Doseertechniek

exaliQ – uw elixer voor exacte dosering
Optimale doseertechniek ter bescherming van uw installaties tegen corrosieschade

Inbouwvoorbeeld veiligheidsvoorziening protectliQ, fijnfilter pureliQ:KD,
onthardingsinstallatie softliQ:SD23, doseerinstallatie exaliQ:KC6

Natuurlijk doseren met Grünbeck.
Fosfaathoudende levensmiddelen ter vergelijking
Fosfaatgehalte in levensmiddelen*

(per kg resp. liter)

Melk 3,5%

0,920 g

Magere kwark

1,890 g

Koffiemelk 10%

2,460 g

Emmentaler 45%

8,600 g

Gist

18,000 g

Pinda's

4,100 g

Meel (tarwe)

3,720 g

Rijst

3,250 g

Havervlokken

4,007 g

Aardappelen

0,500 g

Bonen

4,190 g

Appels

0,110 g

Twee stukjes

Drinkwater
van het waterleidingbedrijf

0,002 g

met exaliQ-dosering

0,005 g

chocolade bevatten
net zo veel fosfaat als
10 liter water met

* Dagelijkse behoefte: 0,7 - 0,8 g

Intelligente toevoeging van mineralen
voor zorgeloos watergenot.

Exact afgestemd op uw installatie.

Vertrouw op een natuurlijke en op de vraag afgestemde

Wij van Grünbeck willen voor u individuele toepassingen

dosering

zo optimaal mogelijk afdekken. Derhalve hebben wij onze

Bij de dosering met Grünbeck worden voor de gezondheid

beproefde productserie voor dosering compleet herzien

onschadelijke mineralen in een precies passende samen-

en de nieuwe doseerapparaten exaliQ ontwikkeld. Be-

stelling aan het water toegevoegd. Het betreft hierbij

trouwbare Grünbeck-techniek voor u, vooruitstrevender

voornamelijk silicaten en fosfaten (silica). Handig weetje:

en innovatiever dan ooit.

twee stukjes chocolade bevatten net zo veel fosfaten als

Wij van Grünbeck hebben ons ten doel gesteld water-

biedt effectief bescherming tegen corrosieschade. Bo-

U hebt de keuze uit het compacte apparaat exaliQ:KC

10 liter water met exaliQ-dosering.

kwaliteit wereldwijd opnieuw te definiëren. Helaas beïn-

vendien kan het neerslaan van kalk worden voorkomen.

alsook het zuiglansapparaat exaliQ:SC voor als het water-

vloeden op lange termijn vaak afzettingen en kalkvorming

Hierdoor wordt het energieverlies van uw huishoudelijke

verbruik hoger ligt. De twee nieuwe doseer-installaties

het genot van zuiver water. Hiermee kan uw complete

apparaten dat door verkalkte buizen ontstaat, verminderd.

blinken niet alleen uit door het volmaakte Grünbeck-design,

huishoudelijke installatie, inclusief uw armaturen en appa-

Zo behoudt u de waarde van uw installaties en uw thuis.

maar ook dankzij de perfecte technische innovatie. Naast

Veilig: beschermlaag aan de binnenkant

raten, te maken krijgen. Om dit tegen te gaan en dure

Er zijn precies passende mineraaloplossingen voor de

de apparaten zijn ook de mineraaloplossingen geoptimali-

van de buis om corrosie te voorkomen

schade door gecorrodeerde buisleidingen te voorkomen,

meest uiteenlopende toepassingsgebieden beschikbaar.

seerd. Wij hebben voor u bestaande recepten samenge-

adviseren wij u om te doseren met de intelligente Grünbeck-

Wij adviseren het gebruik van Grünbeck-doseerinstallaties

voegd, verbeterd en op de behoefte afgestemde verpak-

Effectief: reductie van kalkafzettingen

installatie exaliQ.

bij bestaande maar ook bij nieuwe waterinstallaties. Voor

kingsgrootten ontwikkeld. Dankzij de intelligente apparaten

in buisleidingen en armaturen

Door het toevoegen van natuurlijke mineralen (fosfaten

het behoud van de waarde van uw thuis en voor meer

loopt de dosering compleet automatisch. Uw doseerinstal-

en silicaten) aan uw drinkwater wordt er een bescherm-

levenskwaliteit.

latie zorgt voor u voor de exacte vaststelling en toevoe-

Natuurlijk: mineralen in levensmiddelen-

ging.

kwaliteit

laag aan de binnenkant van de buis gevormd. Deze
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exaliQ-dosering

exaliQ-mineraaloplossingen
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Intelligente dosering voor uw behoefte

Ontdek de voordelen van uw exaliQ in één oogopslag. Uw automatische doseerinstallatie in combinatie met de passende mineraaloplossing. Samen zijn
deze producten uw elixer voor exacte dosering. Veelzijdig, vooruitstrevend
en gebruikersvriendelijk.

intelligent:

innovatief:

Dankzij de groene verlichte led-ring kan de exaliQ

Met het doseerapparaat exaliQ ervaart u connectiviteit

verschillende statusmeldingen doorgeven. Daarenboven

in uw huis op een heel nieuwe manier. Grünbeck heeft

controleert uw apparaat continu het niveau van de mine-

hiervoor een speciale communicatie-interface ontwikkeld.

raaloplossing. Zo wordt u tijdig geattendeerd op een laag

Via de intelligente en tevens comfortabele aansluiting

niveau alsook op een leegmelding.

iQ-Comfort kan uw exaliQ met andere Grünbeck-installaties
zoals de onthardingsinstallaties softliQ:SD en softliQ:MD
worden verbonden en installatie-informatie overbrengen.
Deze geeft uw softliQ door aan de Grünbeck myProduct-

intuïtief:

app. U wordt mobiel te allen tijde hierover geïnformeerd.

Het moderne, intuïtieve bedieningsveld is voorzien van
een achtergrondverlichting die afhankelijk van de status
van het apparaat verandert. Zo wordt u steeds geïnfor-

vooruitstrevend:

meerd over de operationele toestanden van uw exaliQ.

Dankzij de nieuw ontwikkelde, intelligente besturing worden

Dankzij de eenduidige toetsen bent u verzekerd van een

doseergegevens doorlopend gedurende een heel jaar

gemakkelijke bediening van de installatie. Het hoogste

geregistreerd. Met behulp van een usb-stick kunnen de

niveau van gebruiksvriendelijkheid valt u ten deel.

opgeslagen doseergegevens gemakkelijk en comfortabel
worden uitgelezen. De interface bevindt zich achter de
techniekklep die kan worden opengeklapt.

comfortabel:
Het reservoir van de exaliQ:KC is uitgerust met een mon-

ergonomisch:

tagevriendelijke bajonetsluiting. Door deze sluiting is

Uw exaliQ biedt u een gebruikersvriendelijke montage

het mogelijk om de 3 liter-mineraaloplossing in een hand-

in elke situatie. Door de handige klikhouder kunt u de water-

omdraai snel en eenvoudig te vervangen.

meterarmatuur zowel horizontaal als verticaal inbouwen.
Om mogelijke verdraaiing van het systeem te voorkomen,
is het doseerapparaat exaliQ voorzien van een traploos
instelbare wandafstandhouder.

op de vraag afgestemd:
Met behulp van de nieuwe, verbruiksgeoptimaliseerde
stapeljerrycans in de maten 15 liter en 60 liter is het

Accesspoint voor de directe aansluiting op de

mogelijk om op de vraag afgestemd te doseren – ook

app Grünbeck mySettings. Speciaal voor de

bij groot vastgoed. Het gebruik van de mineraaloplossin-

vakman ontwikkeld. Voor uitgebreide bedie-

gen wordt voor u door de nieuwe verpakkingsgrootte en

ningsmogelijkheden, ondersteuning bij het

jerrycans vereenvoudigd. Want deze kunnen beter worden

onderhoud alsook visualisatie van installatie

gestapeld en zijn steviger dan hun voorgangers. Voor

gegevens.

exaliQ:XY

Productinformatie
Meldingen

...lopend

Controle van doseervolume

het compacte apparaat zijn handige 3-liter flessen verkrijgbaar.

Doseermiddelpeil vol

Huidig debiet

4

5

Compacte dosering met groots effect.

Op de vraag afgestemd vermogen voor een
schone leiding.

Praktische compatibiliteit van uw installaties

Ook een grote reikwijdte flexibel afdekken

Ombouw van compact apparaat naar zuiglans-

op de vraag afgestemde dosering in woonhuizen

		 apparaat door ombouw-kit probleemloos mogelijk

ombouw van 15-liter-verpakking naar 60 liter

		 (bestelnr. 117 495)

		 mogelijk dankzij ombouw-kit van de exaliQ:SC
		 (bestelnr. 117 490)

Bij het compacte apparaat exaliQ:KC is de doseertank

Bij de serie exaliQ:SC betreft het zuiglansapparaten,

direct in de doseerinstallatie gemonteerd. Deze bevat

waarbij de doseertank naast de installatie apart op de

3 liter van de exaliQ-mineraaloplossingen. Dankzij de

vloer wordt geplaatst. De mineraal-oplossing wordt d.m.v.

handige bajonetsluiting kan het reservoir met de mine-

de zuiglans uit het reservoir gehaald en door de pom-

raaloplossing gemakkelijk en snel worden gewisseld.

peenheid van de exaliQ in de buisleiding gedoseerd.
De zuiglans haalt de mineraaloplossingen uit de verbruiks-

De watermeterarmatuur zelf kan dankzij de klikhouder

geoptimaliseerde Grünbeck-stapeljerrycan die verkrijg-

aan de achterzijde horizontaal of verticaal worden inge-

baar is in de maten 15 en 60 liter.

bouwd. De handige wandafstandhouder zorgt ervoor dat

Beide apparaten, zowel het zuiglansapparaat alsook het

de doseerinstallatie niet kan verdraaien.

compacte apparaat, zijn ook als uitvoeringen voor het
bedrijf in combinatie met de onthardingsinstallaties softliQ

Uw doseerapparaat denkt voor u mee. De dosering en

verkrijgbaar. U bespaart met deze apparaten niet alleen

berekening van de mineralen vindt geheel automatisch

geld maar ook waardevolle tijd. Want een extra aanpassing

plaats.

van de buisleiding voor het aanbrengen van deze combinatie-apparatuur is dan niet nodig. De productvarianten
CERT

exaliQ:KC6-e en exaliQ:SC6-e voor softliQ:SD/MD zijn

CERT

bij levering voorzien van een verbindingskabel. Hiermee
vindt via de communicatie-interface iQ-Comfort de gegevensuitwisseling plaats.

exaliQ:
WATERKENNIS

KC6

SC6

SC10

SC20

SC30

KC6-e

SC6-e

Nominale aansluitbreedte [R]

1″

1″

1¼″

1½″

2″

1″

1″

Werkbereik max. [m³/h]1

6

6

10

20

30

Doseertank [l] af fabriek

3

15

15

15

15

3

15

Bescherming van uw installatie en behoud van de

water wordt er een beschermlaag aan de binnenkant

waarde van uw huis. Hiervoor zorgen de Grünbeck-

van de buis gevormd. Deze biedt effectief bescher-

doseerinstallaties exaliQ in combinatie met de exaliQ-

ming tegen corrosieschade. Bovendien kan het neer-

mineraaloplossingen. Door het toevoegen van natuur-

slaan van kalk worden voorkomen. Voor bescherming

Inbouwlengte zonder schroefverbindingen [mm]

140

140

140

190

240

Wandmontage

Wandmontage

lijke mineralen (fosfaten en silicaten) aan uw drink-

die u verdient.

		

222

222

231

312

356

Wandmontage

Wandmontage

117 400

117 405

117 410

117 415

117 420

117 460

117 465

Bestelnr.
1

6

met schroefverbindingen [mm]

afhankelijk van softliQ:SD/MD

Voor kortstondige piekdoorstromingen. Bij lang aanhoudende doorstromingen alsook continue doorstroming gebruik van de GENODOS DME.
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exaliQ-mineraaloplossingen – exact
afgestemd op uw installatie

Uw perfecte samenspel voor
maximale veiligheid

De nieuwe exaliQ-mineraaloplossingen beschikken over geoptimaliseerde recepten
die voor een duidelijke afgrenzing van elkaar ten aanzien van hun toepassingen zorgen.
Voor een optimale dosering die voor helderheid zorgt.

Het perfecte samenspel van de doseerinstallaties exaliQ
en de veiligheidsvoorziening protectliQ zorgt voor maximale
veiligheid van uw installatie.
Uw exaliQ-doseerinstallatie beschermt uw leidingnet betrouwbaar tegen corrosieschade. De waarde van uw huis
blijft behouden. Ook kan afhankelijk van de gedoseerde
mineraaloplossing worden voorkomen dat het kalk dat in
het water aanwezig is zich in uw installatie afzet. De optimale combinatie hiervoor: de veiligheidsvoorziening
protectliQ. Deze controleert de plaats van opstelling van
uw installatie en sluit de watertoevoer op een geschikt
punt meteen af als er ongecontroleerd water vrijkomt. Voor
de welverdiende allround bescherming van uw huis.

Mineraaloplossing

Werking

Materialen

Toepassingsgebied

exaliQ control

Sanering

Verzinkte buisleidingen

Voor het saneren van gecorrodeerde zinkleidingen (vaak te

1

2

herkennen aan bruin gekleurd water). Na de sanering (ca. 6
maanden): overstappen op een ander exaliQ-doseermiddel.

exaliQ safe

Corrosiebescherming

verzinkte buisleidingen en

Ter corrosiebescherming bij water in het hardheidsbereik zacht

koperen materialen/messing

tot gemiddeld (tot 14 °dH), ook na onthardingsinstallaties. Bij

4

watertemperaturen tot 60°C. Ter vermindering van de opname
van zware metalen (bijv. lood).
1 Veiligheidsvoorziening
		protectliQ

exaliQ safe+

3

Corrosiebescherming en verzinkte buisleidingen en

Voor de hardheidsstabilisatie en corrosiebescherming in water

2

Terugspoelfilter pureliQ:RD

hardheidsstabilisatie

tot 21 °dH en ter reductie van de opname van zware metalen

3

Onthardingsinstallatie softliQ:SD

4

Doseerinstallatie exaliQ:KC6-e

dingsinstallatie geadviseerd. Aansluitende overstap op exaliQ

5

Mengklep

safe.

6

Doseerklep

7

Aansluitblok met doseerklep

8

Afvoeraansluiting

9

Wisselaartank

koperen materialen/messing

(bijv. lood). Bij watertemperaturen tot 60°C. Bij waterhardheid
> 21 °dH wordt voor de hardheidsbehandeling een onthar-

5

6

8
7

10 Watersensor

9
Ruw water
Water 0 °dH

10

Water 3 tot 6 °dH

8

9
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