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Geniet van optimaal verwarmingswater.
Voor een duurzame bescherming en een maximale energie-efficiëntie.

PERMASOFT EN DIGITALE VULSTATIONS VOOR VERWARMINGEN

De toekomst van waterbehandeling



Het ene water is het andere niet. Zelfs al is de kwaliteit van uw 
kraantjeswater voortreffelijk, is het waarschijnlijk dat uw verwar-
mingsinstallatie deze niet even sterk apprecieert. Meer zelfs, het 
zou wel eens schadelijk kunnen zijn indien het als vulwater voor de 
verwarming gebruikt wordt. 
Dit mogelijk negatief gevolg is te wijten aan de chemische sa-
menstelling van het water, en diens interactie met moderne ver-
warmingssystemen. Deze installaties hebben vandaag de dag een 

compacte oppervlakte voor warmteoverdracht; en de vorming van 
schadelijke afzetting door waterhardheid, doet de energie-efficiën-
tie sterk afnemen. 
Een mengeling van koper, aluminium, roestvrij staal en staal, zoals 
vaak in verwarmingsinstallaties gebruikt wordt, kan op haar beurt 
ook ongewenste reacties met leidingwater teweegbrengen. 
Als resultaat treden er dan storingen en corrosieschade op; met 
kostelijke consequenties tot gevolg. 

Vermijd de hoge kosten die kalk en corrosie met zich kunnen meebrengen. 
Investeer dus op de juiste plek!

Tot voor kort vulden men 
verwarmingen nog met 

kraantjeswater. 
Vandaag kan dit echter enorme 

problemen veroorzaken, 
gepaard met hoge kosten. 



Keuken 2%

 (Bron: SPF Economie, 2019)

HUISHOUDELIJK ENERGIEVERBRUIK
Verlichting en elektrische apparatuur 12%

Warmwaterketel 12%

Verwarming 74%

Bespaar op energie, daar waar het echt telt.

Wist u dat verlichting en elektrische apparaten gemiddeld slechts 
12% van het totale huishoudelijke elektriciteitsverbruik genereren? 
Uw verwarming daarentegen genereert meer dan 70% van uw to-
tale energieverbruik, en is bijgevolg het huishoudelijk element dat 
het hoogste elektriciteitsverbruik opeist. 
Daarom is het essentieel dat u er zich van verzekerd dat uw verwar-
mingsinstallatie zo efficiënt mogelijk functioneert.                  

Dit bevestigt opnieuw het belang van hoogwaardig en kwaliteitsvol 
vulwater; daar deze als warmtedrager een cruciale rol heeft. Kalkaf-
zettingen met een dikte van slechts 3mm kunnen namelijk een con-
stant warmteverlies van meer dan 20% veroorzaken. Gelukkig is de 
oplossing hiervoor heel eenvoudig: door gedemineraliseerd vulwa-
ter te gebruiken is een optimale energie-efficiëntie op lange termijn 
mogelijk.



Het beste water voor een betrouwbare werking en efficiënt energieverbruik.

De kwaliteit van uw verwarmingswater speelt een belangrijke rol in 
de goede werking en de optimalisatie van het energieverbruik van 
uw verwarmingssysteem.
Daarnaast spelen zowel de waterhardheid als de pH-waarde van 
het vulwater een beslissende rol: aangezien de waterhardheid de 
concentratie van magnesium- en calciumionen in het water weer-
spiegelt. Wanneer deze aan hitte worden blootgesteld, kunnen zich 
kalkdeeltjes vormen die de warmtewisseling aanzienlijk verstoren.
Corrosie is wat dat betreft niet minder schadelijk en is te wijten aan 
een verkeerde pH-waarde of zelfs de aanwezigheid van corrosieve 
zouten zoals sulfaat of chloride.

Kortom, de vorming van deze afzetting verhoogt het energieverbruik 
en tast de levensduur van belangrijke componenten aan. Deze re-
siduen creëren dan ook onderhoud- en energiekosten die men had 
kunnen vermijden.
Dit slechte water brengt dus niet enkel financiële kosten, maar ook 
veel rompslomp met zich mee. Om dit alles te voorkomen, werd de 
Duitse kwaliteitsnorm VDI 2035 gecreëerd, waar de vereisten voor 
kwaliteitsvol verwarmingswater in werden vastgelegd; vereisten 
waaraan u voldoet met het waterbehandelingssysteem van perma-
trade!



PERMASOFT

Dankzij de perma-trade 
uitrusting, kan uw verwarmings-

ingenieur op een simpele, 
snelle en efficiënte wijze waken op 

een feilloze vulling van uw 
verwarmingsinstallatie.

De chemische reacties tussen het vulwater en uw verwarmingsin-
stallatie zijn complex. Gelukkig biedt permasoft, zich baserend op 
de VDI 2035-norm, een eenvoudige oplossing om de optimale kwa-
liteit van het vulwater te garanderen. 
De permasoft demineralisatie-component met drievoudig effect 
verwijdert zowel de waterhardheid als corrosieve zouten, en maakt 
het verder mogelijk om de pH waarde op het gewenste niveau af te 
stellen. 

Of u nu uw verwarming voor het eerst wil vullen, bijvulwater wil 
toevoegen of het water wil behandelen, met het vulstation van 
permasoft kunt u er zeker van zijn dat de aanbevelingen van de 
VDI 2035-norm gevolgd worden. En dit zonder de werking van uw 
verwarmingssysteem te moeten onderbreken. 
Op deze eenvoudige en efficiënte manier beschermt het station uw 
verwarmingssysteem in haar geheel.  

Verzeker uzelf in alle eenvoud van efficiëntie, garantie en service; met perma-trade. 



Warm aanbevolen : de voordelen van permasoft in een oogopslag.

Mengbedhars

Herbruikbaar, duurzaam reservoir

Doorsnede van de permasoft 
PT-PS5000

Uniek in zijn soort: innovatief met drievoudige actie voor een integra-
le bescherming tegen kalkaanslag en corrosie, en voor de stabilisatie 
van de pH waarde.

Variabel: veelzijdig gebruik – van woningen tot industriële gebouwen. 

Efficiënt: verwijdert hardheidsmiddelen zoals calcium en magnesium, 
voorkomt kalkaanslag en waarborgt een optimaal energieverbruik.

Eenvoudig: kan in slechts enkele stappen snel en goedkoop gebruikt 
worden. In combinatie met permaLine kan het ook gebruikt worden 
zonder de werking van het verwarmingssysteem te moeten onder-
breken.

Aanbevolen: de permasoft technologie wordt reeds met succes ge-
bruikt door vooraanstaande marktleiders als Buderus, Solvis, Paradig-
ma etc. 

Uitstekend: de perma-trade-oplossing voor het behandelen van ver-
warmingswater ontving onder meer de Plus X Award voor “Beste Pro-
duct 2019”. 

Betrouwbaar: respecteert de VDI 2035-norm, alsook de noden van 
de verwarmingsinstallateur en maakt een eventuele aanwending op 
de garantie mogelijk.

Duurzaam: verzekert een langdurige werking en verlengt de levens-
duur van uw verwarmingsinstallatie.

Profiteer van de drievoudige 
werking van permasoft.

1. Efficiënt energieverbruik en bescherming
tegen kalkvorming door het verwijderen
van elementen die bijdragen tot de water
hardheid.

2. Veilige installaties en corrosiebescherming
door de eliminatie van corrosieve zouten.

3. Verzekerde werking op lange termijn dankzij
de stabilisering van de pH-waarden.

Minder is meer!
Terwijl bij een standaard waterverzachting van vul-
water enkel hardheid-elementen zoals calcium en 
magnesium door natrium worden vervangen, gaat 
permasoft ook corrosieve zouten verwijderen tijdens 
het demineralisatieproces. 
Dankzij dit proces, is er een vermindering in de elek-
trische geleidbaarheid, en bijgevolg ook in de corro-
siesnelheid.



PT-DB1000

PT-DB1000

PT-DB5000
PT-FCS5000
PT-FCSD500

Conform de norm: vulling van verwarming gebeurt conform DIN EN 
1717-norm, om de bezoedeling van het drinkwater te voorkomen.

Helder: uitgerust met een 4 inch scherm dat alle belangrijke infor-
matie weergeeft, zoals bijvoorbeeld de capaciteitsbewaking, zodat 
u en uw verwarmingsingenieur kunnen nakijken of alles op punt is.

Betrouwbaar: permanent optimale kwaliteit van het vulwater, 
dankzij de controle van de geleidbaarheid van het vulwater (uitge-

rust met LED verlichting) 

PT-DB1000 en PT-DB5000: uitgerust met een geïntegreerd, klasse BA afscheidingssysteem, conform de EN 1717-norm, en een drukre-
gelaar voor het controleren van het bijvulwater indien de druk in het systeem zou dalen. Dit zorgt ervoor dat u altijd zeker bent van de 
optimale kwaliteit van het verwarmingswater.

PT-FCS5000: compleet met magnetische valve om enige kans op lekkage te voorkomen. Deze onderbreekt de watertoestroom indien de 
maximale capaciteit bereikt wordt of wanneer de vooraf ingestelde hoeveelheid water overtroffen wordt.  U verzekert zo, in alle comfort, 
een automatische en betrouwbare vulling van het vulwater. 

PT-FCSD5000: wordt gebruikt in combinatie met een apparaat dat uitgerust is met een drukhoudsysteem (magneetklep staat open in 
normale toestand)

Voor permanent optimaal verwarmingswater: ons digitaal vulstation voor uw verwarming.

Na uw verwarming te hebben gevuld met aangepast vulwater, is 
het noodzakelijk van tijd tot tijd bijvulwater toe te voegen aan het 
systeem; bijvoorbeeld na de verwarmingsinstallatie te hebben 
ontlucht. Om dit uit te voeren, legt de DIN EN 1717-norm strikte 
voorschriften op: om ons drinkwater tegen enige bezoedeling te 
beschermen, is het cruciaal de vulstations uit te rusten met een 
afscheidingssysteem dat voorkomt dat het verwarmingswater kan 

terugvloeien naar de drinkwaterinstallatie.
Anders bestaat er de kans dat het verwarmingswater het drinkwa-
ter zou verontreinigen met schadelijke stoffen, wat een groot ge-
zondheidsrisico zou zijn! 
Met het digitale verwarmingsvulstation van perma-trade, opteert 
u voor veiligheid.

Uw voordelen in één oogopslag:

Handige tip: gedemineraliseerd water 

werkt ook uitstekend als strijkwater! 

Ons producten-assortiment biedt u een oplossing, op maat van uw behoeften.

VULSTATION VAN VERWARMINGSINSTALLATIE 
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perma-trade

Naarmate het gebruik vordert, zal de mengbedhars in het per-
masoft reservoir langzaam aan uitgeput geraken. Echter, deze is 
herbruikbaar!
Daarom hebben we een eigen recyclage-concept opgezet: in 
plaats van de mengbedhars weg te gooien, worden de permasoft 
onderdelen opgehaald door het bedrijf dat het installeerde, die 

het dan op haar beurt naar perma-trade terugbrengt.
Wij ontfermen ons over de recyclage van de mengbedhars om 
het te kunnen hergebruiken. Met enkele liters overschotten in 
elk component, recycleren we ieder jaar meer dan 100 ton hars 
en voorkomen we een grote verspilling. 

Jaarlijks meer dan 100

ton afval bespaard!

Uit respect voor het milieu: recyclage om natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

De permasoft demineralisatie-
componenten worden door 
gespecialiseerde verdelers 
opgehaald en worden door 
perma-trade gerecycleerd. 

Het permasoft recyclage-concept

De duurzame perma-trade oplossing:
permasoft terugsturen, behandelen en 
hergebruiken

De conventionele oplossing:
de mengbedhars met het 

huishoudelijk afval weggooien 

Gespecialiseerde verdelers CSC

Consumenten

Gespecialiseerde verdelers CSC



perma-trade ART-EDITION „Goldene Quelle“ door Isabell Munck 

Wat maakt perma-trade de expert in een duurzame waterbehandeling?
Tijdens de ontwikkeling van onze producten, waken wij steeds op de kwaliteit van het drinkwater, alsook de energie-efficiëntie van de 
waterverwarmingssystemen. Voor dit succes werd permaline bekroond met de “Best-of-SHK-award” 2015 in de categorie “duurzaamheid”.

Wat verstaat perma-trade onder “verantwoordelijkheid”?
Onze componenten worden hoofdzakelijk uit Duitsland betrokken, en met een voorkeur voor onze regio. Verder wordt het merendeel van 
de producten vervaardigd door personen met een beperking in de werkplaats “Atrio Leonberg”. Deze sociale betrokkenheid werd erkend, 
en algemeen directeur Michael Sautter ontving hiervoor onder andere de medaille voor economie van de deelstaat Baden-Württemberg.

Op welke manier wordt de expertise van perma-trade geuit? 
Wij zijn pioniers in de chemicaliënvrije waterzuivering. Onze producten respecteren de geldende richtlijnen, en bieden tegelijk een doel-
treffende functionaliteit en innovatief design. Onze inspanningen werden bovendien bevestigd door de prijzen die ons werden toegekend.  

Ons digitale vulstation ontving onder meer de "Plus X Award” voor het beste product van 2019.

perma-trade ART-EDITION „Goldene Quelle“ door Isabell Munck 

Duurzaamheid, verantwoordelijkheid en competentie? Uitstekend over de hele lijn!



Onze unieke perma-trade visie is als een rode draad doorheen de geschiedenis van het bedrijf gebleken.  Het is niet voor niets dat we 
vandaag tot de pioniers gezien worden van milieuvriendelijke waterbehandeling.

We hebben een unieke kijk op de dingen ontwikkeld, wat uitstraalt op onze producten en de manier waarop we ze tonen. Zo heeft kunst-
fotograaf Isabell Munck uit Stuttgart onze producten op haar eigen, kunstzinnige manier in beeld gebracht. 

Van de filter tot de kalkbescherming-component; ze transformeerde vijf van onze producten in heuse kunstwerken. De « Goldene Welle » 
(gouden bron) weerspiegelt daarbij volledig onze waarden. 
Dankzij deze artistieke blik, onthullen er zich nieuwe perspectieven die onze verbeelding opnieuw opwekt. 

Een nieuw perspectief: kunst ontmoet techniek

perma-trade ART-EDITION door Isabell Munck
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