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DE BESTE SERVICE 
door het Valeco Water Quality team

UW CONTACTEN

Zaakvoerder - Luc Van Lierde 
+32(0)491.56.90.20 - luc@valeco.be

Commerciële en technische dienst 
Tel.: +32 (0)68.57.20.71  
Fax: +32 (0)68.55.23.72 
info@valeco.be

WWW.VALECO.BE, onze website

Met één muisklik heeft u toegang tot ons volledige assortiment waterbe-
handelingsproducten.

Valeco.be is ook een eenvoudige en efficiënte manier om contact met 
ons op te nemen, een vraag te stellen of een afspraak te maken voor een 
inbedrijfstelling of een onderhoud.

Belgian 
Company

ONDERHOUD
Wij raden u aan uw waterontharder één keer per jaar te 
laten onderhouden: controle van de werking van uw toestel,
reiniging van het filter en het zoutreservoir.

Door een onderhoudscontract bij Valeco af 
te sluiten, profiteert u van een verlengde 
garantie tot wel 10 jaar. 

OPSTARTING
Neem na de installatie van een waterontharder contact 
op met Valeco om een afspraak te maken om de garantie 
te activeren. 
Een technieker van Valeco voert een gratis eindcontrole 
van de installatie uit en stelt deze vervolgens in werking. 

Installateurs kunnen bij Valeco een opleiding volgen om
de basis ingebruikname van de toestellen zelf te leren en
uit te voeren.

WAARBORG EN ONDERHOUDSCONTRAT

Commerciële verantwoordelijke Vlaanderen  
Johan Guelinckx  +32(0)491.56.90.22 - johan@valeco.be

Sales Promotor Vlaanderen  
Edwin Wallon  +32(0) 491.90.77.03 - edwin.wallon@valeco.be

Commerciële verantwoordelijke Wallonië  
Marc Colla  +32(0)491.56.90.21 - marc@valeco.be

Sales Promotor Wallonië  
Dimitri Bellangé  +32(0)499.68.99.83 - d.bellange@valeco.be



Waterbehandeling van A tot Z
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Verkoop- en leveringsvoorwaarden beschikbaar op onze website. 
Technieken en foto’s kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Niet-contractuele foto’s. B.T.W. BE: 0828 162 838
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Waterontharder

WaterMax BEQ 
blz.12

Terugspoelfilter

Val-Master Black 
blz.24

Drinkwater 

Cosmo 
blz.34

Regenwater

Bio-Rain 
blz.42

Regenwater

Compact Trio 
blz.45

Verwarmingswater

Val-Full DB 
blz.63

Verwarmingswater

Inliner 
blz.66
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WATERONTHARDERS



10 voordelen van onthard water
voor de familie in de hele woning

1. EEN VERHAAL VAN SMAAK
De waterontharder verbetert de kwaliteit van uw water. Het maakt uw drinkwater 
helderder en aangenamer. Het verbetert de smaak en geeft het een beter zicht.

2. ZACHTE HUID EN STRALEND HAAR
De waterontharder vermindert de chloor in het stadswater en voorkomt zo  
huidirritatie en droogteproblemen.

3. MINDER WASMIDDEL EN SHAMPOO
Een besparing van meer dan 50% op reinigings- en onderhoudsproducten.

4. STOP KALKSPOREN
Op de linnengoed of op de douchewand voorkomt de waterontharder de kalkaanslag, 
ook op glazen, kraantjes en in uw leidingen.

5. ZACHTE LINNEN EN HANDDOEKEN
De wasmachine levert een beter resultaat zonder toevoeging van wasverzachter: 
langere levensduur van het linnen.

6. MEER VRIJE TIJD
Dankzij het ontharde water zijn reiniging en onderhoud veel gemakkelijker en 
minder frequent. Geniet van meer vrije tijd voor jezelf, je familie en vrienden.

7. LANGERE LEVENSDUUR VAN HUISHOUDELIJKE APPARATEN
De waterontharder voorkomt de vorming van kalkaanslag, de belangrijkste oorzaak 
van storingen. Het energielabel A, B, enz. worden aangehouden.

8. EEN EFFICIËNTER VERWARMINGSSYSTEEM
Het rendement van uw ketel, boiler of warmtepomp stijgt met minstens 20%, 
waardoor overconsumptie en storingen door kalkaanslag vermeden worden.

9. GROTE BESPARINGEN
Alle besparingen op elektriciteit, gas, stookolie voor de productie van warm water 
en detergenten maken dat de investering van een waterontharder voor een gezin 
van vier personen zich terugbetaald in minder dan drie jaar.

10. MILIEUVRIENDELIJK
Minder afval, minder energieverbruik en minder gebruik van reinigings- en  
onderhoudschemicaliën.
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De Valeco technologie

Bespaar geld !  
tot 650 € per jaar

Geniet van geavanceerde
en innovatieve technologie





Gedeeltelijke capaciteitsbenutting met overconsumptie van water en regeneratiezout

Energie-efficiëntie 
geen vermindering door kalksteen

Krijg 10 jaar  
TOTAAL garantie
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Totale capaciteitsbenutting met besparing van water en regeneratiezout

Water Geregenereerde hars Verzadigde hars

Dankzij de geavanceerde technologie zal dit waterbehandelingssysteem zorgen voor zacht en aangenaam water voor 
het hele gezin! Door kalk en chloor uit het water te verwijderen, krijgt u zacht, volledig drinkbaar en zuiver water in uw 
hele woning. 

In België wordt water als zeer hard beschouwd. Jaarlijks circuleert er tot 60 kg kalk in de leidingen! Hoewel dit niet scha-
delijk is voor de gezondheid, kan het ernstige schade toebrengen aan verwarmingsinstallaties, sanitaire voorzieningen, 
huishoudelijke apparaten, enz. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het erg duur kan zijn...

Gelukkig is er een heel eenvoudige manier om al deze problemen te vermijden: de waterontharder. Geïnstalleerd in de
buurt van uw stadswatervoorziening, zal het uw water zachter maken. Hard water wordt gefilterd en de calcium ionen 
worden verwijdert.

ZIEN VOELEN SMAKEN

Conventionele 
ontharder

Valeco  
ontharder



BYPASS VALVE
• Fabrieksmontage

• Eenvoudig in gebruik

• Aansluiting 1"

• Resthardheidregeling met bypass

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.

INGEBOUWDE TERUGSPOELFILTER
• Filtratie van vuildeeltjes en onzuiverheden 

voor de complete installatie.

• Automatische terugspoeling tijdens iedere 
regeneratie, zonder filter element wisseling

• Geïntegreerde automatische 
terugspoelfilter.

• Een maximale capaciteit met een 
minimum verbruik tijdens de 
regeneratie.

• Hoogwaardige harsen.

• Bypass en resthardheid regeling 
inbegrepen.

9

VOORDELEN
• Complete beveiliging door het  

« Shut-off »systeem.

• Gebrevetterde multilagen hars fles.

• Hoogste capaciteit door 
ultra fijne voedingsharsen 
geblokkeerd volgens het vacuüm 
«Vibrapacked» systeem.

• Super stil tijdens gebruik en 
regeneratie.
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Waterontharder

MicroBoss
DANKZIJ DE UNIEKE EIGENSCHAPPEN PRODUCEERT ONS MICROBOSS WATERBEHANDELINGSSYSTEEM ZACHT WATER
VAN DE HOOGSTE KWALITEIT VOOR HET HELE GEZIN EN OVERAL IN HET HUIS.

De compacte en krachtige MicroBoss waterontharder 
voor huishoudelijk gebruik.
De MicroBoss is een compacte waterontharder die zelfs in een keukenkast kan 
geplaats worden en ontworpen is om een maximale bescherming te bieden tegen 
kalkafzetting.

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Harsfles

Harsinhoud

Aansluiting

Zoutvooraad

Spoelwater verbruik

Duur regeneratie

Nominaal debiet

Max. water °C 

Zoutverbruik per regeneratie

Druk verlies 

Max. druk

Werkingsdruk

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep

10-18306-14

550 x 290 x 470

polypropyleen

11 liters

1"

14 kg

36 liters

12 minuten

2,2 m3/u

40°

0,7 kg

0,2 - 0,7 bar

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1
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ONZE WATERBEHANDELINGSSYSTEMEN WATERBOSS EN CITYBOSS PRODUCEREN DE HOOGSTE KWALITEIT ZACHT 
WATER VOOR HET HELE GEZIN EN DE HELE WONING.

De WaterBoss en CityBoss waterontharders zijn 
compact, efficiënt en ontworpen om een maximale 
bescherming te bieden tegen kalkschade.

BYPASS VALVE
• Fabrieksmontage

• Eenvoudig in gebruik

• Aansluiting 1"

• Resthardheidregeling met bypass

CONTROLLER
• Regeneratie volgens het werkelijke verbruik. 

• Gepatenteerde permanente controle op de 
parameters voor een zacht water in continu 
gebruik.

• Eenvoudige programmatie van de 
werkingsfasen.

INGEBOUWDE TERUGSPOELFILTER
• Filtratie van vuildeeltjes en onzuiverheden 

voor de complete installatie.

• Automatische terugspoeling tijdens iedere 
regeneratie, zonder filter element wisseling.

EXTRA ACTIEVE KOOL FILTER 
(Alleen voor de CityBoss 550 en 950)
Extra actieve kool filtermassa voor het uitfilteren van 
andere chemische stoffen in continu waterverbruik, 
dit allemaal voor het perfecte drinkwater uit de 
kraan.

• Geïntegreerde automatische 
terugspoelfilter.

• Een maximaal capaciteit met 
een minimum verbruik tijdens 
de regeneratie.

• Hoogwaardige harsen.

• Bypass en resthardheid regeling 
inbegrepen.

Waterontharders

WaterBoss

VOORDELEN
• Complete beveiliging door het  

« Shut-off » systeem.

• Gebrevetterde multilagen hars fles.

• Hoogste capaciteit door ultra fijne 
voedingsharsen geblokkeerd volgens 
het vacuüm «Vibrapacked» systeem.

• Super stil tijdens gebruik en 
regeneratie.

CityBoss 950

WaterBoss 700



WAT IS HET RENDEMENT OP INVESTERING VAN EEN 
WATERONTHARDER?

Een onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat een waterontharder 
een van de beste energiebesparende investeringen is, die een huishou-
den kan doen.

Aqua Belgica, de Belgische Waterzuiveringsfede-
ratie, heeft op basis van NIS-cijfers berekend dat 
een Belgisch gezin van 4 personen tot 650 euro 
per jaar kan besparen door gebruik te maken van 
een waterontharder!
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TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Harsfles

Harsinhoud

Aansluiting

Zoutvooraad

Spoelwater verbruik

Duur regeneratie

Nominaal debiet

Max. water °C 

Zoutverbruik per regeneratie

Druk verlies 

Max. druk

Werkingsdruk

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep

WATERBOSS 700

10-18306-13

375 x 476 x 654

polypropyleen

20 liters

1"

30 kg

61 liters

20 minuten

3,6 m3/u

40°

1,1 kg

0,2 - 0,7 bar

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1

WATERBOSS 900

10-18306-07

375 x 476 x 781

polypropyleen

28 liters

1"

60 kg

102 liters

24 minuten

3,6 m3/u

40°

1,4 kg

0,2 - 0,7 bar

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1

CITYBOSS 550

10-18306-15

375 x 476 x 654

polypropyleen

14 liters + 6 l actieve kool

1"

30 kg

48 liters

20 minuten

3,6 m3/u

40°

0,7 kg

0,2 - 0,7 bar

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1

CITYBOSS 950

10-18306-08

375 x 476 x 781

polypropyleen

20 liters + 8 l actieve kool

1"

60 kg

105 liters

20 minuten

3,6 m3/u

40°

1,1 kg

0,2 - 0,7 bar

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1
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ONS WATERMAX BEQ WATERBEHANDELINGSSYSTEEM PRODUCEERT DE HOOGSTE KWALITEIT ZACHT WATER VOOR 
GROTE GEZINNEN EN RESTAURANTS.

Waterontharder

WaterMax BEQ
De WaterMax BEQ waterontharder biedt een maximale 
waterkwaliteit.

• Geïntegreerde automatische 
omgekeerde spoelfilter.

• Extra actieve kool filtermassa 
voor de beste kwaliteit op elk 
ditributiepunt.

• Continue actieve antibacteriële 
desinfectie.

• Proportionele bezouting

De WaterMax BEQ is de meest complete 
en efficiënte waterontharder. Perfect voor 
waterbehandeling van grote verbruiken.

BYPASS VALVE
• Fabrieksmontage

• Eenvoudig in gebruik

• Aansluiting 5/4" - 3/4"

• Resthardheidregeling met bypass

INGEBOUWDE TERUGSPOELFILTER
• Filtratie van vuildeeltjes en onzuiverheden 

voor de complete installatie.

• Automatische terugspoeling tijdens 
iedere regeneratie, zonder filter element 
wisseling.

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

VOORDELEN
• Complete beveiliging door het  

« Shut-off » systeem.

• Gebrevetterde multilagen hars 
fles. 

• Hoogste capaciteit door 
ultra fijne voedingsharsen 
geblokkeerd volgens het vacuüm 
«Vibrapacked» systeem.

• Super stil tijdens gebruik en 
regeneratie.

• Continue desinfectie met actieve 
anti-bacterie werking.

• Omzetting van chloor en 
weerhouden van zware metalen in 
continue doorstroming.

SMART TOUCH CONTROLLER
• Regeneratie volgens het werkelijke 

verbruik

• Gepatenteerde permanente 
controle op de parameters voor 
een zacht water in continu gebruik

• Eenvoudige programmatie van de 
opeenvolgende werkingsfasen

• Automatische slaapstand wanneer 
niet in gebruik (energiebesparing)
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TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Harsfles

Harsinhoud

Aansluiting

Zoutvooraad

Spoelwater verbruik

Duur regeneratie

Nominaal debiet

Max. water °C 

Zoutverbruik per  
regeneratie

Druk verlies 

Max. druk

Werkingsdruk

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep

10-63-BEQ

2 X   972 x 381 x 381

polypropyleen

32 liters 

5/4" - 3/4"

90 kg

106 liters

27 minuten

3,5 m3/u

40°

2,8 kg 

0,2 - 0,7 bar

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1
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Waterontharder

EuroSoft
De EuroSoft huishoudelijke waterontharder is ontworpen 
om aangenaam zacht water en maximale bescherming 
tegen kalkschade te bieden.

• Volumetrische ontharder op 
basis van ionenuitwisseling

• Programmeerbare besturingskop 
met geforceerde regeneratie

• De zouttank is uitgerust met 
overloopbeveiliging

• Glasvezel versterkte polyester 
tank

Aanbeveling: 
Installatie van een filter 
met drukregelaar voor de 
waterontharder.  
Bv: VAL-KO filter (Zie blz.27) 

DANKZIJ HUN EIGENSCHAPPEN BIEDEN ONZE WATERZUIVERINGSSYSTEMEN EUROSOFT EEN ZACHTWATERPRODUCTIE 
VOOR HET HELE GEZIN EN OVERAL IN DE WONING.

BYPASS VALVE
• Fabrieksmontage

• Eenvoudig in gebruik

• Aansluiting 3/4" - 5/4"

• Resthardheidregeling met bypass

CONTROLLER
• Regeneratie volgens het 

werkelijke verbruik.

• Gepatenteerde permanente 
controle op de parameters 
voor een zacht water in continu 
gebruik.

• Eenvoudige programmatie van 
de werkingsfasen.
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60-18306-75

500 x 350 x 705

16 liters

3/4" - 5/4"

30 kg

1,5 m3/u

0,9 bar

5 bar

2 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Harsinhoud

Aansluiting

Zoutvooraad

Nominaal debiet

Druk verlies 

Max. druk

Minimale werkingsdruk

Bypass

Elektrische aansluiting

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

2- PC CARBON
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.

6- BACTERIOSTAT
Het is door de USEPA geclassificeerd als 
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.

3- CHLOROSTAT (KDF55)
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.

Kies de waterontharder  
die bij je past!

5- CONVENTIONELE HARSEN
Deze standaard hars is bedoeld voor basis 
waterbehandeling. Dit zijn mono-kogelvormige 
harsen van levensmiddelenkwaliteit met een hoge 
ionenuitwisselingscapaciteit.
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4- ULTRAFIJNE HARSEN
Fijne hars heeft een gemiddelde korrelgrootte die 
23% kleiner is dan standaard onthardingsharsen. Met 
kleinere harsen gaat het ionenuitwisselingsproces 
sneller. Dit resulteert in minder zout, minder 
waterverlies en minder tijd nodig voor 
regeneratie in vergelijking met standaard hars 
van dezelfde capaciteit.

1- ULTRA-FIL

2- PC CARBON

3- CHLOROSTAT (KDF55)

4- ULTRAFIJNE HARSEN

5- CONVENTIONELE HARSEN

6- BACTERIOSTAT

Tot 10 jaar garantie 
met een Valeco 

onderhoudscontract !
MICROBOSS WATERBOSS 700 - 900 CITYBOSS 550 - 950 WATERMAX BEQ


























Tot  
4 personen

700 : Tot 7 personen 
900 : Tot 9 personen

Tot  
15 personen

EUROSOFT

Tot  
4 personen



550 : Tot 7 personen 
950 : Tot 9 personen



VOORDELEN

• *Geen stopcontact nodig: wordt 
gevoed door een enkele 9V 
lithium batterij (inbegrepen).

• Past zich automatisch aan de 
behoeften van het huis aan om 
het water- en zoutverbruik te 
verminderen. Maar ook regeneratie 
naar gelang het gebruikte volume.

• Uniek Sof'N'polish duplex 
systeem: 2 harsflessen, dubbel 
contact.

• Omkeerbare aansluitingen.
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Waterontharders

SynCro
Huishoudelijke waterontharders SynCro beschermen 
installaties tegen kalkschade zonder dat een  
stroomtoevoer nodig is*.

• Volumetrische ontharder op basis van 
ionenuitwisseling

• 3-knops bedieningspaneel met verlicht 
display

• 2 glasvezel versterkte polyester tanks

• Bypass inbegrepen

• Dubbele contacttijd = Groot debiet

DE WATERBEHANDELINGSSYSTEMEN SYNCRO EN SYNCRO + PRODUCEREN VERS WATER EN PASSEN ZICH AAN DE 
BEHOEFTEN VAN DE WONING AAN OM HET WATER- EN ZOUTVERBRUIK TE VERMINDEREN.

Bypass met 
terugslagklep

Aanbeveling: 
Installatie van een filter 
met drukregelaar voor de 
waterontharder.  
Bv: VAL-KO filter (Zie blz.27)

SYNCRO

06-PSU027-34

557 x 269 x 489

2 x 4 liters

3/4"

10 kg

0,8 - 1,2 kg

65 l/min

5 bar

2 bar

inbegrepen

9V batterij

1

SYNCRO +

06-PSU022-44

788 x 269 x 489

2 x 8 liters

4/4"

20 kg

1,6 - 2,4 kg

61 l/min

5 bar

2 bar

inbegrepen

9V batterij

1

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Harsinhoud

Aansluiting

Zoutvooraad

Zoutverbruik per regeneratie

Max. debiet 

Max. druk

Minimale werkingsdruk

Bypass

Stroomvoorziening

Productgroep
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De EuroSeries Basic + serie is ontworpen om
aangenaam zacht water en maximale bescherming
tegen kalkaanslag te bieden.

• Volumetrische ontharder op basis van ionenuitwisseling

• Programmeerbare besturingskop met geforceerde regeneratie

• Geïntegreerde bypass

• De zouttank is uitgerust met overloopbeveiliging

• Glasvezel versterkte polyester tank 

DANKZIJ HUN EIGENSCHAPPEN BIEDEN ONZE WATERZUIVERINGSSYSTEMEN EUROSERIES BASIC + EEN
ZACHTWATERPRODUCTIE VOOR HET HELE GEZIN EN OVERAL IN DE WONING.

Waterontharders

EuroSeries Basic +

BYPASS VALVE
• Fabrieksmontage

• Eenvoudig in gebruik

• Aansluiting 3/4" - 5/4"

• Resthardheidregeling met 
bypass

CONTROLLER
• Regeneratie volgens het werkelijke verbruik 
• Gepatenteerde permanente controle op de  

parameters voor een zacht water in continu gebruik

• Eenvoudige programmatie van de werkingsfasen
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Aanbeveling: 
Installatie van een filter met 
drukregelaar voor de waterontharder.  
Bv: VAL-KO filter (Zie blz.27) 

47 cm

28 cm
49 cm

70,5 cm

35 cm
50 cm

114 cm

35 cm
50 cm

114 cm

35 cm
50 cm

EuroSeries MINI

60-18306-70

490 x 280 x 470

5 liters

3/4" - 5/4"

15 kg

1 m3/u

0,7 bar

5 bar

2 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1

EuroSeries 1

60-18306-71

500 x 350 x 705

10 liters

3/4" - 5/4"

35 kg

1,5 m3/u

0,9 bar

5 bar

2 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1

EuroSeries 2

60-18306-72

500 x 350 x 1140

20 liters

3/4" - 5/4"

60 kg

2 m3/u

0,9 bar

5 bar

2 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1

EuroSeries 3

60-18306-73

500 x 350 x 1140

30 liters

3/4" - 5/4"

50 kg

2,2 m3/u

0,9 bar

5 bar

2 bar

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Harsinhoud

Aansluiting

Zoutvooraad

Nominaal debiet

Druk verlies 

Max. druk

Minimale werkingsdruk

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep



Toebehoren voor een Valeco
waterontharder

Flexibels, hardheidtester, regenereerzout... alles wat u nodig heeft om uw waterontharder en uw 
installatie te verzorgen.

* Per onthardingsfles

Ook verkrijgbaar per pallet van  
40 zakken van 25 kg op aanvraag

17
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Resthardheidskraan

Referentie

Productgroep

5/4"

20-JAV-54

2

Hars desinfectie voor EuroSeries* 

Referentie

Productgroep

60-0903SZ1

2

Zoutblokken 4x2,5kg

Referentie

Productgroep

80-3624

2

Regeneratie zout 25kg

Referentie

Productgroep

80-0025

2

Air Gap (EN 17 17)*

Referentie

Productgroep

20-55095

2

Alarm

Referentie

Productgroep

zoutalarm*

60-0209STER1

2

stuur kop*

60-AL

2

Desinfectie vloeistof

Referentie

Productgroep

250 ml

20-3011

2

5L

20-3015

2

20-2012

2

Hardheidstest f°

Referentie

Productgroep

STC 200 (Smart Touch Controller)*

Referentie

Productgroep

10-STC

2

Zout alarm detectie voor STC*

Referentie

Productgroep

10-STCA

2

Flex Set Inox (bevat 2 flex)

Referentie

Productgroep

60cm F-FC 1"

40-600

1

30cm F-FC 1"

40-300

1

60cm F-FC 5/4"

40-654

1

50cm M-F 6/4"

20-500

1

80cm M-F 2"

20-800

1

60cm Soft 3/4"-1"

03-0005

1
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Industriële waterontharders

EuroSeries Industry
ONZE EUROSERIES INDUSTRY TOESTELLEN MAKEN HET MOGELIJK OM ZACHT WATER TE PRODUCEREN DAT AANGEPAST
IS AAN UW BEHOEFTEN.

BYPASS VALVE
• Fabrieksmontage

• Eenvoudig in gebruik

• Resthardheidregeling met bypass  
(op sommige modellen)

CONTROLLER
• Regeneratie volgens het werkelijke verbruik 

• Gepatenteerde permanente controle op de 
parameters voor een zacht water in continu 
gebruik

• Eenvoudige programmatie van de 
opeenvolgende werkingsfasenSIMPLEX-, DUPLEX- EN TRIPLEX-ONTHARDERS

• Indien mogelijk en bij grotere installatie raden wij duplex installatie aan, dit 
geeft een beter rendement voor de verbruiker.

• Ook voor technische toepassing of wanneer uw water dag en nacht moet 
onthard worden, raden wij de duplex aan.

• De toestellen zijn uitgerust met besturingskleppen en kunnen zowel werken 
op basis van tijd, debiet of een combinatie van beiden.

• Volume gestuurd apparaat: microprocessorsturing met volume-instelling en 
mogelijkheid tot programmeren van regeneratietijdstippen.

• De besturingskleppen worden bediend met elektronische regeling.

• Uitgerust met gedwongen regeneratie mogelijkheid.

• Elke pekeltank heeft een dubbele bodem en beschikt over een pekelbuis 
met dubbele veiligheid of vlotter.

• De gebruikte harsen zijn van voedingskwaliteit en de hars fles is gemaakt uit 
corrosiebestendige composietmaterialen.

• Handmatig starten van regeneratie mogelijk.

• Opslaan van gegevens met oproepmogelijkheden van de verbruiksgegevens 
via LED-scherm.

• Start de regeneratie na het bereiken van de geprogrammeerde hoeveelheid 
water, die volautomatisch verloopt.

• Bij parallel werking is er geen stilstaand water.

Volumetrische technologie

Minimum aan regeneratie verbruik,  
maximum capaciteit

Extra hoog rendement harsen

Bypass en resthardheidregeling inbegrepen 
(op sommige modellen)

Gratis opstart door technieker

De originelen è de meest complete toestellen

Verminderde ruimtebehoefte

Het assortiment waterontharders EuroSeries 
Industry, efficiënt en zuinig in regeneratiezout, 
beschermt uw installaties tegen kalkaanslag.

Bedieningsmodel van type 50 tot 100P

PROFESSIONAL
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simplex
Ontharder met één harsfles. Glasvezel fles versterkt  
met polyester voor ionen uitwisseling.

simplex

*400 of 500 kg zoutbak beschikbaar op aanvraag
19
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50

60-18306-54

1580 x 260 mm

780 x 480 mm

50 L

90 kg

3/4" - 5/4"

2,2 - 3,5 m3/u

6 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

1

75

60-18306-55

1730 x 335 mm

780 x 480 mm

75 L

90 kg

3/4" - 5/4"

3,5 - 4,2 m3/u

6 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

1

100

60-18306-56

1830 x 425 mm

780 x 480 mm

100 L

90 kg

3/4" - 5/4"

3,5 - 4,2 m3/u

6 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

1

30

60-18306-53

1430 x 260 mm

780 x 480 mm

30 L

90 kg

3/4" - 5/4"

2,2 - 3,5 m3/u

6 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

1

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Waterontharder afmetingen

Zoutbak afmetingen

Harsinhoud

Zoutvooraad

Aansluiting

Debiet

Max. druk

Werkingsdruk

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep

TECHNISCHE FICHE

Referentie voor
aansluiting 6/4"

aansluiting 2"

Waterontharder afmetingen

Zoutbak afmetingen

Harsinhoud

Zoutvooraad

Debiet - 6/4"

Debiet - 2"

Max. druk

Werkingsdruk 

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep

100 S CL

20-CL100-6/4

20-CL100-2

1450 x 410 mm

910 x 660 mm

100 L

300 kg

6 m3/u

11,5 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

niet inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

2

150 S CL

20-CL150-6/4

20-CL150-2

1810 x 410 mm

910 x 660 mm

150 L

300 kg

9 m3/u

13 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

niet inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

2

200 S CL

20-CL200-6/4

20-CL200-2

1810 x 539 mm

910 x 660 mm

200 L

300 kg

11 m3/u

15 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

niet inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

2

250 S CL

20-CL250-6/4

20-CL250-2

2180 x 555 mm

910 x 800 mm

250 L

300 kg

12 m3/u

17 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

niet inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

2

300 S CL

20-CL300-6/4

20-CL300-2

2210 x 610 mm

910 x 800 mm

300 L

300 kg*

13 m3/u

20 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

niet inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

2
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duplex parallel 6/4"

INVESTEREN IN EEN WATERONTHARDER? 

Dankzij de geavanceerde technologie voorziet het 
Valeco waterzuiveringssysteem u vers en aangenaam 
water. Dit maakt het, volgens een onafhankelijke studie, 
een van de beste investeringen op multi -residentiële 
en industriële niveau.

duplex parallel*

*Alternerende programmeerbare regeneratie.

PROFESSIONAL
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Ontharder met twee harsflessen. Glasvezel flessen versterkt  
met polyester voor ionen uitwisseling.

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Waterontharder afmetingen

Zoutbak afmetingen

Harsinhoud

Zoutvooraad

Aansluiting

Debiet

Max. druk

Werkingsdruk

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep

50 P

60-18306-54P

2x 1580 x 260 mm

2x 780 x 480 mm

2 x 50 L

2 x 90 kg

3/4" - 5/4"

4 - 6 m3/u

6 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

1

75 P

60-18306-55P

2x 1730 x 335 mm

2x 780 x 480 mm

2 x 75 L

2 x 90 kg

3/4" - 5/4"

6 - 8 m3/u

6 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

1

100 P

60-18306-56P

2x 1830 x 425 mm

2x 780 x 480 mm

2 x 100 L

2 x 90 kg

3/4" - 5/4"

6 - 8 m3/u

6 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12 v

1

30 P

60-18306-53P

2x 1430 x 260 mm

2x 780 x 480 mm

2 x 30 L

2 x 90 kg

3/4" - 5/4"

4 - 6 m3/u

6 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

1

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Waterontharder afmetingen

Zoutbak afmetingen

Harsinhoud

Zoutvooraad

Debiet

Max. druk

Werkingsdruk 

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep

100 P CL

20-CL100P-6/4

2x 1450 x 410 mm

2x 910 x 660 mm

2 x 100 L

2 x 300 kg

10,2 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

niet inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

2

150 P CL

20-CL150P-6/4

2x 1810 x 410 mm

2x 910 x 800 mm

2 x 150 L

2 x 300 kg

14,2 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

niet inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

2

200 P CL

20-CL200P-6/4

2x 1810 x 539 mm

2x 910 x 800 mm

2 x 200 L

2 x 300 kg

16,2 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

niet inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12 v

2



duplex parallel 2"
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TECHNISCHE FICHE

Referentie

Waterontharder afmetingen

Zoutbak afmetingen

Harsinhoud

Zoutvooraad

Debiet

Max. druk

Werkingsdruk 

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep

200 P CL

20-CL200P-2

2x 1810 x 539 mm

2x 910 x 660 mm

2 x 200 L

2 x 300 kg

17,2 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12 v

2

250 P CL

20-CL250P-2

2x 2180 x 555 mm

2x 910 x 660 mm

2 x 250 L

2 x 300 kg

18 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12v

2

300 P CL

20-CL300P-2

2x 2210 x 610 mm

2x 910 x 800 mm

2 x 300 L

2 x 300 kg

18,2 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12 v

2

400 P NXT

20-NXT400P-3

2x 2280 x 770 mm

2x 910 x 800 mm

2 x 400 L

2 x 700 kg

22 m3/u

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

220 V, 50 Hz, 12 v

2
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Valeco filters
beschermt uw installaties tegen onzuiverheden
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DE BASIS VAN BESCHERMING
Een filter is de basis voor de bescherming van elke installatie tegen onzuiverheden 
in het water zoals zand, corrosiedeeltjes, vijlsel,...

LANGERE LEVENSDUUR VAN DE INSTALLATIE
Dankzij de installatie van een Valeco-filter, bijvoorbeeld na uw watermeter,  
verlengt u niet alleen de levensduur van uw sanitaire installatie zelf, maar ook van 
alle toestellen die erop aangesloten zijn. 

Dit voorkomt technische problemen en reparatie- of vervangingskosten die kunnen 
ontstaan.

DE BESTE BONDGENOOT VAN UW WATERONTHARDER
Sommige waterontharders voor basiswaterbehandeling hebben geen filter. In dit 
geval is het van essentieel belang om een filter te installeren voor uw ontharder, 
die dan beschermd zal zijn en optimaal zal functioneren.

PROBLEMEN
Zonder beschermfilter kunt u na verloop van tijd veel problemen krijgen: 

• Vuildeeltjes in de kraankoppen
• Corrosie in de leidingen
• Debietverlies
• Zichtbare onzuiverheden in water
• Technische storingen van de op de sanitaire installatie aangesloten toestellen
• ...

HET JUISTE FILTER KIEZEN
Om de meest geschikte filter voor uw sanitaire installatie te kiezen, is het  
noodzakelijk precieze informatie te verstrekken zoals: de sectie van de leiding, het 
type water (regenwater, stadswater, putwater,...).

Dit zal resulteren in een model met manuele of automatische terugspoeling of met 
vervangbare filterelementen.

EEN INDUSTRIËLE OPLOSSING
Wij hebben ook een gamma industriële filters tot 2" 

MET U
Valeco garandeert u ondersteuning bij uw keuze dankzij aangepaste oplossingen.

Neem contact met ons op. Onze medewerkers staan tot uw dienst!
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De handmatige terugspoelfilter
Val-Master Black 

De handmatige terugspoelfilter  
met drukregelaar Val-Master Black R

Terugspoelfilters

Val-Master Black

• Beschermt fittingen en kleppen tegen vuildeeltjes.

• Vervuiling zichtbaar door transparante behuizing.

• Bijzonder duurzaam en stabiel dankzij hoogwaardige materialen.

• Bescherming tegen algenvorming door een zwart getinte behuizing.

• Gepatenteerd: Dubbel reinigingseffect van de filter en de filter bokaal dankzij de speciaal 
ontworpen riemborstels.

• Terugspoeling in een minimum tijd - met een geoptimaliseerd afvoermechanisme.

Voor de bescherming van drinkwaterinstallaties kan een mechanisch filter direct achter de 
waterteller worden geïnstalleerd.

DRUKREGELAAR
• 1,5 - 6 bar

• Stroomopwaartse en 
stroomafwaartse drukmeter

TERUGSPOELEN
Handmatig terugspoelen: Eenvoudig en snel: door de 
handmatig knop te draaien, reinigen de lamellenborstels het 
roestvrijstalen filter en de filterbokaal zonder de watertoevoer 
te onderbreken.  
Aanbevolen interval voor het terugspoelen:  
om de 2 maanden (EN 806-5 norm)

DE VAL-MASTER BLACK TERUGSPOELFILTERS VOORKOMEN EFFECTIEF HET BINNENKOMEN VAN VUIL EN VERLENGEN DE 
LEVENSDUUR VAN UW INSTALLATIES.
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TECHNISCHE FICHE

Referentie

Aansluiting

Afmetingen in mm

Debiet (ΔP = 0,2bar)

Debiet (ΔP = 0,5bar)

Maximum temperatuur

Max. druk

Productgroep

DN 25

50-PT-FM 25

1"

438 x 206 x 195

6 m3/u

9,2 m3/u

30°C

16 bar

2

DN 32

50-PT-FM 32

5/4"

438 x 226 x 195

7,6 m3/u

12 m3/u

30°C

16 bar

2

DN 40

50-PT-FM 40

6/4"

463 x 264 x 68

12,6 m3/u

20,5 m3/u

30°C

16 bar

2

DN 50

50-PT-FM 50

2"

463 x 284 x 68

14 m3/u

22,7 m3/u

30°C

16 bar

2

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Aansluiting

Afmetingen in mm 

Debiet

Maximum temperatuur

Max. druk

Productgroep

R DN 25

50-PT-HWS 25

1"

472 x 204 x206

3,6 m3/u

30°C

16 bar

2

R DN 32

50-PT-HWS 32

5/4"

472 x 280 x 206

5,8 m3/u

30°C

16 bar

2

R DN 40

50-PT-HWS 40

6/4"

513 x 428 x 68

9,1 m3/u

30°C

16 bar

2

R DN 50

50-PT-HWS 50

2"

513 x 465 x 68

14 m3/u

30°C

16 bar

2



De automatisch terugspoelfilter 
met drukregelaar Val-Master Black AR

De automatisch terugspoelfilter
Val-Master Black A

FILTRATIE
Hoogwaardige roestvrijstaal filter met 
standaard 100 μm cartridge (ook in 200 μm  
en 300 μm op aanvraag) 

FILTERBOKAAL
• Met de transparante bokaal kunt u op 

elk moment zien wanneer het filter 
moet worden teruggespoeld.

• Extra bescherming tegen algenvorming.

TERUGSPOELEN
Automatische terugspoeling: op de gewenste tijd,met een instelbare 
interval tussen 6 uur en 60 dagen. (EN 806-5 norm)

25
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TECHNISCHE FICHE

Referentie

Aansluiting

Afmetingen in mm 

Debiet (ΔP = 0,2bar)

Debiet (ΔP = 0,5bar)

Maximum temperatuur

Max. druk

Productgroep

A DN 25

50-PT-FM 25 A

1"

472 x 206 x 203

6 m3/u

9,2 m3/u

30°C

16 bar

2

A DN 32

50-PT-FM 32 A

5/4"

472 x 280 x 203

7,6 m3/u

12 m3/u

30°C

16 bar

2

A DN 40

50-PT-FM 40 A

6/4"

513 x 428 x 68

12,6 m3/u

20,5 m3/u

30°C

16 bar

2

A DN 50

50-PT-FM 50 A

2"

513 x 465 x 68

14 m3/u

22,7 m3/u

30°C

16 bar

2

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Aansluiting

Afmetingen in mm 

Debiet

Maximum temperatuur

Max. druk

Productgroep

AR DN 25

50-PT-HWS 25 A

1"

507 x 206 x 203

3,6 m3/u

30°C

16 bar

2

AR DN 32

50-PT-HWS 32 A

5/4"

507 x 280 x 203

5,8 m3/u

30°C

16 bar

2

AR DN 40

50-PT-HWS 40 A

6/4"

601 x 428 x 68

9,1 m3/u

30°C

16 bar

2

AR DN 50

50-PT-HWS 50 A

2"

601 x 465 x 68

14 m3/u

30°C

16 bar

2
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Filter

Aqua 5

•  Geschikt voor huishoudelijk 
gebruik in een huis, een 
appartement, een caravan...

• Aansluiten enkel op stadswater

• Verhoogt de levensduur van 
apparaten

• Vereist geen afvoer

• Ideaal voor een 
waterontharder

VOORDELEN
•  Verwijdert roest, zand en 

bezinksel
• Beschermt apparaten
• Eenvoudige en veilige aansluiting
• Versterkte behuizing en 

drukbestendig
• Eenvoudige montage

Het Aqua 5 filter levert gefilterd water van 
hoge kwaliteit om apparaten te beschermen en 
storingen te voorkomen.

DE FILTER, DIE GEPLAATST WORDT OP DE KOUD WATERLEIDING, VERWIJDERT BEZINKSEL, ROEST EN ZAND UIT HET 
LEIDINGWATER.

Opmerking:
De capaciteit van het 
filterelement varieert afhankelijk 
van het verbruik en de 
waterkwaliteit.  
(Vervang het patroon om de 6 
maanden of vroeger in functie 
van het waterverbruik.)

Zeer eenvoudig te installeren en te monteren met behulp 
van de meegeleverde elementen zoals de muurbeugel, 
schroeven en sleutel.

Filterelementen Actieve koolStandaard

Standaard 
filterelement - 5µm

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Afmeting filterelement

Fijnheid van de filtering

Ingangs- en uitgangsaansluitingen

Debiet

Werkingsdruk

Bedrijfstemperatuur

Eerste filterelement - 03-D005

Productgroep

03-D054

390 x 205

10"

5 μm 

3/4"

25 l/min

10 bar

tussen 5°C en 38°C

inbegrepen

1

Referentie

Afmeting filterelement

Fijnheid van de filtering

Productgroep

03-D005

10"

5 μm 

1

03-C013

10"

5 μm 

1
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VAL-LY filter

VAL-KO filter met drukregelaar

EIGENSCHAPPEN

De VAL-LY en VAL-KO filters maken geen gebruik van de 
gebruikelijke polypropyleen, polyester, enz. patronen, die 
moeten worden vervangen zodra ze vuil zijn geworden. 

Anderzijds werken ze met een inox filterelement die enkele 
jaren kan meegaan, afhankelijk van de waterkwaliteit. Dit 
bespaart geld terwijl er minder afval ontstaat.

WERKING

Het water loopt van de buitenkant 
van het bokaal en gaat door het 
roestvrij stalen gaas, dat al het 
bezinksel uitfiltert. Het sediment 
blijft aan het oppervlak van het 
gaas vastzitten en komt dus niet in 
de installatie terecht.

Bij het terugspoelen verwijdert 
een krachtige borstel in combinatie 
met de waterdruk al deze deeltjes.

De VAL-LY en VAL-KO filters zijn 
uitgerust met een manometer* 
die de filteruitlaatdruk aangeeft en 
een 360° verstelbare flens.

*Opmerking:  
Meeteenheid aangegeven op de 
manometer: MPa. (0,1 MPa = 1 Bar)

Filters

Val-Ly en Val-Ko

VAL-LY en VAL-KO filters beschermen 
de hele installatie tegen zwevende 
deeltjes, zand, resten van reparaties 
aan het distributienet en kleine 
metaaldeeltjes die door het 
water worden meegevoerd. Zij 
zijn ook doeltreffend in de strijd 
tegen de problemen die kunnen 
worden veroorzaakt door corrosie 
ten gevolge van afzettingen van 
verschillende materialen. 

Ze beschermen ook huishoudelijke 
apparaten, wasmachines, vaatwassers, 
boilers, enz.

Deze filters zijn ontworpen voor huishoudelijke en commerciële 
installaties die stadswater gebruiken. Ze zijn gemaakt van 
roestvrij stalen filterelement met een filterfijnheid van 90 micron.

VAL-LY EN VAL-KO FILTERS BESCHERMEN DE INSTALLATIES DOELTREFFEND TEGEN VUILDEELTJES EN VERLENGEN DE 
LEVENSDUUR VAN UW APPARATEN.

DRUKREGELAAR

VAL-KO filters zijn uitgerust met een regelaar die zorgt voor een constante 
druk in de hele installatie om te voorkomen dat huishoudelijke apparaten 
aan een te hoge druk worden blootgesteld en te snel worden beschadigd 
(waterpompen in vaatwassers en wasmachines, elektromagnetische 
kleppen, enz.), waardoor kostbare reparaties nodig kunnen zijn.

360° 
flens

Fi
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TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Filtratie fijnheid

Naadloze aansluiting

Aansluiting met koppeling

Nominaal debiet in m3/u (Δ P 0,4 bar)

Drukregelaar

Montagesleutel en muurbevestiging

Productgroep

VAL-LY

05-LY-44

310 x 151

90 µm

1"

3/4"

4

nee

inbegrepen

1

VAL-KO

05-KO-44

340 x 160

90 µm

1"

3/4"

4

ja

inbegrepen

1



ANTIKALK



ONZE PRIMUS-ANTIKALKSYSTEMEN BESCHERMEN UW DRINKWATER- EN WARMWATERSYSTEMEN TEGEN KALKAANSLAG
EN CORROSIE, ZONDER CHEMISCHE TOEVOEGINGEN.

Primus antikalktoestel biedt een betrouwbare 
bescherming.

EFFECTIEF
Primus voorkomt energieverlies, zelfs bij hoge opslagtemperaturen.

NATUURLIJK
Behoud van natuurlijke drinkwaterkwaliteit en behangrijke mineralen.

DUURZAAM
Dit systeem helpt de levensduur van huishoudelijke apparaten te verlengen.

ECONOMISCH
Laag energieverbruik (in werking: 40 watt, stand-by: 0,9 watt).

PRAKTISCH
Eenvoudige installatie zonder afvalwateraansluiting.

BEWAART (PRIMUS VITAL)
Het watermolecuul dat door de Vital module gaat, wordt ook gerevitaliseerd.

• Het water stroomt door een actieve eenheid 
met gepolariseerd micro-elektroden door 
spanningspulsen.

• Zonder chemische toevoegingen, geen zout.

• Geen waterstructuurverandering.

• Zonder spoelwater.

• De kalksteen zet zich niet neer in uw 
waterinstallatie.

Primus beschermt uw installatie tegen kalkafzetting en zorgt voor een optimaal 
energierendement.

Dankzij Primus Vital wordt de natuurlijke kwaliteit van het water niet alleen behouden, 
maar ook verbeterd. U kunt dus genieten van de kwaliteit van het water en uw leven 
gemakkelijker maken.

Antikalk

Primus

Installation/Utilisation/Garantie

Si pendant une prise d´eau avec un débit supérieur à 1L/min pour le PT-P 25,6L/min pour le PT-P 40,12L/
min pour le PT-P 40/2 et respectivement 18L/min pour le PT-P 40/3 la bande lumineuse n´est pas en 
service vous devez vérifier le positionnement du câble du capteur à effet Hall et/ou à la rotation sans 
friction de la turbine du débitmètre (voir. le chapitre 8 inspection).

Version du permasolvent® primus 2.0 pour l´alimentation générale

Brancher la prise d´alimentation au secteur sur une prise homologuée.

Pour la durée d´un autotest de quelques secondes, toutes les LED bleus forment une chaine lumineuse 
et les LED rouges sont aussi allumées. Ensuite les 5 LED bleues vous signaleront que la liaison 
électrique sur le réseau est correcte. Pendant le prélèvement d›eau de plus de 1L/min  la chaine 
lumineuse de diodes bleues vous indiquera le débit volumétrique actuel. A la différence du débit total  
la rangée de LED travaille en tant que chaine lumineuse.

4.

5.

Débit PT-P 25 Débit PT-P 40

1 et 2 LED 1 à 8 L/min 6 à 20 L/min

1 jusqu‘à 3 LED 8 à 16 L/min 20 à 35 L/min

1 jusqu‘à 4 LED 16 à 24   L/min 35 à 50 L/min 

1 jusqu‘à 5 LED > 24  L/min > 50 L/min

Fig. 5                Fig. 6             Fig. 7

6.

Installation/Utilisation/Garantie

Si pendant une prise d´eau avec un débit supérieur à 1L/min pour le PT-P 25,6L/min pour le PT-P 40,12L/
min pour le PT-P 40/2 et respectivement 18L/min pour le PT-P 40/3 la bande lumineuse n´est pas en 
service vous devez vérifier le positionnement du câble du capteur à effet Hall et/ou à la rotation sans 
friction de la turbine du débitmètre (voir. le chapitre 8 inspection).

Version du permasolvent® primus 2.0 pour l´alimentation générale

Brancher la prise d´alimentation au secteur sur une prise homologuée.

Pour la durée d´un autotest de quelques secondes, toutes les LED bleus forment une chaine lumineuse 
et les LED rouges sont aussi allumées. Ensuite les 5 LED bleues vous signaleront que la liaison 
électrique sur le réseau est correcte. Pendant le prélèvement d›eau de plus de 1L/min  la chaine 
lumineuse de diodes bleues vous indiquera le débit volumétrique actuel. A la différence du débit total  
la rangée de LED travaille en tant que chaine lumineuse.

4.

5.

Débit PT-P 25 Débit PT-P 40

1 et 2 LED 1 à 8 L/min 6 à 20 L/min

1 jusqu‘à 3 LED 8 à 16 L/min 20 à 35 L/min

1 jusqu‘à 4 LED 16 à 24   L/min 35 à 50 L/min 

1 jusqu‘à 5 LED > 24  L/min > 50 L/min

Fig. 5                Fig. 6             Fig. 7

6.

Installation/Utilisation/Garantie

Si pendant une prise d´eau avec un débit supérieur à 1L/min pour le PT-P 25,6L/min pour le PT-P 40,12L/
min pour le PT-P 40/2 et respectivement 18L/min pour le PT-P 40/3 la bande lumineuse n´est pas en 
service vous devez vérifier le positionnement du câble du capteur à effet Hall et/ou à la rotation sans 
friction de la turbine du débitmètre (voir. le chapitre 8 inspection).

Version du permasolvent® primus 2.0 pour l´alimentation générale

Brancher la prise d´alimentation au secteur sur une prise homologuée.

Pour la durée d´un autotest de quelques secondes, toutes les LED bleus forment une chaine lumineuse 
et les LED rouges sont aussi allumées. Ensuite les 5 LED bleues vous signaleront que la liaison 
électrique sur le réseau est correcte. Pendant le prélèvement d›eau de plus de 1L/min  la chaine 
lumineuse de diodes bleues vous indiquera le débit volumétrique actuel. A la différence du débit total  
la rangée de LED travaille en tant que chaine lumineuse.

4.

5.

Débit PT-P 25 Débit PT-P 40

1 et 2 LED 1 à 8 L/min 6 à 20 L/min

1 jusqu‘à 3 LED 8 à 16 L/min 20 à 35 L/min

1 jusqu‘à 4 LED 16 à 24   L/min 35 à 50 L/min 

1 jusqu‘à 5 LED > 24  L/min > 50 L/min

Fig. 5                Fig. 6             Fig. 7

6.
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Specifieke module dat moet 
worden vervangen afhankelijk 
van de gebruikte m3 en de 
waterkwaliteit of om de 5 jaar. 
Ref.: 50-PT-QW600 | Groep: 2

An
tik

al
k

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Gewicht

Aansluiting

Nominaal debiet

Productgroep

PRIMUS 25

50-PT-P25

204 x 738 x 203

12 kg

1"

2 m3/u

2

PRIMUS 40

50-PT-P40

476 x 738 x 215

21 kg

6/4"

4 m3/u

2

PRIMUS 40 P

50-PT-P40P

955 x 968 x 725

65 kg

6/4"

8 m3/u

2

PRIMUS 40.3

50-PT-P40P3

828 x 1205 x 725

65 kg

6/4"

12 m3/u

2

VITAL 25

50-PT-PV25

486 x 738 x 203

13,5 kg

1"

2 m3/u

2



DOSEERPOMPEN



ZeroCal water handhaaft de efficiëntie van de installatie en bespaart energie, 
elektriciteit en onderhoudsrekeningen.  
Elke hervulling met ZeroCal DOSE anti-scaleproduct gaat tot 4 maanden mee.

Minerale oplossingen (25 liter) voor het bestrijden  
en voorkomen van kalkaanslag en/of corrosie

DE INSTALLATIE
De installatie van de doseerpomp is zeer 
eenvoudig en wordt stroomopwaarts van 
de te beschermen installatie of apparatuur 
uitgevoerd. Valeco heeft een breed 
assortiment van digitale proportionele 
doseerpompen (PPI en PP) om te voldoen aan 
de verschillende behoeften van woningen, 
laboratoria en industrieën.

Alle apparaten zijn gemaakt met 
hoogwaardige grondstoffen, met speciale 
tanks (SE) gemonteerd of niet, om de beste 
prestaties te leveren in volle vertrouwen..

31

Doseerpompen

Dosamatic
HET GEBRUIK VAN EEN DOSEERPOMP KAN NOODZAKELIJK ZIJN WANNEER VOOR DRINKWATER BESTEMD STADS- OF 
PUTWATER ONGEWENSTE EIGENSCHAPPEN VERTOONT (BACTERIËN, HOGE HARDHEID, ALGEN, ZUURTEGRAAD OF 
BASICITEIT, ROODACHTIG WATER, OXIDATIE VAN LEIDINGEN,...) 

Dosamatic-doseerpompen behandelen water nauwkeurig en permanent.

*na een waterontharder
D
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ee
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n

Dosamatic +

Referentie

Max. debiet

Productgroep

4/4"

01.106195.43

7 m³/u

2

6/4"

01.106195

10 m³/u

2

5/4"

01.1061954

8 m³/u

2

2"

01.1061956

30 m³/u

2

Dosamatic PPI

Referentie

Max. debiet

Productgroep

4/4"

01.106191.35

7 m³/u

2

6/4"

01.106191.55

10 m³/u

2

2"

01.106191.65

30 m³/u

2

DN 65

01.1061975

65 m³/u

2

DN 80

01.1061985

70 m³/u

2

DN 100

01.1061995

140 m³/u

2

Referentie

Productgroep

GelSil* (0-15°f) 

(L15) 01.107.025.12

2

GelPhos (15-50°f)

(L) 01.107.020.12

2

Referentie

Productgroep

ZeroCal dose (4 stuks)

01.701910

1
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Onze technologie
voor effectieve waterzuivering

AQUALEN 
vermindert zware metalen zoals koper, lood, ijzer, kwik en radioactieve isotopen. Dankzij de 
hydrofiele eigenschappen vergemakkelijkt de Aqualen-vezel de stroming van water door de 
patroon en verhoogt zo de efficiëntie van de zuivering.

IAM (Isotopische absorptiematrix) 

staat de zuivering van elke druppel toe. Het water wordt gelijkmatig verdeeld in de patroon, 
wat bijdraagt tot een completere zuivering. In de cartridge zijn er dankzij IAM geen zwevende 
deeltjes die kunnen bijdragen aan de vorming van inkepingen waardoor water kan passeren.

DFS (Dynamische vastzetting van zilver) 

Om de verspreiding van bacteriën veilig en effectief te behandelen, worden de actieve zilverionen 
gefixeerd op de Aqualen-vezels, waardoor ze bescherming bieden tegen micro-organismen.
Dit gebruik van zilver gaat samen met Europese veiligheidsnormen.

CFB (CarbFiber Block)

is een technologie die wordt gebruikt bij de productie van koolstofblokpatronen met 
Aqualenvezels. Cartridges die deze technologie gebruiken, zijn efficiënter en gaan langer 
mee, zelfs in zwaar vervuild water.

ICM (Computermodelling) 

Deze simulatie draagt bij aan de beste keuze van materialen en ontwerp voor onze producten. 
Tijdens de simulatie testen we de sterkte, duurzaamheid en andere kenmerken van de filters 
die belangrijk zijn in termen van gebruik.

Met HSS-technologie
is het gebruik van onze filters veiliger en handiger. De cartridges worden op hetzelfde moment 
als de envelop vervangen, zodat er geen contact is met de verzamelde onzuiverheden. Dit is 
gunstig voor uw gezondheid en die van uw familie.

CLICK AND TURN
Ondanks de technologische complexiteit, zijn onze waterfilters ergonomisch en gebruiksvriendelijk. 
Om gebruikte cartridges te vervangen, hebt u geen speciale vaardigheden of hulpmiddelen nodig. 
Druk gewoon op de knop en draai de cartridge.
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HF

AQ

CFB

DFS

IAM

ICM

HSS

STC

AHE

Click 

Turn

Binds 
heavy metals

Reduces chlorine 
and organic 
compounds

High speed 
of water flow

Longer filtration life

Features 99.99% 
protection from 

bacteria

Withstands 
pressure up to 45 

atmospheres

No professional 
tools required

Excludes contact 
with contaminants

Does not require 
specialized tools

Does not require 
specific skills

Quick installation Easy maintenance

Hypoallergenic 
materials

In compliance 
with DIN (Germany)

No antibiotics or 
biocidal additives

Efficient in any 
conditions

Reduces 
carcinogens

Every drop of water 
is purified

High efficiency

Elimination of cysts

Hydroshock 
protection

Easy maintenance

Efficient and safe 
silver form

Irreversibly traps 
contaminants

Traps free 
radicals

Protects from 
allergens

Protects from water 
quality fluctuations

Removes 
contaminants down 

to 0.1 micron

Five-fold margin 
of durability

Beneficial minerals 
stay in water

HOW OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO A BETTER LIVING
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Water moet een lokaal product zijn voor iedereen. Een economische en ecologische oplossing! 
Geniet elke dag van vers, gefilterd water direct in uw huis.
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Drinkwater

Cosmo Point of use

TECHNOLOGIEËN

De Cosmo (type Morion) is uitgerust met een opslagtank van 5 liter die 
het gefilterde water zonder tegendruk levert aan de bijgeleverde kraan. 
Deze bespaart meer dan 50% op het spoelwater van het membraan.

Dit waterfiltratiesysteem verwijdert alle 
onzuiverheden, met inbegrip van chloor, lood, 
bacteriën en virussen.

DANKZIJ ZIJN EIGENSCHAPPEN PRODUCEERT ONS COSMO LEIDINGWATERZUIVERINGSSYSTEEM KWALITEITSVOL 
GEREMINERALISEERD DRINKWATER DAT AANGEPAST IS AAN UW BEHOEFTEN.

Referentie

Productgroep

03-C001

4

Vervangpakkete (6 maanden) K5/K2/K7MVervang membraan
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TECHNISCHE FICHE

100% efficiëntie in 50% van de 
ruimte (vergelijking met andere 
osmose-systemen).

M (RO-50S)M (RO-50)*

*met aansluiting 
(oud model)
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Referentie

Afmetingen in mm 

Capaciteit

Werkingsdruk

Productgroep

03-E024

371 х 420 х 190

190 l/dag

min. 2bar

4

Referentie

Productgroep

03-E035

4

03-G007

4



VERVANGFILTERS

K5 
Vervangingsfilter voor primaire zuivering van water. Het verwijdert 
sedimentdeeltjes zoals zand en roest. Het beschermt ook de andere 
stadia van filtratie.

K2 
Vervangingsfilter voor extra drinkwaterzuivering. Het vermindert 
alle gemeenschappelijke onzuiverheden, met inbegrip van chloor, 
lood, bacteriën en vaste deeltjes formaat tot 3 micron.

K7M 
Vervangende cartridge voor water conditioning en mineralisatie. 
Ze is verrijkt met mineralen, die verbeteren de smaak en geeft een 
gunstige invloed op de gezondheid.

M 
Filtermembraan voor alle verontreinigende stoffen, met inbegrip 
van cysten, bacteriën en virussen. Het verwijdert ook waterhardheid 
niveau 1.

ONEWAY LUXE Chrome

Kranen*
TRIWAY RIGHT Mat Chrome TRIWAY ROND Mat Chrome

*Andere modellen op aanvraag

MONTAGEVOORBEELD
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Referentie

Productgroep

2600222

2

03-C008

2

03-C007

2

05-902618

2
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Drinkwater

VAL-pure
De VAL-pure filter, die geplaatst wordt op de koud waterleiding 
van uw keukenkraan, verwijdert bezinksel, roest, kleur, geur en 
chemische resten uit het leidingwater.

DANKZIJ ZIJN UNIEKE EIGENSCHAPPEN PRODUCEERT DE VAL-PURE KOUDWATERFILTER EXTRA GEFILTERD WATER OM TE 
DRINKEN, OM KOFFIE, SOEP EN VOEDSEL MEE KLAAR TE MAKEN.

VOORDELEN
• Vermindering van plastic 

afval en transport
• Geen zware 

waterverpakkingen meer
• Gezuiverd water zonder 

pesticiden, chemicaliën en 
chloor

• Minder plastic voor het 
milieu

Behuizing uit 
glasvezelversterkte 
kunstof

3/8" messing koppelingen 
bestand tegen hydraulische 
schokken

RVS-flexibel 50 cm 
(meegeleverd met 
de filter)

10" actief koolstoffilterpatroon 
filtratie tot 0,7 micron met Aqualen

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

•  Aansluiten enkel op stadswater

• Werkt zonder elektriciteit

• Vereist geen afvoer

• Filterpatroon te vervangen volgens verbruik noodzakelijk

FILTERPATROON

De capaciteit van het filterelement varieert afhankelijk van 
het gebruik en de waterkwaliteit. (Vervang het patroon om 
de 6 maanden of vroeger in functie van het waterverbruik.)

Filtratie op 0,7 μm dankzij het meegeleverde filterelement 
(ook apart verkrijgbaar).
Voor de kwaliteitswaarborg en uw veiligheid enkel dit type 
filterelement gebruiken.

Filterelement V510-12/11

• Geen PMD meer

• Gemaakt in Europa
• Gefilterd water binnen 

handbereik

• Eenvoudige montage

• Verbetert de smaak
• Geen stroomtoevoor
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Binds 
heavy metals

Reduces chlorine 
and organic 
compounds

High speed 
of water flow

Longer filtration life

Features 99.99% 
protection from 

bacteria

Withstands 
pressure up to 45 

atmospheres

No professional 
tools required

Excludes contact 
with contaminants

Does not require 
specialized tools

Does not require 
specific skills

Quick installation Easy maintenance

Hypoallergenic 
materials

In compliance 
with DIN (Germany)

No antibiotics or 
biocidal additives

Efficient in any 
conditions

Reduces 
carcinogens

Every drop of water 
is purified

High efficiency

Elimination of cysts

Hydroshock 
protection

Easy maintenance

Efficient and safe 
silver form

Irreversibly traps 
contaminants

Traps free 
radicals

Protects from 
allergens

Protects from water 
quality fluctuations

Removes 
contaminants down 

to 0.1 micron

Five-fold margin 
of durability

Beneficial minerals 
stay in water
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TECHNOLOGIEËN

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Afmeting filterelement

Fijnheid van de filtering

Ingangs- en uitgangsaansluitingen

Debiet

Max. druk

Bedrijfstemperatuur

Muur bevestiging

Sleutel

Eerste filterelement V510-12/11

Bokaal

Productgroep

03-00-01

390 x 120 x 170

10"

0,7 μm 

3/8"

6 l/min

PN 10

tussen 5°C en 38°C

inbegrepen

inbegrepen

inbegrepen

polypropyleen

2

Referentie

Afmeting

Fijnheid van de filtering

Productgroep

03-00-02

10"

0,7 μm 

2
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K2 met kraan Clear

Ze omvatten: sedimenten zoals roest, zand, pollen, chloor, chloroform en andere organische 
chloorverbindingen, maar ook metalen en zware metalen zoals colloïdaal ijzer, lood, kwik, 
koper, aluminium, petrochemie, fenolen, enz.

Vervangingsfilter voor diepe reini-
ging van drinkwater. Vermindert alle  
gemeenschappelijke onzuiverheden, 
met inbegrip van chloor, lood, bacteriën 
en vaste deeltjes formaat tot 5μm. 

Drinkwater

Clear Point of use
ONS CLEAR (SOLO) KRAANWATERZUIVERINGSSYSTEEM MAAKT HET MOGELIJK OM KWALITEITSVOL DRINKWATER TE 
PRODUCEREN DAT AANGEPAST IS AAN UW BEHOEFTEN.

Dit waterfiltratiesysteem vermindert de schadelijke stoffen in 
het leidingwater.

TECHNOLOGIEËN

Vervangfilters

K2

Vervangingsfilter voor het eindfase 
van drinkwater te zuiveren. Hiermee 
verwijdert u alle gemeenschappe-
lijke onzuiverheden, met inbegrip 
van chloor, lood, bacteriën en vaste 
deeltjes formaat tot 0.8μm.

Vervangingsfilter voor Cosmo of Clear 
met remineralisatie van K+, Mg++, Ca++.

K7 K7M
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Binds 
heavy metals

Reduces chlorine 
and organic 
compounds

High speed 
of water flow

Longer filtration life

Features 99.99% 
protection from 

bacteria

Withstands 
pressure up to 45 

atmospheres

No professional 
tools required

Excludes contact 
with contaminants

Does not require 
specialized tools

Does not require 
specific skills

Quick installation Easy maintenance

Hypoallergenic 
materials

In compliance 
with DIN (Germany)

No antibiotics or 
biocidal additives

Efficient in any 
conditions
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carcinogens

Every drop of water 
is purified

High efficiency

Elimination of cysts

Hydroshock 
protection

Easy maintenance

Efficient and safe 
silver form

Irreversibly traps 
contaminants

Traps free 
radicals

Protects from 
allergens

Protects from water 
quality fluctuations

Removes 
contaminants down 

to 0.1 micron

Five-fold margin 
of durability

Beneficial minerals 
stay in water
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Referentie

Productgroep

03-C006

2

Referentie

Productgroep

03-C017

2

03-C020

2

03-C034

2



Drinkwater 

Valinox
DE VALINOX WATERZUIVERINGSFILTER MAAKT DE PRODUCTIE VAN GEZUIVERD WATER VAN DE HOOGSTE KWALITEIT 
MOGELIJK DANKZIJ DE STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIE.

In een compacte roestvrijstalen behuizing houdt het 
Valinox filter onzuiverheden vast.

FILTERPATROON
Dit filter voor koud leidingwater bestaat uit twee 
coaxiale koolstofblokken:

• Het buitenste blok is gemaakt van met zilver 
verrijkte actieve kool (DFS) korrels en Aqualen®- 
vezels met een poreusheid van 10 micron.

• Het interne blok is zeer dicht, met een 
poreusheid van 5 micron, ontworpen met 
CarbFiber Block (CFB) technologie.

Dankzij dit unieke ontwerp wordt het water gereinigd 
van onzuiverheden en verontreinigingen zoals chloor 
en sedimenten, met een verwaarloosbare drukval in 
de watertoevoerdruk.

Het Valinox assortiment filters maakt het mogelijk om onzuiverheden die in het water 
aanwezig zijn zoals roest, slib, zand, actief chloor, zware metalen en pesticiden vast 
te houden.

Valinox-filters zorgen er niet alleen voor dat u kunt genieten van drinkwater, maar 
ook om te wassen en te douchen. Zij zorgen ervoor dat alle waterdistributiepunten 
in uw leefomgeving beschermd zijn. 

Dankzij de aanwezigheid van dit filter verlengt u de levensduur van uw installaties en 
voorkomt u dure reparatie- en vervangingsproblemen. 

DEZE FILTERS ELIMINEREN
• 100%    Chloor

• 99,5%   Chloroform

• 98%      Fenol

• 99%      Petrochemie

• 97%      Pesticides

• 99,5%   Lood

• 98%      Koper

• 99%      Cadmium

AQUALEN         

CarbFiber 
Block               

DFS

Ref.: 03-D009
Productgroep: 2
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Binds 
heavy metals

Reduces chlorine 
and organic 
compounds

High speed 
of water flow

Longer filtration life
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protection from 

bacteria

Withstands 
pressure up to 45 

atmospheres

No professional 
tools required

Excludes contact 
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specific skills
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materials
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Efficient in any 
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Traps free 
radicals

Protects from 
allergens

Protects from water 
quality fluctuations

Removes 
contaminants down 

to 0.1 micron

Five-fold margin 
of durability

Beneficial minerals 
stay in water
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Ref.: 03-D017
Productgroep: 2 

Ref.: 03-D015
Productgroep: 2 

VERVANGFILTERS
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INSTALLATIE
Deze filter is eenvoudig te installeren

• of na de watermeter
• ofwel onder de wastafel (Mini of Midi)
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TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm

Debiet

Aansluiting

Levensduur van de cartridge

Bevestiging muurschildering

Eerste filterelement

Bokaal

Productgroep

MINI

03-D013

255 x 180

10 l/min.

3/4" - 1"

30 000 L

inbegrepen

inbegrepen

roestvrij staal

2

MAXI

03-D007

595 x 180

25 l/min.

3/4" - 1"

100 000 L

inbegrepen

inbegrepen

roestvrij staal

2

MIDI

03-D012

425 x 180

15 l/min.

3/4" - 1"

60 000 L

inbegrepen

inbegrepen

roestvrij staal

2
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8 goede redenen  
om regenwater te gebruiken

1. GELD BESPAREN
Verminder uw waterrekening. Regenwater is gratis en overvloedig.

2. UW PLANTEN ZULLEN ER DOL OP ZIJN
Regenwater is van nature zacht en is niet chemisch vervuild. Het is dus perfect 
voor het besproeien van uw binnen- of buitenplanten, uw groentetuin of voor het 
automatisch besproeien.

3. MINDER ZEEP
Het regenwater is zacht van nature, daardoor zal u minder reinigingsproducten 
moeten gebruiken en zullen deze een betere werking hebben.

4. GOED VOOR DE HUID
Regenwater elimineert verschillende problemen als gevolg van de agressiviteit 
van chloorwater zoals hoofdhuidroos en allergische huidproblemen dit kan na een 
passende waterbehandeling.

5. BESCHERM UW APPARATEN
Geen kalkafzettingen meer! Verleng de levensduur van uw apparaten en waterlei-
dingen.

6. BEHOUD VAN WATERRESERVES
Beperkt het gebruik van drinkwater en vermindert de hoeveelheid water die uit 
de ondergrond moet gepompt worden.

7. OVERSTROMINGSBEHEER
Tijdens zware regenval of lange regenperiodes slaan regenwatertanks een deel 
van het water op dat geleidelijk aan wordt gebruikt, waardoor ook de riolering 
wordt ontlast.

8. OPLOSSING VOOR PERIODES VAN DROOGTE
Altijd water beschikbaar hebben, zelfs tijdens warme periodes.

41

Sommige Valeco regenwaterbehandelingssystemen werken zonder elektriciteit. 
Door ze te kiezen, kunt u genieten van gefilterd regenwater zonder dat uw  
elektriciteitsfactuur eronder lijdt en maakt u dus een extra ecologisch gebaar!

Ecologie en besparingen
Systemen voor u en het milieu!
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DE BIO-RAIN WATERBEHANDELINGSSYSTEEM, GEPLAATST IN UW REGENPUT, ZUIVERT 100% VAN HET REGENWATER DAT 
DOOR UW INSTALLATIES WORDT GERECUPEREERD.

Het Bio-Rain gamma maakt gebruik van 
het natuurlijke proces van biologische 
zelfreiniging van regenwater.

REINIGINGSPROCES
Bio-Rain filtert het regenwater in de tank door 
anorganische componenten toe te voegen aan het 
regenwater met behulp van een passieve cartridge. 

De zuurstof die met regenwater wordt toegevoegd, 
stimuleert de biologische reiniging. 

Een biologisch evenwicht begint zich te vormen en 
geeft zijn reinigende werking door aan de andere 
lagen van het waterreservoir. 

In de Bio-Rain wordt een dunne laag sediment 
gevormd, die het biologische afbraakproces 
bevordert. De ingebrachte organische elementen 
(hardhouten bladeren, mos, enz.) worden 
afgebroken en gemineraliseerd. 

Om de reinigende werking van zuurstof te 
verbeteren, zijn in de Bio-Rain (schuurlichamen en 
marmergrind) speciale componenten opgenomen, 
die voor een optimale processtroom zorgen.

De reinigingsfunctie van Bio-Rain is vergelijkbaar 
met die van water in de natuur (bv.: meer, 
vijver,...) om een optimale waterkwaliteit te 
garanderen.

• Geen regenwaterverlies met vuile filters

• Weinig onderhoud (om de 5 jaar en meer)

• Geen afzetting van organische stoffen op de 
bodem van de regenwatertank

• Neutralisatie van zuur regenwater door middel 
van marmergrind

Op de bodem van uw 
regenwatertank (nieuw of 
bestaand), reinigt Bio-Rain 
het water dankzij de actieve 
bestanddelen en verwerkt 
organische resten in het 
water.

Dit gepatenteerde systeem 
hoeft niet vaak gereinigd te 
worden en zorgt er niet voor 
dat u water verliest door vuile 
filters.

Regenwater

Bio-Rain

TECHNISCHE FICHE

Referentie 

Materiaal

Afmetingen in mm

Gewicht

Max. dakoppervlak

Aansluiting

Productgroep

100

04-1405

Polyethyleen

750 x 480

9,5 kg

200 m2

DN 100

2

150

04-2975

Polyethyleen

1600 x 550

47 kg

340 m2

DN 150

2

200

04-2889

Polyethyleen

2150 x 550

55 kg

700 m2

DN 200

2

250

04-2976

Polyethyleen

2570 x 800

95 kg

1200 m2

DN 250

2

300

04-2977

Polyethyleen

2675 x 1250

160 kg

2200 m2

DN 300

2
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Regenwater

Trio-Rain
ONZE REGENWATERFILTER ELIMINEERT HET ONGEMAK VAN REGENWATER IN 3 STAPPEN VOOR DE VOLGENDE 
TOEPASSINGEN: TOILETTEN, WASMACHINE, TUIN EN POETSWATER.

Wasbaar 80µm

Sleutel

Filterelementen 10" Actieve kool 10µmPolypropyleen 20µm

1 2 3

3

Opmerking:
Muurbevestiging en 
sleutel inbegrepen.

21

Filterelementen 9 3/4"  
voor regenwaterbehandeling

50µmFilterelementen* 9 3/4" Actieve kool

*Vervangingsfilterelementen voor andere op de markt verkrijgbare filters 

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Aansluiting

Min. max. druk

Max. debiet

Min. max. temperatuur

Eerste element

Tweede element

Derde element

Productgroep

05-01100

400 x 450

4/4"

1-6 bar

1900 l/u

5°- 40°C

80 µm

20 µm

Actieve kool 10 µm

1

Referentie

Productgroep

05-199600

2

Referentie

Productgroep

05-212500

2

05-214000

2

05-209400

2

Referentie

Productgroep

20-1100V

1

20-1100

1
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Regenwater

Val-BB10 - 20
ONZE VAL-BB10 EN VAL-BB20 PRODUCEREN WATER VAN HOGE KWALITEIT VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN.

Deze filtratiesystemen maken het mogelijk om bvb. regenwater te gebruiken voor 
verschillende niet-drinkwatertoepassingen. Deze filters kunnen ook gebruikt worden voor de 
behandeling van putwater, stadswater,...

20µm 10"Filterelementen 5µm 10" Actieve kool 10" 20µm 20" 5µm 20" Actieve kool 20"
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O-Ring BB | Referentie:03-BB20-J | Groep: 2Sleutel | Referentie: 05-199600BB | Groep: 2

11

HF

AQ

CFB

DFS

IAM

ICM

HSS

STC

AHE

Click 

Turn

Binds 
heavy metals

Reduces chlorine 
and organic 
compounds

High speed 
of water flow

Longer filtration life

Features 99.99% 
protection from 

bacteria

Withstands 
pressure up to 45 

atmospheres

No professional 
tools required

Excludes contact 
with contaminants

Does not require 
specialized tools

Does not require 
specific skills

Quick installation Easy maintenance

Hypoallergenic 
materials

In compliance 
with DIN (Germany)

No antibiotics or 
biocidal additives

Efficient in any 
conditions

Reduces 
carcinogens

Every drop of water 
is purified

High efficiency

Elimination of cysts

Hydroshock 
protection

Easy maintenance

Efficient and safe 
silver form

Irreversibly traps 
contaminants

Traps free 
radicals

Protects from 
allergens

Protects from water 
quality fluctuations

Removes 
contaminants down 

to 0.1 micron

Five-fold margin 
of durability

Beneficial minerals 
stay in water

HOW OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO A BETTER LIVING
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AQ

CFB
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IAM

ICM

HSS

STC

AHE

Click 

Turn
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and organic 
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No professional 
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specific skills
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with DIN (Germany)

No antibiotics or 
biocidal additives

Efficient in any 
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Reduces 
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Every drop of water 
is purified

High efficiency

Elimination of cysts

Hydroshock 
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Easy maintenance

Efficient and safe 
silver form

Irreversibly traps 
contaminants

Traps free 
radicals

Protects from 
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Protects from water 
quality fluctuations

Removes 
contaminants down 

to 0.1 micron

Five-fold margin 
of durability

Beneficial minerals 
stay in water

HOW OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO A BETTER LIVING
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AHE
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Longer filtration life

Features 99.99% 
protection from 

bacteria

Withstands 
pressure up to 45 

atmospheres

No professional 
tools required

Excludes contact 
with contaminants

Does not require 
specialized tools

Does not require 
specific skills

Quick installation Easy maintenance

Hypoallergenic 
materials

In compliance 
with DIN (Germany)

No antibiotics or 
biocidal additives

Efficient in any 
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Five-fold margin 
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HOW OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO A BETTER LIVING

TECHNOLOGIEËN

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm

Afmeting van filterelement

Inlaat aansluiting

Uitlaat aansluiting

Max. druk

Debiet in m3/u

Max. gebruikstemperatuur

Montagesleutel

Productgroep

Val-BB10 - 5µm

03-BB10-05

340 x 184

10"

1"

1"

8 bar

1,4

30° Celsius

inbegrepen

2

Val-BB10 - 20µm

03-BB10-20

340 x 184

10"

1"

1"

8 bar

2,8

30° Celsius

inbegrepen

2

Val-BB10 - Carbon

03-BB10-AC

340 x 184

10"

1"

1"

8 bar

2,8

30° Celsius

inbegrepen

2

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm

Afmeting van filterelement

Inlaat aansluiting

Uitlaat aansluiting

Max. druk

Debiet in m3/u

Max. gebruikstemperatuur

Montagesleutel

Productgroep

Val-BB20 - 5µm

03-BB20-05

600 x 184

20"

1"

1"

8 bar

1,4 

30° Celsius

inbegrepen

2

Val-BB20 - 20µm

03-BB20-20

600 x 184

20"

1"

1"

8 bar

2,8

30° Celsius

inbegrepen

2

Val-BB20 - Carbon

03-BB20-AC

600 x 184

20"

1"

1"

8 bar

2,8

30° Celsius

inbegrepen

2

Referentie

Productgroep

05-D023

2

05-D024

2

05-D021

2

05-D025

2

05-D003

2

05-D019

2
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Regenwater

Compact - Compact UV
ONZE COMPACT EN COMPACT UV REGENWATERBEHANDELINGSSYSTEMEN PRODUCEREN, DANKZIJ HUN UNIEKE 
EIGENSCHAPPEN, WATER VAN DE HOOGSTE KWALITEIT VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN.

Deze behandelingssystemen, Compact en Compact UV, maken het mogelijk om regenwater 
te gebruiken voor het hele huis in plaats van stadswater*, behalve voor het drinken, bereiden 
en afwassen.

*IN HET HUIS

• Geschikt voor toiletten en wasmachines

• Geschikt voor badkamer (douche) (met UV-model)

*IN DE TUIN

• Watervoorziening van het irrigatiesysteem

• Besproeiing van de tuin en de groentetuin

• Reinigen van voertuigen

• Vulling van het zwembad en de spa (met UV-model)

Vervang UV-lampen: Type 32: 05-D0244900 |Groep: 2

11

HF

AQ

CFB

DFS

IAM

ICM

HSS

STC

AHE

Click 

Turn

Binds 
heavy metals

Reduces chlorine 
and organic 
compounds

High speed 
of water flow

Longer filtration life

Features 99.99% 
protection from 

bacteria

Withstands 
pressure up to 45 

atmospheres

No professional 
tools required

Excludes contact 
with contaminants

Does not require 
specialized tools

Does not require 
specific skills

Quick installation Easy maintenance

Hypoallergenic 
materials

In compliance 
with DIN (Germany)

No antibiotics or 
biocidal additives

Efficient in any 
conditions

Reduces 
carcinogens

Every drop of water 
is purified

High efficiency

Elimination of cysts

Hydroshock 
protection

Easy maintenance

Efficient and safe 
silver form

Irreversibly traps 
contaminants

Traps free 
radicals

Protects from 
allergens

Protects from water 
quality fluctuations

Removes 
contaminants down 

to 0.1 micron

Five-fold margin 
of durability

Beneficial minerals 
stay in water

HOW OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO A BETTER LIVING
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HOW OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO A BETTER LIVING
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HOW OUR TECHNOLOGIES CONTRIBUTE TO A BETTER LIVING

TECHNOLOGIEËN

Vervangingsfilterelementen 
(blz.44)

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen structuur in mm

Afmeting van filterelementen

Afmetingen van de lamp in mm

Inlaat aansluiting

Uitlaat aansluiting

Max. druk

Debiet in m3/u

Max. gebruikstemperatuur

UV-lamp

Levensduur van de UV-lamp

Ondersteuning

Montagesleutel

Elektrische aansluiting

Productgroep

Compact-UV 32

05-D032

620 x 500 x 220

10"

680 x 64

1"

3/4"

8 bar

1,4 

30° Celsius

32 Watt

+/- 9000 u

roestvij staal

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

2

Compact-UV 39

05-D039

620 x 730 x 220

20"

900 x 64

1"

3/4"

8 bar

2,8

30° Celsius

39 Watt

+/- 9000 u

roestvij staal

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

2

Compact Trio

03-BB20-Trio

620 x 730 x 220

20"

-

1"

1"

8 bar

2,8

30° Celsius

-

-

roestvij staal

inbegrepen

-

2

Type 39: 05-D0245000 | Groep: 2 
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DE WATERMAX AC ACTIEVE KOOL AUTOMATISCHE REVERSE-FLUSH FILTER IS GESCHIKT VOOR HUISHOUDELIJK EN  
SEMI-INDUSTRIEEL GEBRUIK OM REGENWATER TE BEHANDELEN.

Het WaterMax AC waterbehandelingssysteem biedt 
een maximale waterkwaliteit.

FILTER MET AUTOMATISCHE 
TERUGSPOELING
Automatische omgekeerde spoeling tijdens elke 
regeneratie zonder filterelementen te vervangen.

ACTIEF KOOLSTOFFILTER
Actieve koolstoffiltermassa voor permanente 
en continue filtratie van chemische resten en 
organische stoffen (geur en kleur) voor een 
nog betere waterkwaliteit.

BYPASS VALVE
• Fabriekmontage

• Eenvoudig in gebruik

• Verwijdering van geur, kleur en organische 
reststoffen

• Minimaal verbruik tijdens de regeneratie 
met maximale capaciteit

• Actieve kool met lange levensduur

Regenwater

WaterMax AC

Andere toepassingen? Vraag ons om advies!
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Opmerking:
Het is raadzaam om vooraf een voorfilter te 
installeren. Bv: Val-Master Black filter (Zie blz.24)

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Aansluiting

Actieve kool

Cont. debiet

Piekdebiet

Spoeldebiet

Min. druk

Max. druk

Werkingsdruk

Regeling

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep

10-51-AAEBWO

950 x 380 x 380

3/4" - 5/4"

28,3 kg

23 l/min.

38 l/min.

19 l/min.

2,1 bar

8 bar

3 - 5 bar

inbegrepen

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1
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ONZE WATERMAX AMQ EN APQ PUTWATERBEHANDELINGSSYSTEMEN ZORGEN VOOR VERS, ONTIJZERD EN 
SULFAATVRIJ WATER.

De WaterMax meerlagenfilter biedt een maximale 
en op maat gemaakte waterkwaliteit dankzij de 
verschillende filtermassas.

De WaterMax AMQ is ideaal voor 
het behandelen van putwater 
dat te veel, ijzer, calcium en 
magnesium bevat. Dit gebeurt 
door onze meer lagen harsfles, 
alles in één enkele polypropyleen 
harsfles.

97,2 cm

38 cm38 cm

VOORDELEN
• Overvulbeveiliging dankzij het 

«Shut-off» systeem

• Gepatenteerde meerlagenfles

• Hoge capaciteit filtermedia 
geblokkeerd volgens het 
«Vibrapacked» principe

• Ultrastille werking

Putwater

WaterMax AMQ en APQ

De WaterMax APQ is gespecialiseerd 
in de behandeling van water met de 
aanwezigheid van sulfaten.

Opmerking:
Het is raadzaam om vooraf een filter te 
installeren. Bv: Val-Master Black filter (blz.24)

49
38 cm

BYPASS VALVE
• Fabrieksmontage

• Eenvoudig in gebruik

• Aansluiting 5/4" - 3/4"

• Reshardheidregeling met bypass

SMART TOUCH CONTROLLER

• Regeneratie volgens het werkelijke verbruik.
• Gepatenteerde regeling, permanente 

aanpassing van parameters voor continu 
gebruik.

• Eenvoudige programmatie van de 
verschillende werkingsfasen.

INGEBOUWDE TERUGSPOELFILTER

• Filtratie van vuildeeltjes en onzuiverheden voor 
de complete installatie.

• Automatische terugspoeling tijdens iedere 
regeneratie, zonder filter element wisseling.

Opmerking: 
Voor de installatie van een 
WaterMax AMQ-APQ is een 
laboratoriumwateranalyse vereist.

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm 

Harsfles

Harsinhoud

Andere massa

Zoutvooraad

Bypass

Elektrische aansluiting

Productgroep

APQ

10-62-APQ

2 X 972 x 380 x 380

polypropyleen

32 liters

12,2 liters 

90 kg

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1

AMQ

10-62-AMQ

2 X 972 x 380 x 380

polypropyleen

32 liters

2,7 liters 

90 kg

inbegrepen

230V | 50Hz | 12v

1
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Omgekeerde osmose

ValPro RW500
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 - blz.42)

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

Bio-Rain 100
geplaatst in

een tank

INSTALLATIEVOORBEELD

Pomp
Valinox Maxi

filter

ValPro 
RW500

Spoelwater (Concentraat)

Flushing: bij lange stilstand kan
terug naar de regenwatertank

Verdeling en
toevoer naar
installatie

Remineralisatie

Filter
met remineralisatie

patroon

ff

f

f
f

f

f
Expansievat

Val-BB10
filter

Behandeld water

Permeaat
Zuiver gefilterd water

f

51

Element voor remineralisatie   
Referentie: 03-10REMIN | Groep: 4 

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

Productgroep

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

4

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
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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)

• Verbruik van 0,7 kW/u per m³ permeaat

• 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.

WIFI

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.

Omgekeerde osmose

Whole House

Innovation 2022 
by Valeco

Remineralisatie fles   
Referentie: 03-WHREMIN | Groep: 4 

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Zuiver water productie (max.), l/u

Vermindering zoutgehalte, %

Water opbrengst, %

Max. werkingsdruk

Min./max. C°

Membraan type

Verbruik per m³ permeaat

Elektrische aansluiting

Afmetingen, mm

Geïntegreerde doseerpomp voor

Aansluitingen  
(in- en uitgang, afvoer))

Maximale geleidbaarheid voedingswater

Remineralisatie fles, mm

Productgroep

03-WH1000

1000 à 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

4
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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 remineralisatie fles (element moet jaarlijk 
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)

Putwater

Stadswater

Regenwater

Verdeling en 
toevoer naar 

installatieBehandeld en 
geremineraliseerd 

water

Remineralisatie fles

f

f

f
f

f f

Aansluiting volgens het gebruikte watertype

Spoelwater
(Concentraat) 

f

Elektrische aansluiting
230V, 50Hz, 10A, 1.2kW

53
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Omgekeerde osmose

Whole House System

Innovation 2022 
by Valeco

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

Het Whole House System omgekeerde osmose 
systeem maakt gebruik van gepatenteerde 
technologieën die water- en energiebesparing 
garanderen.

• Uitgerust met onderdelen van de beste kwaliteit

• Stevige constructie en onderhoudsvriendelijk

• Modern ontwerp en stille werking

MET DE WATERZUIVERAAR WHOLE HOUSE SYSTEM KAN REGENWATER, STADSWATER OF BRONWATER WORDEN 
GEZUIVERD. HET LEVERT VERS, ZUIVER EN GEDEMINERALISEERD WATER VOOR DE HELE WONING.

VOORDELEN

• Twee booster- en recirculatiepompen (hoge 
recirculatiesnelheid en laag energieverbruik)

• Gepatenteerd hoogfrequent 
waterafvoersysteem

• Volautomatische werking

• Operationele afstandsbediening (WIFI 
interface - Alleen op Android OS)

• Zeer laag energieverbruik

• Antiverstoppingsmembraansysteem

• Terugwinningspercentages tot 95% 
(afhankelijk van het voedingswater)

• Verlengde levensduur van de membranen

• Ruimtebesparend ontwerp

• Modbus aansluitingsinterface

• Voordelige werking

UITRUSTING
• Grundfos pomp

• Naadloze roestvrijstalen drukvaten

• Compleet elektrisch schakelbord

• Controle en monitoring van TDS/debiet/druk

• Intern expansievat (80 liters)

• Hoge capaciteit voorfiltratiepatronen

OPTIONELE UITRUSTING
• Mineralisatie van drinkwater (Zie blz.52)

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Zuiver water productie (max.), l/u

Vermindering zoutgehalte, %

Water opbrengst, %

Werkingsdruk

Membraan type

Elektrische aansluiting

Afmetingen, mm

Aansluitingen  
(in- en uitgang, afvoer)

Maximale geleidbaarheid voedingswater

Intern expansievat

Productgroep

03-WHS1000

1000 

tot 95

tot 95

7-10 bar

4 x 4040

230V, 50Hz

600 x 800 x 1650

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

2000 PPM

80 L

4
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Omgekeerde osmose

ValPro SST - ValPro Black
DE VALPRO SST EN VALPRO BLACK SYSTEMEN ZORGEN VOOR EEN CONSTANTE PRODUCTIE VAN WATER VAN HOGE 
KWALITEIT, WAARDOOR WATER- EN ENERGIEBESPARING GEGARANDEERD ZIJN.

Omgekeerde osmose, gebruikt in de ValPro SST en 
ValPro Black series, is de meest doeltreffende en veiligste 
methode van demineralisatie voor waterzuivering.

VOORDELEN
• Zeer laag energieverbruik

• Energiebesparende drukverhogingspomp

• Terugwinningspercentages van 75% tot 
95% (afhankelijk van het voedingswater)

• Verlengde levensduur van de membranen

• Zeer onderhoudsvriendelijk

• Ruimtebesparend ontwerp

• Lage uitbatingskosten

• Volautomatische werking (Plug & Play)

UITRUSTING
• Meerdere uitvoeringen  

(van 150 tot 1000 l/u)

• Grundfos pomp

• Roestvrij stalen kader en instrumentenpaneel 
(SST model)

• Naadloze roestvrijstalen drukvaten

• Gepatenteerde automatische voorinstelling 
en regeling van permeaatterugwinning

• Volledig uitgerust elektrisch bord

• Controle en monitoring van TDS/debiet/druk

• Voorfiltratie BB

• Modbus aansluitingsinterface

OPTIONELE UITRUSTING
• Doseerpomp met niveausensor

• Toevoerpompen en opslagtanks

• Chemische reiniging (CIP)

Deze ultralage energiesystemen zijn geschikt voor kleine en middelgrote ondernemingen 
in de voedingsindustrie, professionele keukens, diensten en openbare voorzieningen. 
Zij staan klaar om zoveel schoon en gefilterd water te leveren als de omvang van het 
bedrijf vereist. 

Bovendien is de roestvrijstalen behuizing van de SST-serie geschikt voor ruimtes met 
een hoge vochtigheidsgraad of waar strenge eisen gelden op het gebied van reinheid 
en hygiëne.

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

Maximale geleidbaarheid voedingswater

Productgroep 

ValPro Black 300ValPro SST 150

Andere modellen op aanvraag 
ValPro SST en ValPro Black: 150, 250, 300, 500, 750, 1000

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Zuiver water productie (max.), l/u

Vermindering zoutgehalte, %

Water opbrengst, %

Membraan type

Werkingsdruk, bar

Elektrische aansluiting

Afmetingen, mm

Netto gewicht, kg

Aansluitingen  
(in- en uitgang, afvoer)

SST 150

03-SST150

150

4 x 21

38,5

BLACK 300

03-B300 

300

4 x 21

595 x 390 x 845

49,5

tot 95

75-95

7-10

230V, 50 Hz

510 x 390 x 725 

tot 95

75-95

7-10

230V, 50 Hz

4

2000 PPM

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

ValPro MCR 100
DE GEPATENTEERDE VALPRO MCR 100 SYSTEMEN ZIJN RUIMTEBESPAREND EN PRODUCEREN WATER VAN HOGE 
KWALITEIT MET EEN LAAG ENERGIE- EN WATERVERBRUIK.

De ruimtebesparende ValPro MCR 100 omgekeerde 
osmose lijn.

VOORDELEN
• Geminiaturiseerde pompen met hoog 

rendement

• Gepatenteerd afvoersysteem met hoge 
frequentie en laag waterverbruik

• Volautomatische werking (Plug & Play)

• Verlengde levensduur van de membranen

• Lage uitbatingskosten

• Zeer onderhoudsvriendelijk

• Hoge capaciteit voorfiltratie

UITRUSTING
• Roestvrij stalen kader en 

instrumentenpaneel (SST model)

• Volledig uitgerust elektrisch bord

• RVS manometers

• Veiligheid - Shut-Off systeem

• Dubbele voorfiltratie BB

• Permeaat opslagtank (2 liter) 
geïntegreerd

• Afvoerklep spoelwater (concentraat)

• Permeaatafvoerklep

OPTIONELE UITRUSTING
• Mineralisatie van drinkwater (blz.52)

De Valeco omgekeerde osmosesystemen 
zijn ontworpen om het totale zoutgehalte te 
verlagen door omgekeerde osmose (ontzouting, 
demineralisatie, geleidbaarheidsreductie) met 
stadswater of drinkwater dat voldoet aan de 
vereiste voorwaarden.

De gebruikte materialen van de omgekeerde 
osmosesystemen zijn veilig, niet toxisch en geven 
geen stoffen af in het water die schadelijk zijn 
voor de gezondheid en het milieu.

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

ValPro MCR 100 SST

ValPro MCR 100 Black

Deze energie-efficiënte waterzuiveraar is ideaal voor de reële behoeften van HoReCa-
bedrijven. De ValPro MCR 100 levert drinkwater met een energiebesparing tot 50%. 
Een interessant alternatief om de exploitatiekosten op een redelijk niveau te houden.

Opmerking: De roestvrijstalen behuizing van de ValPro MCR 100 SST geschikt voor ruimtes met 
een hoge vochtigheidsgraad of waar strenge eisen gelden op het gebied van reinheid en hygiëne.

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Zuiver water productie (max.), l/u

Vermindering zoutgehalte, %

Water opbrengst, %

Membraan type

Energieverbruik, Wt

Elektrische aansluiting

Afmetingen, mm

Netto gewicht, kg

Aansluitingen  
(in- en uitgang, afvoer)

Maximale geleidbaarheid voedingswater

Inlaatdruk, bar

Productgroep

MCR 100 BLACK

03-M90-B

MCR 100 SST

03-M90-55

100

tot 95

50

2 x 3013

100

230V 50Hz

490 x 470 x 555

25

3/8" | 1/4" | 1/4" 3G

1500 PPM

1-4

4
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VERWARMINGSWATER



VOOR WIE ?
De behandeling van het verwarmingswater is van toepassing op zowelhuishoudelijk 
als industriële installaties.
Voor multi -residentiële en industriële toepassingen kunt u contact met ons opnemen.

HOE ?
Volledig conform aan de voorschrift en van de VDI-2035 richtlijn, behandelen we 
het water tegen kalkafzettingen even als ter voorkoming van corrosie. Volgens de 
gebruikte materialen in de installatie gaan we de geleidbaarheid van het water 
aanpassen en de pH in de gewenste zone brengen.

WELKE PROBLEMEN KUNNEN WE VOORKOMEN ?
Vuildeeltjes in oplossing, vorming van corrosie, aanwezigheid van slib en magnetiet, 
aanwezigheid van chlorieten en sulfaten, kalkafzettingen met rendementsvermindering 
en lokale oververhitting als gevolg, perforatie van wanden door puntcorrosie.

DE IDEALE OPLOSSING
•  Operationele veiligheid en energie-efficiëntie.
•   Geschikt voor alle soorten verwarmingselementen 

(aluminium, staal, roestvrij staal,...).
•  Inox -> pH 9-9,5.
•  Aluminium / Silicium -> pH 8-8,5.
•  Geschikt voor alle verwarmingsvermogens.
•  Kan gebruikt worden in nieuwbouw, renovaties.
•  Geschikt voor vloerverwarming, radiatoren,...

VOOR U
Valeco kan u projecten begeleiden van aanbieding tot inbedrijfstelling. 
Aangepaste oplossingen met werkingsgarantie.
Dankzij de gepatenteerde systemen, verleng je de levensduur van uw installatie 
en beperk de energetische kosten.

MILIEUVRIENDELIJK
Geen gebruik van chemische producten (beschermers, reinigingsmiddelen…) 
Recycling van gebruikte patronen.

Elke professional weet dat de kwaliteit van het verwarmingswater een steeds belangrijkere factor is voor een efficiënte en 
duurzame werking van een moderne verwarmingsinstallatie. Dit blijkt niet alleen uit de dagelijkse praktijk, maar ook uit 
het toenemende aantal voorschrift en en aanbevelingen, vandaar de invloed van de parameters (pH-waarde, elektrisch 
geleidingsvermogen en zuurstofconcentratie) op de corrosieprocessen.

Vind de volledige norm op www.valeco.be

VDI-norm 2035
Kwaliteit van het vulwater voor centrale verwarmingssystemen

59

VDI 2035
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Verwarmingswaterbehandeling met Valeco
aanbevolen door de fabrikanten
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TYPE EN CAPACITEIT VAN DE FLES

Levering van gezuiverd water

Vulling (aluminiummaterialen) min. 150 l

Vulling (roestvrijstalen materialen) min. 150 l

Vulling (aluminiummaterialen) min. 600 l

Vulling (roestvrijstalen materialen) min. 600 l

Behandeling van water van slechte kwaliteit

Behandeling en correctie van het water van een 
werkende installatie

Voor gebruik met oudere AA, AB of IB systemen

Voor gebruik met DA- of DB-systemen (blz.62-63)

1000 1000 NF 4000

  

 





Zonder flexset

Met flexset (blz.64)

blz.64 blz.64 blz.64

Flessen geschikt voor Val-Full DA en DB vulsystemen

Vereenvoudigde berekeningsformule voor het bepalen van het type of aantal flessen

Geleidbaarheid in µs

30
= GSG

Flesinhoud

GSG
= Bruikbare liters

FD 1000

blz.62

FD 5000

blz.62

 

 Met specifieke 
flexset (blz.62)

Verwarmingswater

De juiste vulling

5000 ALU



blz.64

blz.62 blz.63

Val-Soft FD 5000

Val-Soft FD 1000

Val-Soft 18000
naar keuze 



DA DB

blz.63

DB-FCS

blz.63

DB-FCSD

 

 Gebruik



voor elke situatie!

5000 5000 NF 18000 ALU 18000 18000 NF 21000 INLINER

  






  

 

 

blz.64 blz.64 blz.64 blz.64 blz.64 blz.68 blz.66

  

61

blz.66

Flessen geschikt voor het Inliner behandelingssysteem

Inliner

Val-Soft 21000 Val-Soft 21000 OxRed (blz.65)

+

VDI 2035

blz.69

21000 ILA

Val-Soft PHI (blz.68)
Val-Soft PH Minus (blz.68)

 





Val-Soft 21000 ILA
(actieve kool)
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Verwarmingswater

Val-Full DA (Digitaal)

FD 1000FD 5000Val-Soft flessen

Wandmontagebeugel 
meegeleverde

PROFITEER VAN OPTIMAAL VERWARMINGSWATER VOOR LANGDURIGE BESCHERMING EN MAXIMALE 
ENERGIEEFFICIËNTIE MET EEN PERMANENTE DIGITALE REGELING.

MONTAGEVOORBEELDEN

Val-Soft FD 1000

Val-Soft FD 5000
Flessen apart verkrijgbaar

Voor de verbinding tussen de DA of 
DB en de Val-Soft 18000 cartridge voor 
grotere installaties.

Visuele indicaties van de volgende parameters: 

• Debiet en geleidbaarheid

• Water vullen: Inductie lampen (groen 
- geel - rood) om aantegeven wat de 
waterkwaliteit is

• Gebruikt en bruikbaar water

• Resterende capaciteit en batterijniveau

• Mogelijkheid om een signaal naar een 
extern alarm te sturen

De Val-Full DA vulstation is uitgerust met een digitaal 
scherm waarop men verschillende parameters kan 
aflezen met bewaking van waterkwaliteit en afname 
hoeveelheid.

VDI 2035

Het Val-Full DA model is compatibel met 
Val-Soft FD 1000, FD 5000 en 18000 units 
(blz.60 et 64)

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Aansluiting

Afmetingen in mm met fles FD 1000

Afmetingen in mm met fles FD 5000

Gewicht in kg met FD 1000/FD 5000

Maximale bedrijfstemperatuur

Maximale werkingsdruk

Max. debiet in l/min. met FD 1000/FD 5000

Productgroep

50-PT-DA

1/2"

383 x 325

383 x 690

3,4 / 6,3

30°C

4 bar

1,5 / 7

3

Referentie

Productgroep

50-PT-FD 1000

3

50-PT-FD 5000

3

Val-Full Flexset AD 28000

Referentie

Productgroep

50-PT-AD-28000

3

Voeding: 2x 1,5V AA



Verwarmingswater

Val-Full DB (Digitaal + BA terugstroombeveiliging)
GENIET VAN OPTIMAAL VERWARMINGSWATER VOOR LANGDURIGE AUTOMATISCHE BESCHERMING EN MAXIMALE 
ENERGIE-EFFICIËNTIE MET EEN PERMANENTE DIGITALE REGELING EN EEN GEÏNTEGREERDE TERUGSTROOMBEVEILIGING 
VAN HET BA-TYPE MET AUTOMATISCHE VULSET.

• Met systeemafscheider type BA volgens DIN EN 1717 voor de 
bescherming van installaties.

• De druk wordt constant gehouden door de geïntegreerde 
drukregelaar (1,5 tot 4 bar) en gecontroleerd gevuld wanneer de 
systeemdruk daalt. (Geldig voor DB-modellen)

• Voor een permanent optimale kwaliteit van het verwarmingswater. 
(DVGW keuring)

• Overzichtelijk: Uitgerust met een 4-inch scherm, waarop alle 
belangrijke informatie zoals de capaciteitsbewaking wordt 
weergegeven, zodat u en uw verwarmingsmonteur kunnen 
controleren of alles in orde is. (DA en DB-modellen)

• Betrouwbaar: Optimale vulwaterkwaliteit op elk moment dankzij 
de geleidbaarheidsregeling met LED-display. (DA en DB-modellen)

Het Val-Full DB vulstation demineraliseert het 
water en beschermt het verwarmingssysteem 
tegen kalkaanslag en corrosie.

Wandmontagebeugel 
meegeleverd

63

VDI 2035

DB-FCS

DB-FCSD

DB-FCS EN DB-FCSD MODELLEN
Het Val-Full DB-FCS vulstation biedt bescherming tegen 
lekken door middel van een magneetklep (gesloten) die de 
watertoevoer onderbreekt wanneer de maximale capaciteit of 
een vooraf bepaalde hoeveelheid water is bereikt.

De Val-Full DB-FCSD is bedoeld voor gebruik in objecten 
met drukbehoudsystemen (magneetventiel open in normale 
situatie).

Val-Full DB modellen zijn compatibel met 
met Val-Soft FD 1000, FD 5000 en 18000 
units (blz.60, 62 et 64)
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TECHNISCHE FICHE

Referentie

Aansluiting

Afmetingen in mm met fles FD 1000

Afmetingen in mm met fles FD 5000

Gewicht in kg met FD 1000/FD 5000

Maximale bedrijfstemperatuur

Maximale werkingsdruk

Max. debiet in l/min. met FD 1000/FD 5000

Productgroep

DB

50-PT-DB

1/2"

544 x 330

544 x 700

5,2 / 8,1

30°C

10 bar

1,5 / 7

3

DB-FCS

50-PT-FCS

1/2"

544 x 330

544 x 700

5,6 / 8,5

30°C

10 bar

1,5 / 7

3

DB-FCSD

50-PT-FCSD

1/2"

544 x 330

544 x 700

5,6 / 8,5

30°C

10 bar

1,5 / 7

3

Voeding: 2x 1,5V AA



Verwarmingswater

Val-Soft 1000 - 4000 - 5000 - 18000
DEMINERALISATIE UNITS VOOR DE BEHANDELING VAN HET VERWARMINGS VULWATER.

** Min. bevulling 150 L

* Min. bevulling 600 L Val-Soft 18000 Alu: pH 8,5
Val-Soft 18000: pH 9,5

*Voor aansluiting tussen oudere Val-Full AA, AB en IB modellen en de 1000 NF, 5000 of 18000 unit voor grotere installaties.

Geleidbaarheidstester te integreren op de Val-Full DA en DB of te plaatsen op de leiding

Toebehoren en opties

Met de ALU patronen wordt een ph-waarde bereikt tussen 8,2 en 8,7. 
Waarbij de hardheid tot minder dan 2°f gereduceerd wordt met een 
rest geleidbaarheid die minder dan 100 μs/cm² bedraagt.

Met de standaard patronen 
wordt een ph-waarde bereikt 
tussen 8,5 en 9,5. Waarbij de 
hardheid tot minder dan 2°f 
gereduceerd wordt met een rest 
geleidbaarheid die minder dan 
100 μs/cm² bedraagt.

OPGELET Deze flexibels set is niet geldig voor DA- en DB-modellen. (blz.62)
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*Alleen voor oudere 
Val-Full AA, AB en IB 
modellen

Demineralisatie en 
stabilisatie

Val-Soft

Referentie

Productgroep

5000 ALU**

50-5000-ALU

3

5000

50-5000

3

5000 NF

50-5000-NF

3

1000 NF

50-1000-NF

3

4000*

50-4000

3

1000

50-1000

3

Val-Soft

Referentie

Productgroep

18000 ALU*

50-18000-ALU

3

18000

50-18000

3

18000 NF

50-18000-NF

3

Tussenbouw

Referentie

Productgroep

50-PT-LFD

3

Geïntegreerde

Referentie

Productgroep

50-PT-LKA

3

Val-Full Flexset AD 18000/5000*

Referentie

Productgroep

50-PS-AD

3

pH - Conductiviteit meetkoffer

Referentie

Productgroep

55-194840-16

3

De NF patronen worden 
gebruikt voor kleine vullingen of 
navullingen.
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Verwarmingswater

Val-Mat

Verwarmingswater

OxRed
Zuurstof is een van de belangrijkste 
oorzaken van corrosie in gesloten 
systemen. OxRed verwijdert ongeveer 
90% van de zuurstof die aanwezig is in 
het water van de installatie bij de eerste 
vulling en tot 99% bij gebruik in combinatie 
met de Inliner (blz.66) of Integral (blz.69).

In de filterpatroon absorbeert een stof 
zuurstof zonder de kwaliteit van het water 
te veranderen.

HET VAL-MAT AUTOMATISCH SYSTEEM LEVERT VERWARMINGSWATER VAN HOGE KWALITEIT VOOR EEN EFFICIËNTE 
WERKING VAN UW MODERNE VERWARMINGSSYSTEEM.

De Val-Mat bewaakt het vulproces van het 
verwarmingswater.

De Val-Mat is een automatisch, mobiel en intelligent systeem voor het 
vullen van verwarmingswater, dat zich kenmerkt door zijn eenvoudige 
installatie en bediening.

Val-Mat

Val-Soft  
18000  
(blz.64) OxRed

Volledige Val-Mat koffer 
beschikbaar op aanvraag  
Ref.:50-PT-PM-FK

MONTAGEVOORBEELD

• Weergave van de maximale hoeveelheid water die met het 
geselecteerde Val-Soft unit kan worden behandeld.

• Permanente monitoring van de geleidbaarheid van het vulwater.

• Monitoring van de capaciteit, bescherming tegen lekken en 
automatische onderbreking van het waterdebiet wanneer het 
systeem vol is.

• Geluidssignaal wanneer een Val-Soft unit moet worden vervangen.

VDI 2035

OxRed vermindert zuurstof 
in verwarmings- en 
koelcircuits.

Elektronische watermeter 
met reset (blz.68)
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TECHNISCHE FICHE

Referentie

Aansluiting

Omgevingstemperatuur

Afmetingen in mm

Capaciteit in °GSG

Productgroep

50-PT-PM20

3/4"

0 - 40 °C

239 x 75 x 150

2 - 65

3

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Aansluiting

Max. debiet koud/warm water

Max. bedrijfstemperatuur

Max. inlaatdruk

Min. capaciteit

Productgroep

50-PT-OR20

3/4"

8/15 l/min

60 °C

10 bar

6000 l

3
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Verwarmingswater

Inliner
HET INLINER SYSTEEM VOOR CV-WATERBEHANDELING DEMINERALISEERT HET BESTAANDE CIRCULERENDE WATER 
ZONDER DE WERKING VAN DE VERWARMINGSKETEL TE ONDERBREKEN.

Demineralisatie, controle en pH-stabilisatie met het 
mobiele Inliner-verwarmingswaterbehandelingssysteem

WERKING
De Inliner wordt tijdelijk in het verwarmingscircuit geïntegreerd via een 
verbindingsleiding naar de aanvoer- en retourleiding. (3/4"). 

Het cv-water stroomt eerst door een sedimentfilter (1µm) en vervolgens 
in de daarop aangesloten Val-Soft demineralisatie-eenheid. Deze bevat een 
speciale mengbedhars om alle opgeloste zouten en hardheidsadditieven te 
verwijderen.

De Inliner heeft ook een eigen pomp en een magneetventiel dat het debiet 
automatisch onderbreekt wanneer de capaciteit van het patroon of de 
gewenste geleidbaarheid wordt bereikt.

Het circulerende water kan veilig en zonder onderbreking worden 
behandeld volgens de VDI 2035. De Inliner reinigt en demineraliseert 
niet alleen het circulerende water, maar past ook de pH-waarde aan 
met behulp van stabiliserende patronen (Val-Soft PHI) indien nodig. 

Compact en draagbaar apparaat. Vergemakkelijkt de watervoorbereiding 
tijdens de verwarming - of het nu gaat om eengezinswoningen, 
vloerverwarmingssystemen, grote complexe systemen, biogasinstallaties 
of koelcircuits.

• Volautomatische verwarmingswaterzuivering 
volgens VDI 2035 zonder bedrijfsonderbreking.

• Filtratie, demineralisatie en pH-regeling.

• Het is niet nodig om het bestaande 
verwarmingswater af te voeren. (Uitvoeren 
van een geleidbaarheidstest)

• Veelzijdig: van eengezinswoningen tot 
biogasinstallaties; ook geschikt voor 
koelcircuits.

• Compact, mobiel en gemakkelijk te hanteren.

• Eenvoudige programmering dankzij het 
digitale display.

• Controle manometer.

• Afsluiters.

DEMINERALISATIE-EENHEID  
VAL-SOFT 21000 (BLZ.68)
Dankzij het Val-Soft 21000 apparaat 
wordt het water in het circuit tijdens het 
verwarmingsproces gedemineraliseerd 
en worden corrosieve zouten verwijderd, 
waardoor wordt voldaan aan de eisen 
van de VDI 2035.

VDI 2035

MONTAGEVOORBEELD

Aansluitmogelijkheid: tot 3 Val-Soft 21000 flessen (blz.68) in serie.

De Val-Soft 21000 ILA actiefkoolunit is ook geschikt 
voor de Inliner (blz.69)

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm

Gewicht

Aansluiting

Max. bedrijfstemperatuur

Min. bedrijfstemperatuur

Max. inlaatdruk

Elektrische aansluiting

2 aansluitflexibels

Productgroep

50-PT-IL-20

587 x 594 x 297

20 kg

3/4"

65°C

5°C

6 bar

230V | 50Hz | 12v

inbegrepen

3
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Val-Soft 
21000  

(blz.68)

OxRed 
(blz.65)

OXRED SYSTEEM (BLZ.65)
In combinatie met OxRed kan het 
zuurstofgehalte van het systeemwater 
met wel 99% worden verlaagd. Het 
behandelingssysteem wordt tijdelijk in 
het verwarmingscircuit geïntegreerd via 
een bypass-leiding.

PH-VERMINDERAAR - VAL-SOFT PH MINUS (BLZ.68)
De Val-Soft PH Minus unit, in combinatie met de Inliner, maakt het 
eenvoudig om te hoge pH-waarden in het circulatiewater te verlagen. 
De pH wordt zachtjes verlaagd, terwijl het ionenuitwisselingshars de 
geleidbaarheid langzaam weer vermindert.

PH-STABILISATOR - VAL-SOFT PHI (BLZ.68)
Voor een optimale corrosiebescherming is de pH-waarde van het 
circulerende water van bijzonder belang. De aanpassing van de pH-
waarde na de demineralisatie van het verwarmingswater kan worden 
uitgevoerd met behulp van Val-Soft PHI-stabilisatieunits.

MONTAGEVOORBEELDEN

Opmerking:  
De geleidbaarheid van het verwarmingswater moet minder zijn dan 
100 μS/cm.

Val-Soft PHI 
(blz.68)
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Val-Soft 21000

1µmFilterelement Inliner

HotFlex: 100cm 3/4"|Referentie: 50-IL-PS 100|Groep: 3

Verwarmingswater

Val-Soft 21000 - PHI - PH Minus
UNITS EN TOEBEHOREN VOOR DE BEHANDELING VAN HET VULWATER VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE.

Toebehoren en opties

Elektronische watermeter  
met reset*

*Aanbevolen voor 
gebruik met het  
OxRed systeem (blz.65)

Val-Soft PH Minus 300 600 2000

pH-verminderingseenheden voor het Inliner- (blz.66) of Integral- (blz.69) systeem
Demineralisatie-eenheid voor 
het Inliner-systeem (blz.66)

Val-Soft PHI 200 500 1000 2000 4000 8000 16000

pH-stabilisatie-eenheden 
voor het Inliner- (blz.66) 
of Integral- (blz.69) 
systeem
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Referentie

Productgroep

50-PT-PSIL21000

3

Referentie

Productgroep

50-IL-FK

3
Referentie

Aansluiting

Productgroep

50-PT-EW

3/4" - 1/2"

3

Referentie

Productgroep

50-PT-PHMIN300

3

50-PT-PHMIN600

3

50-PT-PHMIN2000

3

Referentie

Productgroep

50-PT-PHI-200

3

50-PT-PHI-500

3

50-PT-PHI-1000

3

50-PT-PHI-2000

3

50-PT-PHI-4000

3

50-PT-PHI-8000

3

50-PT-PHI-16000

3

HotFlex: 300cm 3/4"|Referentie: 50-IL-PS 300|Groep : 3
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Verwarmingswater

Integral

Val-Soft 21000 ILA (Actieve kool)

* 4 bar indien de Val-Soft 21000 demineralisatie 
eenheid tijdelijk wordt gebruikt (blz.68)

ILA

MONTAGEVOORBEELD

OxRed 
(blz.65)

Val-Soft 
21000 ILA

DE INTEGRAL BEWAAKT CONTINU EN AUTONOOM DE WATERKWALITEIT VAN HET VERWARMINGSSYSTEEM IN GROTE 
INSTALLATIES.

De Integral voldoet aan de eisen van 
grote vaste installaties.

Het Integral systeem zuivert en demineraliseert het circulerende water van 
de verwarmingsinstallatie, maar kan ook de pH aanpassen en, in combinatie 
met OxRed (blz.65), zuurstof uit het water verwijderen.

• Volautomatische verwarmingswaterzuivering volgens 
VDI 2035 zonder bedrijfsonderbreking.

• Filtratie, demineralisatie, pH-regeling en 
zuurstofverwijdering. 

• Het is niet nodig om het bestaande verwarmingswater 
af te voeren. (Uitvoeren van een geleidbaarheidstest)

• Eenvoudige programmering dankzij het digitale display.

• Afsluitkleppen.

• Ideaal voor grote installaties (gebouwen, industriële 
installaties, openbare gebouwen, biogasinstallaties,...)

• Duurzame integratie in het verwarmingssysteem.

• Voortdurende controle en garantie op lange termijn van 
een optimale waterkwaliteit.

Opmerking:  
Integral kan worden gecombineerd met verschillende verwarmingswaterbehandeling-
sunits zoals Val-Soft PH Minus (blz.68), Val-Soft PHI (blz.68) of OxRed (blz.65)

VDI 2035
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Referentie

Productgroep

50-PT-PS21000-ILA

3

TECHNISCHE FICHE

Referentie

Afmetingen in mm

Gewicht

Aansluiting

Max. bedrijfstemperatuur

Min. bedrijfstemperatuur

Max. inlaatdruk

Elektrische aansluiting

Productgroep

50-PT-IL-20FE

575 x 720 x 254

13 kg

3/4"

65°C

5°C

6 bar*

230V | 50Hz | 12v

3

Val-Full Flexset AD 28000

Referentie

Productgroep

50-PT-AD-28000

3
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Valeco gaat voor groen!
MILIEUVRIENDELIJK GEBOUW
Al vele jaren zet Valeco zich in om haar ecologische impact te verminderen en 
te investeren in duurzame oplossingen. Met deze filosofie werd het gebouw 
ontworpen in Ghislenghien (Ath).

Als bedrijf dat gespecialiseerd is in waterbehandeling heeft Valeco zich natuurlijk 
voorzien met regenwatertanks om de hele infrastructuur van drinkwater te voor-
zien, dankzij een proces dat door onze medewerkers is ontwikkeld en onlangs 
op de markt is gebracht. Het gebouw beschikt ook over fotovoltaïsche panelen 
voor volledige energieonafhankelijkheid, warmtepompen en oplaadstations 
voor elektrische voertuigen.

VLOOTVERNIEUWING
Valeco is een groeiend bedrijf dat naar de toekomst wil kijken door technologie 
en ecologie te combineren. Daarom vervangen wij o.a. ons wagenpark geleidelijk 
aan door hybride en elektrische voertuigen.

MILIEUVRIENDELIJKE TOESTELLEN
Efficiënte waterontharders die het energieverbruik verminderen, filters die 
werken zonder elektriciteit, osmosesystemen die plastic afval verminderen, 
enz. De producten die Valeco aanbiedt, zijn ontworpen om ecologisch en 
economisch te zijn. 



Ref. werf:   _________________________________________

  _________________________________________

Probleem:   Kalk 
  Bacteriën 
  Slib, zand 
  Corrosie 
  Andere  _______________________________

Naam:   ______________________________________

Adres:   ______________________________________
  ______________________________________

Postcode / Stad:   ______________________________________

Contact:   ______________________________________

Tel.:   ______________________________________

E-mail:   ______________________________________

Vertegenwoordiger:   ______________________________________

Groothandel:  ______________________________________
 
(naam, stad, contact):   ______________________________________

Valeco contact:   ______________________________________

STANDAARD GEGEVENS

 Huis        Residentiële            Industrie  Andere

Aantal Appartementen   ________________________
 Kamers  ________________________
 Badkamers  ________________________
 Douches  ________________________
 WC  ________________________

 Stadswater        Putwater  Verwarmingswater*

Verbruik water/dag/maand  _________________  m³/d/m
Debiet  _________________  m³/u

 Koudwater   Aantal tappunten:  _________________

PUTWATER

Pomp  Type:  ___________________  
 Debiet:  _________________  m³/u
Druk  Mini:  _________________  bar
 Normaal:  _________________  bar
 Maxi:  _________________  bar
  Statisch:  _________________  bar
  Dynamisch:  _________________  bar

VERWARMINGS- OF KOELCIRCUIT*

 Totale vermogen:  _________________  kW
 Circuit volume:  _________________  m³
 Aanvoertemperatuur:  _________________  °C
 Circuit:  open  gesloten
 Verkeersstroom:  _________________  m³/u

MATERIAAL EN DIAMETER van leidingen/stukken die in contact 
komen met water

 Galva  Koper    PVC, Inox    ...................

 ¾"  1"    1¼"   1½"  2"    DN  ______

BIJLAGEN

 Externe wateranalyse
 Staal voor analyse (1 Liter)

PARAMETERS NIET BEHANDELD WATER
  Waarde                                         Eenheid
 pH  ________________________________  
 Temperatuur  ________________________________  °C
 Geleidbaarheid  ________________________________  µS/cm
 Totale hardheid  ________________________________  °f
 Alkaliniteit Ks 4,3  ________________________________  mmol/l
        of carbonaathardheid ________________________________  °f
 Kalk Ca⁺⁺  ________________________________  mg/l
 Ijzer Fe⁺⁺  ________________________________  mg/l
 Magnesium Mg⁺⁺  ________________________________  mg/l
 Natrium Na⁺  ________________________________  mg/l
 Kalium K⁺  ________________________________  mg/l
 Mangaan Mn⁺⁺  ________________________________  mg/l
 Sulfaat SO₄⁻⁻  ________________________________  mg/l
 Chlorieten Cl⁻  ________________________________  mg/l
 Nitraat NO₃⁻⁻  ________________________________  mg/l
 Phosfaat PO₄�⁻ 
        ou P₂O₅  ________________________________  mg/l
 Silicaat SiO₂ 
        ou Si  ________________________________  mg/l
 Coliformen  ________________________________
 Andere  ________________________________

Datum:   _____  /  _____ /  _____

Offerte aanvraag 
Fax: +32 (0)68 55 23 72 of mail naar info@valeco.be

www.valeco.be

TYPE WARMWATERPRODUCTIE

 Thermodynamische ballon: _____________  l
 Elektrische boiler:  _________________  l
 Andere:  _________________  

NOTA’S 
  _________________________________________
  _________________________________________
  _________________________________________

HANDTEKENING



www.valeco.be

Rue des Foudriers, 26 - 7822 Ghislenghien (België)
+32(0)68 57 20 71 - info@valeco.be

Valeco en zijn medewerkers hebben reeds meer dan 40 jaar 
ervaring in de waterbehandeling. 

Wij bieden u een compleet gamma van huishoudelijke  
tot industriële toepassingen. 


