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permaLine PT-IL 20 CH Inline-waterfiltersysteem 

1. Gebruik
De permaLINE line systeem  PT-IL 20 CH is ontworpen voor mobiel en als  vast ingebouwd systeem te 
gebruiken. Voor het behandelen van water zonder onderbreking van circulatie. Dit om te voldoen aan
normen of richtlijnen.(z. B. VDI 2035, ÖNorm H 5195-1, SWKI BT-102) 

2. Veiligheid
Opmerking gelieve de gebruiksaanwijzing te lezen en volgens deze te handelen. De apparaten moeten 
alleen worden gebruikten  in perfecte staat en volgens de voorschriften. Personen die niet vakundig
bekwaam zijn gebruiken het toestel niet. De gebruiken ervan is op de hooge van de gebruiksaanwijzing, 
evenals de lokale regelgeving voor drinkwater bescherming, preventie van ongevallen en veiligheid . Alle 
voor de ziekte vatbare gen, die kan invloed hebben op de veiligheid, moeten onmiddellijk weerhouden 
worden. Alle installatie, inbedrijfstelling-uitvoering en onderhoud activiteiten mogen alleen door erkende 
specialisten uitgevoerd worden. 
Kinderen moeten niet spelen met het toestel.
3. Functie

De intelligente systeem waterzuiveringsinstallatie permaLine PT-IL 20 CH reinigt en verwijderd   mineralen 
en zal grotendeels de pH-waarde aanpassen. 
De installatie zal via een bypass-lijn het verwarming circuit door de filters sturen. Het circulerende CV -

water stroomde  eerst door een fijn filter(> 25μm) voor de verwijdering van  magneet en vuildeeltjes.
Nadien stroomt het water over de speciale harsen voor de verwijdering van alle opgeloste zouten (ook van 
diverse corrosionsinhibito-ren) . PermaLine controleert  de geleidbaarheid  2 maal, vooraan en achter van 
de gemengde bed patroon met een debietmeter. De permaLINE controleert ook  het debiet en werkt met 
eigen circulatie pomp de stroom, verder geeft restcapaciteit en pH aan.
Indien op de uitgang terug een geleidbaarheid gemeten wordt zal hij de installatie stilleggen.
PermaLine maakt het mogelijk voor de bestaande pH te verhogen en zelfs aanzienlijk te laten dalen.
Vooral de laatste is van groot belang waarvan met onthard water is gevuld en het om een ketel gaat die 
aluminium constructie bevat.  Nieuwe installaties kunnen worden gevuld met drinkwater voor de drukproef 
en nadien behandeld worden met de permaLINE.  De pH na de ontzilting (aanbevolen geleidbaarheid ca. 50 
μS/cm) kan aangepast worden op 3 niveaus.  De pH kan na het bereiken van de geleidbaarheid nog 
aangepast worden.  



4. Levering bevat

Zuiveringsstation PT-IL 20 CH met sensoren, pomp, solenoïde ventiel 
voor vers, besturingselektronica, thermometer, filter, afsluiters 
uitgeschakeld en staalname punten, verbindings punten klaar voor 
montage. 2 aansluitflexibels  ¾ " voor de aansluiting van de gemengde bed patronen

- 1 besturingselektronica 
- 2. filterhuis met  fijnfilter van 25 μm 
- 3. afsluiter verwarming s water en temperatuur meter
- 4. staalname punt
- 5. verwarming waterinlaat 
- 6. water uitlaat na filtering
- 7. naar 8. staalname punt
- 9. afsluitventiel
- 10. van   PT-PS 21000IL



5. Dimensionering van de permasoft patronen PT-PS 21000IL

Vereisten: 
1. watertemperatuur systeem van 10 ° C tot 65 ° C max.
2. Maximale druk op de installatie bij  65 ° C Max 4 bar 
3. Alle verwarming circuits en warmte distributiesystemen moeten      volledig geopend.
4. Verbindingen tussen permaLINE en installatie moeten geschikt zijn voor CV-water.
Bepaling: 
Het vereiste aantal patronen dienodig zijn voor de recycling cartridges PT-PS 21000IL, vloeit voort 
uit het (geschatte) watervolume en geleidbaarheid gemeten van het water in het systeem.  De 
elektrische geleidbaarheid van het water systeem (in μS/cm) is te splitsen, voor de berekening van 
het totaal zoutgehalte van het water in ° GSG met een factor van 30. Deze waarde wordt 
vermenigvuldigd met het ANLA gene volume zodat u de totale hoeveelheid zout (L x ° GSG) van 
ANLA gene water dient te volgen.
Voorbeeld: 

Water inhoud installatie: 3000L 
Geleidbaarheid: 600 μS/cm 
Totaal zoutgehalte installatie: 3000 x 600/30 = 3000 x 20 = 60000 L x °GSG 
Capaciteit PT-PS 21000IL: 21000 L x °GSG 
Totaal zoutgehalte installatie berekend : 60000 °GSG 
Dus aantal flessen nodig: 60000/ 21000 = 3 Stuks 
Men kan deze in serie plaatsen met een maximum van 3.
De permaLINE eenheid PT-PS is 21000IL bij voorkeur plaatsen tussen de verdeling van de 
verwarming terugkeer en de vertrek leidingen, met temperatuur-resistente (10 bar / 80 ° C) flexib-
len - slangen (zie fig. 1) zodat het gezuiverde water over de  pomp van het gebouw dat het 
gefilterde verwarming  goed kan distribueren.



Als de bovenstaande variant is hydraulisch niet mogelijk is.
Kan  als alternatief volgend opstelling helpen.
Voor de collector water ophalen en dan via de ketel terug in circulatie brengen.(zie 
fig. 2).
OPGELET temperatuur niet te hoog!

Bij complexe installatie altijd ter plaatse gaan en zoeken naar de ideale oplossing

6. Inbedrijfnamen
1. permaLine met net (230V/ 50Hz) verbinden. 
2. PT-PS 21000IL Patroon  met bijgeleverde flexibels verbinden met permaline opgelet met 
stroomrichting water ingang rood en uitgang blauw
3. Fijnfilter(25 μm) in filterhuis plaatsen, indien debiet onder 3 l/min gaat de installatie in storing.
Op de display komt nu „Durchfluss gestört“( debiet te weinig), filterpatroon vernieuwen! 
4. Afsluitkraan Heizungsrücklauf (verwarmingskraan) ingang en Probenahmeventile (staal name) kraan 
sluiten.
5. De ingang van  permaLine verbinden met verwarmingsinstallatie, met temperatuur bestanden 
leidingen of flexibels verbinden, KFE-kraan aan de verwarmingsinstallatie openen. 
6. Op de uitgang van permaLINE ook een aansluiting te maken maar nog niet verbinden met installatie. 
7. De „Heizungsrücklauf“ kraan langszaam openen (3) en meermaals kort op druktoets P duwen,    (open 
magneet ventiel) zo wordt de installatie ontlucht. De terugloop aansluiting boven afvoer houden of in 
emmer.
8. 3 tot 5 liter water aflaten dan terugloopleidingen vebinden met verwarmingsinstallatie en kraan 
openen.
9. permaLine en aansluitingen controlleren op dichtheid. 
10. Materiaal installatie (Werkstoff ALU ja/nein), Patroon capaciteit (Patronengröße PT-PS21000IL) en 
gewenste geleidbaarheid  (Zielleitfähigkeit z. B. 50 μS/cm) instellingen keuze maken, dan systeem 
starten.  OPGELET: indien er meerdere permasoft PT-PS21000IL patronen gebruikt worden niet de 

keuze ALU gebruiken! 

11. Indien de geleidbaarheid aan de uitgang van permaLINE meer is dan 0 gaat de installatie uit bedrijf. 
Draai voor en na de patronen de afsluitkranen dicht en vervang de patronen. Voor de opstart terug de 
opstart procedure gebruiken dus flessen ontluchten.



12. De permaLINE zal het water filteren tot de ingesteld geleidbaardheid waarde  bereikt is(opgelet fijn 
filter en PT-PS filter niet verzadigd worden) dan schakelt de installatie uit en geeft ook akoestisch 
geluid. NA 50 minuten gaat de installatie terug in gebruik, de permalLINE controlebox controleert of 
de ingestelde waarden nog steeds behaald worden, dit herhaald zich tot de installatie wordt 
uitgeschakeld. Maak hiervan gebruik zeker bij grotere installatie hierdoor heb je meer kans dat al het 
verwarmingswater gefilterd is.  
13. Aan staal name kraan (4)“ water nemen en met  elektronische pH-meter water nameten.  
14. Door middel de gemeten pH-waarde en installatie watervolume indien nodig de juiste PH-
stabilisator patroon uitkiezen, aansluiten waar voorheen de PT-PS 21000IL gemonteerd was. 
15. Dan de druktoets P minstens 7 sec. induwen dan start de pomp en zal gedurende 15 minuten de 
stabilisator in installatie spoelen. 

7. de expert modus zijn de verlaging van hoge pH niveaus.
In de zogenaamde expert moduswijze wordt enkel de patroon grote en pH gevraagd het materiaal van 
de installatie NIET. Deze werkmodus, welke wordt gestart door te drukken op de stop en de ESC toets, 
normaal schakelt de installatie af wanneer er aan uitgang een geleidbaarheid wordt gemeten nu niet.
We kunnen de gebruikte patroon nu inzetten om een lagere hoge pH-waarde te bekomen, zodat vb.
onderdelen gemaakt van aluminium ook chemische tegen corrosie beschermd zijn.  De pH-waarde in 
de installatiewater moet worden gemeten om in kortere periodes van tijd (30 minuten) met een 
elektrische pH-meter. De staalname wordt aan de ingang genomen van de permaLINE (4).



Aluminium ja? 

OK od. ↔

Bepalen of in de installatie aluminium of niet aanwezig is. 

pH > 9? 

OK od. ↔ 

Indien keuze aluminium gemaakt wordt bepalen of het water in de installatie 
boven de 9pH is of er onder.

Patrone wählen

42000 ok od. ↔ 

Andere Einstellu

Er wordt  standaard 2 patronen weer gegeven met de pijlen kan men de 
waarden herinstellen minder 21000, 63000,
(Andere Einstellung)andere instellingen en uitschakelen(Ausschalten). 

Andere Einstellung

OK od. ↔ 

Bij „Andere Einstellung“ kan men per 5000 patroon kiezen tot MAX van  65000. 

Ausschalten? 

OK od. ↔ 

Bij deze keuze schakelt het systeem af.

Abschalten bei 

100 μS/cm OK ↔ 

Hier kiest men de gewenste geleidbaarheid wanneer de filtering mag stoppen 
met de pijlen kan men 50, 100 of 150 μS/cm instellen. 

Start? 

OK 

Bij het indrukken van ok zal de installatie opstarten op de display komt actuele 
geleidbaarheid, pH, debiet filtering en de restwaarde filterpatroon.  

Leitfähigkeit

μS/cm 

Actuele geleidbaarheid van het water dat toekomt vanuit de installatie.

Restkapazität
°GSG 

Actuele restcapaciteit van de patronen 

Durchfluss
l/min 

Actueel debiet dat door de patronen gaat in l/min 

Patrone ersetzen? 

→ OK 

De patronen zijn verzadigd en filtering stopt patronen vervangen en opstart 
procedure herhalen.

Leitfähigkeit
erreicht
→ OK 

De ingestelde waard is bereikt de installatie valt uit en geeft en acoustische
geluid. Na 50 min. gaat de installatie weer in bedrijf doet terug een nameting 
en zal  blijven draaien tot ingestelde waarde behaald is. Dit herhaald zich tot 
installatie wordt uitgeschakeld of patroon verzadigd is.

Hand Stopp Indien tijdens de filtering de Stopp-Taste ingeduwt wordt is de filtering stop 
gezet. Op de display komt nu „Hand Stopp“. Door middel van de pijltoesten kan 
men   „weiter behandeln“ verder filteren of  „Aus-schalten stoppen kiezen? 
Keuze bevestigen door OK↔ in te duwen. 

Alles löschen? 
OK ↔ ESC 

Voor het uitschakelen verschijnt of“Da-ten gelöscht „ verwijderd mogen 
worden. Indien niet ESC duwen en dan netstekker pas uittrekken de 
restcapaciteit van patronen is nu opgeslagen.  

pH-Korrektur Indien in het begin Aluminium een pH-Waarde  van >9 in menu gekozen is 
wordt de patronen zelfs bij restcapaciteit 0°GSG nog een tijd gebruikt.
Display duid nu „pH-Korrektur“ aan. 

Stabilisierung
pH-Wert

Bij het inspoelen van stabilisator P druktoets minstens 7 sec induwen en PT-PHI 
wordt automatisch ingespoeld gedurende 15 min.



8.1. Menu structuur 



Beschrijving display 

Stop-toets Pomp uit/ magneet ventiel toe
Pijl- toetsen links / rechts  
OK-toets verder
ESC-toets terug
P-toets pomp aan / Magneetventiel open 



9. pH-Waarde aanpassing door stabilisering met PT-PHI 
De aanpassing van de pH waarde na filtering van het verwarmingswater door de permaLINE. We doen dit 
met de hulp van stabilisatie patronen (PT-PHI) . Deze  zitten in de meetkoffer (IL-MK) in 6 verschillende 
formaten. Ze worden pas gebruik na het bereiken van de gewenste geleidbaarheid (vb. 50µS).
De patronen (PT-PHI) bevatten anorganische zouten, die verhoogd de pH en terzelfder tijd zorgt het voor 
een buffer (stabiliseren),  vrij van remmers.  Als gevolg van de ingediende stabilisatie met behulp van de 
geleidbaarheid in het gerecycleerd water systeem stijgt opnieuw tot 20 tot 80 μS/cm. 
Het is daarom raadzaam de geleidbaarheid van de doelstelling van permaLine instellen op 50 μS/cm. PT-
PHI is niet vereist (als de pH is lager), de standaardinstelling moet worden gekozen door 100 μS/cm.  
PT-PHI volgens de tabel, indachtig die het volgende zijn ingeschakeld:
(a) indien meerdere PT-PHI moet worden gebruikt, afhankelijk van het systeemvolume. ANLA gene 

volume tussen twee cartridge maten, de voorkomende kloof (van het volume van de systemen) met 
de volgende kleinere PT-PHI kan worden gedekt.  Voorbeeld: Is het systeemvolume met 6 m ³, (pH = 
7,0) tussen de PT-PHI 4000 (4 m ³) en PT-PHI 8000 (8 m³) cartridge, cartridges zijn gewassen in dit 
geval de PT-PHI 4000 (4 m ³) en de PT-PHI 2000 (2 m³) een na de andere.

(b) Met een pH van tussenliggende waarden kunnen dienovereenkomstig op de volgende halve etappe 
(6.5 / 7.0 / 7.5) afgerond omhoog of omlaag aan.  Voorbeeld: een pH-waarde van 7.2 is gemeten, naar 
beneden 7.0 en de cartridge geselecteerd volgens het systeemvolume zal worden afgerond. At een pH 
van 7.3 naar boven is afgerond en op 7,5 wordt gelezen.

(c) In eerste instantie geen actie bij pH waarden tussen 7,5 en 8.2 en aluminium onderdelen in het 
systeem, is vereist. De pH moet hier, na het stookseizoen worden gecontroleerd.

(d) Voor aluminium-vrije systemen worden blootgesteld om te presenteren aan een pH van 9, volgens de 
tabel volgens een pH van 7.5.

(e) PH < 6.3 in ontzilt water omloop moet met perma-tradel Wassertechnik GmbH geraadpleegd worden.



Na het bereiken van de geleidbaarheid schakelt de permaLine automatische af. Na het sluiten
van de kogelkraan 6 (ansgang zum heizungsvorlauf) druk af laten bij staalname kaan 8, de 
patronen verwijderen.



11. Storing n foutmeldingen

Opgelet: Als de netaansluiting beschadigd is Perma-trade verwittigen.
Om gevaar te vermijden mag deze herstelling enkel uitgevoerd 
worden door erkend technieker van Perma-Trade.

Storing oorzaak oplossing

meetfout Geleidbaarheid aan sensor 1 te laag door 
samengeperst CV water

Pomp van permaLINE  op  hoog debiet 
zetten en druktoets P 5 sec. induwen

lucht in systeem Aansluit Leidingen  ontluchten

Debiet te laag KFE kraan nog toe of niet volledig opengedraaid Kraan volledig openen

Filter verstopt Vernieuwen filterpatroon

Pomp van permaLINE niet op vol debiet Draaiknop op pomp volledig naar rechts 
draaien

Opstelling systeem misschien in en uit fout 
aangesloten

Correct aansluiten

Debiet verstoort Debiet minder dan 3 l/min Zie boven

Lucht in installatie ontluchten

Magneet ventiel opent niet Magneet ventiel controleren

Pomp defect Pomp herstellen

Display geeft 
niks aan

Processor overbelast Netstekker uittrekken en opnieuw 
opstarten

Stroom aanwezig? Nakijken inkomende spanning

Patroon 
vervangen bij 
restcapaciteit

Geleidbaarheid te hoog ingesteld voor  actueel 
debiet

Inzetten van 2 patronen of water 
temperatuur verhogen

Watertemperatuur minder dan 15°C Watertemperatuur verhogen of 
minstens 2 patronen inzetten

Nakijken stroomrichting over de patronen Patronen juist aansluiten



12 Verwijdering
Oude of gebruikt materiaal  moeten worden op de juiste manier 
ingeleverd volgens plaatselijke regelgeving of gerecycleerd. 
De Permasoft  mixbed patroon  PT-PS 21000IL kan worden terug 
gegeven en is bestemd om te recycleren terug op te vullen en aan de 
daaropvolgende opstelling te voldoen . 

2.Permaline meetkoffer IL-MK

2.1. PT-PHI stabiliseringspatronen

Zie op pagina 10 tot en met 12 onder "9 in de pH waarde aanpassing/stabilisatie met 

PT-PHI" en "10 technische gegevens - PT-PHI 500-16000".



2.2. Kombi-meettoestel voor geleidbaarheid en pH waarde.

Instelling bij opstart.

Het toestel uit de verpakking nemen en controleren of op bij transport schade is veroorzaak.
Neem contact op met uw dealer.

Levering bestaat uit:
- 4 x1,5 V batterijen zitten al in toestel
- HI73127 pH-electrode al ingebouwd
- HI73128 sleutel voor demontage electrode

2 Product beschrijving

HI98129 is een betrouwbaar meettoestel voor pH, EC en temperatuur.
De pH en EC/TDS meetwaarden worden automatisch aangepast met temperatuur.
De EC/TDS factor kan voor bepaalde gevallen gewijzigd worden.
De fabrieksinstelling is 0, 5 voor de metingen van het water optimaal. De pH-elektrode kan  
vervangen worden , de EG / TDS sonde is beschermt tegen zouten en agressieve media.

Functie beschrijving
1 Batterijen
2 LCD aanduiding
3 Stabiliteit indicator
4 Batterij volume
5 ON/OFF/mode schakelaar
6 HI 73127 pH electrode
7 Temperatuur sensor
8 EC/TDS sonde
9 Set/Hold sonde
10 Secundaire weergave
11 Primaire weergave



Wat is EC waarde en TDS?
EC (electrical conductvity)=elektrische geleidbaarheid (gemeten waarde afhankelijk van het model in 
μS/cm of mS/cm).
TDS (total dissolved solids)= alle zouten opgelost in het water in de eenheid mg/l (ppm) of g/l (ppt). 
Deze gemeten waarde is berekend op basis van de geleidbaarheid met behulp van de 
omrekeningsfactor CONV. Tijdens de kalibratie van de EC is bereik dat het bereik TDS automatisch is 
gekalibreerd.
Opgelet.
Voordat u deze producten gebruikt, zorg ervoor dat ze geschikt voor het milieu zijn, waarin ze moeten 
worden gebruikt. Aan het einde van de elektrode is het lampglas gevoelig voor elektrostatische 
ontlading. Daarom Vermijd het aanraken van de bulb in glas.

Technische fiche

meetbereik Ph

EC

TDS

Temp.

0 tot 14

0 tot 3999µS/cm

0 tot  2000 PPM (mg/l)

0 tot 60 °C 

Resolutie 0,1 °C
0,01 pH; 1 µS/cm;1 ppm

Afwijking bij 20°C Temp
EC/TDS
pH

+/-0,5 °C
+/- 2% meetbereik
+/- 0,05

temperatuurcompensatie pH
EC/TDS

Automatisch
Met beta

kali bering pH

EC/TDS

1 of 2 bij 2 verschillende 
caliberingsvloeistoffen pH 
4,01/7,01/10,01 of 4,01/6,86/9,18
Automatische 1 punt 

EC/TDS IJkoplossingen HI98129 HI7031 (1413 µS/cm
HI7032 (1382ppm;CONV=0,5
HI70442 (1500ppm;CONV=0,7)



Bediening
Meettoestel opstarten

Houd de modus-knop ingedrukt tot het display ingeschakeld wordt. Ten eerste is een LCD test alle 
display aanduidingen zullen even oplichten. Daarna kom de stand van de batterijen (vb. %100 BATT)

Wissel °C of °f

Overschakelen van ° C naar ° F Druk op de MODE-knop in de meetapparatuur modus zo lang, (die 
vertonen op negeren af) en in de weergave TEMP temperatuur instelt eenheid hij-lijkt bijvoorbeeld: 
TEMP ° C. Voor de verandering, drukt u op de knop SET/HOLD en vervolgens twee keer op de knop 
voor mode terug te keren naar de meten modus.

Opslaan meetwaarde

Druk op de SET/HOLD knop totdat de secundaire vertoning geeft aan greep. Druk nogmaals op hold, 
het meettoestel gaat nu terug op meetmodus.

Afsluiten meettoestel

Druk op Mode toets “OFF” verschijnt toets los laten en gaat uit bedrijf.

Opmerking

De kalibratie interval hangt van de gebruiksinterval, beter te snel dan te laat=foute metingen. 
Spoel na gebruik iedere meting de electrode.

6. pH meting en kalibreren

Een pH-meting

pH   PH meting modus door te drukken op de knop SET/HOLD toets.

5.78 Duw de electroden in de kalibratie vloeistof, van het ogenblik dat waarde

25.0°C kan de gemeten waarde worden afgelezen. 


