magazine

In dit nummer:

Waarom een waterverzachter?
De werking van een waterverzachter
Stop flessenwater!

DRINKWATERBARS

KOESTER
WATER
Waterontharders
Drinkwatersystemen
Filterhuizen en filters
Recyclage van waterontharders
Tips bij de aankoop van een waterontharder

AQUAREX
is genieten van water ...
Superieur in waterbehandeling: Waterverzachters, Regenwater recuperatie, Watermetingen, Omgekeerde osmose,
Installatie, Inspectie, Wateranalyses, Putwater, Second
opinion …
Aquarex is een toonaangevend bedrijf dat sinds 2005
exclusief gespecialiseerd is in waterbehandelingen over
gans België.
Door ons technische en servicegerichte aanpak hebben wij
aangetoond dat onze oplossingen op maat buitengewoon
gewaardeerd worden bij onze klanten.
Met een eigen productie van waterontharders kunnen wij
tot in detail uitzoeken en adviseren wat voor u de beste oplossing is. We hechten er alle belang aan dat onze producten gecertificeerd zijn en voldoen aan de eco-normen.
In onze toestellen is de modernste technologie toegepast,
weliswaar verantwoord en wetenschappelijk getest.
Onze producten zijn voorzien van bijzonder uitgebreide
garantievoorwaarden. Dit biedt in alle aspecten meer zekerheid. Aquarex hanteert dit aspect als vanzelfsprekend.
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Een waterverzachter?

4 GOEDE REDENEN WAAROM!
1. GEEN KALKSCHADE MEER

2. MINDER ENERGIEVERBRUIK

Minder onderhoud en vervangen van onderdelen

Bespaar 15% op uw energiefactuur

3. MEER COMFORT

4. MAXIMAAL BESPAREN		

Bespaar 50% op zeepproducten
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VIESSMANN VITOSET waterontharders

De beste
e
arder op d
wateronth
arkt!
Europese m

Waarom kiest u het best voor een Vitoset van Viessmann?
Viessmann is Europees marktleider voor economisch en ecologische residentiële - industriële waterontharders. Viessmann staat sinds 1917 in voor innovatieve
technologieën, kwaliteitsproducten en superieure service.
• Smart Technology
De Smart Technology van de Vitoset zorgt dat het toestel de zuinigste is op de
markt. De Vitoset behaalt 50% minder gebruikskosten dan een klassieke waterontharder. De extra investering is dan ook in een minimum van tijd terugverdiend.
• Duurzame materialen
De Viessmann waterontharders gebruiken een minimum aan bewegende delen
en nagenoeg uitsluitend corrosievrije materialen. De gepatenteerde sturing met
teflon coating en het regeneratieproces met tegenstroom bezouting leveren u
maximale efficiëntie.
• Uitgebreide mogelijkheden
De waterontharder programmeren wij naar iedere klant zijn wensen en behoeften, zo kan u steeds genieten van het meeste comfort.
• Dashboard
Via het dashboard kan u ieder moment beschikken over uw waterverbruik, programmatie van het toestel, waarschuwingsberichten enz…
• Double security
Deze zorgt steeds dat de zoutbak 100% veilig is tegen overlopen.
• Droge zoutbak
Tussen 2 regeneraties blijft de zoutbak droog. Zo blijft het risico op bacteriegroei
zeer beperkt.

Model

VS34

VS74

VS87

VS124

Roterende kunststof sturing met
teflon

¾

¾

¾

¾

Harsinhoud in l

8,9

14,2

17,2

23,1

Inhoud zoutvat

19 kg

45 kg

68 kg

79 kg

Debiet l/u

1970

1930

1810

1840

Type sturing

IVC*

IVC*

IVC*

IVC

Spoelingsysteem

Upflow

Upflow

Upflow

Upflow

100 micron

100 micron

100 micron

100 micron

Waterdruk min-max

1,4-8,5bar

1,4-8,5bar

1,4-8,5bar

1,4-8,5bar

Lekdetectie systeem

Ja

Ja

ja

Ja

Automatisch meldingssysteem

Ja

Ja

ja

Ja

Automatische zoutdetectie

Ja

Ja

ja

Ja

Droge zoutbak

Ja

Ja

ja

Ja

Automatische voorfiltratie

Dubbele beveiliging
Automatisch desinfectie
Temperatuur
Aansluiting
Elektrische aansluiting
Bypass
Omnium garantie
Prijs
4

Ja

Ja

ja

Ja

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

4-49°C

4-49°C

4-49°C

4-49°C

1”

1”

1”

1”

230V-12V

230V-12V

230V-12V

230V-12V

Ja

Ja

Ja

Ja

15 jaar

15 jaar

15 jaar

15 jaar

€ 1.365,00

€ 1480,00

€ 1.550,00

€ 1.625,00

*IVC : Intelligent volumetrische controle
* Prijzen excl. BTW, excl. levering, installatie en incl. 100kg Aquatablets

VIESSMANN VITOSET REFINER
Met een Viessmann Vitoset Refiner geniet u van de beste
technologieën in waterontharding, terwijl de geïntegreerde
filtratie met actieve kool onaangename geuren, kleuren en
slechte smaken uit het water verwijdert.
Zo geniet u niet alleen van kalkvrij water maar ook van een
lekker drinkwater zonder chloor of – geur uit elke kraan van
uw huis.
• Filtratie met actieve kool
Voor het verwijderen van Chloorsmaak en -geur. Lekker
drinkwater in het hele huis..
• Gedaan met het sleuren van flessenwater en minder
afval
Een grote besparing, zowel financieel als voor het milieu.
• Stoppen met het vervangen van filterpatronen enz…
Door de vuilfilter van 100 micron en de actieve kool heeft u
ook hier de luxe dat u niet 2 maal per jaar de filterpatronen
dient te vervangen, zo bespaart u ook hier 2 maal extra in 1
jaar!
• Smart en Dashboard
Ecologische computer volumetrische sturing, voor een optimaal persoonlijk gebruik.
Dashboard met een hoog contrast voor de complete uitlezing van de zoutvoorraad, waterverbruik, werking van het
toestel, enz…

Model

VS87 Refiner

VS124 Refiner

¾

¾

Harsinhoud in l

14,2

20,1

Inhoud zoutvat

68 kg

79 kg

Debiet l/u

1750

1780

Type sturing

IVC*

IVC*

Roterende kunststof sturing met
teflon

Spoelingsysteem
Automatische voorfiltratie

Upflow

Upflow

100 micron

100 micron

Waterdruk min-max

1,4-8,5bar

Lekdetectie systeem

Ja

Ja

Automatisch meldingssysteem

Ja

Ja

Automatische zoutdetectie

Ja

Ja

Droge zoutbak

Ja

Ja

Dubbele beveiliging

Ja

Ja

Automatisch desinfectie

Ja

Ja

4-49°C

4-49°C

1”

1”

230V-12V

230V-12V

Ja

Ja

Temperatuur
Aansluiting
Elektrische aansluiting
Bypass
Omnium garantie
Prijs

15 jaar

15 jaar

€ 1.650,00

€ 1.725,00
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*IVC : Intelligent volumetrische controle
* Prijzen excl. BTW, excl. levering, installatie en incl. 100kg Aquatablets

AQUAHOME waterontharders

• Mogelijkheid tot programatie van desinfectie tijdens afwezigheid
• Economisch regeneratie modus
• Zout indictator met alarm
• Permanente controle van de werkingsparameters met meldsysteem
• Bij stroompanne is er een back-up systeem
• Automatische desinfectie bij iedere regeneratie
• Uiterst onderhoudsvriendelijk

6
* Prijzen excl. BTW, excl. levering, installatie en incl. 100kg Aquatablets

Service
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voordeelp
CV-ketel
tharder
& wateron

0

,0
voor € 188

Model

Aquahome
Fit

Aquahome
Compact

Aquahome
20N

Aquahome
30N

Harsinhoud in l

11

15

20

30

Inhoud zoutvat

35

60

70

70

1900

3400

5200

7000

Up-Flow

Up-Flow

Up-Flow

Up-Flow

Debiet l/u
Spoelingsysteem
Waterdruk

1-8bar

1-8bar

1-8bar

1-8bar

Temperatuur

4-40°C

4-40°C

4-40°C

4-40°C

Aansluiting

3/4aansl

3/4aansl

3/4aansl

3/4aansl

Elektrisch aansluiting

230V-12V

230V-12V

230V-12V

230V-12V

Bypass

Ja

Ja

Ja

Ja

Mixing

Ja

Ja

Ja

Ja

Garantie

15 jaar

15 jaar

15 jaar

15 jaar

Automatische zoutdetectie

Neen

Neen

Neen

Ja

Automatisch desinfectiesysteem

Neen

Neen

Neen

Ja

Hoogte

65cm

82cm

109cm

109cm

Breedte

30cm

30cm

44cm

44cm

Diepte

48cm

48cm

53cm

53cm

€ 1.035,00

€ 1.045,00

€ 1.145,00

€ 1.245,00

Prijs
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* Prijzen excl. BTW, excl. levering, installatie en incl. 100kg Aquatablets

VIESSMANN INDUSTRIËLE waterontharders

VANAF

€ 1382,-

De industriële waterontharder van, Viessmann is speciaal ontworpen voor KMO’s,
handelszaken en kleine appartementsblokken. De installatie bestaat uit een harstank, een zoutbak, en een controller met klep die eenvoudig bovenaan de harstank gemonteerd wordt. Het handige display geeft direct al de nodige informatie.
De troeven van deze ontharders zijn:
• Compact en steeds perfect gedimensioneerd op maat van uw behoeften.
• Zuinige werking, dankzij de intelligente volumetrische sturing en variabele
bezouting.
• Droge zoutbak, om bacteriegroei te vermijden.
• Kortom alle topprestaties van Viessmann

Specificaties
Model

VS139

VS173

VS208

VS282

VS351

VS420

VS559

Harsinhoud in l

28

35

42

57

71

85

113

Inhoud zoutvat

140 kg

140 kg

140 kg

140 kg

400 kg

400 kg

400 kg

Debiet l/u

3060

2760

3660

3420

5040

4920

4860

Spoelingsysteem

up-flow

Waterdruk min-max

1-8 BAR

Temperatuur

4-40°C

Aansluiting

1 1/2

Elektrische aansluiting
Bypass

Ja

Garantie

10 jaar omnium

HxBxD (cm) ontharder
HxØ (cm) zoutvat
Hoogte aansluiting (cm)
8

230V-12V

Prijs

148 x 28 x 28

148 x 28 x 28

163 x 33 x 33

163 x 33 x 33

181 x 44 x 44

181 x 44 x 44

181 x 44 x 44

99 x 46

99 x 46

99 x 46

99 x 46

125 x 66

125 x 66

125 x 66

126

126

141

141

158,8

158,8

158,8

€ 1.382,00

€ 1.495,00

€ 1.887,00

€ 1.980,00

€ 2.358,00

€ 2.448,00

€ 2.538,00

* Prijzen excl. BTW, incl. Levering, installatie en 100kg Aquatablets

EEN WATERONTHARDER
ook voor u?
Bij hard water stroomt er ieder jaar een
40 à 50 kg kalk door de leidingen, met een
rendementsverlies van 15% op jaarbasis tot
gevolg.
Zacht water biedt tal van voordelen:
- Geen kalk meer in uw warm water toestellen, kranen, ...
- Stop met hardnekkige reinigingen voor
het verwijderen van kalk
- Douchen met zacht water is gezond voor
huid en haar
- Besparingen van 50% op schoonmaakmiddelen en zepen
- Bescherming en behoud van kleur van al
uw kleding

10 TIPS VOOR DE AANSCHAF
VAN EEN WATERONTHARDER
1

Best koopt u een waterontharder aan met MONO hars, dit geeft u het
extra voordeel dat u met hetzelfde harsvolume 15% extra capaciteit
heeft van onthard water. Ook is MONO hars veel sterker van kwaliteit
en is het harsbed van veel langere levensduur.

2 Een waterontharder met up-flow systeem of tegenstroomse bezouting geeft u het voordeel dat u veel minder zout verbruikt dan een
waterontharder met een down-flow systeem of neerwaartse spoeling.
Dit verschil merkt u na een jaar aan uw zout verbruik en water factuur!
3

Bij het kiezen van een waterontharder is het van groot belang dat u
steeds het spoelwaterverbruik laat berekenen door de leverancier.
Er zijn veel waterontharders die tot 550 liter water verbruiken om te
regeneren wat meest bij goedkopere waterontharders voorkomt en u
achteraf veel geld kunnen kosten. Wenst u een berekening vraag het
ons!

4

Vraag steeds na hoeveel een jaarlijks onderhoud bedraagt en u zeker
niet laten misleiden met een nazicht, want een nazicht is uiteraard
goedkoper maar is geen volledige service zoals het hoort. LET ook
goed op dat u geen onvrijwillige contracten ondertekend bij aankoop!

5

Er worden veel ontharders verkocht met veel leuke gadgets zoals internetapplicaties waar u op zeer korte termijn geen gebruik van maakt
maar veel geld kosten bij aankoop Laat u hier zeker niet in misleiden.

Ontdek het uitgebreide gamma
én de jarenlange expertise van Aquarex!

6 Vraag steeds ook het zoutverbruik op basis van uw jaarlijks waterverbruik en inkomende waterhardheid. Hier bespaart u in uw portemonnee
en het milieu. Wenst u een berekenening? Wij berekenen het voor u!
7
KIVU

VIESSMANN VITOSET

Als u een waterontharder aankoopt en er word een desinfectie (chlorinator) systeem aangeboden zorg dat u dit aankoopt dat het toestel
volledig onderhoudsvrij is en u na aankoop geen extra kosten meer
heeft buiten de zouttabletten.

8 Vooraleer een beslissing te nemen in de aankoop van een waterontharder lees ook eens enkele commentaren van andere personen op
enkele forum websites
9

Laat u niet onder druk zetten bij de aankoop van een waterontharder,
bedrijven met woekerkortingen, extra kortingen geven bij het onmiddellijk ondertekenen onder dwang zitten meestal veel addertjes onder
het gras wat u naderhand veel kan kosten en/of zeker niet voldoen aan
de tips die wij u meedelen.

10 Wenst u vrijblijvend advies of een berekening van een waterontharder,
vraag het ons zonder aankoopverplichting, wij werken enkel mee in het
voordeel en het denken van de klant!
DELTA MORAVA

DELTA ESCALDA

9

WATERONTHARDERS
De CosmoWater Group is internationaal één van de toonaangevende fabrikanten i.s.m.
met Ecowater omtrent waterontharders voor industrie en en thuisgebruik.
Het volledige gamma van CosmoWatersystemen biedt krachtige oplossingen op
maat.

• Mogelijkheid tot programatie van desinfectie tijdens afwezigheid
• Economisch regeneratie modus
• Zout indictator met alarm
• Permanente controle van de werkingsparameters met meldsysteem
• Bij stroompanne is er een back-up systeem
• Automatische desinfectie bij iedere regeneratie
• Uiterst onderhoudsvriendelijk
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* Prijzen excl. BTW, excl. levering, installatie en incl. 100kg Aquatablets

Model

CosmoWater Standard 15

CosmoWater Home 22

CosmoWater Exclusive
Pure

Harsinhoud in l

15

22

30

Inhoud zoutvat in kg

35

100

75

3400

5720

7860

Up-Flow

Up-Flow

Up-Flow

Debiet l/u
Spoelingsysteem
Waterdruk

1-8bar

1-8bar

1-8bar

Temperatuur

4-40°C

4-40°C

4-40°C

3/4

3/4

4/4

Aansluiting
Elektrische aansluiting

230V-12V

230V-12V

230V-12V

Bypass

Ja

Ja

Ja

Mixing

Ja

Ja

Ja

Garantie

15 jaar

15 jaar

15 jaar

Automatische zoutdetectie

Neen

Neen

Ja

Automatisch desinfectiesysteem

Neen

Neen

Ja

Hoogte

66,0 cm

116,8 cm

122,0 cm

Breedte

41,9 cm

41,9 cm

43,2 cm

Diepte

49,5 cm

50,2 cm

53,3 cm

Prijs

€ 945,00

€ 1.045,00

€ 1.255,00
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* Prijzen excl. BTW, excl. levering, installatie
en incl. 100kg Aquatablets

rijs
De beste p
aliteit!
voor zijn kw

FLECK waterontharders
• Gecertificeerde Amerikaanse producent
• Zeer hoogwaardige klassieke sturing
• Compact toestel met klassieke waarden
• Standaard conventioneel hars
• Deze spoeltijden op de waterverzachter zijn digitaal
instelbaar.
• Hierdoor is deze sturing zuinig met spoelwater en
regeneratiezout.
• De klep is voorzien van een inox bypass en een vlotterbeveiliging.

Specificaties
Model

5600SXT-10

5600SXT-14

5600SXT-18

5600SXT-22

10

14

18

22

3/4 “

3/4 “

3/4 “

3/4 “

Werkdruk

1-8 bar

1-8 bar

1-8 bar

1-8 bar

Debiet l/u

800

1200

1400

1800

Harsinhoud in l
Aansluitingen

Uitwisselingscapaciteit/ppm
CaCO3

840 m

1080 m

1560 m

1910 m3

Waterverbruik in l

150

180

200

250

Zoutverbuik in kg

1,0

1,2

1,8

2,5

Duur regeneratie in min.

12

3

3

3

80

90

105

112

Garantie

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

Max. temperatuur

40°C

40°C

40°C

40°C

Breedte in cm incl. bypass

32

32

32

32

Diepte in cm incl. bypass

51

51

51

51

Hoogte in cm incl. bypass

67

67

101

113

€ 799,00

€ 839,00

€ 879,00

€ 919,00

Prijs*

* Prijzen excl. BTW, excl. levering, installatie en incl. 100kg Aquatablets

Hoe werkt een waterverzachter?
OVER ZOUT, HARS EN REGENERATIE

Een waterontharder is technisch gezien een kleine

ONTHARDINGSPROCES

waterzuiveringsinstallatie. Meestal omvat de waterontharder, ook wel waterontkalker genoemd, een
filter met harskorrels die als ionenwisselaar werkt.
Het hars haalt kalk uit het water.
Het proces begint met het harde water dat in de
waterontharder door de filter wordt geleid. De
harsbolletjes zijn geladen met natriumionen. Dat

Hard water stroomt de waterverzach-

zout wordt in de ontharder gedaan in de vorm van

ter binnen.

korrels of pastilles. De geladen harsbolletjes hebben de eigenschap het calcium aan zich te binden
en het natrium weer af te staan. Zo ontstaat zacht
water. Als de harsbolletjes allemaal verzadigd zijn,

Harsbolletjes in het harsbed trekken

wordt de filter gespoeld (regeneratie).

de kalk uit het harde water aan.

REGENERATIE
Regeneratie of schoonspoelen doet de waterontZacht water wordt naar je leidingen

harder meestal automatisch. Daarvoor is er een

gestuurd

reservoir met zout waarmee de filters worden

harstank

schoongespoeld. Er ontstaat dan pekelwater dat

harsbed

de kalk via de riolering gaat afvoeren. Tijdens het
regenereren kan je dus even niet over zacht water
beschikken. Dit proces wordt 's nachts uitgevoerd
zodat je er niets van ondervindt.
De met calciumionen verzadigde harsbolletjes

WELKE ONDERDELEN BEVAT EEN ONTHARDER?

worden weer omgezet tot harsbolletjes verzadigd met natriumionen. Dit proces is zo goed als
onuitputtelijk. Na regeneratie is de harsfilter weer
schoon en produceert de waterontharder weer
zacht water.
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SUMO waterontharders
SUMO ontharders zijn speciaal ontworpen voor thuis- en commerciële toepassingen.
Ze passen goed in kleinere ruimten en kunnen zeer snel regenereren.
Deze waterontharders onderscheiden zich met een hoge capaciteit.
• De klep is vervaardigd uit Noryl en is volledig watergestuurd, dus zonder elektriciteit.
• De klep is getest op een levensduur van maar liefst 30 jaar.
• Door middel van de instelschroef gaat het instellen van de inkomende hardheid simpel
en snel.
• Op de standaard aanwezige bypass kan de resthardheid worden ingesteld.
• De SUMO is een zuinige waterontharder, wat resulteert in een besparing tot 75% zout en
tot 25% spoelwater.

Specificaties
Model

SUMO I

SUMO II

Debiet 1 bar

1,8 m /u

2,4 m3/u

Debiet 2bar

2,4 m3/u

2,76 m3/u

7,6 ºdH x m3

18,5 ºdH x m3

3

Capaciteit
Volume monosfere hars
Aansluitingen in/uit
Bypass

5,7 liter

15,6 liter

3/4” buitendraad

3/4” buitendraad

Inclusief

Inclusief

Maximale hardheid

29,5 ºdH

47,7 ºdH

Regeneratierichting

opwaarts

opwaarts

Type klepbesturing

Volumegestuurd

Volumegestuurd

Waterverbruik per regeneratie
Regeneratieduur
Zoutvoorraad
Zoutverbruik per regeneratie
Garantie
Breedte in cm

25 l

38 l

6 minuten

16 minuten

22 kg tablet /
16 kg blok

40 kg tablet /
40 kg blok

0,27 kg

0,59 kg

5 jaar

5 jaar

22,5

33,5

Diepte in cm

41

53

Hoogte in cm

48,5

59,5

€ 1.325,00

€ 1.365,00

Prijs*
6
4

5

Eigenschappen van een SUMO-ontharder:

1

1. Niet-elektrische controleklep: elimineert mogelijke timer/computerstoringen.
Sumo werkt verder bij een stroomuitval, geen programmatie nodig;
Sumo meet het waterverbruik en reinigt zichzelf enkel wanneer nodig. Dit bespaart zout,

2

3

water én geld. Het systeem regelt zichzelf automatisch naar een zwaarder of lichter
verbruik;
2. Hyperflow™ Media Tank: Sumo levert een hoge stromingssnelheid die vandaag vereist
wordt in moderne huishoudapparaten;
3. Sumo minimaliseert zout- en waterverbruik en is dus kostenbesparend;
4. Hardheid nauwkeurigheidskiezer: laat je toe het systeem juist af te stellen voor een maximale zout- en waterefficiëntie;
5. Bedieningsmodus venster: laat je toe de systeemstatus te controleren in een oogopslag;
7

14

6. Geïntegreerde bypass;
7. Compact apparaat

* Prijzen excl. BTW, excl. levering, installatie en incl. 100kg Aquatablets
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KIVU waterontharders
• Volledige volumetrische regeneratie die rekening
houdt
met het verzadigings-percentage van de harsen
• Unieke variabele tegenstroombezouting garandeert
een laag zout- en spoelwaterverbruik
• Digitaal LCD-paneel met afleesbare parameters
• Permanente controle van de werkingsparameters
• Bij stroompanne behoud van de geprogrammeerde
gegevens
• Incl. bypass met resthardheidsregeling en set flexibels
• 10 jaar omniumwaarborg
• Onderhoudsvriendelijk toestel

KIVU 25

KIVU 38

KIVU 16

€ 899,-*

€ 989,-*

€ 1.199,-*

Specificaties
Model

KIVU 16

KIVU 25

KIVU 38

Harsinhoud in l

16

25

38

Inhoud zoutvat

50 kg

75 kg

75 kg

Debiet l/u

2500

1250

1900

Spoelingsysteem

Upflow

Upflow

Upflow

Waterdruk min-max

1-8 bar

1-8 bar

1-8 bar

Automatisch meldingsysteem

Neen

Neen

Neen

Automatische zoutdetectie

Neen

Neen

Neen

Temperatuur

4-40°C

4-40°C

4-40°C

3/4

3/4

3/4

230V-12V

230V-12V

230V-12V

Aansluiting
Elektrische aansluiting
Bypass

Ja

Ja

Ja

10 jaar omnium

10 jaar omnium

10 jaar omnium

Hoogte in cm

61,5

107

107

Breedte in cm

32,6

32,6

32,6

Diepte in cm

52,5

52,5

52,5

Garanties

* Prijzen excl. BTW, excl. Levering, installatie en incl. 100kg Aquatablets
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DELTA VOOR THUIS
SIMPLEX: Escalda
• Zacht water 24u/24u
• Werkt zonder elektriciteit
• Kleine afmetingen,
grootse prestaties
• Laag zout- en waterverbruik
• Gemakkelijk te installeren
• Verschillende oriëntaties
mogelijk
• Made in Belgium

DUPLEX: Morava
• Zacht water 24u/24u
• Werkt zonder elektriciteit
• Uiterst compacte duplex
• Zeer laag zout- en waterverbruik
• Gebruiksvriendelijk
design
• Made in Belgium

Uiterst compact en
eenvoudig bij te vullen

Geschikt voor zoutblokken

Uitneembaar zoutreservoir

Specificaties
Model
Harsvolume
Aansluitingen bypass

Morava

3l

2x3l

3/4 “

3/4 “

1 - 8 bar*

1 - 8 bar*

Debiet (Δp 1 bar)

max. 1500 l/h

max. 2600 l/h

Uitwisselingscapaciteit

3

150 m /ppm
CaCO3

2 x 150 m3/ppm
CaCO3

18 l

18 l

Werkdruk

Waterverbruik/regeneratie
Zoutverbruik / regeneratie

0,3 kg

0,3 kg

Duur van de regeneratie

15 min.

15 min.

40 °C

40 °C

(h) 480 x (b) 241
x (d) 539 mm

(h) 460 x (b) 470
x (d) 490 mm

5 jaar

5 jaar

€ 939,00

€ 1.270,00

Max. temperatuur
Afmetingen (incl. bypass)
Garantie
Prijs*
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Escalda

Problemen met droge huid lossen zich voor 95% van de bevolking op
dankzij zacht water
* Prijzen excl. BTW, excl. Levering, installatie en incl. 100kg Aquatablets

DELTA VOOR PROFESSIONALS
DUPLEX: Ontario

PARALLEL DUPLEX: Garona

• Zacht water 24u/24u

• Zacht water 24u/24u

• Werkt zonder elektriciteit

• Werkt zonder elektriciteit

• 2 x 12 L hars

• Duplex Parallel

• Laag zout- en waterverbruik

• Laag zout- en waterverbruik

• Zeer hoog debiet

• Hoog debiet

• Gemakkelijk te installeren

• Gemakkelijk te installeren

• Made in Belgium

• Verschillende oriëntaties mogelijk

• Ideaal voor industriële toepassingen zoals appartements-

• Mogelijkheid tot bevestiging aan de muur met Delta-steun

gebouwen, openbare gebouwen, wasstraten voor auto’s en

4

• Made in Belgium

trucks, productiebedrijven, vrijetijdscentra en sportinfrastructuur, ...

Specificaties
Model

Ontario

Delta Garona 4

Harsvolume

2 x 12 l

3x3l

Aansluitingen

1/4”, 1”

1“

3/4 “

3/4 “

Werkdruk

1 - 8 bar*

1 - 8 bar*

Puntdebiet (op 1 bar)

4,2 m3 / h

5,2 m3 / h

Nominaal debiet (op 1 bar)

2,0 m / h

2,5 m3 / h

1200 m3

4 x 1500 m3

Waterverbruik/regeneratie

50 L

18 L

Zoutverbruik / regeneratie

1,2 kg

0,3 kg

30 min.

15 min.

Max. temperatuur

40 °C

40 °C

Max. waterverbruik (24h, 300ppm)

8m

2 m3

Garantie

5 jaar

5 jaar

€ 2.068,00

€ 4.099,00

Aansluitingen bypass

Uitwisselingscapaciteit/ppm CaCO3

Duur van de regeneratie

Prijs*

3

3

* Prijzen excl. BTW, excl. Levering, installatie en incl. 100kg Aquatablets
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AQUAREX filterhuizen en filters

Aquarex biedt een uitgebreid gamma aan filters van diverse volumes en toepassingen.
De filtratie zorgt ervoor dat zwevend vuil en onzuiverheden uit het water worden gehaald.
Uw kranen blijven dan gruisvrij.

Aquarex BB 10” en 20”*
BB05 - Filterhuis 5”

3/4 of 4/4

€ 55,00

BB10 - Filterhuis 10”

3/4 of 4/4

€ 85,00

BB20 - Filterhuis 20”

4/4

€ 105,00

Filterpatronen*
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Koordenfilter 50/25/05/01 micron 10”

€ 9,50

Koordenfilter 50/25/05/01 micron 20”

€ 29,50

Spunfilter 50/25/05/01 micron 10”

€ 9,50

Spunfilter 50/25/05/01 micron 20”

€ 29,50

Actieve koolfilter in blok of los 10”

€ 18,50

Actieve koolfilter in blok of los 20”

€ 38,50

Uitwasbare nylon filter 60micron 10”

€ 12,50

Uitwasbare nylon filter 60micron 5”

€ 10,50

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie

Honeywell waterfilters*
Waterfilter FK74CS-3/4AA
WATER FILTER FK74CS 3/4 zelfreinigend PN16 200 - 140 o 400 !
+tegenstroomspoeling
+ drukregelaar,UV-bescherming

€ 236,00

Waterfilter F74CS-3/4AA
WATER FILTER F74CS 3/4 zelfreinigend PN16 200 - 140 o 400 !
met tegenstroomspoeling, met UV-bescherming

€ 250,00

Waterfilter F74CS-1AA
WATER FILTER F74CS 4/4 zelfreinigend PN16 200 - 140 o 400 !
met tegenstroomspoeling, met UV-bescherming

€ 215,00

Braukman waterfilters*
Waterfilter BRAUKMANN FK06-3/4AA
WATER FILTER 3/4 100µm met manuele-spoeling
en drukverminderaar en manometer

€ 124,00

Waterfilter BRAUKMANN FF06-1AA
WATER FILTER MINIPLUS 4/4 max 40°C
maaswijdte 100µm-manuele spoeling

€ 88,00

Waterfilter BRAUKMANN FF06-3/4AA
WATER FILTER MINIPLUS 3/4 max 40°C
maaswijdte 100µm-manuele spoeling

€ 78,00

Arion waterfilters*
Arion filter 3/4 300 micron

€ 84,00

Arion filter 4/4 300 micron

€ 94,00

Arion filter 5/4 300 micron

€ 104,00

Arion filter 6/4 300 micron

€ 136,00

Arion filter 2” 300 micron

€ 141,00

Drukregelaars*

* Prijzen excl. BTW, levering en installatie

D06F-1/2A DRUKREGELAAR BRAUKMANN
D06F-A 1/2 1,5-6 bar model voor hoge druk - max 40gr

€ 87,00

D06F-3/4A DRUKREGELAAR BRAUKMANN
D06F-A 3/4 1,5-6 bar model voor hoge druk - max 40gr

€ 89,00

D06F-1A DRUKREGELAAR BRAUKMANN
D06F-A 4/4 1,5-6 bar model voor hoge druk - max 40gr

€ 121,00

D06F-11/4A DRUKREGELAAR BRAUKMANN
D06F-A 5/4 1,5-6 bar model voor hoge druk - max 40gr

€ 184,00

D06F-11/2A DRUKREGELAAR BRAUKMANN
D06F-A 6/4 1,5-6 bar model voor hoge druk - max 40gr

€ 309,00

D06F-2A DRUKREGELAAR BRAUKMANN
D06F-A 2 1,5-6 bar model voor hoge druk - max 40gr

€ 359,00
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PRIME WATER®
DUAL STAGE
FILTER
Voor 100% zuiver en
smakelijk drinkwater
De Prime Water® Dual Stage Filter biedt
een unieke combinatie van beschikbare
filtertechnieken. Het bestaat uit een aktiefkoolmantel die een pakket hollevezelmembranen omvat. De membranen
hebben een poriegrootte van 0,15 µm
en functioneren als een zeef.

metalen, medicijnresten en organische

De capillaire membranen van Prime Wa-

vervuiling..

ter hebben volgende eigenschappen:

Het membraan microfilter verwijdert

• Asymmetrische microporeuze structuur.

99,9999% (>log 6) van alle bacteriën,

• Inwendig gladde structuur, 1mm door-

microdeeltjes >0,15 µm en voorkomt
kalkaanslag.

snede.
• Hoge stroomsnelheid bij zeer lage druk.
• Zeer consistente poriestructuur:

Prime Water membraantechnologie
Door een unieke mix van polymere en
minerale componenten is Prime Water

- micro-filtratie 0,1 - 0,15 µm (micron
max)
- ultra-filtratie 0,01 - 0,02 µm (micron

Dual Stage filter

erin geslaagd een superefficiënt holleve-

Het water gaat door de aktiefkoolman-

zelmembraan te creëren. Dit membraan is

• Hoge porositeit (85 %).

tel naar het membraanmicrofilter in de

extreem hydrofiel (wateraantrekkend) en

• Permanent hydrofiel met een inert

kern en komt aan de binnenkant van de

uiterst poreus. Daardoor is er maar weinig

oppervlak, waardoor stoffen niet absor-

hollevezelmembranen van het filter er

druk nodig voor het filtratieproces. Zelfs

beren en het membraan makkelijk te

weer uit.

bij atmosferische druk (zwaartekracht)
hebben zowel de micro- als ultrafiltra-

De aktiefkoolmantel verwijdert onaan-

tiemembranen een hoog debiet (door-

gename geuren, slechte smaak, zware

stroomsnelheid).

Model

Prime Water Dual Stage Filter

Grootte

70 x 250 mm, (Art-Nr: CD 2810 1009)
Geschikt voor 10” filterhuis en voor een filtersysteem in
de keuken

Debiet

6 liter/minuut bij 2 Bar

Levensduur

4.000 liter of 1 jaar; of als het debiet in de loop der tijd
niet meer acceptabel is.

Max. druk:

6 bar

Max. temperatuur

40° C

Patent nr.

EP 950072.9

PRIME DRINK PACK
Membraanfilter + Filterhuis +
Drinkwaterkraantje deluxe

€ 285,20
* Prijzen excl. BTW,, incl.levering en installatie

max)

reinigen is.
• Bestand tegen inwendige en uitwendige druk tot 8 Bar = 118 PSI.
• Hittebestendig tot 120°C (248°F) indien toegepast in een polysulphone
cartridge.

AQUATABLETS
het zuiverste zout voor uw waterontharder!
Bestel nu 100kg Premium zouttabletten
en ontvang een kennismakingspakket 50kg GRATIS
Aquarex Premium zouttabletten voldoen aan de Europese norm EN 973 type A,
en bevat geen chemische of andere middelen!
✔️ • 100% zuiver zout
✔️ • Geen enkele mogelijkheid tot steenvorming
✔️ • Uiterst geschikt voor ontharden van drinkbaar water
✔️ • Zouttabletten toepasbaar voor iedere waterontharder
✔️ • Toepasbaar voor voedings- en medische industrie
Kwaliteitsvolle zouttabletten voor uw waterontharder moeten niet duur zijn!
Aquatablets worden geleverd aan huis over heel België.

Bij afname van:
25 - 475 kg

€ 0,44/kg geleverd aan huis

500 - 975 kg

€ 0,34/kg geleverd aan huis

Vanaf 1000 kg

€ 0,24/kg geleverd aan huis

Voor hogere afnames: prijs op aanvraag

Zelf afhalen?
25% korting op de vermelde prijs!

Bestel uw zouttabletten online www.aquatablets.be
* Prijzen excl. BTW, incl. levering

Service en onderhoud van een waterontharder is onontbeerlijk!

AQUARES SELF SERVICE PACK
Behandel uw waterontharder zelf 1 maal per jaar met Aquares en bespaar honderden Euro’s en dit met behoud
van alle waarborgen, garanties en services!!!
Wat zijn de voordelen als u werkt met Aquares?
• U behoudt 100% uw fabrieksgarantie, omdat Aquarex de enige dealer is binnen de Benelux van alle merken waterontharders
• U heeft steeds na het uitvoeren van het onderhoud 7/7 garantie op uurloon en verplaatsingskosten
• Heeft u een defect aan uw toestel binnen of buiten de garantieperiode? Alle onderdelen zijn steeds op
voorraad.
• U ondertekent GEEN enkele contractuele onderhoudsovereenkomst.
• U heeft GEEN enkele verplichting tot zoutafname.
• U heeft 100% zekerheid van GEEN woeker-prijstijgingen.
• U betaalt één vaste prijs van € 58,30 incl. BTW per jaar.
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GENIET VAN EEN RECYCLAGEPREMIE
OP UW BESTAANDE WATERONTHARDER
en bescherm samen met Aquarex het milieu én uw portemonnee
Wist u dat er waterontharders zijn die tot 550 liter water gebruiken per spoelbeurt en 150kg zout gebruiken per jaar met een gezin van 4 personen?
Ruil uw waterontharder in voor een recyclage premie van €99,00 tot €399,00 en bespaar 90% op spoelwater en 50% op zouttabletten!
Onderstaande een berekening van een oude en een ecologische waterontharder.
Vb: een gezin van 4 personen verbruikt gem. 120m3 water jaarlijks en heeft een inkomende waterhardheid van 35F° en een waterontharder volume gestuurd met 18l harsen.

U bespaart met een ecologisch waterontharder 67kg zouttabletten en 14226 liter water of €141,08
Eigenschappen

Oud toestel

Nieuw toestel

Harsbed

traditioneel 18l: Capaciteit 2,5 m

Harsbed MONO 18L: 3,085

Aantal regeneraties

48

39

Aantal liters spoelwater

16.800 l

2.574 l

Aantal kg zouttabletten

139 kg

72 kg

3

Aquarex is erkend recupelpunt.
Meer info op www.recupel.be
• Oude apparatuur kan CFK's bevatten. Deze vergroten het gat in de ozonlaag. Gelukkig worden die CFK's opgevangen tijdens het
verwerkingsproces.
• Mochten bepaalde stoffen van waterontharders in het grondwater belanden, zou dat gevaarlijk zijn voor dieren én mensen. Ook
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dat wordt verhinderd.

Boostveld 6 | B-3770 Riemst
t 012 210 203 | info@aquarex.be
www.AQUAREX.be

OFFERTE/BESTELBON
DATUM

KLANTGEGEVENS
Naam

Voornaam

Bedrijf

BTW-nummer

Straat

Nr. / bus

Tel.

GSM

Postcode

Woonplaats

E-mail:

VOOR UW JAARLIJKS WATERVERBRUIK VAN
M3 OF
M3 PER WEEK MET EEN
WATERHARDHEID VAN
F° ADVISEREN WIJ U VOLGEND(E) TOESTEL(LEN):
Type
Capaciteit

...................

m3 met ................... F°

...................

m3 met ................... F°

Jaarlijks zoutverbruik

...................

kg of € ...................

...................

kg of € ...................

Jaarlijks spoelwaterverbruik

...................

l of € ...................

...................

l of € ...................

Aankoop toestel

€

€

€

€

Stopcontact

€

€

Extra’s

€

€

Installatie: m Aquarex

m DHZ

Zouttabletten inbegrepen

Garantie

ONDERHOUDSPAKKETTEN
Self Service pack:				

klant desinfecteert en ontijzert zelf zijn waterontharder
met Aquares, en wordt hier automatisch aan herinnerd

€

€

Zouttabletten

€

€

DRINKWATERSYSTEEM OF WATERKOELER
Type
Aankoop toestel

€

€

Standaard kraantje chrome ¼

€

€

3-weg keukenkraan: type .............................................

€

€

Totaal excl. BTW

€

€

BTW m 6%

€

€

€

€

m 21%

TOTAAL INCLUSIEF BTW

Naam en handtekening
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Boostveld 6 | B-3770 Riemst
t 012 210 203
info@aquarex.be
www.AQUAREX.be

WATERONTHARDERS

REGENWATER
RECUPERATIE

DRINKWATERSYSTEMEN

WATERBEHANDELINGEN

