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Grünbeck Forum
bij het hoofdkantoor in Höchstädt, Duitsland

Grünbeck Waterbehandeling –  
70 jaar ervaring
Grünbeck Waterbehandeling is al 70 jaar een van de meest gerenommeerde bedrijven voor waterbehandeling voor particulieren, 
utiliteit, bedrijven en industrie in Europa. Overal ter wereld vertrouwen onze klanten op onze expertise voor de beste water- 
kwaliteit. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in de Beierse stad Höchstädt, ongeveer 100 km ten westen van München,  
waar alle producten van Grünbeck geproduceerd worden door middel van uitstekend Duits vakmanschap met hoge kwaliteits- 
normen. We hebben veel verkoop- en servicelocaties in Europa en daardoor zijn we dus niet alleen altijd in de buurt van onze klanten,  
maar kunnen we ook altijd snel van dienst zijn.

Grünbeck biedt het gehele spectrum aan waterbehandeling voor drinkwaterinstallaties en industriële toepassingen. Ons product- 
assortiment omvat producten voor filtratie, ontharding en corrosiebescherming tot aan desinfectie en het genereren van zuiver 
water. Bovendien biedt Grünbeck ook de perfecte oplossing voor de behandeling van verwarmingswater.

Bereikbaarheid
Maandag tot vrijdag 
8:00 - 17:00 uur

Grünbeck Belgium BVBA
Hoogmolenstraat 13 bus 4
8790 Waregem
Belgium

  +32 56 940449

info@gruenbeck.be
www.gruenbeck.be

Bereikbaarheid
Maandag tot vrijdag 
8:00 - 17:00 uur 

Verkoop en Service
  +31 54 182 0903
  +31 54 182 0904

Grünbeck  
Waterbehandeling B.V.
Retentieweg 44
7572 PH Oldenzaal
Netherlands
 

  +31 54 182 0903
  +31 54 182 0904

 
www.gruenbeck.nl
info@gruenbeck.nl

Uitbreiding catalogus 2021 | Huistechniek · Editie 1.0
Geldig vanaf 1 januari 2021. Alle vorige catalogi zijn niet meer geldig. Levering in België enkel via de professionele installateur. 
Voor het andere leveringsprogramma zijn er aparte catalogi. 
Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn van kracht. De beschrijvingen en illustraties in deze catalogus dienen 
alleen als voorbeeld en zijn niet bindend. Illustraties kunnen ook opties tonen die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting. 
Grünbeck behoudt zich het recht voor om goederen te wijzigen en van de beschrijving, ook in technisch opzicht, af te wijken voor 
zover dit voor de koper redelijk is en de waarde van de goederen daardoor niet vermindert.

Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
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Fijnfilters,
Terugspoelfilter

 Filterserie BOXER X

NIEUW

Fijnfilter BOXER KDX 2" 1 Terugspoelfilter BOXER RDX 2" 1

Fijn- en terugspoelfilter BOXER X 1½" en 2" 
Gebruik binnen nijverheid en industrie evenals in groot onroerend goed ter bescherming van de drinkwaterinstallatie volgens 
DIN EN 806-2.
Beschikbaar in de varianten fijnfilter KX en terugspoelfilter RX. Optioneel verkrijgbaar met drukregelaar in de varianten KDX en RDX 
voor een traploze instelling van de max. toegestane bedrijfsdruk (DIN EN 806-2). Reduceert drukschokken en stroomgeluiden. 
Voorgemonteerde, draaibare aansluitflens van kunststof incl. watermeter-schroefkoppelingen voor een snelle en gemakkelijke montage 
van de buisleiding in een willekeurige stroomrichting. Fixeerbaar d.m.v. voorgemonteerde vastzetschroeven. 
Inclusief manometer om eenvoudig de bedrijfsdruk te kunnen aflezen. De geïntegreerde 12-delige datumweergave herinnert aan de  
volgende onderhoudsafspraak voor het terugspoelen/het vervangen van de filterkaars volgens DIN EN 806-5.

Fijnfilter KX/KDX
Fijnfilter KX/KDX met vervangbare filterkaars in de standaarduitvoering 100 µm. Speciale maaswijdten 50 μm en 5 μm voor nijverheid 
en industrie aftersales mogelijk. Transparant blauwe filterklok handmatig schroefbaar.

Terugspoelfilter RX/RDX
Terugspoelfilter RX/RDX met filterelement van roestvrij staal in 100 µm. Geoptimaliseerde terugspoeltechnologie met impeller voor een 
effectieve filterreiniging. Ergonomische handgreep om eenvoudig een terugspoeling in werking te stellen. Flexibele kanaalafvoer DN 50 
volgens DIN EN 1717 voor precies passende dichtheid met geïntegreerde vrije uitloop. 

Fijnfilter KX/KDX Terugspoelfilter RX/RDX
Aansluitmaat [R] 1½″ 2″ 1½″ 2″
Doorstroomcapaciteit BOXER KX/RX  
zonder drukregelaar,   ∆p = 0,2 bar [m³ / h] 

∆p = 0,5 bar [m³ / h]
10,6
17,0

12,0 
19,2

8,6 
13,3

9,2
14,6

Doorstroomcapaciteit BOXER KDX/RDX 
met drukregelaar, volgens DIN EN 1567 [m³/h] 9,1 14,0 9,1 14,0
Inbouwlengte  zonder schroefverbindingen [mm] 

met schroefverbindingen [mm]
160
283

160
277

160
283

160
277

Inbouwhoogte BOXER2 [mm] 509 509 488 488
Uitbouwhoogte filterkaarsen [mm] > 390 > 390 – –
Bestelnr. BOXER X zonder drukregelaar 101845000000 101885000000 101540000000 101545000000
Prijs EURO (RG-A) 500,00 600,00 730,00 830,00
Bestelnr. BOXER X met drukregelaar 101890000000 101895000000 101580000000 101585000000
Prijs EURO (RG-A) 650,00 750,00 880,00 980,00

Toebehoren 
• Rioolaansluiting DN 50 met sifon volgens DIN EN 1717 voor BOXER RX/RDX (zie catalogus huistechniek 2020, pag. 39)
• Reserve-filterkaarsen voor BOXER KX/KDX (zie catalogus huistechniek 2020, pag. 20)
• Adaptersets voor vervanging met bestaand filter (zie catalogus huistechniek 2020, pag. 19) 

1 Aangemeld voor DVGW-certificering 
2 Inbouwhoogte BOXER RX/RDX incl. aflooptrechter DN 50
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  Ontharding dubbele installaties

Onthardingsinstallatie softliQ:MD12i

Onthardingsinstallatie softliQ:MD12i
Volledig onthard water < 0,1 °dH voor nijverheid en industrie
Compacte dubbele onthardingsinstallatie met twee aparte stuurkoppen in wisselbedrijf en volledige zouttoediening voor constant 
zacht water < 0,1 °dH. Een volledige regeneratie vindt plaats zodra de wisselaar die in bedrijf is, uitgeput is. De tweede wisselaar 
zorgt ervoor dat het bedrijf correct wordt voortgezet. De onthardingsinstallatie softliQ:MD12i werkt met een constant capaciteitsgetal. 
De nominale doorstroming (1,2 m³/h tot 15 °dH ruwwaterhardheid) mag in geen geval worden overschreden. Gebruik uitsluitend 
binnen nijverheid en industrie. Waterbehoefte voor bijv. omkeerosmose-installaties, klimaatregelinstallaties, verwarmingssystemen, 
laboratoria, gastronomie en nog veel meer. 
Dankzij de intelligente besturing en het 4,3″ grote touchdisplay kan de installatie eenvoudig en intuïtief in bedrijf worden gesteld en 
bediend. De verwijderbare zouttank vereenvoudigt het hygiënisch schone onderhoud. Via LAN en W-LAN kan de installatie gemakkelijk 
met de app Grünbeck myProduct worden verbonden. 
Daarnaast beschikt de installatie over een deksel met Soft-Close-functie, een watertester om de hardheid te bepalen, een audio-
signaal en flexibele aansluitslangen. Het aansluitblok R 1″ met watermeter-schroefkoppelingen heeft een inbouwlengte van 190 mm 
zonder schroefverbinding en 271 mm met schroefverbinding. Daarin zijn geïntegreerd: terugslagklep, twee afsluiters, twee monster- 
kranen voor onbehandeld en behandeld water alsmede een doseerpunt voor de optionele aansluiting van doseerinstallaties.

Verdere uitrustingskenmerken van de softliQ:MD12i zijn: 
• Desinfectie-installatie
• Programmeerbare uitgang, bijv. als aansluiting voor de regeneratiewaterpomp of regeneratiemelding aan verdere installaties
• Verlichte led-ring als optisch signaal en binnenverlichting van de zouttank
• Zoutvoorraadindicator voor de continue bewaking en vroegtijdige melding
• Watersensor voor de detectie van ongecontroleerde waterlekkage
• 2 x iQ-Comfort-aansluitingen voor de eenvoudige verbinding van Grünbeck-apparaten (bijv. exaliQ:KC6e/SC6e)
• Storingsmeldingscontact (verzamelstoring)
• Rioolaansluiting DN 50 met sifon volgens DIN EN 1717 bij levering inbegrepen

Onthardingsinstallatie softliQ:MD12i 
Nominale doorstroming (0 °dH, 0 °f, 0 mol/m³) [m³ / h] 1,2
Drukverlies bij nominale doorstroming [bar] 0,5
Nominale capaciteit (wisselaar in wisselbedrijf) [m³ x °dH | mol] 2 x 15 | 2 x 2,7 
Regenereerzoutvoorraad [kg] 95
Palletbestelhoeveelheid 800 x 1200 mm [stuks] 2
Grootte van het aansluitblok [″] 1
Bestelnr. 187 140
Prijs EURO (RG-B) 3.800,00

Toebehoren  
• Extra uitgang zacht water, extra mengklep, regeneratiewaterpomp en nog veel meer (zie catalogus huistechniek 2020, pag. 39) 
• Doseerinstallaties exaliQ:KC6-e/SC6-e (zie catalogus huistechniek 2020, pag. 29)

Uw voordeel: Garantie-
verlenging met 12 maanden  
bij productregistratie

Technische gegevens 
• Afmetingen (B x H x D)  

525 x 912 x 580 mm
• Water-/omgevingstemperatuur max. 

30/40 °C
• Netaansluiting 100-250 V, 50 / 60 Hz
• Nominale druk PN 10
• Bedrijfsdruk min. 2,0 bar / max. 8,0 bar

NIEUW
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Verwarmingswater
Condensaat-neutralisatie

NIEUW

desaliQ inline-regelmodule desaliQ basis-vulmodule

 Verwarmingswater

Tool voor verwarmingswaterbehandeling – desaliQ inline-regelmodule
voor het vullen van nieuwe installaties en voor de sanering en deelstroom-ontzilting resp. deelstroom-ontharding van bestaande 
installaties als draagbare, aansluitklare tool ontworpen, bestaande uit: 
• Circulatiepomp met hoog circulatievermogen incl. terugslagklep
• Twee geleidbaarheidssensoren, voor het meten van zuiver water en verwarmingswater en flowsensor 
• Intelligente besturing ter controle en bewaking van de behandelingsprogramma's  

Met desaliQ inline-regelmodule kunnen gesloten verwarmings- en koelcircuits met een watertemperatuur tot 80°C tijdens het volle 
bedrijf worden behandeld. Het hoofdbestanddeel van de desaliQ inline-regelmodule is de intelligente besturing die het voor de vakman 
mogelijk maakt om in verschillende modi het benodigde soort behandeling gemakkelijk en intuïtief te selecteren. Op een groot kleuren- 
display worden alle belangrijke parameters en waarden overzichtelijk weergegeven. Met de robuuste bedieningstoetsen op de  
besturing voldoet het apparaat aan alle eisen voor een betrouwbaar gebruik op de bouwplaats.

Tool voor eerste vulling – desaliQ basis-vulmodule
voor het automatisch vullen van verwarmings- en koelsystemen met volledig ontzilt water, bestaande uit:
• Magneetklep voor het uitschakelen van de waterstroom aan het einde van de capaciteit van de aangesloten behandelingspatroon
• Flowsensor en geleidbaarheidssensor
• Intelligente besturing ter controle en bewaking van de eerste vulling  

De desaliQ inline-regelmodule toont zijn volle sterkte bij het vullen van de installatie met volledig ontzilt water. Desalniettemin kunnen 
met de veelzijdige tool ook systemen met onthard water worden gevuld. Met het in de besturing opgeslagen programma wordt ook 
hierbij de capaciteit van de patroon bewaakt.

desaliQ Inline-regelmodule Basis-vulmodule 
Nominale aansluitbreedte ¾" ¾″ 
Netaansluiting [V] 230 230
Nominale druk [PN] 6 6
Nominale doorstroming [m³/h] 0,9 1,3
Gewicht [kg] 9,3 5,4
Watertemperatuur max. [°C] 80 35
Bestelnr. 707000030000 707000050000
Prijs EURO (RG-B) 3.200,00 1.500,00
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 Verwarmingswater

NIEUW

Mengbedpatroon desaliQ:MB9 desaliQ harszak

Mengbedpatroon desaliQ
warmwaterbestendige desaliQ:MB9 voor het opnieuw vullen, bijvullen en behandelen van kringloopwater tijdens het bedrijf. 
Mengbed-ionenwisselaarsysteem voor volledige ontzilting van water met drinkwaterkwaliteit of restontzilting van gedeeltelijk ontzilt 
water. Bijzonder geschikt voor de eerste vulling of navulling van verwarmingsinstallaties en voor de volledige ontziliting van het 
verwarmingscircuit tijdens verwarming. Daardoor is de desaliQ:MB9 ook geschikt voor de sanering van verwarmingscircuits in 
combinatie met de desaliQ inline-regelmodule. De patroon is geschikt voor gebruik met de desaliQ harszak voor het eenvoudig 
en snel vervangen van het hars op de gebruiksplaats. Patroon van kunststof met gering eigengewicht, draaggrepen en eenvoudige 
cliQ-sluiting. Verder zijn een debietconstanthouder en een geleidbaarheidsmeter in de uitgang gemonteerd.

desaliQ inline-filtermodule 
warmwaterbestendige filtermodule voor de sanering van verwarmings- en koelcircuits in het lopende bedrijf. 
De desaliQ inline-filtermodule filtert met in totaal zes filterkaarsen met een maasgrootte van 5 µm efficiënt verontreinigingen uit het 
water. De geïntegreerde krachtige magneet zorgt er bovendien voor dat metalen en magnetische vuildeeltjes betrouwbaar uit het 
water worden verwijderd. Na de behandeling kan de magneetafscheider gemakkelijk en snel worden gereinigd, zodat de filtermodule 
binnen de kortste keren weer kan worden gebruikt. De filtermodule wordt in combinatie met de beproefde desaliQ harszak in de 
mengbedpatroon desaliQ:MB9 gebruikt, waardoor een gelijktijdige filtratie en volledige ontzilting van het kringloopwater mogelijk is.

desaliQ:1 MB9
Nominale aansluitbreedte ¾"
Harszak van 6 liter 2
Capaciteit < 10 [μS/cm x m³] 320
Capaciteit < 50 [μS/cm x m³] 510
Nominale doorstroming [m³/h] 0,9
Verzendgewicht [kg] 17
Watertemperatuur max. [°C]: 65
Bestelnr. 707 455
Prijs EURO (RG-A) 1.350,00

1  desaliQ slangenset (bestelnr. 707 850) voor aansluiting op de behandelingsgroep resp. het vultraject in combinatie met desaliQ aansluitadapter.

Toebehoren Bestelnr. Prijs EURO RG-
desaliQ harszak (2 stuks à 6 liter) 707 435 185,00 A
desaliQ inline-filtermodule 707000010000 380,00 B
desaliQ inline-reserve-filterkaarsen (6 stuks) 707000020000 105,00 B

desaliQ inline-filtermodule
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  Vestigingen en agentschappen

Grünbeck  
Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Str. 1
89420 Hoechstaedt 
GERMANY

Directeur  
Dr. Günter Stoll

Medewerkers 
Circa 660

Verkoop
Vestigingen en agentschappen in Duits-
land, agentschappen in alle EU-lidstaten 
alsmede partnerfirma’s wereldwijd

Certificeringen
DIN EN ISO 9001, ISO 14001, SCCP door  
TÜV Management Service, OHRIS

Productcertificeringen
DVGW, SVGW, ACS, EAC

Goedkeuringen
voor lastechniek, lasbedrijf conform DIN EN ISO 3834-3. 
Fabricage van drukapparatuur conform richtlijn druk- 
apparatuur 97/23/EG conform AD 2000-informatieblad  
HP0 en DIN EN 13480. Fabrikant van staalconstructies  
conform DIN EN 1090

Bedrijfsprofiel

UW 

 WATER-
EXPERT
TER PLAATSE
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Grünbeck Waterbehandeling B.V. 
Retentieweg 44 
7572 PH Oldenzaal 
NETHERLANDS

 +31 541 820903 

info@gruenbeck.nl
www.gruenbeck.nl

TÜV SÜD-zertifiziertes Unternehmen 
nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 
14001 und SCCP

www.tuev-sued.de/ms-zert

TÜV SÜD-gecertificeerd bedrijf  
volgens DIN EN ISO 9001, DIN  
EN ISO 14001 en SCCP

www.tuev-sued.de/ms-zert

Grünbeck Belgium BVBA
Hoogmolenstraat 13 bus 4
8790 Waregem
BELGIUM

 +32 56 940449 

info@gruenbeck.be
www.gruenbeck.be

Meer informatie op
www.gruenbeck.com
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