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Omgekeerd osmose systeem

ValPro RW500 
met remineralisatie
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TECHNISCHE FICHE

Osmose - ValPro

Het Valeco ValPro RW500 
omgekeerde osmose systeem met 
lage energie membranen.

• Uitgerust met onderdelen  

van de beste kwaliteit

• Stevige constructie

• Modern ontwerp 

OPGELET Een omgekeerd osmose systeem is niet ontworpen 
om alle waterbehandelingsproblemen op te lossen. Voor een 
goede werking zijn analyse en voorbehandeling noodzakelijk.  
(Voorbeeld: installatie van een Bio-Rain 100)

ONS VALPRO RW500 SYSTEEM PRODUCEERT DE HOOGSTE KWALITEIT WATER UIT REGENWATER MET EEN LAAG 
ENERGIEVERBRUIK.

Element voor remineralisatie Referentie: 03-10REMIN

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Zuiver water productie (max.), l/u

Min. werkingsdruk voor RO installatie

Min./max. C°

Vermindering zoutgehalte, %

Water opbrengst, %

Membraan type

Elektrische aansluiting

Afmetingen, mm

Aansluitingen  
(in- en uitgang, afvoer)

Maximale geleidbaarheid voedingswater

Afmetingen membraam ketel, mm

03-RW500 

500

2 bar

3 - 40

98

50-80

2 x 4040

230V, 50 Hz, min.16A

1300 x 700 x 550

3/4" | 1/2" | 1/2" NPTF

4000 PPM

800(H) x 430 Ø

VOORDELEN
• Verbeterde waterkwaliteit

• Verlengde levensduur van de membranen

• Zeer onderhoudsvriendelijk

• Ruimtebesparend ontwerp

• Lage uitbatingskosten

• Verwijdert bacteriën en chemische reststoffen

UITRUSTING
• Roestvrij stalen kader en instrumentenpaneel

• RVS 316 Grundfos pomp

• GE lage druk membranen

• Magneetventiel

• RVS 316 membraan behuizingen

• Compleet elektrisch schakelbord

• Microprocessor besturing met kwaliteitscontrole

• Ingebouwde manometers

• Ter beveiliging onderdruk schakelaar voor en  
na de filter met indicatie op scherm

• Hogedrukpomp beveiliging

• Voorfiltratie BB10

• Inclusief remineralisatiefilter (element moet 
jaarlijks worden vervangen)

• Valinox filter meegeleverd (filterelement jaarlijks 
te vervangen of afhankelijk van de waterkwaliteit)

• 100 liter expansievat (met flush instelbaar)

• Aflezing geleidbaarheid met instelbaar alarm bij het 
overshrijden van deze waarde


