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WATERONTHARDERS
WaterBoss | WaterMax

Zuiver en zacht water
voor de hele familie!

Bespaar geld !
Tot 650 €/jaar

• Geïntegreerde automatische terugspoel filter.
• Extra actieve kool filtermassa voor de beste kwaliteit op elk
ditributiepunt. (CityBoss 550, 950 en WaterMax 63 BEQ)
• Een maximale capaciteit met een minimum verbruik tijdens
de regeneratie.
• Hoogwaardige harsen.
• Bypass en resthardheid regeling inbegrepen.

VOORDELEN
• Complete beveiliging door het « Shut-off » systeem.

MicroBoss

BYPASS VALVE
•
•
•
•
•

Fabrieksmontage
Eenvoudig in gebruik
Aansluiting 1"
Aansluiting 5/4" - 3/4"(WaterMax 63 BEQ)
Resthardheidregeling met bypass

WaterBoss 700

• Gebrevetterde multilagen hars fles.
• Hoogste capaciteit door ultra fijne voedingsharsen
geblokkeerd volgens het vacuüm «Vibrapacked» systeem.
• Super stil tijdens gebruik en regeneratie.

Bedieningskop met
Smart Touch Controller
WaterMax 63 BEQ

CONTROLLER
• Regeneratie volgens het werkelijke verbruik.
• Gepatenteerde permanente controle op de parameters
voor een zacht water in continu gebruik.
• Opvragen werkings history, waterverbruik, aantal
regeneraties, opstartdatum…
• Eenvoudige programmatie van de werkingsfasen.
• Smart Touch Controller (WaterMax 63 BEQ)
• Optioneel zout alarm detectie. Ref.:10-STCA
(WaterMax 63 BEQ)

WaterBoss 700 bedieningskop

INGEBOUWDE TERUGSPOELFILTER
• Filtratie van vuildeeltjes en onzuiverheden voor de
complete installatie.
• Automatische terugspoeling tijdens iedere regeneratie,
zonder filter element wisseling.

EXTRA FILTER (CityBoss 550, 950 en WaterMax 63 BEQ)
WaterMax 63 BEQ

Extra actieve kool filtermassa voor het uitfilteren van andere
chemische stoffen in continu waterverbruik, dit allemaal voor
het perfecte drinkwater uit de kraan.

De nieuwe generatie waterontharders
Ontdek "10 voordelen
van onthard water"
op www.valeco.be

WaterBoss
700 et 900

CityBoss
550 et 950

WaterMax
63 BEQ





















MicroBoss
1-ULTRA-FIL
2-PC CARBON
3-CHLOROSTAT (KDF55)
4-ULTRAFIJNE HARSEN
5-BACTERIOSTAT

1-ULTRA-FIL

4-ULTRAFIJNE HARSEN

Gemaakt van garnet, richt deze hoge densiteit
korrelige filtermassa zich op sedimenten met een
filtreerbaarheid tot 20 micron.

2-PC CARBON

Klein, maar krachtig, onze fijnmazige hars werkt het
beste met een vol bed - dat betekent geen verspilde
ruimte in uw waterontharder. Fijne hars heeft een
gemiddelde korrelgrootte die 23% kleiner is dan
standaard gaashars. Met kleinere harsen gaat het
ionenuitwisselingsproces sneller. Dit resulteert in
minder zout, minder waterverlies en minder tijd
voor regeneratie in vergelijking met standaard hars
van dezelfde capaciteit.

Gemaakt van hoge kwaliteit kokosnootschalen,
vermindert onze PC-Koolstof de smaak, geur en de
meeste door de mens gemaakte vervuilende stoffen
in het water, waaronder chloor.

5-BACTERIOSTAT

3-CHLOROSTAT (KDF55)

Het is door de USEPA geclassificeerd als een
Bacteriostat-apparaat en bevindt zich op de
bodem van uw waterontharder, het beschermt
uw filtermedia tegen bacteriegroei. Bacteriostat
voorkomt dat uw waterontharder onaangename
geurtjes ontwikkelt.

Dankzij een 1:1 combinatie van hoogzuivere
koper-zinkkorrels en het redox-principe reduceert
onze chlorostatische filtermassa effectief chloor
(chlorostat-KDF55), zware metalen en helpt ook bij
de controle van micro-organismen in de publieke
watervoorziening.

Geniet van geavanceerde
en innovatieve technologie !

TECHNISCHE FICHE MICROBOSS WATERBOSS 700 WATERBOSS 900 CITYBOSS 550 CITYBOSS 950 WATERMAX 63BEQ
10-18306-14

10-18306-13

10-18306-07

10-18306-15

10-18306-08

10-63-BEQ

Afmetingen in mm

550 x 290 x 470

375 x 476 x 654

375 x 476 x 781

375 x 476 x 654

375 x 476 x 781

2 X 972 x 381 x 381

Harsfles

polypropyleen

polypropyleen

polypropyleen

polypropyleen

polypropyleen

polypropyleen

Harsinhoud

11 liters

20 liters

28 liters

14L + 6L actieve kool

20L+ 8L actieve kool

32 liters

Aansluiting

1"

1"

1"

1"

1"

5/4" - 3/4"

14 kg

50 kg

75 kg

50 kg

75 kg

90 kg

36 liters

61 liters

102 liters

48 liters

105 liters

106 liters

Duur regeneratie

12 minuten

20 minuten

24 minuten

20 minuten

20 minuten

27 minuten

Nominaal debiet

2,2 m / u

3,6 m / u

3,6 m / u

3,6 m / u

3,6 m / u

3,5 m3 / u

40°

40°

40°

40°

40°

40°

0,5 kg

1,1 kg

1,4 kg

0,7 kg

1,1 kg

1,6 kg

0,2 - 0,7 bar

0,2 - 0,7 bar

0,2 - 0,7 bar

0,2 - 0,7 bar

0,2 - 0,7 bar

0,2 - 0,7 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

3 - 5 bar

3 - 5 bar

3 - 5 bar

3 - 5 bar

3 - 5 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

inbegrepen

inbegrepen

inbegrepen

inbegrepen

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

230V | 50Hz | 12v

230V | 50Hz | 12v

230V | 50Hz | 12v

230V | 50Hz | 12v

230V | 50Hz | 12v

Referentie

Zoutvooraad
Spoelwater verbruik

Max. water °C
Zoutverbruik per regeneratie
Druk verlies
Max druk
Werkingsdruk
Bypass
Elektrische aansluiting

3

3

3

3

3

Valeco helpt u ook met:


Waterontharders



Omgekeerde osmose



Filters



Drinkwater systemen



Doseerpompen



Regenwater behandeling



Ontijzering



CV Water behandeling

The right solution for your water
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