
HET ‘EDFO’ PROCES
De EDFO methode - een gecompliceerd wetenschappelijk 
proces - is door de constructie van de WP 78 zeer simpel.

Gebruiksaanwijzing:
De WP 78 wordt aangesloten op een koudwatercircuit, de 
kraan wordt opengedraaid en het water loopt door de WP 
78, waarin harsen zorgen voor de verwijdering van minerale 
zouten zoals calcium, ijzer, magnesium, nitraten, sulfaten en 
carbonaten.
Wanneer de kleurindicator aangeeft dat de vulling is uitgeput 
(door verandering van groen naar blauw), dan is deze eenvou-
dig te vervangen door een nieuwe navulling.

KWALITEIT WATER
De capaciteit van de WP 78 varieert. Deze is namelijk afhanke-
lijk van de kwaliteit van het water dat gezuiverd moet worden. 
Enkele voorbeelden, die echter slechts als indicatie dienen, 
vindt u hiernaast. Voor een juiste bepaling van de dH is een 
analyse noodzakelijk.

HET PRODUCT
De saleskit bestaat uit de WP 78 en twee navullingen.
De navullingen zijn verkrijgbaar in een standaardverpakking van 
vier stuks.

IONENWISSELAAR 
VOOR DEMI-WATER

TECHNISCHE GEGEVENS

Kwaliteit water WP 78  1,5-0,5µS/cm (0,7-2 megΩcm.)

Waterdebiet 40/45 l/h (afhankelijk van de waterleidingdruk)

Max. waterdruk in WP 78  0,34 Bar (5 psi)

pH 5,0-7,0

 T.D.S. (CaCO3)  WP 78
 ºd = 17,8  mg/l ± aantal liters
 p.p.m. = mg/l

 3 / 50 750
 6 / 100 400
 11 / 200 200
 17 / 300 100
 22 / 400  90
 28 / 500 40

Kwaliteit water WP 78 bij een waterdebiet van 40/45 l/h

35% = 0,2 - 0,5 µS/cm
35% = 0,5 - 10 µS/cm
20% = 10 - 20 µS/cm
10% = 20 - 50 µS/cm

SPECIFICATIE
Model nr. WP 78
Kwaliteitscontrole Kleurindicator
Hoogte 520 mm.
Doorsnede 90 mm.
Gewicht ± 2,25 kg

100

33

28

22

17

11

6

600

500

400

300

200

100

200 300 400 500 600 700 800 900

Aantal liter

T.
D.

S. 
co

nt
en

t i
n 

0 d

T.D.S. content in p.p.m
. as CaCO

3
(m

g/l as CaCO
3

10µS/cm
end point

50µS/cm
end point

navullingWP 78

WATERTIMER
De watertimer is als extra instrument 
te bestellen.
De timer kan ingesteld worden vanaf 
vijf tot 120 minuten, waardoor voor-
komen wordt dat teveel demi-water 
wordt gemaakt.Edfo Products

www.demiwatermaken.nl


