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Prezentacja ANALIZATORA WODY LOOS LWA w u¿yciu

Firma LOOS Haus konsekwentnie zmierza do
celu jakim jest stworzenie modu³owego
i ca³kowicie automatycznego systemu kot³owego
i równie konsekwentnie ten cel realizuje. Dopiero
jednak dziêki nowoopracowanemu modu³owi
analizatora wody LOOS WATER ANALYSER
LWA mo¿liwa sta³a siê ca³kowicie automatyczna
praca kot³a. LWA przeprowadza ci¹g³e pomiary
i nadzoruje wartoœæ pH wody zasilaj¹cej,
zawartoœæ tlenu w wodzie zasilaj¹cej, resztkow¹
twardoœci wody uzupe³niaj¹cej oraz wartoœci pH
wody kot³owej. U¿ycie œrodków dozuj¹cych mo¿e
byæ sterowane zgodnie z wymaganiami, a
zmierzone wartoœci mog¹ zostaæ zaprotoko³owane, co oznacza, ¿e nie ma potrzeby rêcznego
prowadzenia rejestru.
Wprowadzenie nowego analizatora wody LOOS
(LWA) wywo³a³o niespodziewanie du¿y popyt.
Jednorazowy koszt zakupu zwraca siê w krótkim
czasie, co zwiêksza atrakcyjnoœæ korzyœci, jakie
oferuje ca³kowicie automatyczny analizator wody.

wody. Przeprowadzone zosta³y nastêpuj¹ce
innowacje:
• Wszystkie dane z ci¹g³ej, ca³kowicie automatycznej analizy wody s¹ przekazywane
magistral¹ na ekran czytnika, wyœwietlane
i zapisywane - w zwi¹zku z czym nie ma ju¿
potrzeby prowadzenia rêcznego rejestru;
• Chemikalia dozowane s¹ zgodnie z zapotrzebowaniem na podstawie wartoœci pH wody
zasilaj¹cej oraz zawartoœci tlenu pozwala to na
unikniêcie kosztownych nadwy¿ek chemikaliów
w wodzie, a co za tym idzie strat spowodowanych odsalaniem i odmulaniem;
• Sterowanie zaworem parowym uzale¿nione od
zawartoœci tlenu w zbiorniku wody zasilaj¹cej
zapobiega to niepotrzebnym stratom energii;
• Ca³kowicie automatyczny monitoring jakoœci,
dotychczas regulowanej iloœciowo, instalacji
zmiêkczaj¹cej dziêki zintegrowanemu w LWA
pomiarowi twardoœci, co pozwala na optymalne
wykorzystanie dostêpnych mocy.

Coraz czêœciej zauwa¿aj¹ to operatorzy starszych
modeli systemów kot³owych. Niedawno firma
LOOS przeprowadzi³a u znanego producenta
odzie¿y modernizacjê istniej¹cego systemu
kot³owego, wprowadzaj¹c nowe elementy LWA.
Stara kot³ownia z 2 kot³ami walczakowymi by³a
ju¿ w du¿ym stopniu zautomatyzowana. Jedynie
analiza wody przeprowadzana by³a rêcznie,
podobnie jak w przypadku prawie wszystkich
urz¹dzeñ,.
Po udanym uruchomieniu i instrukta¿u klient by³
zachwycony funkcjonalnoœci¹ modu³u analizatora

Konstrukcja LWA zapewnia optymaln¹ jakoœæ wody oraz stabilizacjê w znacznie
krótszym czasie.
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