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Bestellen bij
 
Aqua free B.V.
Luchthavenweg 81.231
5657 EA Eindhoven, Nederland
E-mail: info@aqua-free.nl
Telefoon:  +31 (0)40 3050092

Hoofdkantoor:  
Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg, Germany
E-mail:  info@aqua-free.com
Telefoon:  +49 (0)40 46899990 
Fax: +49 (0)40 46899999 

■	 Afsluitkraan (A)

■	 Tankdopadapter 1 (B) – universele tankdopadapter met over-
loopbeveiliging; Ø buiten ca. 74 mm, steun Ø ca. 64 mm

■	 Tankdopadapter 2 (C) – tankdopadapter met overloopbeveili-
ging voor o.a. Dethleffs, LMC, TEC; Ø buiten ca. 77 mm, steun 
Ø ca. 65 mm

■	 Bochtstuk (D)

Accessoires

Afsluitkraan  (A) Tankdeckeladapter 
1 (B)

Tankdopadapter 2 (C) Bochtstuk  (D)

■ Afmetingen: L 150 mm x Ø 61 mm

■ Membraan:	 Holle	membraanvezel	microfiltratie

■ Bacterieretentie: 99,99999 % / log 7

■ Gebruiksduur: 1 seizoen 
 (ca. 6 maanden tot 13 m3)

■ Doorstroming: 22 l/min (initieel, bij 5 bar, 20°C)

■ Bedrijfsdruk: 3 bar tot max. 5 bar

■ Chloorbestendigheid:	 ≤	10	ppm

■ Montage: G½‘‘-schroefdraad

Technische gegevens
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AS Fill season

De oplossing voor  
veilig drinkwater 
onderweg
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In mobiele tanks en drinkwatersystemen schuilt een reël gevaar 
van microbiologische verontreiniging. Vooral in boten en cam-
pers is bacterievorming een groot probleem, omdat zij slechts 
tijdelijk (seizoensgebonden) worden gebruikt. Een oorzaak van 
het probleem ligt bij het vullen van de tank. Dit omdat de bacte-
rievorming in het drinkwatersysteem in eerste instantie groten-
deels afhankelijk is van de kwaliteit van het water waarmee de 
tank wordt gevuld. Aqua free heeft in  een 2-jarige samenwer-
king met de “Deutsche Bundesstiftung Umwelt” (Duitse Federale 
stichting	 voor	 het	milieu)	 speciale	 filtersystemen	 ten	 behoeve	
van het vullen van watertanks ontwikkeld. Deze zijn vervolgens 
getest	en	als	succesvol	beoordeeld.	Het	filter	AS Fill season 
zorgt	met	zijn	microfijne	membraan	voor	een	veilige	bacteriere-
tentie van 99,99999 %. Dit komt overeen met log 7 en voldoet 
daarmee	zelfs	aan	de	eisen,	die	in	de	medische	sector	aan	fil-
terproducten worden gesteld.
Het	filter	AS Fill season  product is eenvoudig in gebruik dankzij 
de G½‘‘-schroefdraad. De in de kofferset meegeleverde  
basisaccessoires maken een snelle aansluiting van het  
filter	op	de	vulslang	mogelijk.	Via	de	vulslang	komt	er	gefilterd,	 
bacterievrij schoon water in de tank. Naar keuze kan ook een 
optionele tankdopadapter worden gebruikt. Na gebruik kan het 
filter	 ter	 bescherming	 tegen	 verontreiniging	 of	 	 schade	 in	 de	 
koffer worden bewaard.  Aan het einde van het seizoen  
(verstrijken	 gebruiksduur)	 kan	 het	 filter	 weggegooid	 worden.	 
Reservefilters	zijn	verkrijgbaar	bij	de	vakhandel	of	bij	Aqua	free.

Uw voordelen
■ Veilige bacterieretentie (99,99999 % /  
 log 7 – kwaliteit zoals in de medische  
 branche)

■ Snel vullen van tanks

■ Eenvoudig in gebruik – ook bij het ver 
	 vangen	van	het	filter

■ De	grote	filtercapaciteit	staat	garant 
 voor een gebruiksduur van maximaal 6  
 maanden

■ Veilig bewaren in een degelijk koffer

De kofferset

De AS Fill season wordt geleverd in een 
koffer met basisaccessoires. Alle belangrijke 
accessoires	voor	het	aansluiten	van	het	filter	
om de drinkwatertank te vullen, zijn aanwe-
zig. De koffer is na iedere vulling van de tank 
een	prima	opbergplek	voor	filter,	basisacces-
soires en optionele toebehoren.

AS Fill season

Uw oplossing voor 
veilig drinkwater onderweg

AS Fill season kofferset (artikelnr. 101119): 
Koffer met basisaccessoires en bacteriefilter
■ 1 koffer
■ 1	AS	Fill	season	bacteriefilter
■ 2	aansluitdelen	G½ʺ
■ 6 afsluitdoppen
■ 1 vulslang met adapter
■ 1	slangadapter	voor	13	mm	slang	G½ʺ
■ 1 gebruiksaanwijzing 

AS Fill season bacteriefilter (artikelnr.101120): 
Los filter ter vervanging van het gebruikte filter
■ 1	AS	Fill	season	bacteriefilter
■ 1 gebruiksaanwijzing 

Levering


