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Drinkwaterfilter

Heerlijk gezuiverd drinkwater 
uit je eigen kraan !uit je eigen kraan !

*Gezin met 3 flessenwater/dag in België

VALECO-direct

Pure water
@ tap 

PURIFIER

Heerlijk gezuiverd drinkwater 

Pure water

Geen flessenwater | Geen afval, geen transporten
Tot 500 keer minder CO2 uitstoot

Bespaar tot

500 €/JAAR*

+
EEN 

GLAZEN FLES



1-Sluiting van de hoekstopkraan en druk aflaten.

2- Aansluiting van de geleverde flexibel met zijn 
dichting.

3- Bevestiging van de VALECO-direct met 
schroeven (niet inbegrepen).

4- Aansluiting van het andere deel van de flexibel 
met zijn dichting.

5- Verwijder de beschermkap van het filterelement.

6- Inbrengen van het filterelement in de aansluitkop.

7- Handmatig vastzetten van het filterelement op het 
hoofdelement.

8- Aansluiting van uw kraan op het andere uiteinde 
van de filterkop.

9- Dichtheid van de verschillende elementen 
nakijken.

10- Opening van de hoekstopkraan en de 
keukenkraan.

11- Laat het water een minuut lopen en geniet dan 
van zuiver gefilterd water.

Montage

1

VALECO-direct
Pure water @ tap PURIFIER

Technische fiche

Referentie

Afmetingen in mm (met kopbevestiging)

Fijnheid van de filtering

Filtercapaciteit

Maximaal debiet

Ingangs- en uitgangsaansluitingen

Bedrijsdruk

Bedrijfstemperatuur

Bevestiging muur

Filter cartridge (ref.05-300910)

05-280710

100 x 370 

5 µm

5000 L

4 L /min

3/8"

1 tot 8 bar

tussen 4°C en 38°C

inbegrepen

inbegrepenFilter cartridge (ref.05-300910) inbegrepen

370 mm

100 mm

370 mm

De VALECO-direct filter is vervaardigd met hoogwaardige actieve 
kool in een kokosblok en verwijdert bezinksel, roest, kleur, geur en 
chemische resten uit het leidingwater.

Dit zorgt ervoor dat u smakelijk, zuiver water heeft voor het drinken 
van koffie, soep en het bereiden van voedsel wanneer u het op de 
koud waterleiding van uw keukenkraan plaatst.

De capaciteit van het filterelement varieert afhankelijk van het 
gebruik en de waterkwaliteit. 

Zeer eenvoudig te installeren en te monteren met behulp van de 
meegeleverde elementen, zoals de montagebeugel en 3/8" flexibel 
voor aansluiting op het hoekstopkraantje. 

Filtratie op 5 µm dankzij het meegeleverde actieve koolfilter element 
(ook apart verkrijgbaar).

Gefilterd en gezuiverd water

  Geschikt voor een gezin van 1 tot 8 personen in 
woning,appartement, horeca, caravan,...

  Aansluiten enkel op stadswater

 Werkt zonder elektriciteit

 Vereist geen afvoer

 Eenvoudige montage

 Filterpatroon te vervangen volgens verbruik 
noodzakelijk (min.2x/jaar)

 Gezuiverd water zonder pesticiden, 
chemicaliën en chloor

 Gefilterd water binnen handbereik

 Verbetert de smaak en elimineert geuren

 Vermindering van plastic afval en transport

 Minder plastic voor het milieu

 Geen zware waterverpakkingen meer

 Geen PMD meer
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