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TECHNISCHE FICHE
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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

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.

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

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


