
                                                        Centralt vandbehandlingsanlæg

Fordele:
   Super vandkvalitet specielt til klinikker, som er ISO-certificerede

   Kompakt og gennemtestet anlæg

   Anlægget leverer meget høj vandkvalitet

   Større sikkerhed ved brug af afsaltet vand, UV-desinficering og 
efterfiltrering med sterilfilter

   Produceret af kvalitetsprodukter som Grundfos og Danfoss

   Odonton er en dansk opfindelse

   Ingen dryppende instrumenter

   Større beskyttelse mod kim og legionella 

RO - Odonton



* Ved en drikkevands kvalitet på 10°, 3 bar, max. 500 mg/l totalt saltindhold. 

Funktion

Omvendt Osmose er en membranseperationsproces, som 
ved hjælp af et højt vandtryk er i stand til at separere (til-
bageholde) de opløste salte (ioner).

De opløste salte fjernes næsten 100 %, og membranens 
porer er så små, at selv mikroorganismer som bakterier og 
legionella ikke trænger igennem, men ledes direkte til afløb.  
Det rene vand opsamles i anlæggets reservoirtank på 100 
l, vandet recirkuleres ved hjælp af frekvenstyret pumpe som 
sørger for, at vandet cirkulerer konstant i ringledningen med 
min. 300 l/h for at undgå biofilm.

Som sikkerhed ledes vandet fra resovoir igennem UV-anlæg 
for at sterilisere vandet. Efterfølgende ledes vandet igennem 
sterilfilter, som tilbageholder Pyrogener. Denne metode sikrer 
at vandkvaliteten er af høj standard, inden den ledes til 
forbrug i dental units.

Anlægget er ydermere monteret med digital ledning-
sevnemåler, som måler ledningsevnen inline, samt 
flowmåler for visning af flow i ringledningen.   

Tryk

Odonton 111-114 leveres med en reservoirpumpe, som 
sikrer et stabilt tryk til forbrug, f.eks. 2 m3/h ved 3,7 bar 
tryk.

Kvalitet

Permeatets renhed er afhængig af kva liteten af det råvand, 
som ønskes be hand let. Hvis råvandet er normalt drikke vand, 
vil ledningsevnen i det behand lede vand typisk være 10-20 
μS/cm. Vandkvaliteten kan også bruges til instrumentopvask-
er samt autoklaver, dog kræver få autoklaver en lavere led-
ningsevne og der skal eftermonteres en Bestdemin XL foran 
evt. autoklave.

Krav til rørinstallation

Ringledningen (loop) skal udføres i enten PEX eller rustfri rør.
Der må ikke benyttes sorte eller galvaniserede rør.

Kontakt evt. BWT Danmark for yderligere oplysninger.

Tekniske data 111, 112, 113, 114
Kapacitet, l/h* 50 - 100 - 150 - 200

Vandudnyttelse max, % 40 - 80

Saltreduktion ca., % > 98

Vandkvalitet ca., µS/cm > 20

Resovoir/liter 100

El-tilslutning, V/Hz 230/50

Installeret effekt, kW 1,3

Indløb, Ø, ” 1/2

Afløb, Ø, mm 10

Udløb, Ø, ” 3/4

Mål L x B x H, mm 580 x 580 x 810

Max vandtemperatur, oC 25

Dynamisk tilgangstryk, min./max., bar 3/7

Varenummer 421091111, -121, -131, -141

BWT Danmark A/S
Geminivej 24
DK-2670 Greve

tel.: +45 43 600 500
fax: +45 43 600 900
hoh@hoh.dk
www.hoh.dk
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RO Odonton 111, 112, 113, 114                        BWT - The Company

BWT Danmark støtter:


