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OMGEKEERDE OSMOSE    
INSTALLATIE: LK 160

Ter uitbreiding op onze omgekeerde osmose installatie LK 120, heeft Lubron 
speciaal voor de horeca de LK 160 ontwikkeld. Deze omgekeerde osmose 
installatie is de grotere versie van de LK 120, maar nog steeds één van de kleinste 
installaties in ons assortiment. Deze compacte installatie, welke is voorzien van 
een ingebouwd drukvat waar 10 liter water in zit, is speciaal ontwikkeld om een 
vaatwasmachine (voorlader of doorschuiver) tijdens de naspoelcyclus te voorzien 
van geheel zuiver water.

Het resultaat is een uitzonderlijke waterkwaliteit. Deze kwaliteit is dusdanig goed 
dat een vlekvrij resultaat van glaswerk en vaat gerealiseerd kan worden, mits 
natuurlijk ook de vaatwas- en zeepdoseerinstellingen correct zijn. Poleren wordt in 
dat geval zelfs overbodig, waardoor fors bespaard kan worden op arbeidskosten.

Door de compacte bouw, het zeer geluidsarme systeem en de beschermende kap 
is dit apparaat ideaal voor opstelling in een beschermde omgeving, zoals in de 
keuken of werkruimte. 

http://www.lubron.euDe koelwaterset DSA 485 is een plug-en-playcombinatie voor optimalisatie van de waterbehandeling bij een koelsysteem. Deze set is overzichtelijk gemonteerd op een RVS-frame en regelt de waterbehandeling. Het hart van deze regelaar is een PLC-besturing, die op basis van een hoeveelheid suppletiewa¬ter zowel een proportionele dosering van conditioneringsproducten als een proportionele spui geheel automatisch kan realiseren. Daarnaast is het mogelijk om met een geleidbaarheidsmeter de maximale indikking van het koelwater continu op kwaliteit te bewaken en/of deze kwaliteit te spuien.Tenslotte maken de externe niveaumeters het bijhouden van uw productverbruik zeer gemakkelijk.  WERKING Door middel van een pulssignaal van een watermeter in de suppletieleiding wordt de regelaar geïnformeerd over het volume aan ingekomen suppletiewater. Via een menugestuurde invoer, zichtbaar op een LCD-display, kunnen de gewenste dosering, het spuipercentage en de maximale geleidbaarheid vrij worden geprogrammeerd. Op basis van de gemaakte instellingen zal de regelaar de aangesloten doseerpomp met pulsen aansturen om zodoende proportioneel en/of tijdgestuurd te doseren. Tevens kan een niveau-schakelaar worden aangesloten om een leegmelding van het doseervat automatisch te signaleren. De DSA 485-regelaar zal op basis van meting van de waterkwaliteit van het koelwater en/of op basis van volume de aangesloten spuiklep regelmatig openen om een te grote zoutconcentratie in het koelwater te voorkomen. Daarnaast is ook de tijd, dat de spuiklep wordt geopend, vrij instelbaar. Bovendien bestaat de mogelijkheid om via een ingangssignaal of ingestelde spertijd het spuien te blokkeren, om praktische problemen te voorkomen en biocides optimaal te laten werken.Via het programmeerbare potentiaal vrije contact kan een alarmmelding naar het GBS worden doorgegeven. Daarnaast is monitoring ook mogelijk middels de aanwezige RS485 RTU modbus. Hiermee kunnen diverse actuele data inzichtelijk worden gemaakt. De regelaar is beveiligd tegen spanningsuitval, daar alle belangrijke gegevens duurzaam zonder accu worden opgeslagen. De besturing voldoet volledig aan de EMC- en CE-richtlijnen.UITVOERINGDe koelwaterdoseer- en spuiset DSA 485 bestaat uit een RVS-kokerframe wandmontagebord waarop de volgende onderdelen zijn aangesloten: 	Een PLC-gestuurde doseer- en spui-automaat DSA 485, voorzien van:o	Aan/uit schakelaar op front schakelkast.o	Glaszekeringhouder (6A), verwerkt in front schakelkast.o	LED-indicatielampjes met functiesymbolen. o	LCD-display (2 regels) voor uitlezing informatie omtrent status/programmering.o	Drukschakelaars met bedieningssymbolen voor eenvoudige bediening van:               				*  programmering					*  onderhoudsstand                 				*  informatie-opvraag					*  handbediening					*  reset storingsmelding 					*  aan/uit.		Een motorspuiventiel gestuurd door de PLC tot wandmontagebord 10, daarnaast wordt de motorspui-ventiel apart meegeleverd.	Een geleidbaarheidselektrode met meetkamer, gestuurd door de PLC. 	Een contactwatermeter voor plaatsing in de suppletieleiding, deze wordt los meegeleverd. 	Een terugslagklep en verbindend leidingwerk. 	Twee doseerunits type Ludos MS Plus 100, inclusief passende opvangbakken.
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VOORDELEN VAN DE LK 160:  

 6 Compact systeem.
 6 Ingebouwd drukvat (10 liter netto)
 6 Hoge permeaatkwaliteit.
 6 Hoge bedrijfszekerheid.
 6 Constante kwaliteitsbewaking.
 6 RVS-behuizing.
 6 Onderhoudsvriendelijk.
 6 Eenvoudige montage.
 6 Geen ontharder noodzakelijk in toevoer.
 6 Geschikt voor veel modellen voorladers en doorschuivers.
 6 Standaard geleverd met zowel losse voetjes als wieltjes.

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

Min. benodigde water-
toevoer in l/h

Afmetingen 
b x d x h (mm)

LK 160 160 390
400 x 530 x 470 (hoogte met wieltjes)

400 x 530 x 420 (hoogte met voetjes)

 *  ontzoutingspercentage: 96 - 97,5%.

Waterzijdige aansluitingen Watertemperatuur Benodigde waterdruk Elektrische aansluitingen

Watertoevoer         3/4” PA

Rioolaansluiting       8 mm

Permeaatuitgang     3/4” PA

5 – 25 oC
Minimaal: 2,0 bar

Maximaal: 4,0 bar
230 V, 50 Hz

VOOR- EN ACHTERAANZICHT LK 160

Bypass is optioneel leverbaar
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