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VOORDELEN

• Volautomatische en voordelige werking

• Gemakkelijk en zelden onderhoud

• Zeer laag energieverbruik

• Ruimtebesparend ontwerp

• Terugwinningspercentages van 75% tot 95% 

(afhankelijk van het voedingswater)

• Antiverstoppingsmembraansysteem

• Operationele afstandsbediening (WIFI-

interface - Alleen op Android OS)

• Verlengde levensduur van de membranen

Het omgekeerde osmose zuiveringssysteem 
Whole House maakt gebruik van gepatenteerde 
technologie om water- en energiebesparing te 
garanderen.

• Uitgerust met onderdelen van de beste kwaliteit

• Stevige constructie en onderhoudsvriendelijk

• Modern ontwerp en stille werking

OPGELET Een omgekeerd osmose systeem is niet 
ontworpen om alle waterbehandelingsproblemen 
op te lossen. Voor een goede werking zijn analyse en 
voorbehandeling noodzakelijk.

TECHNISHE FICHE

Referentie

Zuiver water productie, l/u

Vermindering zoutgehalte, %

Water opbrengst, %

Max. werkdruk

Min/max C°

Membraan type

Verbruik per m³ permeaat

Elektrische aansluiting

Afmetingen in mm

Geïntegreerde doseerpomp voor

Aansluitingen
(in- en uitgang, afvoer)

Maximale geleidbaarheid voedingswater

Remineralisatie fles (mm)

03-WH1000

1000 in 25°C

tot 98

75 - 95

4-6 bar

3 - 40

4 x 4040

0,7 kW/u

230V, 50Hz,10A,1.2kW

795 x 695 x 1350

Antiscalants, biociden of 
pH-correctie

1" | 1/2" | 1/2" NPTF

4 000 PPM

1200(H) x 240 Ø

WIFI

Remineralisatie fles (mm) 1200(H) x 240 Ø

DE WHOLE HOUSE IS EEN VOLAUTOMATISCH EN INNOVATIEF WATERZUIVERINGSSYSTEEM (REGENWATER, BRONWATER 
OF STADSWATER) MET REMINERALISATIE. HET IS EEN BETROUWBARE OPLOSSING VOOR DE VOLLEDIGE HUIS- OF 
MULTIRESIDENTIËLE WATERVOORZIENING.

Aansluitingen
(in- en uitgang, afvoer) 1" | 1/2" | 1/2" NPTF
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UITRUSTING
• Roestvrij stalen kader

• RVS 316 Grundfos pomp

• GE lage druk membranen

• Hoge capaciteit membranen

• Magneetventiel

• RVS 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

• Inclusief remineralisatiefles (element moet jaarlijks 
worden vervangen)

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

• Geïntegreerd 100 liter expansievat (met flushing 
instelbaar)

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

• Grundfos eentraps recirculatiepomp

• Naadloze roestvrijstalen drukvaten

• Permanente bewaking van de geleidbaarheid

• Hoge en lage druk beveiliging

• Toevoerdrukafsluiting

• Grundfos DDE doseerpomp

OPTIONELE UITRUSTING

• Aandrijving van pompen en opslagtanks

• UF voorbehandeling

• Systeem DI/EDI

• Chemische reiniging (CIP)

INSTALLATIEVOORBEELD

Whole House

Permeaat
Zuiver gefilterd water

Andere soorten water (na analyse)
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Whole House

 

Aansluiting volgens het gebruikte watertype



Elektrische aansluiting
230V, 50Hz, 10A, 1.2kW
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Spoelwater
(Concentraat) 


