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Patronen voor totale demineralisatie 
 
 

   

 

Beschrijving: 

Een complete set is opgebouwd uit: 
 

 Eén drukvaste kunststof patroon, gevuld met 

ionenwisselaarharsen (mengbedhars) 

 Eén reserve patroon, te gebruiken bij 

regeneratie 

 Eén elektrische geleidbaarheidsmeter, naar 

keuze 

 Eén set drukvaste aansluitslangen met ¾” 

wartelmoeren en terugslagklep, lengte 80 cm 

 Eén transportverpakking: 
o Type P-6 en P-12 standaard voorzien 

van kartonnen verpakking 
o Type P-21 en P-41 houten 

transportkist (afzonderlijk te bestellen) 

 

 
Alle componenten zijn afzonderlijk leverbaar. De 

geleidbaarheidsmeter is leverbaar in de volgende 

uitvoeringen: 

Type 1.0 Digital 

Voeding: 230V. 

Aanwijzing meetwaarde: digitaal met grenswaarde instelling 

0,5 - 1,3 - 2 - 4,3 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 50 μS/cm. 

Optisch alarm bij overschrijding van de vooringestelde 

grenswaarde. 

De meter is opgenomen in de aansluitkop op het patroon. 

Type 1.1 

Overeenkomstig type 1.0 Classic, echter in “controlbox” 

uitvoering voor wandmontage IP-54. 

Type 1.1 EOS(P) 

Overeenkomstig type 1.0 Digital, echter in 

«controlbox» uitvoering voor wandmontage* IP-54. 

In P uitvoering is de meter voorzien van een 

potentiaalvrij omschakelcontact, voor externe 

doormelding. 

Type 2.0 (Classic / Digital) 

Overeenkomstig type 1.0, echter met magneetafsluiter, die 

in de watertoevoer geplaatst wordt en sluit bij overschrijding 

van de vooringestelde grenswaarde. 

Deze magneetafsluiter is spanningloos gesloten en met een 

drukknop op de meter na overschrijding van  de 

grenswaarde weer te openen. 

Type 2.1 

Overeenkomstig type 2.0 Classic, echter in 

«controlbox» uitvoering, voor wandmontage* IP-54. 

Type 3.0 (Classic/Digital) 

Overeenkomstig type 1.0, echter met potentiaalvrij 

omschakelcontact (2A, 230V.) met 1,2 m vrije aansluitkabel 

3 x 0,75 mm² voor signalering elders bij overschrijding van 

de vooringestelde grenswaarde. De meter is voorzien van 

LED voor signalering, netvoeding en een drukknop voor 

overbrugging van het omschakelcontact bij overschreden 

grenswaarde. 

Type 3.1 

Overeenkomstig type 3.0 Classic, eechter in “controlbox” 

uitvoering, voor wandmontage* IP-54. 
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Eigenschappen 

Eenvoudig demineraliseren van  leidingwater 

Snelle patroonwisseling door  bajonetaansluiting 

Centrale  milieuvriendelijke regeneratie 

Capaciteit 40 liter/uur – 1800  liter/uur 

Geleidbaarheid demiwater <0,5µS/cm 

Drukvast tot 6 bar (20°C) 

Maximale watertemperatuur: 50°C  (3bar) 
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Type 4.0 

Voeding: Batterij 9V 

Aanwijzer: Analoog 1-10-100 μS/cm 

De meter is voorzien van een aan/uitschakelaar. Deze is 

voorzien van een stand voor batterijtest en is opgenomen in 

de aansluitkop op het patroon. 

*Afmeting controlbox voor wandmontage: 

b x h x d = 100 x 100 x 60 mm. 

 

 
Opties: 

 Set wandbeugels P-6 (plastic), of stalen support 

voor wandmontage voor overige types. 

 Aansluitset voor serieschakeling  van  twee 

patronen (hierbij moet een geleidbaarheidsmeter 

type «controlbox» worden toegepast). 

 Kunststof voorraadvat voor demiwater,  inhoud: 
naar keuze. 
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Technische wijzigingen en drukfouten 

voorbehouden 

 

 
 
 
 

MINISTIL  P-6 P-12 P-21  P-41 

Doorstroomcapaciteit 

maximaal 

liter/uur 40 300  600 1800 

Werkdruk bij 20°C, max. bar  6    

Werkdruk bij 50°C, max. bar  3    

Uitwisselingscapaciteit, bij geleidbaarheid 

max. 50μ S/cm grameq 1,8 4,4  7 15 

max. 20μ S/cm grameq 1,5 3,9  6 13 

max. 1μ S/cm grameq 1,2 3,1  5 10 

Transportgewicht kg 8 13  20 40 

Gewicht in werking kg 9 15  25 50 

Aansluiting op het 

stroomnet 

V/Hz  230/50   

Hydraulische aansluiting Inch  3/4   

Afmetingen: diameter mm 230 230 250  250 

Afmetingen: hoogte mm 400 610 590  990 

* Capaciteit in m³/reg. = aangegeven capaciteit in m³. ºD gedeeld door waterhardheid in ºD. 
**Afhankelijk van de samenstelling van het voedingswater en de vereiste resthardheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en geeft de gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten weer van dit product. De gegevens gelden niet als 
technische specificatie van het product. 
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