwatermeter met
impulskabel en impulsdeler naar GENODOS-pomp, chloordioxide-online-meting, mengmodule met geïntegreerde doseerklep, zuiglans
gasdicht met geïntegreerde voorafgaande leegmelding, drukhoudklep.
Technische gegevens
• Netaansluiting 230 V, 50/60 Hz
• Watertemperatuur 5 - 30°C
• Omgevingstemperatuur 5 - 20°C
(Bij omgevingstemperaturen van > 20°C moet rekening worden gehouden met aanzienlijk kortere standtijden van de chemicaliën.)
• Nominale druk PN 8
Doseerinstallatie GENODOS DM-BO
Afmetingen (B x H x D) [mm]
Nominale aansluitbreedte [R]
Nominale doorstroming QN [m³/h]
Doorstroming Qmax [m³/h]
Drukverlies bij Qmax [bar]

61
785 x 1.100 x 480
1"
3
6
0,5

10
785 x 1.100 x 480
1¼"
5
10
0,5

20
785 x 1.100 x 480
1½"
10
20
0,7

30
785 x 1.100 x 480
2"
15
30
0,8

· GENO-Baktox en watertester niet inbegrepen bij de levering van de installatie
1
Bij de doseerinstallatie GENODOS type DM-B 6 zijn alleen 3 liter jerrycans geschikt

Aanwijzing: technische gegevens en toebehoren, zie pagina 58

Desinfectiemiddel

1 liter GENO-Baktox is voldoende bij
• normale dosering (DM-B, DM-BO) voor een waterhoeveelheid van 10 m3 (dosering 0,2 mg/l)
• installatiedesinfectie (MOBIdos) voldoende voor een waterhoeveelheid van 1 m3 (dosering 2 mg/l)
Desinfectiemiddel
GENO-Baktox (3 l)
GENO-Baktox (10 kg)
GENO-Baktox (20 kg)
Aanwijzing: voor een werkzame desinfectie dient de bereide GENO-Baktox-oplossing binnen 2 maanden te worden gebruikt.
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•A
 ansluitklare opbouw
•M
 ateriaalvriendelijke chloordioxidebeginconcentratie
•V
 isualisering van de installatiecomponenten op
grafisch display
• Chloordioxide-onlinemeting zonder verlies van
meetwater (type MRX)
• Gasabsorptie-eenheid ter neutralisatie van
gasvormig CIO2

GENO-Baktox MRX

Chloordioxideproductie-installaties GENO-Baktox MRX/RX/X

Voor de continue en van de doorstromingshoeveelheid afhankelijke dosering van chloordioxide ter desinfectie van drink- en
proceswater
Productie-installatie in kunststof-schakelkast incl. besturing met touch-display, reactie- en voorraadtank, twee chemicaliën-slangpompen
met zuiglansen, twee veiligheidsopvangbekken, gasabsorptie-eenheid, zelfaanzuigende en tegen druk automatisch ontluchtende
membraandoseerpomp(en), drukhoud- en doseerklep(pen), contactwatermeter als impulsgever, extra bij type MRX: innovatieve
mengmodule met geïntegreerde chloordioxide-online-meting, veiligheidsstickerset GENO-Baktox.
Technische gegevens
• Nominale druk PN 8
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz, max. 80 VA
• Water-/omgevingstemperatuur max. 30/30°C
• Productievermogen 10 g/h
Chloordioxideproductie-installaties GENO-Baktox MRX 10
20
25
Productie-installatie op aluminium frame extra met mengmodule en chloordioxide-onlinemeting
Aantal doseerpompen
1
1
1
Nominale aansluitwijdte WZ
R 1¼″
R 1½″
R 2″
Doorstroming Qmax [m³/h]
10
20
25
Drukverlies bij Qmax [bar]
0,6
0,4
0,7

30

50/1

50/2

2
R 2″
30
0,9

2
DN 80
50
0,5

2
DN 100
50
0,5

Chloordioxideproductie-installaties GENO-Baktox RX

30

50/1

50/2

10

20

25

Voor de vrije opstelling, op aluminium frame (technische gegevens als MRX, echter zonder mengmodule en chloordioxide-onlinemeting)
Chloordioxideproductie-installaties GENO-Baktox X
10
20
25
30
50/1
Voor de wandmontage (technische gegevens zoals MRX, echter zonder mengmodule en chloordioxide-onlinemeting)
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50/2

Toebehoren voor de desinfectie

GENO-Baktox wit/GENO-Baktox blauw

Chemicaliën en toebehoren

Persoonlijke-beschermingsset GENO-Baktox

Hygiëne en desinfectie

Bij chloordioxideproductie-installaties GENO-Baktox MRX/RX/X

Chemicaliën
GENO-Baktox blauw, 20-kg-verpakking 1
GENO-Baktox wit, 20-kg-verpakking 1
Gasneutralisatiemiddel (halfjaarlijks vervangen)
Toebehoren
Persoonlijke-beschermingsset GENO-Baktox
Persoonlijke-beschermingsset GENO-Baktox II (incl. ademhalingsmasker)
Chloordioxidetest 0,02 - 0,55 ppm
Handanalyse-apparaat Chematest 35
Binnenluchtbewaking voor chloordioxide, chloor en ozon
1

Voldoende voor de behandeling van ca. 3.800 m³ water (doseerhoeveelheid 0,2 mg/l)
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Waterbehandeling in de
watervoorziening

Fontein- en bronwater heeft erg schommelende kwaliteiten. Bij hevige regen of
tijdens het smelten van de sneeuw worden bronnen die onder invloed staan van
oppervlakken vaak met drab en ziekteverwekkers belast.
Verhoogde concentraties ijzer en mangaan kunnen in zuurstofarm grondwater
voorkomen en zijn in drinkwater vooral om technische en optische redenen ongewenst.
Deze stoffen in het water kunnen tot zwaar verwijderbare bruine tot zwarte verkleuring
en vlekken leiden. Microbiologische belastingen evenals antropogene verontreinigingen leiden ertoe dat fontein- en bronwater vaak stoffen bevatten zoals zwavelwaterstof, ammonium of nitraat. Bovendien heeft sommig ruw water door de speciale
geologische omstandigheden een lage pH-waarde en dus koolzuur in vrije, agressieve
vorm.

Ultrafiltratie

De ultrafiltratie-installatie ultraliQ is bestemd voor de reductie van microbiologische belastingen (kiemen, bacteriën, virussen, parasieten) evenals
voor het verwijderen van drab en deeltjes in het drinkwater. De ingebouwde
modules van de ultrafiltratie-installatie ultraliQ zijn opgebouwd uit een groot
aantal capillaire membranen met een scheidingsgrens van 0,02 μm, waardoor
de veilige scheiding van de belaste ruwwaterzijde en de zuiverwaterzijde
wordt gewaarborgd. Het door een fijnfilter (bijv. pureliQ:K) voorgefiltreerde
water wordt naar de ruwwaterzijde van het membraanfilter geleid en stroomt
hierbij het gehele membraanvlak van binnen naar buiten. Hierdoor worden
microorganismen, drab en deeltjes betrouwbaar op het membraanoopervlak
tegengehouden en wordt er een hoge zuiverwaterkwaliteit gewaarborgd.

Meerlaagse- en actieve-koolfiltratie

Onopgeloste vuildeeltjes worden in het filtermateriaal tegengehouden, geconcentreerd en moeten tenslotte door spoeling weer uit de filterreservoirs
worden verwijderd. Met een gecombineerde lucht-water-spoeling worden
de verzamelde verontreinigingen in de tegenstroom uitgespoeld en naar
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het afvoerkanaal geleid. Het terugspoelen gebeurt volautomatisch. De filterinstallaties filtraliQ kunnen in serieschakeling en ook in parallelle schakeling
worden gebruikt. Voor het ontchloren en het verbeteren van geur en smaak
is voor het installatietype filtraliQ ook een filtervulling met actieve kool verkrijgbaar.

Oxidatiefiltratie

Bij de behandeling middels oxidatiefilterinstallatie fermaliQ worden opgelost
ijzer en mangaan in hun slecht oplosbare vormen omgezet en gefilterd. De
oxidatiefilterinstallatie fermaliQ reduceert volautomatisch behalve ijzer en
mangaan ook ammonium, vaste deeltjes en geurstoffen in het ruwe water
door een combinatie van verstuiving van ruw water, toevoer van verse lucht
en meerlagige filtratie. Bovendien wordt door de toegepaste processen
– bijkomend afhankelijk van het gehalte vrije koolzuur – het ontzuren van
het ruwe water bereikt.
Dankzij de combinatie van de bovengenoemde processen in één enkele
installatie wordt een hoge zuiverwaterkwaliteit bereikt.

Ultrafiltratie

NIEUW

VVerkoop
uitsluitend na advies door Grünbeck
Wateranalyse
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Ultrafiltratie-installatie ultraliQ:SB2000 met frontbekleding

Ultrafiltratie-installatie ultraliQ:MA10000

Ultrafiltratie-installatie ultraliQ

Behandelingssystemen voor de bereiding van helder en kiemvrij water conform DIN 2001-1
Ultrafiltratiemembranen met een scheidingsgrens van 0,02 μm, bemonsteringskranen (afvlambaar) voor de kwaliteitscontrole, spoelinterval
en -duur instelbaar, leveringsomvang compleet gemonteerd op een aluminiumframe incl. besturing, magneetkleppen, manometer,
watermeter voor het registreren van de actuele en de totale installatiedoorstroming. Incl. benodigde aansluitpunten voor CIP-reiniging
evenals een aansluiting voor het uitvoeren van een integriteitstest.

Ultrafiltratie-installatie ultraliQ:
Vermogen nominaal [m³/h]
Afmetingen ca. (B x H x D) [mm]
Bedrijfsdruk min./max. [bar]
Netaansluiting [V/Hz]
Nominale aansluitbreedte [R]

SB500
0,5

SB1000
SB1500
1,0
1,5
750 x 1.750 x 900

SB2000
2,0

Watervoorziening

MA5000
MA10000
5,0
10,0
1.500 x 1.815 x 800

2,5/6,0
230/50
1" buitendraad

2" buitendraad

Toebehoren bij ultrafiltratie-installatie ultraliQ
Bufferreservoir voor de continue watervoorziening tijdens de terugspoeling van de installatie
Bufferreservoir [l]
25
60
80
100

300

500

Frontbekleding bij ultraliQ
Frontbekleding voor serie ultraliQ:SB
Frontbekleding voor serie ultraliQ:MA
Toebehoren
S7-besturing (incl. extra functies)
Automatische integriteitstest ultraliQ ²
Mobiel reinigingssysteem CIP:UF60
Membraandrukreservoir DD 33, G 3/4 1
1
Ter vermijding van drukschokken als het op de plaats van opstelling aanwezige drukvat als filtraatopslag wordt gebruikt
² Alleen in combinatie met S7-besturing (bestelnr. 535 060)
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Filterinstallaties

NIEUW

Filterinstallatie filtraliQ

Filterinstallaties filtraliQ

Volautomatische filterinstallatie voor het reduceren van onopgeloste vuildeeltjes, met ervoor geschakelde oxidatiefase
ook voor de filtratie van ijzer en mangaan. Met actieve-koolvulling voor verfraaiing, geurverbetering of chloorreductie.
Filterreservoir van GFK, inclusief be- en ontluchting en intern waterverdeelsysteem. Filterfrontleidingwerk met pneumatische
armaturen en voorregelkleppen. Flowmeter voor het instellen van de filtercapaciteit, drukverschilschakelaar voor het activeren van
de terugspoeling. Voorgemonteerd op een geanodiseerd aluminium frame met stelpoten.
Technische gegevens:
• Vereiste waterdruk min.: 2,5 barg
• Toegestane waterdruk max.: 6,0 barg
• Toegestane watertemperatuur: 30°C
Filterinstallatie filtraliQ:LA
Nominale doorstroming [m³/h] bij 20 m/h1
Diameter filterreservoir [mm]
Totale hoogte [mm]
Vereiste hoogte van ruimte [mm]
Buisaansluiting ruw-/zuiverwater/eerste
filtraat
Buisaansluiting spoelwater
Buisaansluiting afvalwater
Terugspoelvermogen [m³/h]
Spoelwaterbehoefte [m³]
Spoellucht [m³/h]
Buisaansluiting spoellucht
Vereiste rioolaansluiting
1
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Afhankelijk van de daadwerkelijke waterkwaliteit

5600
5,6
610
2.700
3.000
DN 32

10000
10,0
816
2.800
3.050
DN 40

16000
16,0
1.074
2.800
3.000
DN 50

24000
24,0
1.226
2.900
3.100
DN 65

30000
30,0
1.429
3.450
3.650
DN 80

40000
40,0
1.623
3.900
4.100
DN 100

DN 32
DN 40
8,4
1,7
16,0
DN 20
DN 100

DN 50
DN 50
15,0
3,0
40,0
DN 25
DN 100

DN 50
DN 80
24,0
4,8
60,0
DN 40
DN 125

DN 80
DN 100
36,0
7,0
80,0
DN 40
DN 150

DN 100
DN 125
48,0
9,6
100,0
DN 50
DN 200

DN 100
DN 125
60,0
12,0
140,0
DN 65
DN 200

Filterinstallaties

NIEUW

Spoelluchtventilator bij filterinstallatie filtraliQ

Toebehoren bij filterinstallatie filtraliQ
Toebehoren bij filterinstallatie filtraliQ:LA
Filtervulling meerlagig filter

5600

10000

16000

24000

Filtervulling actieve-koolfilter

30000

40000

Watervoorziening

Spoelluchtventilator
Incl. voeding in de schakelkast, flowmeter, armaturen en veiligheidslus, compleet voorgemonteerd
Spoelwaterpomp
Incl. voeding in de schakelkast, flowmeter en regelkraan
Compressor voor pneumatische kleppen
Armaturengroep bij compressor
Toebehoren
Elektrische schakelkast
voor een filterinstallatie
voor 2 filterinstallaties
voor 4 filterinstallaties
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Filterinstallaties

Verkoop
uitsluitend na advies door Grünbeck
Wateranalyse
vereist

NIEUW

Oxidatiefilterinstallatie fermaliQ:MA3000

Oxidatiefilterinstallatie fermaliQ

Meertraps, volautomatisch waterbehandelingssysteem voor de oxidatie, uitgassing en filtratie van fontein- en bronwater.
Door verstuiving, luchttoevoer en aansluitende filtratie vindt er een effectieve reductie van vuildeeltjes, ijzer, mangaan,
ammonium, zwavelwaterstof en vrij koolzuur plaats.
Filterreservoir van gegalvaniseerd staal, incl. inbouwelementen, niveauregeling en kegelmondstuk, ventilator 1, PE-leidingwerk incl.
alle vereiste armaturen en afvlambare bemonsteringskranen, voorgemonteerd op een frame van geanodiseerd aluminium frame
met stelpoten, schakelkast met besturing voor het volautomatische bedrijf van de filterinstallatie.
Oxidatiefilterinstallatie fermaliQ:
Nominale doorstroming [m³/h] 2
Dagcapaciteit [m³] 2
Nominale aansluitbreedte ruw water
Nominale aansluitbreedte filtraat
Tankdiameter [mm]
Afmetingen (B x D x H) [mm]
Vereiste hoogte van ruimte [mm]
Inlaatdruk
Netaansluiting [V/Hz]
Vereist drukwaterreservoir [l]
1
2

66

Toevoerluchtfilter op aanvraag
Afhankelijk van de daadwerkelijke waterkwaliteit

MA2000
2,0
12
DN 25
DN 40
550
1.000 x 1.500 x 1.800
2.000

500, 6 bar

MA3000
MA5000
3,0
5,0
24
36
DN 25
DN 32
DN 40
DN 40
650
800
1.000 x 1.600 x 1.900 1.200 x 1.800 x 1.900
2.300
2.300
min. 2,0 bar/max. 10 bar
230/50
750, 6 bar
1.000, 6 bar

MA10000
10,0
65
DN 40
DN 65
1.100
1.600 x 2.200 x 2.500
2.900

2 x 1.000, 6 bar

Filterinstallaties

NIEUW

Oxidatiefilterinstallatie fermaliQ:MA3000 inclusief drukwaterreservoir en frontbekleding

Filtervullingen bij fermaliQ
Filtervulling kwartszand en hydro-antraciet
Voor de filtratie van onopgeloste vuildeeltjes
fermaliQ:MA2000
fermaliQ:MA3000
fermaliQ:MA5000
fermaliQ:MA10000

Watervoorziening

Filtervulling kwartszand, hydro-antraciet en GENO-fermaniet
Voor de reductie van ijzer/mangaan en ammonium
fermaliQ:MA2000
fermaliQ:MA3000
fermaliQ:MA5000
fermaliQ:MA10000

Toebehoren bij oxidatiefilterinstallatie fermaliQ
Drukwaterreservoir
Als aanvulling op een bestaand drukreservoir of als nieuwe
installatie incl. externe kijkbuis om het niveau te controleren
150 l
300 l
500 l
750 l
1.000 l
Frontbekleding
fermaliQ:MA
Watertesters
Watertester ijzer 0-0,8 mg/l en 1-10 mg/l 1
(30 tests)
Watertester mangaan meetbereik 0,03 – 0,5 mg/l 1
(100 tests)
Navulverpakking reagentia voor watertester mangaan
(100 tests)
Watertester pH-waarde 4,5-10 1
(100 teststaafjes)
1

Meetbereik
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Koelwaterbehandeling
De manier van de waterbehandeling voor het suppletie- en circulatiewater van koelcircuits is afhankelijk van het gebruik van het water,
de waterkwaliteit en het soort koelsysteem.

Inbouwvoorbeeld voor koelwaterbehandelingsinstallaties
Uit de vastgelegde grenswaarden voor de koelwaterkwaliteit kan de mogelijke
indikking van het circulatiewater worden berekend. Via rendabiliteitsberekeningen kan dan voor het betreffende systeem de optimale waterbehandelingsinstallatie worden berekend.

Voor de naleving van de indikking is een ontziltingsautomaat vereist die via
de controle van de geleidbaarheid het zoutgehalte in het circulatiewater
constant houdt. Als de ingevoerde streefwaarde wordt overschreden, wordt
er circulatiewater afgetapt en door behandeld water vervangen.

Een optie voor koelwaterbehandeling is de puur chemische behandeling,
d.w.z. dosering van corrosie- en steenwerende middelen en biocide die de
microbiologische groei storen.

Met de Grünbeck-ontziltingsautomaat GENO-KWA kunnen belangrijke, door
de VDI 2047-2 geadviseerde meet- en controletaken worden overgenomen,
zoals:

Een andere optie is het gebruik van onthardingsinstallaties en de genoemde
doseringen. In koelsystemen wordt het ontharde water doorgaans tot 2 tot
3 °dH vermengd, omdat er bij nulgradig zuiver water sprake is van een
slechte beschermlaagvorming in het koelwaternet.

•
•
•
•
•
•

Om hoge aantallen m.b.t. de indikking te bereiken, moet het zoutgehalte
van het ruwe water worden gereduceerd. Dit kan op economische wijze
met een omkeerosmose-installatie worden gerealiseerd. Bij het gebruik van
zoutarm voedingswater wordt de koeltoreninstallatie met een 8-voudige
indikking gebruikt.
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Geleidbaarheidsmeting
pH-waarde-controle
Controle UV-bestraling conform DVGW
Voorontzilting en ontziltingsvergrendeling bij biocidedosering
Aansturing koelwatercirculatiepomp
Datalogger met geheugenkaart

De betreffende procestechniek en installatiecomponenten worden bij beschikbaarheid van een analyse van het ruwe water en van de systeemgegevens
geselecteerd.

Ontziltingsautomaat

GENO-KWA-50k

GENO-KWA-60i

Ontziltingsautomaat GENO-KWA

Aansluitklare compacte installatie met microprocessorbesturing GENO-KWA-tronic2
temperatuur- en geleidbaarheidssensor conductief of inductief, ontziltingsklep bij stroomuitval automatisch sluitend als motorkogelafsluiter DN 25 met vervangbare doorstroomplaat, leidingen met handmatig bedienbare smoorklep. Alle componenten zijn via leidingen
op een montageplaat aangesloten en volledig bedraad inclusief een 3 m voedingskabel met geaarde stekker.
GENO-KWAMeetmethode
Geleidbaarheidsmeetbereik [µS/cm]
Netaansluiting [V/Hz]
Afmetingen (B x H x D) [mm]

50k
conductief
10 - 5.000
230/50
500 x 750 x 230

60i
inductief
50 - 5.000
230/50
500 x 750 x 230

Koelwater

Ontziltingsautomaat GENO-KWA-60i in tegen weersinvloeden beschermde kast
Voorgemonteerd met verwarmingsmodule

GENO-KWA-60i in tegen weersinvloeden
beschermde kast
Meetmethode
Netaansluiting [V/Hz]
Afmetingen (B x H x D) [mm]

inductief
230/50
800 x 1.200 x 400

Ontziltingsautomaat GENO-KWA-60i-BZ in tegen weersinvloeden beschermde kast
Ontziltingsautomaat met biocide-doseerinstallatie in tegen weersinvloeden beschermde kast voorgemonteerd

Bestaande uit: ontziltingsautomaat GENO-KWA-60i, doseerpomp GENODOS 10/40-4G, externe aansturingskabel, zuiglans B 10/20,
doseergroep 3.01, doseerleiding, tegen weersinvloeden beschermde kast met verwarmingsmodule
GENO-KWA-60i-BZ in tegen weersinvloeden
beschermde kast
Meetmethode
Netaansluiting [V/Hz]
Afmetingen (B x H x D) [mm]

inductief
230/50
1.100 x 1.200 x 600

Toebehoren
pH-waarde-controle
Datalogger met geheugenkaart
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Koelwaterontharding

• Volledige zouttoediening voor resthardheid ≤ 0,1 °dH
(GENO-mat duo WE 65, 150, 300, 450, 750)
• Besparende zouttoediening voor resthardheid ≥ 2,0 °dH
(GENO-mat duo WE-X 50, 130, 230, 330, 530)
• Nominale druk PN 10
• Bedrijfsdruk min. 2 bar/max. 8 bar
• Watertemperatuur 30 °C
• Netaansluiting 230 V, 50/60 Hz
• Bedrijfsspanning 24 V

Onthardingsinstallatie GENO-mat duo WE-KWA

Onthardingsinstallaties GENO-mat duo WE-KWA

Volautomatische dubbele onthardingsinstallatie volgens de ionenwisselmethode, voor de productie van volledig onthard
water met hoeveelheidsgeregelde regeneratie.
Bestaande uit: Zoutvoorraadtank van PE met deksel en zeefplaat, speciale pekelklep met verbindingsleiding maakt maximale
continue doorstromingen mogelijk, wisselfles van drukbestendig kunststof met vulling ionenwisselaarmassa en verdelersysteem,
een centrale regelklep van roodkoper, contactwatermeter met watermeterschroefverbindingen, zonder besturingselektronica GENOIonomatic, aansturing via besturingselektronica van de ontziltingsautomaat KWA-tronic.
GENO-mat duo WE-KWA
(volledige zouttoediening)
Nominale aansluitbreedte [DN]
Max. continue doorstroming [m³/h]
KV-waarde ∆p = 1,0 bar [m3/h]
Nominale capaciteit [mol]
Nominale capaciteit [°dH x m3]
Regenereerzoutvoorraad [kg]
Zoutverbruik/reg. [kg]
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150

300

450

750

25 binnendraad
2,0
2,6
12,0
67
130
3,6

25 binnendraad
3,0
2,7
26,6
149
190
8,0

25 binnendraad
5,0
3,1
53,9
302
285
16,2

40 binnendraad
6,0
4,5
80,2
449
485
25,3

40 binnendraad
9,5
5,6
133,2
746
760
40,0

Volautomatische dubbele onthardingsinstallatie volgens het ionenuitwisselproces, geprefereerd voor de productie van gedeeltelijk
onthard water, met ingebouwde mengklep tot grootte 230, vanaf grootte 330 optie, met hoeveelheidsgeregelde regeneratie, spaarzouttoediening voor resthardheid ≥ 2,0 °dH
GENO-mat duo WE-KWA
(besparende zouttoediening)
Nominale aansluitbreedte [DN]
Max. continue doorstroming [m³/h] 1
KV-waarde ∆p = 1,0 bar [m3/h] 1
Nominale capaciteit [mol]
Nominale capaciteit [°dH x m3]
Regenereerzoutvoorraad [kg]
Zoutverbruik/reg. [kg]
1

50

130

230

330

530

25 binnendraad
3,3
4,3
9,5
53
65
1,8

25 binnendraad
5,0
4,5
20,9
117
130
4,0

25 binnendraad
8,3
5,2
42,3
237
190
8,1

40 binnendraad
10,0
7,5
60,0
336
285
11,5

40 binnendraad
15,8
9,3
95,2
533
285
16,0

Bij vermenging tot 8 °dH en een ruwwaterhardheid van 20 °dH

Aanwijzing: verder toebehoren op aanvraag
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Koelwaterfilterinstallaties

Filterinstallatie GENO-mat F 500-H-KW

Filterinstallatie GENO-mat F 600-A-KW

Filterinstallaties GENO-mat F

Filterinstallatie voor de partiële-stroomfiltratie van drukloos circulatiewater van open koelers met vloeistofverdamping, compleet
voorgemonteerd op montageplaat, inclusief wisselstroom-circulatiepomp, voor handmatig (serie H-KW) of automatisch (serie A-KW)
bedrijf.
Technische gegevens
• Nominale aansluitbreedte toevoer 2" binnendraad
• Nominale aansluitbreedte terugloop DN 40
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz
• Toevoerdruk max. 0,3 bar
• Nominale druk max. 2 bar
GENO-mat F
Filtercapaciteit [m³/h]
Terugspoelvermogen [m³/h]
Pompvermogen [m³/h bij mWS]
Opgenomen vermogen [kW]

500 H-KW
6
8
8,5/8,0
0,58

Koelwater
500 A-KW
6
8
8,5/8,0
0,58

600 H-KW
12
15
14,0/8,0
0,97

600 A-KW
12
15
14,0/8,0
0,97

Filtervulling
Filtervulling voor GENO-mat F
bestaande uit kwartszand
500 H-KW/A-KW
600 H-KW/A-KW
bestaande uit AFM
500 H-KW/A-KW
600 H-KW/A-KW

Drukverschilschakelaar

voor de automatische, drukverschilgestuurde terugspoeling van de filterinstallaties GENO-mat F A-KW (aanvullend op tijdgestuurde terugspoeling).
Drukverschilschakelaar voor filterinstallatie
GENO-mat F 500 A-KW
GENO-mat F 600 A-KW
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UV-desinfectie

UV-desinfectie GENO-UV-60 KWA

UV-desinfectie GENO-UV KWA

Voor uv-desinfectie van gefilterd, drabarm koelwater van open koelers met vloeistofverdamping, met meting van de bestralingssterkte
conform VDI 2047-2 (signaalverwerking in besturingsapparaat KWA-tronic2 van de Grünbeck-ontziltingsautomaat), uitgerust met
centraal geplaatste zeer krachtige uv-straler, regeleenheid met bedrijfsurenteller en voorschakelapparaat.
GENO-UV
Nominale aansluitbreedte [R]
Nominale doorstroming [m³/h]
Watertemperatuur [°C]
Omgevingstemperatuur [°C]
Netaansluiting [V/Hz]
Opgenomen vermogen [VA]

60-KWA
1″
3,3
5 - 30
5 - 40
230/50
75

120-KWA
1½″
8,0
5 - 30
5 - 40
230/50
145

200-KWA
2″
12,0
5 - 30
5 - 40
230/50
215

Toebehoren
UV-veiligheidsbril
Aansluitset rvs 1" voor GENO-UV-60-KWA
Aansluitset rvs 2" voor GENO-UV-120-KWA en 200-KWA
Wandhouder voor uv-apparaten GENO-UV-60-KWA tot 200-KWA
Vloerframe voor GENO-UV-120-KWA
Vloerframe voor GENO-UV-200-KWA
Spoelset voor de reiniging van het UV-apparaat met GENO-clean CP
Reinigingsmiddel GENO-clean CP (10 x 1 liter)

Besturingsapparaat GENO-KWA-tronic2

Besturingsapparaat GENO-KWA-tronic2 bij op de plaats van opstelling aanwezige ontziltingsautomaat, ter controle van de bestralingssterkte van de uv-installatie en verdere functies (zie ontziltingsautomaat GENO-KWA).
GENO-KWA-tronic2
Netaansluiting [V/Hz]
Afmetingen (B x H x D) [mm]
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230/50
500 x 750 x 230

Koelwaterdoseerinstallaties

Technische gegevens
• Zuighoogte max. 1,5 mWS
• Temperatuur min. 5°C - max. 30°C
• Pompdruk max. 8 bar tot GP 6/40
(6 bar vanaf GP 10/40)
• Elektrische aansluiting 230 V,
50/60 Hz, 18/21 W

Doseerinstallatie GENODOS DM

Doseerinstallaties GENODOS DM

Voor een van de doorstromingshoeveelheid afhankelijke dosering van actieve stoffen uit transport-jerrycans of doseercontainers in waterleidende systemen. Bestaande uit GENODOS GP-/40 en een watermeter.
Doseerleiding, doseergroep, zuiglans en doseertank moeten apart worden geselecteerd.
Doseerpomp GENODOS GP-/40, als zelfaanzuigende en tegen druk zelfontluchtende, traploos regelbare, geluidsarme membraanpomp met pompkop van chemisch bestendige kunststof, synchroonmotor 230 V, 50/60 Hz met bevestigingsconsole voor wand- of
vloermontage, met aansluitmogelijkheden voor externe impulsaansturing, leegmelding, inclusief potentiaalvrije storingsmeldingsuitgang. Contactwatermeter met impulskabel naar pompelektronica inclusief schroefverbindingen.
Doseerinstallatie GENODOS DM
Doseerpomp grootte
Watermeter met contactmechanisme
Normaal vermogen watermeter [m3/h]
Drukverlies bij normaal vermogen [bar]
Pulsvolgorde [liter]

1/20 S
2/40
R 1″
6
0,8
2,5

1/40 S
6/40
R 1½″
20
0,7
5,0

2/40 S
6/40
R 2″
30
0,8
5,0

1/200 ST
10/40
DN 80
80
0,6
3,8

2/200 ST
10/40
DN 100
100
0,8
3,8

Koelwater

Doseerinstallaties GENODOS BZ voor de toevoeging van biocide

Bestaande uit: Doseerpomp 10/40-4G, externe aansturingskabel, zuiglans B 10/20, doseergroep 3.01 en doseerleiding 5 m; schakelkast
"tijdsturing digitaal" alleen bij BZ 10/40 tijdgestuurd.
Doseerinstallatie GENODOS

BZ 10/40
tijdgestuurd

BZ 10/40
KWA-tronic-gestuurd

Toebehoren
Zuiglans voor transportverpakking lengte 465 mm
Doseertank 60 liter, buitendiameter 450 mm, hoogte 550 mm,
met zuiglans en handmenger
Doseertank 100 liter, buitendiameter 465 mm, hoogte 780 mm,
met zuiglans en handmenger
Chemicaliën-opvangbak voor 20 liter verpakking
Chemicaliën-opvangbak voor 35 l verpakking
Chemicaliën-opvangbak voor 60/100 liter doseertank
Doseergroep 3.01 pvc, max. 10 bar, 35°C
Verbindingskabel met stekker voor het doorzenden van de potentiaalvrije storingsmelding naar GLT, lengte 3 m
Overloopklep van pvc, ter bescherming van de doseerpomp en drukleidingen tegen ongeoorloofde drukverhoging,
instelbaar van 3 tot 10 bar, passend bij doseerleiding di = 10 mm/da = 16 mm
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Analyt. bewijs via molybdeengehalte
Analyt. bewijs via peroxidetest
Analyt. bewijs via org.-Po4
Inhoud jerrycan [kg]

4G

1.000 3.000

12

Kringloopconcentratie [g/m ]

biodispergator

biocide

Chemicaliënbestendigheidsstandaard standaard standaard standaard 4G
groep GP-pomp
Corrosiebescherming staal
Corrosiebescherming koper/
non-ferrometaal
Corrosiebescherming aluminium
Hardheidsstabilistor
Dispersie
Biocide
pH-toepassingsbereik
7,5 - 10
7,5 - 10
7,5 - 9
7,5 - 9
6 - 10
3

KW

KW

KW

gesloten | semi-gesloten systemen
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Koelwaterdoseermiddel

Open verdampingssystemen
Chemicaliënbestendigheidsstandaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard
groep GP-pomp
Corrosiebescherming staal
Corrosiebescherming koper/
non-ferrometaal
Corrosiebescherming aluminium
Hardheidsstabilistor
Dispersie
Biocide
pH-toepassingsbereik
6-8
7,2 - 7,8 7,8 - 8,5 7 - 10
7,5 - 9
6,5 - 8,5 7 - 10
6 - 10
7,5 - 10 6 - 10
400 450 Kringloopconcentratie [g/m3]
20 - 35 45 - 60 30 - 50 5 - 30
80 - 120 30 - 50 50 - 70 30 - 50
600
600
Analyt. bewijs via molybdeengehalte
Analyt. bewijs via peroxidetest
Analyt. bewijs via org.-PO4
Inhoud jerrycan [kg]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
11
zeer goed geschikt

goed geschikt

geschikt

niet geschikt

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Er moet steeds rekening worden gehouden met de overige waterparameters.
Meer koelwater-chemicaliën voor speciale toepassingsgebieden op aanvraag!
Wij adviseren u om eerst gebruik te maken van de Grünbeck-adviesservice alvorens u zich vastlegt!
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Luchtwasser

Verkoop
uitsluitend na advies door Grünbeck
Wateranalyse
vereist

GENO-LUWADES2

Compacte luchtwasserinstallatie GENO-LUWADES2

Voor de kwaliteitsgestuurde ontzouting en desinfectie in luchtwassersystemen
Aansluitklare compacte installatie, bestaande uit: microprocessorbesturing GENO-KWA-tronic2, temperatuur- en geleidbaarheidssensor
conductief, ontziltklep bij stroomuitval automatisch sluitend als motorkogelafsluiter DN 25 met vervangbaar flow-paneel, circulatiepomp met debietcontrole, uv-desinfectie-apparaat GENO-UV-module 40 S met bestralingssterktecontrole, smoorklep handbediend,
manometer en grofvuilfilter. Alle componenten zijn via leidingen op een montageplaat aangesloten en volledig bedraad inclusief een
2 m voedingskabel met geaarde stekker.
De microprocessorbesturing GENO-KWA-tronic2 fungeert bij de LUWADES2 speciaal voor de behandeling van het circulatiewater
in luchtwassers als meet-, besturing- en regelelektronica voor verschillende parameters. Via de debiet-gecontroleerde circulatiepomp
wordt het circulatiewater voortdurend uit het bekken gepakt en via het uv-apparaat naar het bekken terug geleid. Uv-apparaat en
sensoren worden hierbij door een grofvuilfilter beschermd. De ontzilting kan via de geleidbaarheid van het circulatiewater evenals
via de bestralingssterkte van het uv-apparaat worden geregeld. Hierbij vindt een temperatuurcompensatie van de geleidbaarheidswaarde
plaats.

Koelwater

Optioneel zijn er verdere aansturingsmogelijkheden, bijv. biocide-doseerinstallatie, doseerinstallatie voor de suppletiewater-conditionering enz.
Compacte luchtwasserinstallatie
Nominale aansluitbreedte toevoer/afvoer
Netaansluiting [V/Hz]
Afmetingen ca. (B x H x D) [mm]
Omgevings-/watertemperatuur [°C]

GENO-LUWADES2
DN 32 (binnendraad 1¼″) / DN 25 (binnendraad 1″)
230/50
700 x 1.200 x 400
0 - 40/5 - 35

Toebehoren
Datalogger met geheugenkaart bij KWA-tronic2
pH-waarde-controle bij GENO-KWA
Frame bij GENO-LUWADES2 voor een vrije plaatsing
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Verwarmingswater
Verschillende technische regels, moderne materialen, complexe componenten en een compacte bouwwijze met kleine leidingdiameters
stellen hoge eisen aan het vulwater. Verwarmingsinstallaties kunnen
echter alleen dan effectief werken als het rendement niet wordt verminderd door afzettingen.
De oplossing is heel eenvoudig: volledig ontzilt water.

76

Deelstroomfilter

•G
 eschikt voor gesloten verwarmings- en koelcircuits zoals
warmtenetten van biogasinstallaties, WKK's en grote gebouwen
• Conform het AGFW-werkblad FW 510 (VdTÜV 1466) moet
dagelijks 1 - 3% van het kringloopvolume in de deelstroom
worden behandeld.
• Volautomatische terugspoeling en regeneratie
• Geen vervanging van filtermateriaal, nagenoeg geen onderhoud
• Geen waterverlies in de circulatie
• Terugspoeling en regeneratie vinden met vers water plaats
• Optioneel: aparte doseerinstallatie om de pH-waarde gericht te
verhogen

Deelstroomfilter GENO-VARIO 3000

Deelstroomfilter GENO-VARIO 3000

Volautomatische filterinstallatie voor de deelstroom-behandeling in verwarmings- en koelcircuits en voor de productie van
volledig onthard water met hoeveelheidsgeregelde regeneratie geschikte filterinstallatie.
Bestaande uit: bypasspomp voor eenvoudige integratie in de terugloop, 2 wisselflessen van rvs als zandfilter en onthardingseenheid,
automatische ontluchting, systeemscheider ter beveiliging tegenover het drinkwater-netwerk tijdens de terugspoeling en regeneratie,
geheel automatische besturing ter controle van de geheel automatische terugspoeling en regeneratie, complete installatie op frame
van geanodiseerd precisie-aluminiumprofiel bedrijfsklaar voorgemonteerd, optioneel: uitbreidingsmodule voor volautomatische
toevoer van bijvulwater met gelijktijdige behandeling en geïntegreerde lekkagecontrole.

GENO-VARIO 3000
Nominale aansluitbreedte [DN]
Nominale doorstroming [m³/h]
Water-/omgevingstemperatuur max. [°C]
Bedrijfsdruk ruw water min./max. [bar]
Bedrijfsdruk systeemcircuit min./max. [bar]
Nominale capaciteit ontharding [°dH x m³] (mol)
Regenereerzoutvoorraad [kg]

Staand apparaat
25 buitendraad
2,5
80/40
3/8
2/6
150 (26,8)
50

Mobiel apparaat 1
25 buitendraad
2,5
80/40
3/8
2/6
150 (26,8)
50

Verwarmingswater

Toebehoren
Doseerinstallatie voor het verhogen van de pH-waarde bij GENO-VARIO 3000
GENO-SW 2010 (20 kg) vloeibaar fosfaatproduct
Neutralisatiemiddel FNK, 20 kg (natronloog 10 %-ig)
Combi-meetapparaat voor pH + LF incl. kalibreeroplossingen
Bepaling van de hardheid B voor de bepaling van de resthardheid in circulatiewater
Analyse-koffer (pH, LF, bepaling van de hardheid ruw water, bepaling van de hardheid B)
Watermonsterkoeler max. 40 bar

NIEUW

1

Frame als mobiele uitvoering op wielen
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Verwarmingswater

Chemicaliën
Product
Toepassingsgebied
GENO-safe A
Warmwaterverwarmingsinstallaties
Volledige verwarmings- volgens VDI 2035
bescherming

Eigenschappen
Volledige verwarmingsbescherming voor een- en meergezinswoningen en industriële gebouwen
Combinatieproduct voor de hardheidsstabilisering en voor de
corrosiebescherming, geschikt voor alle soorten verwarmingsinstallaties en materialen
De vereiste toevoeging bedraagt 1 liter per 200 l vulvolume.

GENO-verwarmingsbescherming FSK

Alle verwarmingssystemen
en koelcircuits, warmtepompen
en zonnepanelen

Corrosiebescherming en antivries als gecombineerde werkzame
stof, bij een toevoegvolume vanaf 20% van de systeeminhoud is
volledige bescherming tegen corrosie- en steenvorming gegarandeerd. De vereiste toegepaste concentratie is afhankelijk van het
gewenste antivriesmiddel.

GENO-phos
Nr. 1 en SW 2010

Stoomketelinstallaties en
warmwaterverwarmingsinstallaties
volgens VDI 2035, met metalen
leidingen en radiatoren

Trinatriumfosfaat, neerslag van resthardheid, werkt alkalisch
door verhoogde pH-waarde, niet stoomvluchtig.
Bij aluminium en aluminiumbouwelementen moet rekening
worden gehouden met de pH-waarde van 8,2 - 8,5.

GENO-phos
Nr. 2

Stoomketelinstallaties
met te hoge alkaliteit

Natriumdiwaterstoffosfaat (granulaat), ter verlaging van de hoge
alkaliteit, verlaagt pH-waarde, neerslag van resthardheid

Natriumsulfiet en
SW 2000

Stoomketelinstallaties, warm- en
heetwatercircuits

Zuurstofbindmiddel, voor chemische binding van zuurstof in
water, niet stoomvluchtig.

GENO-amin

Stoomketelinstallaties met CO2-afhanke- Filmvormende corrosie-inhibitor, alkaliserend effect door binden
lijke corrosie in stoom- en condensaatvan CO2, stoomvluchtig, op amine-basis
netwerk

Volledige verwarmingsbescherming
GENO-safe A, 1 liter
GENO-safe A, doos 10 x 1 liter
GENO-safe A, jerrycan 11 kg
Volledige verwarmingsbescherming met antivries
GENO-verwarmingsbescherming FSK (20 kg)
Chemicaliën ter verhoging van de pH-waarde
GENO-phos Nr. 1 (granulaat) [500 g]
GENO-phos Nr. 1 (granulaat) [3,5 kg]
GENO-phos Nr. 1 (granulaat) [25 kg]
GENO-SW 2010 (vloeibaar) [20 kg]
GENO-SW 2010 (vloeibaar) [100 kg]
Chemicaliën ter verlaging van de pH-waarde
GENO-phos Nr. 2 (granulaat) [3,5 kg]
GENO-phos Nr. 2 (granulaat) [25 kg]
Chemicaliën voor zuurstofbinding
Natriumdisulfiet (granulaat) [6 kg]
Natriumdisulfiet (granulaat) [25 kg]
GENO-SW 2000 (vloeibaar) [20 kg]
Combiproduct voor de pH-waardeverhoging en zuurstofbinding
GENO-SW 2040 (vloeibaar) [25 kg]
Stoomvluchtige corrosie-inhibitor voor stoomketel
GENO-amin (vloeibaar) [20 kg]

78

Doseertechniek bedrijven/industrie

Doseerpomp GENODOS GP

Doseerpompen GENODOS GP

Als zelfaanzuigende en tegen druk zelfontluchtende membraanpomp met pompkop van chemicaliënbestendige kunststof, besturingselektronica, synchroonmotor met laag geluidsniveau, bevestigingsconsole voor wand- of vloermontage, pomp met bedrijfsweergave,
traploze instelling van de slaglengte 30 - 100%, randaardestekker 230 V, 50/60 Hz, met ca. 2 m lange voedingsleiding, geschikt
voor handmatig en volautomatische werking, met aansluitmogelijkheid voor externe impulsaansturing (bijv. voedingswaterpomp,
contactwatermeter) en weergave voor interne doseerbewaking, doseercapaciteit bij eigen besturing instelbaar via frequentieregelaar,
inclusief potentiaalvrije storingsmeldingsuitgang, impulsdeling en verveelvoudiging, aansturing via analoge signalen mogelijk.
Technische gegevens
• Zuighoogte max. 1,5 mWS
• Temperatuur min. 5 °C - max. 30 °C
• Pompcapaciteit (zie tabel)
• Netaansluiting 230 V, 50/60 Hz, 18/21 W
Doseerpompen GENODOS GP
Groep voor bestendigheid tegen chemicaliën 1
GENODOS GP 0/40 0,04 - 0,15 l/h bij max. 10 bar
GENODOS GP 1/40 0,27 - 0,9 l/h bij max. 10 bar
GENODOS GP 2/40 0,6 - 2,0 l/h bij max. 10 bar
GENODOS GP 6/40 1,8 - 6,0 l/h bij max. 8 bar
GENODOS GP 10/40 2,64 - 8,8 l/h bij max. 6 bar
1

-/40
Standaard

-/40
4G

Doseertechniek

	Selectie van de pomp afhankelijk van het gebruikte doseermiddel

Neem de aanwijzingen en informatie van het doseermiddel in acht!

79

Doseertechniek bedrijven/industrie

Contactwatermeter

Schakelkast "tijdsturing digitaal"

Contactwatermeter

Voor het aansturen van doseerpompen.
Aansluitmaat
Pulsvolgorde [l]
Doorstroming max. [m3/h]
Drukverlies bij max.
doorstroming [bar]

R ¾″
0,33
4
0,3

R 1″
0,33
6
0,5

R 1¼″
0,50
10
0,5

R 1½″
0,93
20
0,8

R 2″
1,33
30
0,8

Toebehoren
Schakelkast "tijdsturing digitaal" voor de tijd-afhankelijke aansturing van doseerinstallaties,
muurkastje (100 x 74 x 135 mm), 1,5 m voedingskabel met randaardestekker, elektronische
schakelklok, minuut-instelling, vrij programmeerbaar, met potentiaalvrije uitgang en 150-uurgangreserve, incl. 3 m aansturingskabel bij GENODOS-pomp
Potentiaalvrije niveaumelding (voorafgaande waarschuwing)
Extra besturing voor de gescheiden, potentiaalvrije doorgave van de voorafgaande waarschuwing van de niveaustand van de zuiglans, met randaardestekker
Verbindingskabel met stekker voor doorgave van potentiaalvrije storingsmelding aan GLT,
lengte 3 m
Verbindingskabel voor externe aansturing (rood) naar GENODOS-pomp, lengte 3 m
Drukhoudklep DHV 3 CB18 van pvc, ter dosering in drukloze systemen resp. reservoirs,
instelbaar van 1 tot 10 bar, passend bij doseerleiding di = 10 mm/da = 16 mm
Overloopklep van pvc ter bescherming van de doseerpomp en drukleidingen tegen ongeoorloofde drukverhoging, instelbaar van 3 tot 10 bar, passend bij doseerleiding di = 10 mm/da =
16 mm
Documentenkoffer om de gebruiksaanwijzing, het chemicaliën-informatieblad, het veiligheidsinformatieblad, de bereidingshandleiding enz. in te bewaren.
Veiligheidspakket voor bijtende stoffen bestaande uit: zuurbril, oogspoelfles, handschoenen
evenals een waarschuwings- en een gebodsbord
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DN 80
3,80
80
0,6

DN 100
3,80
100
0,8

Doseertechniek bedrijven/industrie

Zuiglans voor transport-jerrycan

Doseertank met automatisch roerwerk

Zuiglansen/doseertank/opvangbak

De onttrekking van de werkzame stoffen vindt plaats via
• zuiglansen voor transportverpakking 10/20 kg of door de klant ter beschikking gestelde doseertank, materiaal PVC, met grondfilter,
voetklep, 1,5 m zuig- en retourslang evenals vlotterschakelaar met 2 schakelpunten voor voorafgaande waarschuwing en leegmelding
(droogloopbeveiliging)
• doseertank met handmenger resp. automatisch roerwerk met roerwerkbesturing en schuko-stekker, zuiglans met grondfilter, voetklep,
1,5 m zuig- en retourslang evenals vlotterschakelaar met 2 schakelpunten voor voorafgaande waarschuwing en leegmelding
(droogloopbeveiliging)
Toebehoren
Zuiglansen
voor transportverpakking (465 mm lang)
voor door de klant ter beschikking gestelde doseertank (750 mm lang)
voor 100 l / 200 l wegwerpvat (met leegmelding, l = 980 mm)
voor IBC-verpakking 1000 l (met leegmelding, l = 1.200 mm)
Doseertank
60 l, buitendiameter 450 mm, hoogte 550 mm, met zuiglans en handmenger
zoals boven, echter met automatisch roerwerk
100 l, buitendiameter, 465 mm, hoogte 780 mm, met zuiglans en handmenger
zoals boven, echter met automatisch roerwerk
200 l, buitendiameter, 560 mm, hoogte 955 mm, met zuiglans en handmenger
zoals boven, echter met automatisch roerwerk
300 l, buitendiameter, 680 mm, hoogte 955 mm, met zuiglans en handmenger
zoals boven, echter met automatisch roerwerk
500 l, buitendiameter, 800 mm, hoogte 1.070 mm, met zuiglans en handmenger
zoals boven, echter met automatisch roerwerk
Chemicaliën-opvangbakken
voor 20 l verpakking
voor 35 l verpakking
voor 60/100 l doseertank

Doseertechniek
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Doseergroepen 2.25 + 3.01

Doseergroep 2.31

Doseergroepen

voor het injecteren van de doseeroplossing in de stroombanen, inclusief 3 m aansluitslang almede bijpassende aansluitset voor
GENODOS-pomp.
Doseergroepen
2.21 (max. 10 bar, 110°C)
2.25 (max. 10 bar, 110°C, injectiebuis van VA 1.4571)
KE 4/6 (max. 10 bar, 130°C, VA 1.4571, R ½")
2.31 (max. 10 bar, 140°C met sifon)
3.01 (max. 10 bar, 35°C, pvc)
2.60 (max. 10 bar, 35°C, PP/PVDF)
2/4 (doseerklep, 10 bar, 60°C, FPM)
4/6 (doseerklep, 10 bar, 35°C, FPM)

2.21 (PPE/Rg/GTW/St)
2.25 (PPE/Rg/GTW/St/1.4571)
KE 4/6 (max. 10 bar, 130°C, VA 1.4571, R ½")
2.31 (PPE/Rg/St/1.4571)
3.01 (pvc)
2.60 (PP/PVDF)
DVGW-gecertificeerde doseergroepen voor GENODOS DM
2.71 (pvc/EPDM)
2.73 (pvc)
3.02 (pvc) 1
2/4 (PPE/EPDM)
4/6 (pvc/EPDM/silicone)
1
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Aansluitset reeds bij levering van de GENODOS-pomp inbegrepen

Verwarmingswater

Stoomketel

Koelwater

•
•
–
–
–
–

–
–
•
•
–
–

–
–
–
–
•
•

Watercontrole

Technische gegevens
• Nominale aansluitbreedte 6/8 mm
• Afmetingen (B x H x D) 350 x 250 x 140 mm
• Netaansluiting 85 - 264 V, 47 - 63 Hz
• Bedrijfsdruk 0,5 - 5 bar

GENO-softwatch Comfort

Technische gegevens
• Nominale aansluitbreedte R ¾″- R 2″
• Netaansluiting 230 V, 50 Hz
• Afmetingen (B x H x D) 280 x 300 x 140 mm

GENO-control met drukverschilgever R ¾″

Automatisch wateranalysesysteem GENO-softwatch Comfort

Volautomatisch analyse-apparaat ter controle van de resthardheid/totale hardheid
Hierbij wordt de grenswaarde door de selectie van de indicator vastgelegd. Het elektronische besturingsapparaat voor het microprocessorgestuurde analyseverloop, met functiecontrole bij indicator-gebrek, automatische meetkamer-/watergebrek-/vertroebelingscontrole biedt een groot aantal mogelijkheden op het gebied van analyse en besturing. Het apparaat is goedgekeurd voor BOB-gebruik.
Wateranalyseautomaat
GENO-softwatch Comfort
Toebehoren
Drukregelaar bij GENO-softwatch 1
Indicatoren voor GENO-softwatch Comfort 2
Resterende totale hardheid à 500 ml SWK [°dH] 0,1
Resterende totale hardheid à 500 ml SWK [°dH] 0,3 3
Resterende totale hardheid à 500 ml SWK [°dH] 0,5
Resterende totale hardheid à 500 ml SWK [°dH] 10
Indicatoren voor GENO-control SP 2
Resterende totale hardheid à 500 ml [°dH] 0,05 - 0,50
Resterende totale hardheid à 500 ml [°dH] 0,25 - 2,50
Resterende totale hardheid à 500 ml [°dH] 1,00 - 10,0
1
2
3

Bij toevoerdruk > 5 bar naar GENO-softwatch Comfort
Houdbaarheid 2 jaar
Voor gebruik bij RO-installaties aanbevolen

Resthardheidcontroleapparaat GENO-control

Voor de continue controle van zacht water op resthardheid, compact apparaat voor aansluiting op drukverschilgever
Ter bescherming tegen hardheidsdoorbraken na onenwisselaarinstallaties. Kort durende, kleine hardheidsdoorbraken (bijv. opstarten
van de complete installatie) leiden niet tot een fout (toepassingsmogelijkheden en -grenzen in acht nemen!). Hardheidsmeter met
afsluiters en slang-overgangen, besturingsapparaat met optische gebruiks- en hard-water-indicatie en uitgang voor optisch/akoestisch
signaal en/of ter uitschakeling van een erachter geplaatste installatie, meetslang met aansluitingen, vervangende sensor.

Watercontrole

Resthardheidcontroleapparaat
GENO-control, zonder drukverschilgever
Drukverschilgever R ¾″
Drukverschilgever R 1¼ ‘’
Drukverschilgever R 2″
Vervangende sensor voor GENO-control
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Watercontrole

Corrosie-meetstuk

Corrosie-meetstuk 1

Ter controle van de corrosiepercentages bij de betreffende gebruikte metalen
Er zijn 5 corrosiemeetpunten voor het aanbrengen van de gewenste corrosie-coupons beschikbaar.
Bestaande uit: corrosie-meetstuk voorgemonteerd op pvc-plaat, flowmeter, bemonsteringskraan, afsluiters, 4 corrosie-coupons
(staal, aluminium, koper, messing, 1 reserve)

Corrosie-meetstuk met 5 meetpunten 1
1

Incl. eerste-uitrustingscoupons (St, Ms, Cu, Al)

Corrosie-coupon 2
voor staal
voor koper
voor messing
voor aluminium
voor VA 1.4306
voor VA 1.4404
2

Inclusief analyse door Grünbeck-laboratorium

Watertesters
Koelwater
Watertester molybdeen (5 - 250 mg/l Mo6+)
Watertester molybdeen (0 - 50 mg/l Mo6+)
Organisch fosfaat in het koelwater (2 - 15 mg/l PO4)
Combi-meetapparaat voor pH + LF incl. kalibreeroplossingen
Dip-Slides microbiologische sneltest (10 analyses),
TTC/Rose-Bengal/voedingsbodem, koloniën roodachtig
Dip-Slides microbiologie conform VDI 2047 (10 analyses),
CASO-voedingsbodem, koloniën kleurloos, met ontsluiter 3
Kleine broedmachine voor de incubatie vanDip-Slides
3
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Voor het analyseren is een broedmachine noodzakelijk

Watercontrole

Tester voor molybdeengehalte

Watermonsterkoeler

Watertesters
Verwarmingswater, ketelvulwater
Watertester totale hardheid, p- en m-waarde
Watertester totale hardheid type B (100 tests)
Watertester totale hardheid GENO-plex B
Watertester orthofosfaat 2 - 15 mg/l 1 (250 tests)
Watertester orthofosfaat 1 - 20 mg/l 1 (75 tests)
Watertester pH-waarde 7 - 14 1 (100 teststaafjes)
Watertester restzuurstof 0 - 100 ppb 1 (30 tests)
Watertester sulfiet 10 - 1000 mg/l 1 (100 teststaafjes)
Watertester sulfiet druppeltest 0,5 - 20 mg/l 1 (80 tests)
1

Meetbereik

Vervangende reagentia voor fosfaat- en sulfiettestsystemen
Fosfaat-reagens I (250 ml) bij #170103
Fosfaat-reagens II (250 ml) bij #170103
Sulfiet-reagens 1/2/3 (grote verpakking 100/100/250 ml) bij #170107
Sulfiet-reagens 1/2/3 (kleine verpakking 15/15/50 ml) bij #170107
Wand- en analysekast/analysekoffer
Wandkast, 2-deurs van formica, met werkblad zonder testinstallatie
Wandkast, 1-deurs zonder testinstallatie
Analysekast stoomketel met testinstallatie voor hardheid,
p- en m-waarde, fosfaat- en sulfietgehalte, pH-waarde en geleidbaarheid
Analysekoffer stoomketel met testinstallatie voor hardheid,
p- en m-waarde, fosfaat- en sulfietgehalte, pH-waarde en geleidbaarheid
Analysekoffer verwarming voor verwarmings/ketelwater met
testinstallatie voor fosfaat, sulfiet, totale hardheid en pH-waarde

B x H x D [mm]
640 x 625 x 250
350 x 570 x 260
310 x 380 x 190
Watercontrole

Watertestkoeler (materiaal 1.4301)
Uitvoering voor 40 bar (overdruk)
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Huurinstallaties

Technische gegevens
• Watertemperatuur max. 30°C
• Netaansluiting 230 V, 50/60 Hz
• Nominale druk PN 10
• Bedrijfsdruk min. 2 bar/max. 10 bar
• Gewicht ca. 700 kg

Mobiele huur-onthardingsinstallatie Delta-p 2″

Onthardingsinstallatie Delta-p 2"

volautomatische drievoudige onthardingsinstallaties volgens de ionenuitwisselmethode, voor de productie van volledig/
gedeeltelijk onthard water met hoeveelheidsgeregelde regeneratie
3 wissselflessen met vulling ionenwisselaarhars, centrale regelklep, microprocessorbesturing, desinfectie-installatie, zoutvoorraadtank
van PE met deksel (inhoud 200 kg), zeefplaat en speciale pekelklep.
Aanwijzing: levering vindt plaats zonder regenereerzout
De onthardingsinstallatie is voor een snelle montage uitgerust met C-koppelingen. De levering vindt plaats zonder extra gewapende
gummislangen. De huurinstallatie is voorzien van extra openingen om met een vorkheftruck te kunnen worden getransporteerd,
compleet op het platform gemonteerd en elektrische bedrading.
Onthardingsinstallatie Delta-p
Afmetingen Delta-p (B x H x D) [mm]
Zouttank d iameter [mm]
hoogte [mm]

2″
1.100 x 1.950 x 1.800
570
860

Nominale aansluitbreedte [DN]
Nominale doorstroming [m³/h]
Nominale doorstroming mengwater [m³/h] 1

50
12
20

Vaste huursom
Voor de eerste 10 werkdagen
Elke verdere week
Vast bedrag inbedrijfstelling 2
Vaste kosten transportkosten 3
Toebehoren en verbruiksmateriaal 4
Regenereerzout 25 kg
1
2
3
4

Bij een ruwwaterhardheid van 20 °dH en een menghardheid van 8 °dH (niet Delta-p-I)
Op verzoek en tegen berekening geschiedt de inbedrijfstelling en de instructie op locatie
De vaste transportkosten gelden in het kader van een rittenplanning. Bij afzonderlijke ritten worden de meerkosten op basis van bewijsstukken berekend
Naar behoefte via de sanitair- en verwarmingsgroothandel aan te schaffen

Aanwijzing: kosten voor levering en afhaling op basis van bewijsstukken
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Huurinstallaties

Omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-RO 2250 Online

Omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-RO 2250 Online op verrijdbaar frame

Voor het vullen van verwarmingsinstallaties/stadsverwarmingsnetwerken en overige systemen met volledig ontzilt water
Aansluitklaar compact apparaat, compleet gemonteerd met ervoor geschakelde doseerinstallatie voor hardheidstabilisering op
systeemframe ter ontzilting, werkend volgens het principe van de omgekeerde osmose. De mobiele omkeerosmose-installatie is
bestemd voor de ontzilting van voedingswater dat qua samenstelling aan de kwaliteitseisen van de Duitse drinkwaterverordening,
TrinkwV, voldoet. Afhankelijk van de aan het zuivere water gestelde eisen is bijv. een ontharding of doseerinstallatie voor het
verhogen van de pH-waarde noodzakelijk.
Technische gegevens
• Vermogen ca. 2.250 l/h online
• Gewicht ca. 420 kg
• Afmetingen (B x H x D) 1.240 x 1.640 x 960 mm
• Vereiste stroomvoorziening 2,5 kW, 3 x 380 - 415 V/50 Hz, stekker 16 A
• Aansluiting GEKA-koppelingen
• Uitgangsdruk 4 bar
Vaste huursom
Voor de eerste 10 werkdagen
Voor elke verdere werkdag
Werkprijs per geproduceerd m³ permeaat tot 50 m³
Werkprijs per geproduceerd m³ permeaat tot 100 m³
Werkprijs per geproduceerd m³ permeaat vanaf 100 m³
Aanwijzing: kosten voor levering en afhaling op basis van bewijsstukken
Huurinstallaties
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Huurinstallaties

Omkeerosmose-installatie RKF-X 3000

Omkeerosmose-installatie RKF-X 3000 op verrijdbaar frame

Voor het vullen van verwarmingsinstallaties/stadsverwarmingsnetwerken en overige systemen met volledig ontzilt water
Aansluitklaar compact apparaat, compleet gemonteerd met ervoor geschakelde doseerinstallatie voor hardheidstabilisering op
systeemframe ter ontzilting, werkend volgens het principe van de omgekeerde osmose. De mobiele omkeerosmose-installatie is
bestemd voor de ontzilting van voedingswater dat qua samenstelling aan de kwaliteitseisen van de Duitse drinkwaterverordening,
TrinkwV, voldoet. Afhankelijk van de aan het zuivere water gestelde eisen is bijv. een ontharding of doseerinstallatie voor het
verhogen van de pH-waarde noodzakelijk.
Technische gegevens
• Vermogen ca. 3.000 l/h online
• Gewicht ca. 650 kg
• Afmetingen (B x H x D) 1.700 x 1.950 x 800 mm
• Vereiste stroomvoorziening 3x 380-415 V/ 50 Hz, ca. 8 kW, beveiliging 32 A
• Elektrische aansluitkabel met 5-polige CEE stekker 3/N/PE
• Aansluitset met binnendraad R 1½″/R 1½", GEKA-koppelingen
• Uitgangsdruk permeaat 0,5 - 4 bar
Vaste huursom
Voor de eerste 10 werkdagen
Voor elke verdere werkdag
Werkprijs per geproduceerd m³ permeaat tot 50 m³
Werkprijs per geproduceerd m³ permeaat tot 100 m³
Werkprijs per geproduceerd m³ permeaat vanaf 100 m³
Aanwijzing: kosten voor levering en afhaling op basis van bewijsstukken
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Mobiele restonthardingsinstallatie

Mobiele restonthardingsinstallatie

Optioneel toebehoren voor huur-omkeerosmose-installatie. Mobiele verrijdbare installatie op een transportwagen voorzien
van luchtbanden, klaar voor aansluiting gemonteerd voor restontharding van permeaat uit een huuromkeerosmose-installatie
met hardheidsstabilisatie.
Bestaande uit: transportwagen met 2 rubberen wielen, onthardingspatroon 150 m³x°dH van kunststof, met ionenwisselaarvulling,
watermeter als afleesbare rollenteller R ¾", langenset met 2 overgangsstukken op GEKA-koppelingen, alle componenten in
permeaatbestendige uitvoering
Aanwijzing: kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met onze huur-omkeerosmose-installatie
Technische gegevens
• Nominale doorstroming 1.400 l/h
• Gewicht ca. 100 kg
• Nominale capaciteit 150 °dH x m3
• Bedrijfsdruk max. 8 bar
• Bedrijfstemperatuur: max. 20°C
• Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz
Vaste huursom
Voor de eerste 10 werkdagen
Voor elke verdere werkdag
Aanwijzing: kosten voor levering en afhaling op basis van bewijsstukken
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Omkeerosmose-installatie GENO-OSMO-RO 18000 Online (systeemvoorbeeld)

Omkeerosmosesysteem GENO-OSMO-RO 18000 Online
Omkeerosmose-installatie ingebouwd in een 20ft-container
Aansluitklare omkeerosmoseinstallaties (2 x 9 m³/h), compleet
gemonteerd met ervoor geschakelde doseerinstallaties voor
hardheidstabilisering op systeemframe ter ontzilting, werkend
volgens het principe van de omgekeerde osmose. Het omkeerosmosesysteem is bestemd voor de ontzilting van voedingswater
dat qua samenstelling aan de kwaliteitseisen van de Duitse
drinkwaterverordening, TrinkwV, voldoet. Voor het vullen van
verwarmingsinstallaties/stadsverwarmingsnetwerken en overige
systemen met volledig ontzilt water evenals voor de tijdelijke
voorziening tijdens verbouwingen. Afhankelijk van de aan het
zuivere water gestelde eisen is bijv. een ontharding of doseerinstallatie voor het verhogen van de pH-waarde noodzakelijk.

Technische gegevens
• Vermogen 18 m³/h
• Gewicht ca. 6 t
• Vereiste voordruk min. 3 bar
• Uitgangsdruk min. 3 bar
• Vereiste stroomvoorziening
25,0 kW, 63 A, 3 x 380 - 415 V, 50 Hz
• Aansluitingen
ruw water: Flens DN 80
permeaat: Flens DN 65
afvalwater: KG-insteekkoppeling DN 100
• Minimale temperatuur in de container: 8°C
• Afmetingen (B x H x D) 2.500 x 2.600 x 6.100 mm

Vaste huursom
Voor de eerste 10 werkdagen
Voor elke verdere werkdag
Werkprijs per geproduceerd m³ tot 500 m³
Werkprijs per geproduceerd m³ meer dan 500 m³
Aanwijzing: kosten voor levering en afhaling op basis van bewijsstukken
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Inbedrijfstelling en onderhoud
bij uitvoering door de klantenservice van Grünbeck
Alle producten van Grünbeck zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal om een jarenlang en storingsvrij gebruik te
waarborgen. Om ook nog vele jaren na de inbedrijfstelling voor betrouwbare processen te zorgen, is regelmatig onderhoud van de
installatie absoluut noodzakelijk. Een onderhoudscontract biedt de meeste zekerheid voor een goed functionerende installatie, ook
als de garantietermijn is verstreken. De inbedrijfstellings- en onderhoudsprijzen zijn per gebruik en exclusief voorrijd- en verblijfkosten.
Verbruiksmateriaal (doseeroplossingen, regeneerzout, chemicaliën enz.) alsmede slijtage- en vervangende onderdelen zijn niet in
de vaste tarieven inbegrepen. Toebehoren en extra opties zijn eveneens niet in de vaste tarieven inbegrepen.

Apparaten, installaties, dienstverlening
Dosering
Doseerinstallaties GENODOS DM, DME, DM-T, DM-oxi
Doseerinstallaties GENODOS DM-B, MOBIdos
Doseerinstallaties GENODOS DM-BO
Onthardingsinstallaties met DVGW-certificering
Dubbele installatie GSX10-I
Delta-p 1" - 1¼"
Delta-p 1½" - 2"
Desinfectie Delta-p 1" - 1¼"
Desinfectie Delta-p 1½" - 2"
Uitgebreide IBN Delta-p 1" - 1¼"
Uitgebreide IBN Delta-p 1½" - 2"
Onthardingsinstallaties zonder DVGW-certificering (inclusief systeemscheiders)
Enkele installaties R 1"
Enkele installaties R 1½"
Dubbele installaties R 1"
Dubbele installaties R 1½"
Omkeerosmose
GENO-OSMO-RO 125 K-TS
GENO-OSMO-RO 125 K-TL
AVRO 125 TS
AVRO 125 TL, AVRO-flex
GENO-OSMO-X 200
GENO-OSMO-X 400 - 1600
GENO-OSMO-X 2200/3000
GENO-OSMO-X 200 Online,
een membraanexpansievat
GENO-OSMO-X 400/800 Online,
een membraanexpansievat
GENO-OSMO-X 1200/1600 Online,
twee membraanexpansievaten
GENO-OSMO-X 2200/3000 Online,
drie membraanexpansievaten
GENO-OSMO-X 200 AVRO, een module
GENO-OSMO-X 400 AVRO, twee modules
GENO-OSMO-X 800/1200 AVRO, drie modules
GENO-OSMO-X 1600 AVRO, vier modules
Antiscalantdosering
GENO-OSMO-HLX 200/400
GENO-OSMO-HLX 800/1200
GENO-OSMO-HLX 1600 - 3000
Elektrode-ionisatie
GENO-EDI-X 100 - 360
GENO-EDI-X 720 - 2700

Inbedrijfstelling en onderhoud,
Algemene verkoopen leveringsvoorwaarden
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Apparaten, installaties, dienstverlening
Mengbed-ontzouting
Mengbedpatroon desaliQ:BA, desaliQ:PA
GENO-therm
GENO-VARIO 3000
UV-desinfectie
Types 60 S, 120 S, 200 S
Types 60 I, 120 I, 200 I
Hardheidscontroleapparaten
GENO-control
GENO-softwatch Comfort
GENO-Baktox (zonder controle lucht in binnenruimte)
MRX 10/20/25
MRX 10/20/25 onderhoud ½-jaarlijks
MRX 10/20/25 onderhoud jaarlijks
MRX 10/20/25 onderhoud 1½-jaarlijks
MRX 10/20/25 onderhoud 2-jaarlijks
MRX 30/50,1/50,2
MRX 30/50,1/50,2 onderhoud ½-jaarlijks
MRX 30/50,1/50,2 onderhoud jaarlijks
MRX 30/50,1/50,2 onderhoud 1½-jaarlijks
MRX 30/50,1/50,2 onderhoud 2-jaarlijks
X/RX 10/20/25
X/RX 10/20/25 onderhoud ½-jaarlijks
X/RX 10/20/25 onderhoud jaarlijks
X/RX 10/20/25 onderhoud 1½-jaarlijks
X/RX 10/20/25 onderhoud 2-jaarlijks
X/RX 30/50,1/50,2
X/RX 30/50,1/50,2 onderhoud ½-jaarlijks
X/RX 30/50,1/50,2 onderhoud jaarlijks
X/RX 30/50,1/50,2 onderhoud 1½-jaarlijks
X/RX 30/50,1/50,2 onderhoud 2-jaarlijks
Koelwater
GENO-KWA 50k/60i
GENO-LUWADES2
Analysepakketten
Openbare watervoorziening
Bronwater
Zwembadwater 1
Ontwerp voor omkeerosmose
Verwarmingswater
Blok-/stadsverwarming, biogasinstallaties
Koelwater1
Buismonster/aanslag/corrosiecoupon
1
Zwembadwater en koelwater: voor een gedetailleerde beoordeling wordt een aanvullende analyse van het vul- resp. navulwater geadviseerd
· Opmerking: soms kunnen extra kosten door uitgebreidere analyses ontstaan.

Regeneratiekosten 2
Regeneratie kwaliteitsmengbedhars voor desaliQ:BA6
Regeneratie kwaliteitsmengbedhars voor desaliQ:BA12
Regeneratie kwaliteitsmengbedhars voor desaliQ:BA13
Regeneratie kwaliteitsmengbedhars voor desaliQ:BA16
Regeneratie kwaliteitsmengbedhars voor desaliQ:BA20
Nieuwe vulling gedemineraliseerd water-mengbedhars voor desaliQ:PA6
Nieuwe vulling gedemineraliseerd water-mengbedhars voor desaliQ:PA12
Nieuwe vulling gedemineraliseerd water-mengbedhars voor desaliQ:PA13
Nieuwe vulling gedemineraliseerd water-mengbedhars voor desaliQ:PA16
Nieuwe vulling gedemineraliseerd water-mengbedhars voor desaliQ:PA20
2
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Excl. retourrit resp. retourvracht met expeditiebedrijf

Algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden

Wij begrijpen water.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Grünbeck Waterbehandeling B.V.
1.	TOEPASSING, ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST
EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
(hierna: de “voorwaarden”) zijn van toepassing op
de verkoop van goederen (“levering”) alsmede op de
levering van diensten of werkzaamheden (“dienst”). Onze
Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en
toekomstige zakelijke relaties met onze afnemers (hierna:
“koper”), ongeacht of wij de zaak zelf vervaardigen of
afnemen van leveranciers of de Dienst zelf of via derden
leveren. Wij aanvaarden geen standaard bedrijfsvoorwaarden van de koper. Wij maken bezwaar tegen de
toepassing daarvan. De voorwaarden gelden ook als wij,
ondanks dat wij op de hoogte zijn van strijdige standaard
bedrijfsvoorwaarden van de koper, leveringen zonder
voorbehoud uitvoeren.
1.2 Voor zover niet anders is vermeld in een offerte, gelden
onze offertes onder voorbehoud van wijziging en zijn deze
vrijblijvend. Een order van de koper wordt geacht een
bindende aanbieding te zijn tot het aangaan van een overeenkomst. Voor zover niet anders blijkt uit de order hebben
wij het recht de order van de koper te aanvaarden binnen
vier (4) kalenderweken na ontvangst. Aanvaarding vindt
plaats door middel van bevestiging of door levering van de
order aan de koper.
1.3 Individuele bepalingen die afwijken van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn
bevestigd. Wettig bindende verklaringen of kennisgevingen
van de koper na totstandkoming van de overeenkomst
(waarin bijvoorbeeld fatale termijnen worden gesteld, kennisgevingen van gebreken, verklaringen van ontbinding of prijsverlagingen) dienen plaats te vinden in de vorm van tekst.
1.4 De minimale orderwaarde bedraagt € 100,00 netto. In
geval van orders onder de € 100,00 hebben wij het recht
een toeslag van € 20,00 toe te passen ten behoeve van de
verwerkingskosten.
2. DIENSTEN
2.1 Wij leveren diensten binnen de grenzen van onze
bestaande technische en operationele mogelijkheden. De
diensten omvatten in het bijzonder montage, inbedrijfstelling, klantenservice en onderhoud.
2.2 Indien wij diensten moeten leveren waaronder (zonder
beperking) ontwikkelingsdiensten en/of analysediensten
geldt in het algemeen geen resultaatsverplichting. In verband
met de levering van diensten aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor een bepaald resultaat en hebben wij
het recht de diensten via onderaannemers uit te voeren.
Dit geldt niet bij de totstandkoming van een afzonderlijke
overeenkomst.
2.3 Indien bij hoge uitzondering acceptatie wordt bedongen
voor onze diensten is de koper verplicht de door ons geleverde diensten, met inbegrip van deeldiensten, onverwijld
te accepteren en een verklaring af te geven van die (gedeeltelijke) acceptatie voor zover er geen gebreken zijn in
de diensten die de geschiktheid of het functioneren daarvan
wezenlijk nadelig beïnvloeden.
2.4 Indien er geen bezwaar met betrekking tot wezenlijke
gebreken wordt ingediend binnen zeven (7) kalenderdagen
na terbeschikkingstelling voor (deel)acceptatie of indien de
koper gebruik maakt van de diensten of de deeldiensten die
ter beschikking zijn gesteld, wordt (deel)acceptatie geacht
te hebben plaatsgevonden voor zover de koper handelt in
de uitoefening van een bedrijf.
3.	BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR MONTAGE,
INBEDRIJFSTELLING, KLANTENSERVICE EN
ONDERHOUD
Indien de order montage, inbedrijfstelling, klantenservice
en/of onderhoud omvat, zijn de volgende bepalingen
aanvullend van toepassing. In geval van strijdigheid
prevaleert het bepaalde in dit artikel 3 boven de andere
bepalingen van deze voorwaarden.
3.1 Montagewerkzaamheden
Voor zover de order montagewerkzaamheden omvat, dient
de koper er op de bouwlocatie op eigen kosten voor te
zorgen dat er bij aanvang en tijdens de montagewerkzaamheden:
3.1.1 ruimte is om te bouwen, dat wil zeggen dat wij de
contractueel verplichte diensten kunnen uitvoeren zonder
gehinderd te worden door derden;
3.1.2 geschikte toegangsmogelijkheden en openingen
aanwezig zijn om zaken aan te voeren met de door ons opgegeven afmetingen, zodanig dat de installatie kan worden
vervoerd met alle benodigde voertuigen naar de locatie waar
deze moet worden opgesteld, waarbij er zich geen obstakels
op de transportroute mogen bevinden;
3.1.3 alle aansluitpunten voor stroomtoevoer en signaaltransmissie aanwezig zijn op de afgesproken locatie in
overeenstemming met de overeengekomen specificaties;
3.1.4 de montagelocatie beschermd is tegen weersinvloeden
en schadelijke invloeden van dieren en beveiligd is tegen
onbevoegde toegang;
3.1.5 een elektriciteitsaansluiting van 230 V/400 V, 50 Hz,
conform de VDE-voorschriften aanwezig is op de montagelocatie en/of dat er een montageruimte aanwezig is met het
betreffende aangesloten wattage;
3.1.6 passende draagpunten aanwezig zijn op het gebouw en/
of de plafondconstructie om hijsinstallaties aan te brengen;
3.1.7 de interfaces voor verbinding met bestaande systemen, met inbegrip van isolatiekleppen, indien nodig, worden
geïmplementeerd.
3.2 Inbedrijfstelling, klantenservice en onderhoud
Voor zover de order inbedrijfstelling, klantenservicewerkzaamheden en/of onderhoud van de installatie of afzonderlijke onderdelen daarvan omvat, dient de koper er op

eigen kosten, en rekening houdend met de verplichting
tot het verlenen van medewerking zoals bedoeld in artikel
3.1, voor te zorgen dat er bij aanvang en tijdens die werkzaamheden voorts:
3.2.1 ruimte is om te bouwen, dat wil zeggen dat wij de
contractueel verplichte diensten kunnen uitvoeren zonder
gehinderd te worden door derden;
3.2.2 alle benodigde gebruiksmiddelen met de benodigde
volumesterkte en druk beschikbaar zijn en klaar zijn voor
gebruik;
3.2.3 de kwaliteit van het water (productwater, afvalwater)
dat door de installatie wordt geproduceerd acceptabel is bij
de desbetreffende volumestromen;
3.2.4 de luchtvolumestromen die nodig zijn voor de bediening van de installatie kunnen en mogen worden afgevoerd;
3.2.5 alle elektrische voltages die nodig zijn voor de bediening
van de installatie klaar zijn voor gebruik met het benodigde
aangesloten wattage;
3.2.6 in geval van zwembaden, het bassin gevuld is met
water;
3.2.7 alle signalen die nodig zijn voor de bediening van de
installatie tezamen met derden en/of afgesproken signalen
beschikbaar zijn voor gebruik;
3.2.8 geschikte klimaatcondities zijn op de montagelocatie
voor afzonderlijke onderdelen en/of bedieningsmiddelen.
3.3 Werkzaamheden in het buitenland
Voor zover de diensten in het buitenland moeten worden
uitgevoerd en onze technische medewerkers daartoe een
verblijfs- en/of werkvergunning nodig hebben, dient de
koper, onder voorbehoud van overeenstemming in een
bepaald geval, ons kosteloos de benodigde ondersteuning
te bieden in de contacten met de lokale autoriteiten bij de
aanvraag, uitbreiding of wijziging van de vergunning die
benodigd is voor de levering van de dienst.
4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, KNOWHOW
De koper erkent onze knowhow alsmede onze intellectuele eigendomsrechten. Voor zover niet anders is bepaald,
behouden wij ons de eigendoms- en auteursrechten
voor met betrekking tot illustraties, tekeningen en andere
documenten. Deze mogen niet ter inzage worden verstrekt
aan derden; dit geldt in het bijzonder voor vertrouwelijke
documenten. Voor zover niet uitdrukkelijke anders is
bepaald, bijvoorbeeld in de order, verlenen wij de koper
geen gebruiksrechten met betrekking tot de knowhow of
intellectuele eigendomsrechten die in verband met onze
diensten zijn ontstaan.
5. LEVERING, TERMIJNEN, OMVANG VAN DE DIENSTVERLENING, VERZUIM
5.1 Levering vindt plaats “Af fabriek” (INCOTERMS 2010).
De plaats van de prestatie is Höchstädt/Donau, Duitsland.
Op verzoek van de koper zullen de goederen op zijn kosten
naar een andere bestemming worden verzonden. Voor zover
niet anders is bepaald hebben wij het recht om zelf de wijze
van verzending te bepalen (in het bijzonder de vervoersmaatschappij, route, verpakking). Het risico gaat over op de
koper op het moment van aflevering aan de vervoerder of op
het moment van ophalen bij de fabriekslocatie, voor zover
de koper handelt in de uitoefening van een bedrijf. Indien
de koper een consument is, zijn op de risico-overgang de
desbetreffende wettelijke bepalingen van toepassing. N.B.:
Wij zijn vrijgesteld van de wettelijke expediteursverzekering.
5.2 Termijnen voor leveringen en diensten zijn vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk is bedongen dat deze bindend zijn.
5.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen als
gevolg van het feit dat wij niet tijdig de juiste leveringen
ontvangen van onze leverancier als wij die leverancier met
zorg hebben geselecteerd en tijdig een order bij hem hebben geplaatst zodat tijdige levering kon worden verwacht.
Hetzelfde geldt in geval van vertraging in de dienstverlening
als wij de onderaannemer met zorg hebben geselecteerd en
hem tijdig hebben ingeschakeld zodat tijdige dienstverlening
kon worden verwacht.
5.4 De nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen het voldoen aan termijnen, geldt onder het voorbehoud
dat er geen strijdige hinder wordt ondervonden op grond van
Nederlandse, Duitse, Amerikaanse of andere toepasselijke
nationale, Europese of internationale buitenlandse handelsregels, embargo's of andere sancties.
5.5 Onze goederen voldoen aan Duitse veiligheids- en
kwaliteitsrichtlijnen. Voor zover dat niet is bedongen in een
specifiek geval, wordt naleving van buitenlandse richtlijnen
niet gegarandeerd. De koper van de goederen verklaart
zelf te zullen informeren naar de regels op grond van het
recht die moeten worden nageleefd in verband met de
distributie en het gebruik van onze goederen in het land
van bestemming en zal die regels naleven. Als wij informatie
of medewerking van de koper nodig hebben in verband
met de uitvoer of invoer van de goederen in het land van
bestemming, verklaart de koper die op verzoek onverwijld
en op eigen kosten te zullen verstrekken.
5.6 Voor het nakomen van termijnen voor onze leveringen of
diensten is het noodzakelijk dat wij tijdig alle documenten en
medewerking ontvangen die door de koper moeten worden
verstrekt, en dat de afgesproken betalings- en andere
verplichtingen worden nagekomen. Als niet tijdig aan deze
voorwaarden wordt voldaan worden de termijnen voor de
leveringen of diensten in redelijkheid verlengd.
5.7 Als wij termijnen voor leveringen of diensten niet kunnen
nakomen zullen wij de koper daarvan onverwijld op de
hoogte stellen en tegelijkertijd de waarschijnlijke nieuwe
termijn of een nieuwe datum aangeven.
5.8 Rechten als gevolg van vertraging, levering of dienstverlening kunnen door de koper uitsluitend worden uitgeoefend
nadat hij zonder succes een ingebrekestelling heeft ge-

stuurd, stellende een redelijke termijn. Vier (4) weken wordt
geacht een redelijke termijn te zijn.
5.9 Deelleveringen en deeldiensten zijn toegestaan binnen
een reikwijdte die in redelijkheid kan worden verwacht en
die als zodanig kunnen worden verantwoord. Wij kunnen
deeldiensten leveren voor acceptatie (hierna: “deelacceptatie”). Dit kunnen zelfstandige fasen zijn bij de uitvoering
van contractueel overeengekomen diensten of zelfstandig
functionerende onderdelen.
5.10 Indien de koper de levering of dienst niet tijdig accepteert gelden de wettelijke bepalingen ten aanzien van
acceptatievertraging. In en dergelijk geval zal de koper de
daarmee gemoeide extra kosten (bijvoorbeeld voor een
tweede levering) dragen.
5.11 Regels met betrekking tot ruil van pallets indien de
koper handelt in de uitoefening van een bedrijf
5.11.1 Voor zover niet anders is bepaald worden voor de
verzending van de goederen door een vervoerder Euro Pool
statiegeldpallets gebruikt volgens de EURO-pallet exchange.
5.11.2 Koper is verplicht bij aflevering van de goederen op
pallets hetzelfde aantal ruilpallets van hetzelfde type en
dezelfde kwaliteit te retourneren. Op de ruilbaarheid is de
UIC-norm 435-4 van de Internationale Unie van Spoorwegen
van toepassing. De overhandigde pallets worden doelbewust
het eigendom van de koper.
5.11.3 Koper dient een ontvangstbewijs over te leggen voor het aantal en het type beladen pallets en de
voorbehouden met betrekking tot de kwaliteit schriftelijk
te noteren, hetzelfde aantal en type lege pallets in ruilbare
staat te verstrekken, een ontvangstbevestiging te verkrijgen
voor de levering en voorbehouden met betrekking tot de kwaliteit, alsmede, indien de pallets niet worden geruild, indien
niet hetzelfde type of dezelfde kwaliteit of een voldoende
aantal pallets worden verstrekt, of indien acceptatie wordt
geweigerd omdat de pallets niet ruilbaar zijn, dit te bevestigen.
5.11.4 Indien er geen ruil van pallets plaatsvindt, indien
niet hetzelfde type of dezelfde kwaliteit of een voldoende
aantal pallets worden verstrekt, of indien acceptatie wordt
geweigerd omdat de pallets niet ruilbaar zijn, zullen wij onze
pogingen om vervanging te verkrijgen voor ontbrekende of
niet-ruilbare pallets in rekening brengen.
6. PRIJZEN
6.1 Voor zover niet anders is overeengekomen gelden onze
prijzen voor levering af fabriek, inclusief verpakking en exclusief BTW. De BTW en andere kosten worden afzonderlijk
vermeld op de factuur.
6.2 Voor zover niet anders is overeengekomen vindt de
levering van onze diensten plaats van maandag tot en met
vrijdag tijdens onze normale werktijden (maximaal 8 uur per
dag) en worden de diensten in rekening gebracht op basis
van nacalculatie, tegen de desbetreffende uurtarieven zoals
die op dat moment bij ons gelden vermeerderd met de desbetreffende materiaalprijzen, en voor zover van toepassing
vermeerderd met reiskosten (daaronder in het bijzonder
begrepen doch niet beperkt tot reizen naar en van de locatie
en verblijf). Indien onze werknemers op verzoek van de
koper overuren maken, is de vergoeding voor die overurenvoor rekening van de koper. Hetzelfde geldt voor toeslagen
voor werken op zon- en feestdagen. Vergoedingen voor
overuren en werken op zon- en feestdagen worden in
rekening gebracht in overeenstemming met de daarvoor
geldende bepalingen in de CAO voor de Beierse metaalindustrie. Koper verklaart door onze werknemers opgestelde
tijdregistraties te zullen controleren en medeondertekenen.
Indien een vergoeding tegen een vaste prijs is overeengekomen mogen wij een redelijke aanbetaling verlangen voor
zelfstandige onderdelen van de dienst of na oplevering
van een projectfase (bijvoorbeeld bij aanvang van de overeenkomst, eerste deellevering, terbeschikkingstelling voor
acceptatie, acceptatie).
6.3 Kostenverhogingen die ontstaan als gevolg van wijzigingsverzoeken van de koper, in het bijzonder daarmee samenhangende vertragingen, zijn voor rekening van de koper.
6.4 Redelijke prijswijzigingen in overeenstemming met onze
prijslijst zijn voorbehouden indien levering in overeenstemming met de overeenkomst plaatsvindt meer dan vier (4)
maanden na totstandkoming van de overeenkomst en voor
zover de verhoging van de catalogusprijs het gevolg is van
een latere verhoging van de verwervingskosten (prijzen
van grondstoffen, hulp- of bedieningsmaterialen, zoals
materiaalprijsverhogingen, loonstijgingen volgens de CAO
of andere voorbereidende diensten die noodzakelijk zijn in
verband met het onderwerp van de overeenkomst) op basis
waarvan wij onze prijsopgave bij de totstandkoming van de
overeenkomst hebben gebaseerd.
7. BETALINGSVOORWAARDEN
7.1 De overeengekomen vergoeding wordt zonder aftrek
verschuldigd onmiddellijk na het leveren van de prestatie en
het uitbrengen van een factuur. Voor zover in een bepaald
geval een korting overeengekomen is, kan geen korting
in mindering worden gebracht op loon-, verpakkings- en
vrachtkosten.
7.2 In geval van verzuim door de koper wordt over het desbetreffende openstaande restbedrag een rente verschuldigd
van 5 procentpunten over het opeisbare bedrag en in geval
van rechtshandelingen waarbij geen consument betrokken
is tegen de basisrentevoet plus 9 procentpunten. In geval
van verzuim door een koper die handelt in de uitoefening van
een bedrijf hebben wij daarnaast het recht om een bedrag
van € 40,00 aan incassokosten in rekening te brengen.
De incassokosten worden verrekend met een eventuele
schadevergoeding die wij verschuldigd zijn voor zover die
schadevergoeding is gebaseerd op kosten van handhaving
van wettelijke rechten.
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7.3 Indien de koper ondanks een herinnering niet binnen de
termijn betaalt of indien de financiële omstandigheden van
de koper zodanig verslechteren dat er gerede twijfel bestaat
omtrent zijn vermogen tot betaling of zijn kredietwaardigheid,
kunnen wij verdere leveringen/diensten afhankelijk stellen
van het door de koper stellen van voldoende zekerheid.
Indien de koper daartoe niet in staat is, hebben wij het recht
de overeenkomst te ontbinden, indien van toepassing na het
stellen van een termijn.
7.4 Koper heeft uitsluitend het recht om tot verrekening
over te gaan en een retentierecht uit te oefenen op basis
van vorderingen die bij vonnis met kracht van gewijsde
zijn toegewezen of die onbetwist zijn. Dit geldt niet voor
de wederzijdse vorderingen die karakteristiek zijn voor de
uitwisseling van de kenmerkende prestatie en de tegenprestatie uit hoofde van de overeenkomst. Het retentierecht
is beperkt tot een tegenvordering die ontstaat uit dezelfde
contractuele relatie.

installaties die niet in Duitsland zijn opgesteld wordt de garantieservice uitgevoerd door de lokale door Grünbeck bevoegde klantenservice, voor zover van toepassing. Indien
er in een bepaald land geen klantenservice bestaat, eindigt
de klantenservice van Grünbeck bij de Duitse grens indien
de koper handelt in de uitoefening van een bedrijf. Alle
overige kosten in dit verband, met uitzondering van materialen, zijn voor rekening van de koper.

9. RETOURZENDINGEN
9.1 De retourzending van nieuwe goederen in de originele
verpakking is uitsluitend toegestaan na voorafgaande instemming en uitsluitend binnen twaalf (12) maanden na leverdatum. De vergoeding voor retourzending bedraagt 20 %
van de netto handelswaarde. Voor retourzendingen met
een netto handelswaarde van € 50,00 na aftrek van de vergoeding voor retourzending kan geen creditnota worden verstrekt. Eventueel noodzakelijke verwerkingskosten worden
afzonderlijk in rekening gebracht. De retourzending moet
kosteloos plaatsvinden naar het door ons opgegeven adres.
8. INFORMATIE, GARANTIE
8.1 De informatie in onze catalogi, brochures, typeover- 9.2 Een retourzending van goederen met een beperkte
zichten, gegevensbladen en andere reclamematerialen, houdbaarheidsdatum (bijv. chemicaliën) wordt niet door ons
in specificaties, specificatiebladen en andere technische geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor retourzending van goederen
leveringsvoorwaarden, in certificaten en andere formulieren die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de koper.
of documenten, vormen geen garanties die verder gaan dan 9.3 Na voorafgaande instemming kunnen gebrekkige goede normale garantie.
deren ook worden geretourneerd. Na een kostenopgave
8.2 In geval van betrouwbaarheidsgegevens (economische vindt reparatie plaats. Indien de koper niet binnen 8 weken
levensduur, stabiliteit op de langere termijn, etc.) zijn statis- op onze kostenopgave reageert, hebben wij het recht de
tisch vastgestelde gemiddelde waarden meegewogen. Deze gebrekkige goederen aan de koper te retourneren op diens
worden verstrekt naar beste weten en overtuiging, maar kun- kosten en om de door ons gemaakte kosten aan de koper
nen in sommige gevallen worden over- of onderschreden. in rekening te brengen.
8.3 Voor de rechten van de koper in geval van fysieke ge- 9.4 In het kader van de retourzending ontvangt de koper een
breken en gebrekkige titels (daaronder begrepen onjuiste en RMA-nummer dat op het moment van retourzending moet
onvoldoende levering alsmede onjuiste montage of gebrek- worden opgegeven.
kige montage-instructies) gelden de wettelijke bepalingen
voor zover hierna niet anders is bedongen. In het bijzonder 10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
geldt dat er geen sprake is van een gebrek voor zover wij 10.1 Voor zover niet anders is bepaald gelden de volgende
onze diensten hebben geleverd in overeenstemming met de uitsluitingen en beperkingen voor onze aansprakelijkheid,
door de koper gecontroleerde illustraties of door de koper ongeacht de rechtsgrond, met inachtneming van de overige
verstrekte gegevens.
wettelijke voorschriften voor vorderingen, welke ook gelden
8.4 Indien de koper handelt in de uitoefening van een bedrijf voor onze werknemers, hulppersonen en andere derden die wij
dient hij de levering of dienst onverwijld na ontvangst te inschakelen in de nakoming van de overeenkomst.
(laten) inspecteren op juistheid en volledigheid van de 10.2 De volgende beperkingen van aansprakelijkheid gelden
levering of dienst en op zichtbare gebreken.
echter niet voor zover wij een gebrek bedrieglijk hebben
8.5 Indien de koper handelt in de uitoefening van een bedrijf verzwegen, een garantie hebben verleend in verband met de
verliest hij het recht om naar een gebrek te verwijzen indien kwaliteit van de handelswaar, de koper vorderingen heeft op
hij ons daarvan niet op de hoogte stelt binnen zeven (7) grond van de Wet productaansprakelijkheid, of persoonlijk
kalenderdagen na de datum waarop hij dat gebrek heeft of letsel of schade aan de gezondheid is toegebracht.
zou moeten hebben vastgesteld, onder exacte specificatie 10.3 Wij zijn aansprakelijk voor schade voor zover wij
van de wijze waarop niet aan de overeenkomst is voldaan. verantwoordelijk zijn voor opzet of grove schuld. In geval van
Om aan de gestelde termijn te voldoen, volstaat het om de enkelvoudige nalatigheid zijn wij uitsluitend aansprakelijk
kennisgeving tijdig te verzenden.
voor schade als gevolg van aantasting van het leven, het
8.6 Indien de koper bezwaar maakt tegen een gebrek dient lichaam of de gezondheid en voor schade als gevolg van
hij ons de vermeende gebrekkige onderdelen of apparaten schending van een wezenlijke contractuele verplichting
te verstrekken om ons in staat te stellen die onderdelen op (een verplichting waarvoor geldt dat de juiste nakoming
zijn terrein tijdens normale werktijden te onderzoeken en ons van de overeenkomst afhankelijk is van de nakoming van
de nodige tijd en gelegenheid te geven om een vervangende die verplichting en van de nakoming waarvan de wederpartij
prestatie te leveren.
als regel uitgaat en uit mag gaan). In geval van schending
8.7 Indien de levering of werkzaamheden gebreken vertoont, van wezenlijke contractuele verplichtingen geldt, in geval
kunnen wij in eerste instantie naar eigen keuze besluiten om van enkelvoudige nalatigheid, dat onze aansprakelijkheid
een vervangende prestatie te leveren door het gebrek weg beperkt is tot vergoeding van de voorzienbare schade die
te nemen (verbetering) dan wel door levering van een zaak gewoonlijk zal ontstaan.
die vrij is van gebreken (vervanging). Afhankelijk van de 10.4 Indien de koper handelt in de uitoefening van een
situatie hebben wij het recht om ten minste drie (3) pogingen bedrijf zijn wij aansprakelijk - behoudens in geval van aantot verbetering te doen.
sprakelijkheid voor opzettelijk handelen - voor alle schade
8.8 Indien alleen één afzonderlijk onderdeel van de in- die niet voortvloeit uit aantasting van het leven, het lichaam
stallatie moet worden geruild kunnen wij verlangen dat de of de gezondheid of uit de wettelijke productaansprakekoper dat onderdeel van de installatie dat aan hem wordt lijkheid, en dan uitsluitend tot een maximumbedrag van
verstrekt zelf vervangt indien de kosten van het sturen van € 250.000,00 per kalenderjaar. Indien onze verzekeraar
de technisch medewerkers buitenproportioneel hoog zijn.
meer uitbetaalt voor de door de koper gestelde vorderingen
8.9 De garantieperiode bedraagt
dan dit maximumbedrag, vormt dat hogere bedrag het
8.9.1 twee jaar indien de koper een consument is;
maximumbedrag.
8.9.2 één jaar wanneer de koper handelt in de uitoefening 10.5 De koper mag de overeenkomst uitsluitend ontbinden
van een bedrijf;
of beëindigen als gevolg van schending van een verplichting
8.9.3 twee jaar bij alle DVGW-gecertificeerde apparaten. die geen gebrek vormt indien wij verantwoordelijk zijn voor
Aan alle verplichtingen van deze overeenkomst moet zijn de schending van die verplichting. Overige rechten van de
voldaan, met name het navolgen van de geldige bedienings- koper tot beëindiging zijn uitgesloten.
handleiding alsmede de correcte montage, inbedrijfstelling
onderhoud;
11. OVERMACHT
8.9.4 één jaar in geval van gebruikte goederen (voor con- 11.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor overmachtssituaties die
sument en bedrijf).
de uitvoering van onze contractuele diensten aanzienlijk
8.10 Voor zover niet anders is bepaald in dit artikel 8 dekt de bemoeilijken of die de juiste nakoming van de overeenkomst
garantie geen slijtage van onderdelen, zoals afdichtingen, tijdelijk verhinderen of onmogelijk maken. Onder overmacht
ionenwisselaarhars, membranen, etc. en schade als gevolg wordt verstaan alle omstandigheden die niet door ons en de
van een te hoog elektrisch voltage, vorst of onjuist(e) behan- koper kunnen worden voorzien of beïnvloed en die ontstaan
deling, bediening en onderhoud, in het bijzonder in afwijking na de totstandkoming van de overeenkomst, daaronder
van de bedieningshandleiding. Onze aansprakelijkheid begrepen doch niet beperkt tot natuurrampen, blokkades,
is ook uitgesloten voor schade die is ontstaan als gevolg oorlog en andere militaire conflicten, mobilisatie, staking
van het gebruik van ongeschikte doseeroplossingen en of uitsluiting.
chemicaliën. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om 11.2 Voor zover wij verhinderd zijn in de nakoming van de
te controleren dat er uitsluitend geschikte doseeroplossingen contractueel overeengekomen verplichtingen als gevolg
en chemicaliën worden gebruikt.
van overmacht wordt dit niet geacht een tekortkoming
8.11 Diensten die niet bedoeld zijn voor het wegnemen van in de nakoming in te houden en worden de contractueel
gebreken in verband met de garantie worden afzonderlijk aan overeengekomen deadlines in redelijkheid verlengd in overeenstemming met de duur van de verhindering. Hetzelfde
Koper in rekening gebracht.
8.12 Als wij zonder succes een vervangende prestatie geldt voor zover diensten worden geleverd door derden en
hebben geleverd, in verband met het wegnemen van een dezen hun prestaties jegens ons met vertraging leveren
gebrek, behoudt de koper het recht om naar eigen keuze de als gevolg van overmacht. Indien de overmachtssituaties
overeenkomst te ontbinden of de overeengekomen vergoe- of de omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de
ding te verlagen. Dit laat onverlet het recht op vervangende wederpartij liggen meer dan twee (2) maanden voortduurt,
zullen de partijen bij de overeenkomst binnen één (1) week
schadevergoeding.
8.13 De plaats van nakoming voor de vervangende prestatie afspraken maken over de voortzetting van de overeenkomst.
is in geval van ondernemingen de plaats van vestiging van
Grünbeck, tenzij de gebrekkige producten of onderdelen 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
daarvan niet kunnen worden gedemonteerd. In dat geval 12.1 Totdat alle vorderingen zijn voldaan (met inbegrip van alle
is de plaats van nakoming voor de vervangende prestatie vorderingen wegens openstaande saldi in rekening-courant)
gelijk aan de overeengekomen plaats van levering voor de waarop wij jegens de koper op welke rechtsgrond dan ook
gewraakte producten/installaties.
nu of in de toekomst aanspraak kunnen maken, blijft de
8.14 In geval van schending van garantie met betrekking tot eigendom van de goederen bij ons berusten.
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12.2 De goederen die onder het eigendomsvoorbehoud
vallen mogen niet worden verpand aan derden of overgedragen bij wijze van cessie totdat volledige betaling van de
zekergestelde vorderingen heeft plaatsgevonden. Koper
dient ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen
indien en voor zover derden beslag leggen op de aan ons
toebehorende goederen. In geval van beslag door derden
op de goederen die onder een eigendomsvoorbehoud vallen
dient de koper te verwijzen naar onze eigendom en ons
onverwijld op de hoogte te stellen.
12.3 De koper mag de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen wederverkopen en/of verwerken in het
kader van de normale bedrijfsvoering. In dat geval gelden
aanvullend de volgende bepalingen:
12.3.1 Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot de verwerking van producten die zijn ontstaan door middel van de
verwerking, menging of combinatie van onze goederen voor
hun volledige waarde; wij worden geacht de fabrikant te zijn.
Indien in geval van verwerking, menging of combinatie met
de goederen van derden hun eigendomsrecht van kracht
blijft, zullen wij mede-eigendom verwerven naar evenredigheid van de factuurwaarde van de verwerkte, gemengde of
gecombineerde goederen. Voor het overige geldt hetzelfde
voor het aldus ontstane product als voor de goederen die
zijn geleverd onder een eigendomsvoorbehoud.
12.3.2 De vorderingen jegens derden als gevolg van de
wederverkoop van de goederen of het ontstane product
worden daarbij door de koper bij wijze van zekerheid aan
ons gecedeerd, volledig dan wel tot het bedrag van een
eventuele mede-eigendom in overeenstemming met het
hiervoor in artikel 12.3.1 bepaalde. Wij aanvaarden deze
overdracht. De in artikel 12.2 bedoelde verplichtingen van
de koper gelden ook met betrekking tot de overgedragen
vorderingen.
12.3.3 De koper blijft gerechtigd om naast ons de vordering
te innen. Wij verklaren de vordering niet te zullen innen zo
lang de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons nakomt
en niet in betalingsverzuim raakt, er geen verzoek wordt
ingediend voor de opening van een insolventieprocedure,
en er geen sprake is van enig ander gebrek in zijn vermogen
tot betaling. Indien dit echter wel het geval is, kunnen wij
de koper verzoeken de overgedragen vorderingen en de
bijbehorende schuldenaren bekend te maken, alle informatie
te verstrekken die noodzakelijk is voor de incasso, de
bijbehorende documenten te leveren en de schuldenaren
(derden) van de overdracht op de hoogte te stellen.
12.3.4 Indien de opbrengstwaarde van de zekerheid onze
vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, zullen wij op
verzoek van de koper zekerheid naar onze keuze vrijgeven.
13. GEHEIMHOUDING
Elk der partijen bij de overeenkomst dient de informatie die
van de andere partij wordt ontvangen geheim te houden.
Dit geldt ook na afronding van de levering of diensten.
Deze verplichting geldt niet voor informatie (i) die reeds
rechtmatig bekend was aan de ontvangende partij op het
moment van ontvangst, zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is geschonden of (iii) op een later tijdstip
rechtmatig bekend wordt zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting wordt geschonden of (iii) die algemeen
bekend is of wordt zonder dat er sprake is van schending
van de overeenkomst door een der partijen. Hetzelfde geldt
voor informatie die wordt ontwikkeld door een der partijen bij
de overeenkomst zonder gebruikmaking van de informatie
die is ontvangen in het kader van de levering of diensten.
Elk der partijen behoudt zich de eigendom voor, alsmede
alle rechten, met betrekking tot de verstrekte documenten
of gegevensdragers. Het is uitsluitend toegestaan om die
documenten te kopiëren of door te geven met toestemming
van de verstrekkende partij bij de overeenkomst.
14.	TOEPASSELIJK RECHT, RELATIEVE BEVOEGHEID,
VRIJWARINGSCLAUSULE
14.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing,
met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken.
14.2 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd in
verband met alle geschillen die zich direct dan wel indirect
mochten voordoen in verband met de contractuele relatie.
Wij hebben echter het recht om vorderingen jegens de
koper in te stellen in de plaats waar de koper gevestigd is.
14.3 Voor zover individuele bepalingen van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, laat
dit de geldigheid van de overige contractuele bepalingen
onverlet. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling
zullen partijen een geldige bepaling overeenkomen die de
commerciële bedoeling daarvan zo veel mogelijk benadert
voor zover een aanvullende uitleg van de overeenkomst
niet vóórgaat of onmogelijk is. Hetzelfde geldt voor zover
de overeenkomst een hiaat bevat dat beide partijen bij de
overeenkomst niet hebben bedoeld.
15. GESCHILLENBESLECHTING
De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) beschikbaar via http://ec.
europa.eu/consumers/odr/. Wij doen altijd ons best
om geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst
onderling op te lossen. Wij zijn echter niet verplicht
om aan een procedure tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voortvloeiend uit de Richtlijn Buitengerechtelijke Geschillenbeslechting Consumenten, deel te
nemen en kunnen de koper daarom ook geen deelname aan een dergelijke procedure bieden. Bij mogelijke
vragen of problemen kan de koper contact opnemen via
info@gruenbeck.de.
Stand: 02/2017
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