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OMGEKEERDE OSMOSE VOOR 
DOORSCHUIFMACHINES:  
OSMOTRON® QUADRO

In gewoon leidingwater zijn allerlei stoffen opgelost zoals opgeloste zouten en 
mineralen. Deze mineralen worden omgezet in aanslag en worden als vlekken en 
strepen zichtbaar op bestek, glas- en servieswerk na het reinigen ervan. Het is 
daarom noodzakelijk om de aanwezige vervuilingen uit het water te verwijderen, 
hetgeen mogelijk is door plaatsing van een omgekeerde osmose-installatie. 

In ons breed assortiment van omgekeerde osmose-installaties is de OSMOTRON® 
QUADRO specifiek ontwikkeld voor toepassing op doorschuifvaatspoelmachines. 
De OSMOTRON® QUADRO is een zeer compacte installatie en beschikt over 
uitgebreide besturingsmogelijkheden en functieweergave op LCD-display voor 
zorgeloze werking en bediening.

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


Lubron Belgium, Rijksweg 53, B-2870 Puurs, T + 32 38 771 519

WWW.LUBRON.BE

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

26052016

DE OMGEKEERDE OSMOSE SERIE OSMOTRON® QUADRO  

Door het toepassen van de OSMOTRON® QUADRO zal u een glanzend, sprankelend en direct klaar-voor-
gebruik glas-, bestek- en servieswerk krijgen. Het tijdrovende en vervelende poleerwerk behoort hiermee 
tot het verleden, evenals onnodige breuk en beschadigingen van uw kostbare glas- en servieswerk.

Uw kostenreductie kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar! Wij rekenen het u graag voor!

BOVENAANZICHT OSMOTRON® QUADRO

VOORDELEN VAN DE OMGEKEERDE OSMOSE SERIE OSMOTRON® QUADRO  

 6 Compact stand-alone apparaat (geen extern start-stop signaal).
 6 Geen ontharder noodzakelijk.
 6 Eenvoudige montage middels complete aansluitset inclusief bypass.
 6 Constante permeaatdruk.
 6 Intervalspoeling voor verlenging levensduur membranen.
 6 Via LCD-display actuele functieweergave (o.a. waterkwaliteitsbewaking).
 6 Snellere verwerkingstijd (forse besparing op arbeidsuren).
 6 Optimale hygiëne.
 6 Bij uitstek geschikt voor doorschuifmachines, dankzij ingebouwde buffer.

Type Maximale capaciteit in l/h* 
(T=15 0C)

Min. benodigde water-
toevoer in l/h

Afmetingen 
b x d x h in mm (incl. overloop)

OSMOTRON® QUADRO 160 230 360 x 690 x 800

  * ontzoutingspercentage: circa 98%.

Waterzijdige aansluitingen Watertemperatuur Benodigde waterdruk Elektrische aansluitingen

Watertoevoer                ¾”

Rioolaansluiting            ¾”

Permeaataansluiting     ¾”   

5 – 25 oC
Minimaal: 2,0 bar

Maximaal: 4,0 bar
230 V, 50 Hz

Membraan

Schakelkast

Permeaatpomp

Hoge druk pomp

Manometer
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