WA
ATERO
ONTH
HARD
DERS::
HGT
T 250
0 WO
Al sindss 1978 produceert Lubrron Waterbe
ehandeling waterontha
arders. Dezze lijn van wateronthard
w
ders
hebben we voorzie
en van een nieuwe telg
g: de HGT 250
2 WO.
Ontwikkkeling, ontw
werp en bouw van de w
wateronthard
ders komen
n geheel binnnen eigen beheer
en volge
ens de huid
dige Europe
ese richtlijne
en tot stand. Lubron is mede daaro
rom één van
n de
toonaan
ngevende waterbehand
w
delaars in N
Nederland. Wij
W zijn gevestigd in Ooosterhout, NoordN
Brabantt en hebben
n dochteron
nderneminge
en in België
ë, Duitsland
d en Engelaand.
Deze niieuwste telg
g beschikt over een aa
antal zeer unieke
u
eige
enschappenn, dat het model
m
uitermate geschiktt maakt voo
or het bescchermen va
an vaatwas
ssers, combbi- steamerrs en
espresssomachiness tegen kalk
k.
De HGT
T 250 WO heeft
h
een ca
apaciteit van
n 250 liter/u
uur.
Laat u vvrijblijvend informeren door
d
onze a
adviseurs of bezoek on
nze websitee:
www.hg
gt-steenberrgen.nl

0 WO, DE PE
ERFECTIE IN WATERO
ONTHARDING
G
HGT 250
De watero
ontharder HGT
T 250 WO is sp
peciaal ontwikkkeld voor de gro
ootkeukenbranche, waarin waaterkwaliteit ee
en
belangrijke rol vervult en
n de opstellings
sruimte doorga
aans beperkt is
s. De HGT 250 WO is uitermaate compact en
n kan
daardoor g
gemakkelijk on
nder een standaard aan- of affvoertafel word
den geplaatst. De
D HGT 250 W
WO kenmerkt zich
z
verder doo
or de unieke, eigentijdse
e
elek
ktronische stuu
urklep. Deze se
erie is leverbaa
ar in een tijdgesstuurde uitvoerring
(WO) of een volumegesttuurde uitvoering (WO2).
Uiteraard is ook deze on
ntharder heel gebruiksvriende
elijk en zeer zu
uinig!

VOORDELEN VAN DE
D WATERO
ONTHARDE RS HGT 250
0 WO
6 Zeer kle
ein en compactt model.
6 Optimalle bescherming
g van uw grootkeukenappara tuur.
6 Duurzaa
am en milieuvriendelijk.

Type

Nom
m.
uurccap.
(ltr)

Periodeca
ap. bij
10 odH (m
m3)

Zoutverb ruik per
volledige
regeneraatie (kg)

Min

Max
M

Min

Max

Druk
kverlies bij
nom. uurcap.
(bar))

Hars-- inhoud
per ta
ank (ltr)

Inhoudd
zout- vvat
(kg)

Afmetingen
b x d x h (mm)

HGT 250 W
WO

250
0

1,3

1,,9

0,4

1,25

0,05

5

15

268 x 436 x 530

HGT 250 W
WO2

250
0

1,3

1,,9

0,4

1,25

0,05

5

15

268 x 436 x 530

Waterzijdig
ge aansluitingen

Watertemperatuuur

Benodigde
B
waterd
druk

Ellektrische aansluittingen

Watertoevo
oer ¾“ BSP uitwen
ndig
Minimaal:
M
2,0 bar
Waterafvoe
er ¾“ BSP uitwen
ndig

5 – 40 oC

2330 V, 50 Hz
Maximaal:
M
7,0 barr

Riool

14 mm slangaansluiting

P&ID HG
GT 250 WO

Legenda:
1. CA-beveiiliging (door derde
en, wettelijk verplicht)
2. Geïntegre
eerd hardwaterbijmengventiel

