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INFORMATIEBLAD - HYDRALOOP CASCADE 

 
 
Met het schaalbare en op maat gemaakte Hydraloop Cascade-systeem kunt u tot 95% van het douche-, bad- en/of 
wasbakkenwater en het koelwater van de airconditioning recyclen. Dankzij zijn innovatieve en baanbrekende 
technologie zijn de onderhoudsvereisten en de daarbij horende kosten erg laag. 
 
De Hydraloop Cascade kan worden samengesteld door twee of meer Hydraloop-units in een cascade-opstelling te 
configureren. Afhankelijk van het gebouw en de toepassing kan één centrale plaats in het gebouw worden gekozen 
voor één cascade-opstelling. Of twee locaties met 2 of meer in compacte cascadeconfiguraties. 
 
Tijdens het zuiveringsproces werkt elke Hydraloop-unit in cascade onafhankelijk. Het behandelde en 
gedesinfecteerde gerecyclede water wordt opgeslagen in één volume dat wordt gevormd door de onderling 
verbonden individuele waterreservoirs van de Hydraloop-unit. De zuiverings- en opslagreservoirs vormen één enkele 
cluster. Een krachtige boosterpomp verdeelt het gerecyclede water over het gebouw, zodat het kan worden 
gebruikt voor het spoelen van het toilet en tuinbesproeiing. Bij een tijdelijk tekort aan gerecycled water schakelt het 
systeem automatisch over op zijn reservewaterbron, zoals leidingwater of regenwater.  
 
Voor realtimestatusinformatie en -prestaties is een online-informatiesysteem beschikbaar.  
 

VOORBEELD: HYDRALOOP CASCADE MET 14 UNITS  
GEDURENDE EEN PERIODE VAN 3 MAANDEN 
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Hydraloop Cascade  
Toevoer 
 
Afvoer 
Kleur 
Frontplaat 

Grijswater uit douche, bad, wasbakken (geen water uit de keuken, kitchenette of gootsteen), 
koelwater van airconditioninginstallaties 
1 aansluiting voor gerecycled water per Hydraloop Cascade-cluster voor het doorspoelen van 
het toilet en de besproeiing 
Stone 
Roestvrijstalen frontplaat met wit logo en een statuslampje 

Kenmerken van de Hydraloop 
Zuiveringscapaciteit Instelbaar van 1.060 liter per dag tot 10.600 liter per cluster  

Er kunnen meerdere Hydraloop Cascade-clusters worden geïnstalleerd 
Spanning 100/240 Volt, 24 Volt intern 
Internet De Hydraloop-unit moet verbonden zijn met een intern internet via een wifi-netwerk 
Geluidsniveau Afhankelijk van de omvang van de installatie 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek www.hydraloop.nl voor meer informatie 

 

The NSF/ANSI 350 standard verifies that all design and performance requirements of the standard 
have been met, and confirms through testing that effluent reuse water meets the stringent quality 
criteria. The NSF/ANSI 350 standard also sets water quality requirements for the reduction of 
chemical and microbiological contaminants for non-potable water use.  

During the 26-week NSF/ANSI 350 testing period, the Hydraloop product was dosed daily with a 
greywater mix that contained raw wastewater, secondary effluent, body wash, shampoo, 
conditioner, soap, toothpaste, deodorant, bath cleaner, lactic acid, liquid handsoap, laundry 
detergent & softener, Na2SO4, NaHCO3, Na3PO4 and test dust. The incoming greywater and the 
treated recycled water was lab tested for 26 weeks, typically 3 days a week.  

Influent values of the incoming greywater used for the 26 week test 

Effluent values NSF-350 requirements and Hydraloop treated water test results 

Parameters Required range

TSS (mg/L) 50 - 160 mg/L

BOD5 130 - 210 mg/L

Temperature 25 - 35 Celcius

PH (SU) 6.0 - 8.5 

Turbidety 30 - 100 NTU

Total phosphorous-P 1.0 - 3.0 mg/L

Total Kjeldahl -N 3.0 5.0 mg/L

COD 250 - 400 mg/L

Total coliforms 103 – 107 cfu/100 mL 

E.coli 102 – 106 cfu/100 mL 

NSF/ANSI 350 requirements HYDRALOOP average results

CBDO5 (mg/L) < 10 CBDO5 (mg/L) 6

TSS (mg/L) < 10 TSS (mg/L) 3.3

Turbidity (NTU) <   5 Turbidity (NTU) 2.3

E. coli (MPN/100mL) < 14 E. coli (MPN/100mL) < 1

PH (SU) 6.0 - 9.0 PH (SU)  6.0 - 9.0


