Voor North Star telt elke druppel.
Water. H2O. De chemische verbinding tussen
twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.
Maar vooral: een fundamentele component van
ons ecosysteem. Essentie van alle leven op
aarde. Ook voor ons.
Een mensenlichaam bestaat gemiddeld voor
50 à 60% uit water. We consumeren dan ook
zo’n 2 tot 4 liter per dag door te drinken en
te eten. Daarnaast gebruiken we nog eens
gemiddeld zo’n 115 liter per persoon per dag
met huishoudelijke taken. En huishoudelijk
waterverbruik is slechts een fractie van het
totale waterverbruik: 10%. Landbouw is goed
voor 70% van het verbruik, industrie voor de
overige 20%. In totaal verbruiken we met zijn
allen wereldwijd 730.000 miljard liter water
per jaar.
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Gelukkig is er water genoeg, zou men denken.
De aarde bestaat immers voor 70% uit water.
Helaas: 98% van het water op aarde is zout
oceaanwater en niet geschikt voor gebruik.
Van de 2% zoet water die wel beschikbaar
is, zit 99% vast in ijskappen, gletsjers of op
onbereikbare plaatsen. Dit betekent dat er van
al het water op aarde, eigenlijk slechts 0,6%
beschikbaar is voor gebruik. En dan nemen we
verontreiniging niet eens mee in de berekening.
Kortom: een mismatch in vraag en aanbod. En
waar het aanbod dankzij de natuurlijke
waterkringloop wel constant blijft, stijgt de
vraag elk jaar door de bevolkingsgroei
en ontwikkelingen in onze levensstijl.
We zorgen er dus maar beter voor
dat we het beschikbare water met
de grootste zorg behandelen. Met de
waterbehandelingssystemen van North Star,
bijvoorbeeld. Want elke druppel telt.

730.000
miljard liter water

De vraag naar
bruikbaar water
stijgt met

64.000

miljard liter per jaar.

wordt geconsumeerd op jaarbasis.
Redenen? De wereldbevolking stijgt met ongeveer
80 miljoen per jaar, veranderingen in levensstijl,
de productie van biobrandstoffen en een hogere
energievraag. Onder andere.
730.000 miljard. Dat zijn ongeveer 292 miljoen
olympische zwembaden. 4866 miljard badkuipen.
Of ongeveer 104.000 liter voor iedere mens ter
wereld. Heel veel water, dus.

20%

van alle oppervlaktewateren wordt ernstig
bedreigd door verontreiniging.
Van het beschikbare water, is er een aanzienlijk
percentage dat eerst dient gezuiverd te worden eer
we het kunnen verbruiken.

70%

van het aardoppervlak is bedekt met water.
Maar van dit water is wel slechts 0,6%
beschikbaar voor verbruik. Waar zit al de rest?
In oceanen, zeeën en rivieren, in ijskappen en
gletsjers, of gewoon onbereikbaar in de grond.
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North Star: ùw ideale partner
voor professionele waterbehandeling.
Lokale dienstverlening, internationale stabiliteit
Onze organisatie werd opgericht in 1925 met
een duidelijke ambitie: zacht en zuiver water
aanbieden aan ieders noden en behoeften. 90
jaar later zijn we uitgegroeid tot een bedrijf
dat deze ambitie elke dag in de praktijk
brengt. Per jaar produceren en verkopen we
500.000 waterverzachters, goed voor een
kwart van de totale verkoop wereldwijd.
We verkopen onze producten enkel via
professionelen. En 95% van onze producten
en hun onderdelen ontwerpen en produceren
we zelf. Zo zijn we er zeker van dat onze
producten van topkwaliteit zijn en voldoen
aan de strengste kwaliteitsnormen. Maar bij
North Star gaan we nog verder: we geloven
vooral in sterkte door dienstverlening.
North Star biedt u een uitzonderlijke
ondersteuning. Zowel voor, tijdens als na
verkoop. Wij geloven in langetermijnrelaties.
Als partners. Partners die streven naar zacht
en zuiver water. Want elke druppel telt.
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North Star is een merk van EcoWater Systems.
EcoWater Systems is een onderdeel van
The Marmon Group. Deze Group maakt deel
uit van de Berkshire Hathaway holding, een
wereldwijd bekend conglomeraat met
Warren Buffett als CEO. North Star is dus niet
enkel kwalitatief, maar ook financieel een zeer
stabiele organisatie.
In deze brochure willen we u een algemene
indruk geven van North Star, onze kwaliteiten
en ons productgamma. Voor meer technische
en specifieke informatie per product hebben
we een speciale website ontworpen:
www.watervoorarchitecten.be. Hierop vindt
u onder meer productfiches en modellen
voor lastenboeken terug. Via het elektronisch
contactformulier kan u bovendien heel
eenvoudig contact met ons opnemen voor
meer informatie, advies en ondersteuning
voor uw projecten.

Beheer het waterverbruik
op een efficiënte manier

Wordt geholpen
van A tot Z

De oplossingen en systemen van North Star
zorgen voor vele voordelen: controle over het
verbruik, de kwaliteit en de hygiëne van het water.
Zo verbetert u niet enkel de kwaliteit van het
water en spaart u het milieu, maar verkleint u ook
de operationele kosten en risico’s.

Laat u adviseren
bij uw project
Met onze 90 jaar ervaring weten we waarover
we spreken. North Star geeft u advies en
ondersteuning bij het zoeken naar de optimale
wateroplossing en de juiste systemen voor uw
specifiek project.

North Star zorgt niet enkel voor het ideale
ontwerp voor uw project. We zorgen ook voor
de ontwikkeling van het ontwerp, voor de
ideale verdeling in uw infrastructuur en de
plaatsing ervan. Bovendien bewaken we ook de
staat van uw systeem: wanneer nodig kunnen
we bv. regeneratiezout leveren en het systeem
onderhouden. Een volledige service, dus.

zowel voor u als
voor de eindklant

Trendsettende marktleider sinds 1925

Flexibiliteit van de
infrastructuur
Dankzij de unieke controller, die tot vier toestellen
uit het industriële gamma kan besturen, beperkt
u de architecturale risico’s. U kan indien nodig
uitbreidingen in het systeem doorvoeren en aan
iedere installatie kunnen individuele parameters
worden toegewezen.
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Kalkaanslag voorkomen?
Onthard uw water.
In het grootste deel van België stroomt er
hard tot zeer hard water door de leidingen.
In de volksmond: er zit te veel kalk in. Aan de
bron van dit kwaad kunnen we niks doen: de
hardheid is een indicatie van de hoeveelheid
chemische elementen calcium en magnesium
aanwezig in het water en hangt af van de
geologische samenstelling van de ondergrond.
Het is de neerslag van calciumcarbonaat en
magnesiumzouten die uiteindelijk kalkaanslag
veroorzaakt. En kalkaanslag is niet goed: het
zorgt voor verstoppingen en beschadigingen
in de waterinfrastructuur, een hoger
verbruik van detergenten, een aantasting
en hogere onderhoudskost van vochtige
ruimten (bv. in keukens en badkamers) en
voor een sterk verminderde efficiëntie van
waterverwarmingselementen.
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Om dit proces tegen te gaan kunnen we
het water ontharden. Bij ontharding filteren
we het teveel aan (Ca) calcium en (Mg)
magnesium met een harstank uit het water.
Deze harsen worden eerst verzadigd met
(Na) natriumionen. Wanneer het water in
contact komt met de harskorrels ontstaat er
een uitwisseling: de natriumionen onttrekken
de calcium- en magnesiumionen uit het water
en nemen zelf hun plaats in. Dit gaat zo door
tot de harstank verzadigd is met calcium en
magnesium. Dan treedt de regeneratiefase in
werking. Een omgekeerd proces: de harstank
wisselt zijn calcium- en magnesiumionen uit
met de natriumionen uit de zoutbak van het
systeem.
Gevolg van deze ontharding: geen kalkaanslag
meer. En dus een langere levensduur en
hogere efficiëntie voor uw infrastructuur.
Een bescherming van de investering en een
aanzienlijke kosten- en energiebesparing!
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Verbruik tot de helft minder zout en spoelwater dan bij
conventionele waterontharders
1
• Afhankelijk van het waterverbuik, passen de toestellen de gebruikte hoeveelheid zout en spoelwater automatisch en proportioneel aan tijdens de regeneratie.
• Continue monitoring van alle parameters op onze handige displays en controllers.

Hou uw infrastructuur proper
2
• Het zoutvat blijft droog staan tijdens de ontharding en bevat een dubbele overloopbeveiliging.
U vermijdt hierdoor koekvorming en het overlopen van uw systeem. Bovendien beperkt dit de
kans op ontwikkeling van bacteriën.
• Automatische desinfectie door een programmeerbare extra spoeling bij laag of geen gebruik.

Eenvoudige besturing, ook bij complexe installaties
3
• Al onze industriële onthardingssystemen zijn voorzien van een universele besturingsmodule.
• Bestuur tot vier toestellen met slechts één controller. Dit biedt ook extra flexibiliteit wanneer de
capaciteit van de installatie op een later tijdstip eventueel verhoogd moet worden.

Hou het zuinig, betrouwbaar en
eenvoudig. Jaren aan een stuk.
Kies voor een North Star
onthardingssysteem.

Wees gerust tot lang na de installatie
4
• Onze kleppen vergen weinig onderhoud. Ze bevatten immers maar 1/3 van de onderdelen
van een conventionele klep.
• Weinig kans op lekkage dankzij de kunststoffen klep.
• Geen kans op roest of corrosie in de ontharder. De harstank is immers gemaakt van met glasvezel versterkt polyester.
• We bieden exclusieve garanties. 10 jaar op de harstank en het zoutvat, 3 jaar op het display,
2 jaar op de onderdelen.
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Onthard het water in uw professionele infrastructuur
met het North Star Commercieel en Industrieel gamma.
Ideaal voor kapperszaken,
bakkerijen, kleinschalige
horeca, wassalons, ...

North Star Commercieel: voor kleinere installaties met hoge
kwaliteitsnormen voor hun water
NSC 40-60 serie

NSC Duplex

De combinatie van twee harstanken van 28 liter
biedt de mogelijkheid tot:
• Een groter mogelijk waterdebiet
• Meer flexibiliteit in de programmatie van het
onthardingssysteem
• Continu zacht water, 24 uur op 24

Variabele onthardingscapaciteit met harsinhouden van 30,5 liter (NSC40) tot 57 liter (NSC60).

Ideaal voor
appartementsgebouwen,
woongemeenschappen,
grote hotels, sportcentra,
kleinschalige industrie, ...

North Star Industrieel: voor grote gebouwen en installaties met hoge
kwaliteitsnormen voor hun water

• Voor wanneer er in uw infrastructuur grote
waterhoeveelheden moeten onthard worden.
• Variabele onthardingscapaciteit met 		
harsinhouden van 42 liter (NSI 50SI) tot
283 liter (NSI 290S1).
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Elektronische geautomatiseerde volumesturing

Op maat van uw verbruik en uw nood aan
flexibiliteit zijn alle systemen beschikbaar
in simplex, duplex, triplex en quadplex
uitvoering. Onze controller is een unieke
besturingsmodule met verschillende
programeermogelijkheden die het besturen
van één tot vier toestellen toelaat.

• Dubbele doorstroomcapaciteit, voor wanneer
er in uw infrastructuur zéér grote waterhoeveelheden moeten onthard worden.
• Minder drukverlies op uw water: de grotere
klep zorgt voor minder weerstand.
• Variabele onthardingscapaciteit met harsinhouden van 85 liter (NSI 90S2) tot
568 liter (NSI 570S2).
High Capacity 1”

High Capacity 2”

Meten is weten

Onthard het water in individuele woningen
met het North Star Residentieel gamma.

Controleer hoe hard uw water nu eigenlijk is
met de Testomat® toestellen. De Testomat® Eco
installeert u op uw onthardingsinstallatie. Zo
houdt u de hardheid automatisch in de gaten.
Is er iets mis, dan wordt u gewaarschuwd door
een alarm.

North Star Residentieel:
voor gezinnen die het
water graag aan de bron
ontharden.

Past perfect in de waterinfrastructuur van een
woning dankzij een innovatieve en compacte
vormgeving.

Heeft u nood aan een compactere oplossing
waarmee u verschillende toepassingen die
zacht water nodig hebben kan controleren, dan
is er de Testomat® 808. Deze kan geïnstalleerd
worden op bijvoorbeeld omgekeerde
osmose-installaties, boilers, commerciële
waterinstallaties, installaties voor de productie
van ultrazuiver water, enz.

Eén keer programmeren is voldoende. Zelfs
na een stroompanne worden de geprogrammeerde gegevens behouden.
Hou de operationele parameters continu in het
oog dankzij de elektronische display.
Onthardingscapaciteit op maat van de behoefte
dankzij harsinhouden van 9 tot 22 liter.
NSC 9-22 serie

North Star Hybrid:
2-in-1 ontharder met
geïntegreerde actieve
koolfiltratie.

NSR 17UD Hybrid

Verbeter de kwaliteit van het drinkwater nog
meer dankzij de geïntegreerde actieve koolfilter.
Het enige toestel op de professionele markt
dat in staat is om kalk te verwijderen én
drinkwater te filteren.
Quadplex uitvoering

Harsinhoud: 17,4 liter. Inhoud actieve kool: 4,4 liter.
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Verstoppingen en geurhinder vermijden? Ontijzer uw water.
Naast calcium en magnesium zit er in het grootste deel van België ook te veel ijzer in het water. Een te hoog ijzergehalte leidt tot bruine afzettingen op allerlei oppervlakken en textiel, tot verstoppingen
in uw infrastructuur, tot een verminderd rendement van warmtewisselaars, tot geurhinder en vanaf bepaalde concentraties zelfs tot toxiciteit. Best dus dat ook het ijzergehalte in uw water onder controle
wordt gehouden. North Star ontwikkelde hiervoor meerdere systemen.

Klassieke ontijzering via beluchting

Ontijzering via ionenuitwisseling

Bij klassieke ontijzering wordt er via een compressor lucht in het water gespoten. Deze
lucht zorgt in een wachttank van het systeem voor de oxidatie van het ijzer. Na dit
proces wordt het ijzer via een filterbed uit het water gefilterd. Een automatische spoeling
van het systeem zorgt ervoor dat ook dit filterbed gereinigd wordt van het ijzer, dat naar
het riool wordt afgevoerd.

Bij ontijzering via ionenuitwisseling is er een gelijkaardig proces zoals dat bij de ontharding van
het water (zie pagina 6). Dezelfde harstanken van de NSI 1” High Capacity-serie zorgen hierbij ook
voor de uitwisseling van ijzer met het natrium. Dit is een uniek concept dat enkel mogelijk is met
deze exclusieve klep van North Star.

Duurzaam en bedrijfszeker

Sla twee vliegen in één klap

Eenvoudige constructie met weinig bewegende
delen.

Uw onthardingssysteem zorgt in combinatie
eveneens voor de ontijzering.

Geconstrueerd met hoogwaardige, duurzame
materialen en onderdelen die voldoen aan de
strengste industriële normen.

Zie pagina 7 en 8 voor meer informatie
omtrent de toestellen gebruikt voor deze
applicatie (NSI 1” High Capacity-serie).

Automatische regeneratie van het filtersysteem.

North Star OI 3-650 S
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High Capacity 1”

Gebruikt u andere waterbronnen dan leidingwater?
Filtreer uw water.

NSF 1” en 2” AK series

Verwijder chloor, ongewenste smaken, geuren
en andere organische verontreinigingen met
de actief koolfilters.

In vele bedrijven en residenties wordt het water niet altijd alleen maar via de
waterleiding gewonnen, maar ook via grondwater in geboorde putten, regenwater,
oppervlaktewater of recyclage. IJzer en andere opgeloste stoffen in dit water
zorgen ervoor dat de drinkbaarheid en/of bruikbaarheid van het water niet kan
gegarandeerd worden. Deze stoffen zorgen ook voor hinder in waterleidingen
en allerhande installaties en machines, evenals voor storingen in gevoelige
apparatuur.
Met de multimediafiltratiesystemen van North Star worden ijzer, mangaan en
ammonium, maar ook de slechte geur en troebele kleur uit dit water gefilterd.
U kan onder andere kiezen tussen modellen met een actieve koolfilter (AK) of een
multimediafilter (MM). Ook voor de filtering van zware metalen zijn er oplossingen
beschikbaar.

Verwijder sedimenten en andere specifieke
materie uit het water met de multimediafilters.

4-in-1 filter

Kies een filtratiesysteem op uw maat en behoeften

Behandel uw grondwater
rechtstreeks

Er zijn verschillende soorten filtratiesystemen mogelijk, afhankelijk van wat u
juist uit uw water dient te filteren.
Binnen elk filtratiesysteem zijn verschillende modellen beschikbaar die variëren
in het mogelijke waterdebiet en de filtratiesnelheid. Zo vindt u zeker een model
dat optimaal past bij uw installatie en waterverbruik.
NSF 1” en 2” MM series
Alle filters van de North Star Filter series zijn voorzien van een universele
besturingsmodule. Dit biedt u een grote flexibiliteit bij complexere installaties.

Met onze “4 in 1-filter” bieden we bij North
Star ook een compacte totaaloplossing
voor grondwaterbehandeling. Deze filter
zorgt voor een verwijdering van 99% van
de hardheid, ijzer, mangaan en ammonium
uit uw grondwater.
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Gevoelige installaties beschermen en drinkof proceswater optimaliseren?
Behandel het water via omgekeerde osmose.
Zouten en mineralen geven soms een mindere kwaliteit en bruikbaarheid aan het water en tasten sommige installaties en machines
aan. Door het verwijderen ervan, ontstaat er zeer kwalitatief drink- of proceswater. Bovendien worden gevoelige installaties en machines
beschermd.
Dit verwijderen gebeurt via omgekeerde osmose. Osmose is het fysisch proces waarbij twee vloeistoffen met een verschillende concentratie
aan opgeloste stoffen, gescheiden door een half doorlaatbaar membraan, zich in evenwicht zullen stellen. Hiervoor zal water uit de
oplossing met de laagste concentratie aan opgeloste stoffen naar de oplossing met de hoogste concentratie stromen. Bij omgekeerde
osmose wordt er druk uitgeoefend op het water met de hoogste concentratie aan zouten en mineralen.. Het membraan, dat wel de vloeistof
doorlaat maar niet de opgeloste zout- en mineraaldeeltjes, fungeert op die manier als een filter.

Met de ROHD serie laat u
zonder zorgen een compleet
omgekeerde osmosesysteem
installeren
Gebruiksklare levering, inclusief geleidbaarheidsmeting (ROHD 4000; optioneel bij
ROHD SB) en intervalspoeling (standaard).
De nodige informatie over het systeem is
steeds afleesbaar op een gebruiksvriendelijk
display.
Hoogwaardige materialen en de meest
efficiënte membranen zorgen voor weinig
onderhoud. Het energieverbruik is laag en
de levensduur lang.
De kwaliteit van het water wordt continu en
automatisch bewaakt. Indien nodig wordt u
door het systeem gewaarschuwd.

U kan zelf kiezen voor
bijkomende opties
Er kan ook rechtstreeks hard water worden
aangesloten op het systeem. Dit gebeurt door
een geïntegreerd doseertoestel met antiscalent, dat ervoor zorgt dat de kalk zich niet
op het membraan vasthecht.
ROHD SB
Compact en met een gemiddelde capaciteit dus ideaal voor
kleinschalige horeca, grootkeukens, labo’s, kleinschalige
ziekenhuistoepassingen en verzorgingsinstellingen, ...
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ROHD 4000
Met een hoge capaciteit dus ideaal voor carwashes,
grootschalige ziekenhuistoepassingen en verzorgingsinstellingen, industriële omgevingen, …

Een voorraadvat voor omgekeerde osmose
zorgt voor een beperking van de hoeveelheid
wateropslag in het systeem, waterstilstand in
het systeem en voorziet een grote voorraad
voor in tijden van piekafname.

Water nog niet zuiver genoeg?
Verkrijg het meest pure water dankzij electrodeionisatie (EDI).
Wanneer het water, verkregen na omgekeerde osmose, nog niet puur genoeg is voor uw toepassingen, kan er nog de techniek van electrodeionisatie (EDI) worden toegepast. Dit is een nieuwe,
revolutionaire techniek waarbij opgeloste zouten verwijderd worden met een laag energieverbruik en zonder chemicaliën. Het EDI ontwerp combineert twee welbekende waterzuiveringstechnieken,
zijnde electrodialyse en demineralisatie. Simpel gesteld worden dus uitwisseling en omgekeerde osmose aan elkaar gekoppeld. Het resultaat is water van een zeer hoge zuiverheid en met een zeer lage
geleidbaarheid. De modules zijn beschikbaar met een capaciteit gaande van 250 liter per uur tot 10.000 liter per uur.

De EDI wordt geïnstalleerd in combinatie met het ROHD systeem
• nabehandeling voor verdere demineralisatie van water dat reeds het omgekeerde osmoseproces heeft doorlopen.
• principe van elektrolyse in combinatie met membraantechnologie en anion- & kationharsen.

Let op: bij EDI is anti-scaling niet mogelijk. Dit betekent dat er voor
de aanlevering van zacht water ook een ontharder moet geïnstalleerd
worden.

UV-behandeling en doseersystemen
UV1S

UV 2S

North Star voorziet in
specifieke doseerproducten
voor uw installaties

UV-behandelingen
De ultraviolette straal van de UVsystemen van North Star doodt
bacteriën, virussen, gisten, schimmels,
algen en andere micro-organismen. De
UV-stralen zijn effectief bij korte, goed
onderhouden leidingen. Is dit niet het
geval, dan dient men een chloordosering
toe te voegen om het water te
desinfecteren.

UV 4S

UV 403S

Ook wanneer er bepaalde producten in
uw systeem moeten aangevuld worden,
kan u bij North Star terecht. Wij hebben
doseringen voor:
• ontijzering: kaliumpermanganaat,
chloor, coagluant / flokkulant
• zuurtegraadverhoging:
natriumcarbonaat, natriumhydroxide
• ontsmetting: chloor, waterstofperoxide
• het vermijden van kalkaanslag bij
omgekeerde osmose: anti-scalent
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North Star biedt o.a.
professionele oplossingen voor:
Instituten en de gezondheidssector
Scholen, overheidsinstellingen, nutsbedrijven, ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, sportcentra, ...
Instituten en de gezondheidssector hebben er alle baat bij dat ze beschikken over zuiver water.
Al was het maar om de nodige reglementeringen te volgen. Maar zuiver water vermindert ook
het risico op infecties en zorgt voor een goed onderhoud van desinfectiemateriaal. Bovendien
geven de North Star systemen deze instituten de flexibiliteit om over verschillende kwaliteiten
van water te beschikken: steriel water, drinkwater, verschillende watertypes voor in labo’s, enz.

Industrie
Voor boilers, waterinstallaties in het productieproces, ...
Er zijn tal van redenen waarom het voor industriële ondernemingen belangrijk is om te
werken met producten van North Star. De kwaliteit van het water kan perfect gecontroleerd en
bijgestuurd worden. Ze besparen spoelwater en zout. Ze onderhouden hun installaties optimaal
en vermijden op die manier downtime. Zo worden zowel de productiekost als de ecologische
voetafdruk teruggedrongen.
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Diensten en gebouwen
Voor appartements- en kantoorgebouwen, carwashes, wassalons, ...
Kortom, voor gebouwen die inherent veel water verbruiken. De systemen van North Star zorgen
voor een optimaal onderhoud van uw waterinstallaties, voor het vermijden van pannes, en
uiteraard voor het besparen op water, energie en wasproducten.

Horeca en catering
Voor hotels, bakkerijen, restaurants, cafés en grootkeukens
Het belang van zuiver water in de horeca kan nauwelijks worden onderschat. Hygiëne en het
vermijden van schadelijke bacteriën op zich is al een voldoende argument. Maar zuiver water
zorgt ook voor blinkende glazen en servies, verhoogt de productiviteit van de toestellen en
maakt ze gemakkelijker te onderhouden.
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