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Filters

TECHNISCHE FICHE
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Filters

Val-Ly en Val-Ko

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

VAL-LY

05-LY-44

310 x 151

90 µm

1"

3/4"

4

nee

inbegrepen

VAL-KO

05-KO-44

340 x 160

90 µm

1"

3/4"

4

ja

inbegrepenVAL-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)

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


