
Veilig, nauwkeurig
en naar behoefte desinfecteren

Chloordioxide-installaties voor veelzijdige toepassingen
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Chloordioxide, universeel en krachtig

Desinfectie-oplossingen
één adres, één totale oplossing
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Chloordioxide kan vanwege de hoge reactiviteit niet worden opgeslagen, 
maar moet ter plaatse in speciale installaties naar behoefte worden gepro-
duceerd.

Ten opzichte van het bij desinfectie 
van water veel gebruikte chloor, biedt 
chloordioxide een aantal voordelen. 
De desinfecterende kracht vermindert 
bijvoorbeeld niet bij een stijgende pH-
waarde, zoals bij chloor. Chloordioxide 
blijft lang stabiel in een leidingnet en 
biedt vele uren tot dagen microbiologi-
sche bescherming van het water. Am-
monium, dat het effect van een extreme 
vraag naar chloor heeft, wordt niet aan-
gevallen door chloordioxide waardoor 
het gedoseerde chloordioxide volledig 
voor het ontsmetten kan worden ge-
bruikt.

Bij chloordioxide worden geen chloor-
fenolen, geurintensieve verbindingen 
die uit het chloreren van water voort-
vloeien, gevormd. Bij chloordioxide 
ontstaat, in tegenstelling tot chloor, ook 
geen trihalogeenmethaan (THM) en an-
dere kankerverwekkende gechloreerde 
koolwaterstoffen.

In alle watervoerende leidingen wor-
den biofi lms gevormd, die gevaarlijke 
kiemen zoals Legionella optimale le-
venskansen bieden. In tegenstelling 
tot chloor doodt chloordioxide deze 
biofi lms niet alleen maar verwijdert ze 
ook actief. Dit ontneemt de Legionella 
de levensvatbaarheid en voorkomt 
voorgoed het opnieuw ontstaan van 
besmetting.

Voordelen van chloordioxide
  Desinfecterende kracht onafhankelijk 
van pH-waarde

  Hoge depotwerking door langdurige 
stabiliteit in leidingnet

  Afbraak van biofi lms in pijpleidingen 
en tanks en daardoor betrouwbaar-
dere bescherming van volledige 
watersystemen tegen Legionella

 Geen reactie met ammonium
  Geen vorming van chloorfenolen en 
andere geurintensieve verbindingen

  Geen vorming van trihalogeenme-
thaan (THM) en andere gechloreerde 
koolwaterstoffen (adsorbeerbare 
organische halogeenverbindingen, 
AOX)
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Werking en afhankelijkheid van chloordioxide
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pH-afhankelijkheid
De werking van CIO2 is onafhankelijk 
van de pH-waarde, in tegenstelling tot 
die van chloor, waarvan de werking in 
het pH-bereik 4 - 10 ligt.

Desinfecterende werking van 
chloordioxide
CIO2 is ook in lage concentraties zeer 
sterk desinfecterend. U kunt bijvoor-
beeld met concentraties van 0,3 ppm 
op betrouwbare wijze kiemgetallen van 
ongeveer 1000 kve/ml binnen enkele 
minuten terugbrengen naar nul.
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Complete installaties voor elke behoefte

Productie- en doseerinstallaties voor chloordioxide

Online meetpanelen 
voor chloordioxide en chloriet

Legio Zon® CDL
Deze specialist voor het bestrijden van Legionella en 
andere besmettingen levert tot 10 g chloordioxide per 
uur.

Dit complete systeem met ingebouwde doseerpomp is door 
de chloordioxideconcentratie van 2 g/l eenvoudig en veilig 
inzetbaar. Een overzichtelijk en begrijpelijk menu vergemak-
kelijkt de bediening.

De grootste procesveiligheid wordt bereikt met nauwkeurige 
online bewaking van chloordioxide en het bijproduct chloriet. 
Bij de installaties CDVc en CDKc is de meting van chloordi-
oxide, chloriet, pH-waarde en redoxpotentiaal al in de sys-
teemregeling opgenomen, evenals een datalogger en beeld-
schermrecorder.

Bello Zon® CDVc
De ideale installatie voor gemiddelde tot grote hoe-
veelheden water, voor een chloordioxideproductie van 
1 tot 2000 g/u.

Door het gebruik van verdunde chemicaliën is de continue 
behandeling veilig en eenvoudig.

Chloordioxide wordt steeds populairder 
als universeel desinfecteermiddel.

Hetzij voor het desinfecteren van drinkwater 
en warm tapwater, hetzij voor het wassen 
van levensmiddelen of de behandeling van 
koel- en afvalwater. De werking van chloor-
dioxide is onafhankelijk van de pH-waarde 
van het water en leidt tot biofi lmvrije sys-
temen. Hoge desinfecterende prestaties in 
combinatie met ecologische compatibiliteit.
Veilige en betrouwbare installatietechnologie 
conform DVGW-werkbladen W224 en 624 
en wereldwijde beschikbaarheid van know-
how en service. Bello Zon® chloordioxide is in 
Neder land door het Ctgb toegelaten als desin-
fectiemiddel (13746N en 13747N). 
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Bello Zon® CDKc
Deze installatie produceert chloordioxide voor grote 
hoeveelheden water, van 9 tot 7500 g/u.

De continue waterbehandeling is door het gebruik van ge-
concentreerde chemicaliën zeer kosteneffi ciënt.
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Legionellabestrijding 

Capaciteit (g/uur) Type Toepassing 

Drank- en levensmiddelenindustrie

Drink- en afvalwaterbehandeling 

Industrie (koeltoren-, afval- en proceswater)

Legio Zon® CDL

Bello Zon® CDVc

Bello Zon® CDKc 

Productiemethode 

chloriet-zuur (verdund) 
7,5 % NaClO2 + 9 % HCI
chloriet-zuur (verdund) 
7,5 % NaClO2 + 9 % HCI
chloriet-zuur (geconcentreerd) 
24,5 % NaClO2 + 30-33 % HCI9 – 12.500

1 – 2.000

0 – 10

Prestatieoverzicht chloordioxide-installaties
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Legio Zon® CDL

Chloordioxide-installatie

Uitstekende, goedkope 
 bescherming.

De chloordioxide-installatie Legio Zon® 
CDL wordt compleet voorgemonteerd 
en aansluitklaar geleverd. Een bedek-
king in stijlvol ontwerp beschermt 
tegen verkeerd gebruik. De Legio Zon® 
heeft een ingebouwde doseerpomp 
met een op de installatie afgestemd 
vermogen.
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 Legio Zon® CDL
 Doseervermogen Max.  Vermogen Bedrijfstemperatuur Afmetingen (ca.) Gewicht (ca.)
 chloordioxide  bedrijfsdruk  doseerpomp CIO2  H x B x D
 Type g/u bar l/u °C mm kg
 CDL 5 0 - 5 10 3,0 (10 bar) 10 - 40 650 x 550 x 310 24
   3,4 (5 bar)
 CDL 10 0 - 10 7 7,1 (7 bar) 10 - 40 650 x 550 x 350 28
   8,4 (3,5 bar)

 Ingangen
 Watermeter (contact of frequentie)
 Externe digitale ingang (confi gureerbaar als pauze, hoge of stootdosering)
 Externe storing

 Uitgangen
 Bedrijfsrelais
 Waarschuwingsrelais
 Storingsmeldrelais

  Productie van chloordioxide van 0 - 
10 g/u in batches, zowel geschikt 
voor continu als voor discontinu 
bedrijf

  Hoge veiligheidsnormen conform 
DVGW-werkbladen W 224 en 
W 624 en geen gevaarlijke 
 bedrijfstoestanden door de lage 
chloordioxideconcentratie (2 g/l) en 
de verdunde startchemicaliën

  Hoge stabiliteit van de geproduceer-
de chloordioxideoplossing gedu-
rende meerdere dagen

  Hoge bedrijfsveiligheid door auto-
matische herstart na stroomuitval, 
automatische bewakingsfuncties en 
onderhoudsrapportage

  Regeling met menugestuurde be-
drijfs-, spoel- en onderhoudsfuncties



Bello Zon® CDVc

Chloordioxide-installatie
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Veilig en eenvoudig continu behan-
delen.

Aansluitklare en complete chloordioxi-
de-installatie Bello Zon® CDVc voor het 
produceren, doseren en bewaken van 
tot 2000 g chloordioxide per uur uit 
verdunde startchemicaliën. Een geheel 
nieuw ontwikkeld reactorconcept biedt 
een innovatieve manier van produceren 
en doseren van chloordioxide. Hierdoor 
wordt een grotere bedrijfsveiligheid en 
hogere zuiverheid van het geprodu-
ceerde chloordioxide bereikt. 
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  Effi ciënte werking doordat productie, 
dosering en bewaking van ClO2 in 
één installatie zijn gecombineerd

  Maximale bedrijfsveiligheid en 
hoogste zuiverheid van het geprodu-
ceerde CIO2 door PVDF-reactoren

  Maximale bedrijfsveiligheid door 
over de gehele slaglengte bewaakte 
doseerpompen

  Uitstekend kwaliteitsbeheer door 
ingebouwd geheugen voor alle 
bedrijfsparameters en meetwaarden 
(metingen, documentatie en grafi -
sche weergaven van ClO2, chloriet, 
pH-waarde en redoxpotentiaal)

  Automatische bewaking van be-
drijfsparameters en onderhoudsin-
tervallen

  Eenvoudige en veilige bediening 
door overzichtelijke menubesturing 
in heldere taal

  Regeleenheid met groot kleuren-
scherm, ingebouwde datalogger en 
beeldschermrecorder

 Bello Zon® CDVc
 Doseervermogen chloordioxide Max.  Bedrijfstemperatuur Afmetingen (ca.)  Gewicht
 min. - max./uur min./dag bedrijfsdruk   H x B x D
 Type g/u g/d bar °C mm kg
 CDVc 20 1 - 20 6,4 8 10 - 40 1344 x 1002 x 200 26
 CDVc 45 2 - 45 16,0 8 10 - 40 1344 x 1002 x 200 27
 CDVc 120 6 - 120 40,0 8 10 - 40 1344 x 1002 x 200 28
 CDVc 240 12 - 240 80,0 8 10 - 40 1342 x 1000 x 248 45
 CDVc 600 30 - 600 140,0 8 15 - 40 1711 x 1200 x 273 75
 CDVc 2000 100 - 2000 468,0 5 15 - 40 1900 x 1400 x 370 120

 Ingangen
 Watermeter (contact of frequentie)
 Externe digitale ingang pauze
 Externe digitale ingang hoge dosering
 Externe digitale ingang meetwatercontrole
 Externe digitale ingang storing (bijv. voor gasdetector)
 Externe digitale ingang lekkagecontrole (bijv. tank met chemicaliën)
 2 standaardsignaalingangen 0/4 - 20 mA, confi gureerbaar voor watermeter, 
 verstoringsgrootte, gemanipuleerde variabele of meetwaarden 

 Uitgangen
 Geschakelde voeding voor bypass pomp 
 Bedrijfsrelais
 Waarschuwingsrelais
 Storingsmeldrelais
 Standaardsignaaluitgang (vrij confi gureerbaar)
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Bello Zon® CDKc

Chloordioxide-installatie
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Grote hoeveelheden kosteneffi ciënt 
doseren.

Aansluitklare en complete chloordioxi-
de-installatie Bello Zon® CDKc voor 
het produceren, doseren en bewaken 
van tot 7500 g chloordioxide per uur 
uit geconcentreerde startchemicaliën. 
Een geheel nieuw ontwikkeld reactor-
concept biedt een innovatieve manier 
van produceren en doseren van chloor-
dioxide. Hierdoor wordt een grotere 
bedrijfsveiligheid en hogere zuiverheid 
van het geproduceerde chloordioxide 
bereikt. 

  Effi ciënte werking doordat productie, 
dosering en bewaking van ClO2 in 
één installatie zijn gecombineerd

  Maximale bedrijfsveiligheid en 
hoogste zuiverheid van het geprodu-
ceerde CIO2 door PVDF-reactoren

  Maximale bedrijfsveiligheid door 
over de gehele slaglengte bewaakte 
doseerpompen

  Uitstekend kwaliteitsbeheer door 
ingebouwd geheugen voor alle 
bedrijfsparameters en meetwaarden 
(metingen, documentatie en grafi -
sche weergaven van ClO2, chloriet, 
pH-waarde en redoxpotentiaal)

  Automatische bewaking van be-
drijfsparameters en onderhoudsin-
tervallen

  Eenvoudige en veilige bediening 
door overzichtelijke menubesturing 
in heldere taal

  Regeleenheid met groot kleuren-
scherm, ingebouwde datalogger en 
beeldschermrecorder

 Bello Zon® CDKc
 Doseervermogen chloordioxide Max.  Bedrijfstemperatuur Afmetingen (ca.)  Gewicht
 min. - max./uur min./dag bedrijfsdruk   H x B x D
 Type g/u g/d bar °C mm kg
 CDKc 170 9 – 170 56 8 10 - 40 1384 x 1 080 x 325 55
 CDKc 420 21 – 420 140 8 10 - 40 1700 x 1100 x 450 80
 CDKc 900 45 – 900 300 8 10 - 40 2000 x 1130 x 510 95
 CDKc 2100 105 – 2100 700 5 10 - 40 2000 x 1320 x 550 160
 CDKc 3000 150 – 3000 700 5 15 - 40 2000 x 1320 x 550 160
 CDKc 7500 375 – 7500 1750 3 15 - 40 2300 x 1500 x 560 175 

 Ingangen
 Watermeter (contact of frequentie)
 Externe digitale ingang pauze
 Externe digitale ingang hoge dosering
 Externe digitale ingang meetwatercontrole
 Externe digitale ingang storing (bijv. voor gasdetector)
 Externe digitale ingang lekkagecontrole (bijv. tank met chemicaliën)
 2 standaardsignaalingangen 0/4 - 20 mA, confi gureerbaar voor watermeter, 
verstoringsgrootte, gemanipuleerde variabele of meetwaarden 

 Uitgangen
 Geschakelde voeding voor bypass pomp 
 Bedrijfsrelais
 Waarschuwingsrelais
 Storingsmeldrelais
 Standaardsignaaluitgang (vrij confi gureerbaar)
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De service van ProMaqua bieden we 
u al aan als u nog geen eens klant 
van ons bent.

Ons pre-sales serviceaanbod zorgt er-
voor dat u de beste oplossing voor uw 
individuele behoeften krijgt: 

  Advisering bij de keuze van het 
product

  Optimalisering van toepassing en 
proces

  Projectplanning

Onze betrokkenheid en inzet eindigen 
echter niet bij de levering. Wij bieden u 
een uitgebreide after-sales service voor 
de volledige gebruiksduur van uw in-
stallatie. Daardoor wordt de productivi-
teit gemaximaliseerd en worden uw 
bedrijfskosten geminimaliseerd: 

  Montage/installatie
  Inbedrijfstelling
  Onderhoud
  Reserveonderdelenservice
  Reparaties
  Problemen oplossen

Door onze aanwezigheid in meer 
dan 100 landen wereldwijd is onze 
service altijd daar beschikbaar waar 
u hem nodig hebt. 

Service

Wereldwijde service ter plaatse 
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Onze ingenieurs brengen sinds 1976 
bij elk nieuw project hun ervaring in, 
ervaring die voortdurend groeit en 
onder meer is opgedaan in:

Dranken- en levensmiddelen-
industrie
  Desinfectie van product- en 
tapwater

  Flessen reinigen, spoelen en 
pasteuriseren

 Koudsteriele botteling
  Desinfectiemiddelen in CIP-
installaties

  Behandeling van dampwater 
(condensaat) in de melkindustrie

  Desinfectie van waswater voor 
fruit, groenten, zeevruchten, vis 
en gevogelte

Industrie
 Koelwaterbehandeling
 Legionellabestrijding in koelcircuits
 Desinfectie van proceswater
  Verwijdering van geurstoffen in 
luchtwassers

 Slijmbestrijding in de papierindustrie

Gemeentelijke drinkwaterbedrijven 
en zuiveringsinstallaties
 Desinfectie van drinkwater
 Desinfectie van rioolwater

Hotels, ziekenhuizen, verzorgings- 
en bejaardentehuizen, sporthallen, 
enz.
  Legionellabestrijding in koud- en 
warmwatersystemen

 Desinfectie van water in koeltorens
 van de airconditioning

Tuinbouw
  Desinfectie van irrigatiewater in 
 kwekerijen

Toepassingen & sectoren

Toepassingen van chloordioxide
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Waterleidingbedrijf Koerich vlakbij 
de stad Luxemburg is een van de 
belangrijkste waterleidingbedrijven 
van het groothertogdom. Voor de 
bevoorrading werd een hoog-niveau 
tank met een volume van 15.000 m³ 
plus een extra 2000 m³ gebouwd.

Het was de taak van ProMaqua om een 
installatie te ontwerpen en te bouwen 
die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 
een veilige en betrouwbare desinfectie 
van het drinkwater waarborgt.

Voor doeltreffende desinfectie van 
het drinkwater zonder aantasting van 
smaak of geur leverde ProMaqua een 
doseer- en toevoerconcept met opslag-
tanks voor chemicaliën, een installatie 
voor de productie van chloordioxide, 
een verzameltank voor tussenopslag 
van de stockoplossing en volumepro-
portionele dosering met Sigma-pom-
pen. Tom Levy is Technisch Directeur 
van waterleidingbedrijf Koerich en ver-
telt in een interview over zijn ervaringen.

Beste Tom Levy, wat vindt u van deze 
oplossing van ProMaqua?
Tom Levy: "Deze technisch geavan-
ceerde desinfectie-installatie werd pro-
fessioneel ontworpen en gebouwd." 

Welke voordelen biedt de installatie u?
Tom Levy: "De installatie waarborgt 
een veilige desinfectie van het water en 
een aanhoudend geur- en smaakneu-
trale waterkwaliteit door de depotwer-
king van het chloordioxide. De doseer-
plaatsen met membraankleppen en de 
volledige bewaking van de complete in-
stallatie met SPS waarborgen maxima-
le veiligheid. De continue en automa-
tische werking van de installatie levert 
bovendien een kostenbesparing op."

Wat is de waterkwaliteit die de verbrui-
kers krijgen?
Tom Levy: "De inwoners van de regio 
genieten van hun drinkwater met een 
aangename, neutrale smaak zonder 
bang te hoeven zijn voor ziektes. De 
drinkwaterkwaliteit is tot aan de kraan 
van de verbruiker gewaarborgd."

Chloordioxide beschermt onze
leefruimten en werkplekken

Maximale drinkwaterkwaliteit tot aan de kraan
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ProMinent Verder B.V. 

Utrechtseweg 4A 

3451 GG Vleuten  

Telefoon: +31 30 6779280 

Telefax:  +31 30 6779288 

E-mail: info@prominent.nl

Internet: www.prominent.nl    

Experts in Chem-Feed and Water Treatment

ProMaqua is als onderdeel van de 
ondernemingsgroep ProMinent thuis in 
100 landen over de hele wereld. Daar-
door zijn de wereldwijde leverbaarheid 
van onze producten en korte afstanden 
naar onze klanten gewaarborgd. 

We bieden u over de hele wereld de-
zelfde kwaliteitsstandaard voor onze 
producten en diensten aan. Voor u ter 
plaatse. Ervaring en knowhow in water-
behandeling en doseertechniek. 


