
Kwaliteit van het CV-water garanderen

De waterkwaliteit in een cv-installatie is van doorslaggevend belang voor een goede werking 
ervan. Bevat dit water teveel kalk, dan zal er zich aanslag vormen, wat tot rendementsverlies en 

verstoppingen kan leiden. Ook de geleidbaarheid is een miskend aspect. Hoe hoger de geleidbaarheid, 
hoe sneller corrosieprocessen zullen plaatsvinden. Men gebruikt dus best niet zomaar water van 
de kraan om een installatie te vullen. Een voorafgaande behandeling is noodzakelijk. Waterbehandeling- 
specialist BWT heeft daarvoor een oplossing: een mobiel toestel voor omgekeerde osmose.

Waterbehandeling met omgekeerde osmose van BWT

Voorlichting van het WTCB
We zijn allemaal vertrouwd met waterbe-
handeling voor sanitaire installaties, maar 
we mogen ook het water dat gebruikt 
wordt als warmtetransportmedium in ver-
warming niet vergeten. In Duitsland be-
staan er al langer eisen voor de kwaliteit 
van verwarmingswater, om rendements-
verlies en defecten te vermijden. Recent 
heeft het WTCB een technische voorlich-
ting (TV278) uitgebracht, waarin het pro-
bleem wordt geschetst en er methodes 

worden gegeven om het te vermijden. 
Het document bevat richtwaarden voor 
de hardheid, de pH en de geleidbaarheid 
(zoutgehalte) van het verwarmingswater.
Net als bij huishoudtoestellen kan kal-
kaanslag tot rendementsverlies of defec-
ten leiden in CV-installaties. Een laag van 
1  mm op een warmtewisselaar betekent 
al een verlies van ongeveer 10%. In ex-
treme gevallen kunnen er verstoppingen 
in de leidingen of de ketel ontstaan, met 
dure reparaties tot gevolg. Daarom is het 
aangeraden om de installatie te vullen 
met onthard water.
Een minder bekende parameter is de ge-
leidbaarheid van het water. Kort gezegd: 
hoe hoger het zoutgehalte, hoe hoger de 
geleidbaarheid, en hoe hoger de geleid-
baarheid, hoe sneller corrosieprocessen 
zullen verlopen. Om de metalen delen 
van een installatie te beschermen, vult 
men ze dus best met zoutarm water.

Handige oplossing van BWT
BWT, de specialist in waterbehandeling 
heeft een specifiek toestel ontwikkeld om 
het vulwater ter plaatse te behandelen. 

De AQA Therm MOVE Power werkt op ba-
sis van omgekeerde osmose en levert per-
fect zoutarm water volgens de strengste 
eisen. De geleidbaarheid van het water 
wordt constant bewaakt en als de grens-
waarden overschreden wordt, krijgt de ge-
bruiker een alarm.
De AQA Therm MOVE Power is compact 
maar kan hoge debieten aan. Het levert 
tot 360 l/h, en kan tot 80.000 l behandelen 
met één membraanset. Werking in continu 
is mogelijk, en als er hogere debieten no-
dig zijn, kunnen verschillende toestellen 
gecombineerd worden. Het is ook een ge-
bruiksvriendelijk toestel. De membraanset 
kan gemakkelijk verwisseld worden; er is 
geen speciaal gereedschap voor nodig. De 
vulprocedure is automatisch gestuurd: de 
vulling stopt zodra de insteldruk bereikt is. 
Het toestel is uiteraard ook te gebruiken 
voor andere toepassingen waar mineraal-
arm of gedemineraliseerd water nodig is, 
zoals bevochtigingsinstallaties, industrië-
le processen of professionele reiniging.
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