
Uw specialist voor waterhygiëne!

Voor meer informatie,  
bezoek onze website:

www.aqua-free.com

AS TAP

Kraanfilter biedt betrouwbare 
bescherming tegen legionella 
bacteriën uit de kraan

Onmiddelijke en zekere bescherming tegen 
legionella bacteriën door de geïntegreerde 
capillaire membranen.

De AS TAP laat zich door middel van de TAP 
Adapter eenvoudig aan de kraan aansluiten.

■ Betrouwbare bescherming tegen legionella 
bacteriën

■ Aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding

■ 24-uurs leverservice mogelijk

■ Compatibel met thermische- en chemische 
desinfectie

■ Eenvoudig te vervangen door koppeling met 
snelsluiting

■ Kiwa gecertificeerd 
BRL-K-14010-DEEL 1



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

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

Gecertificeerd volgens 
EN ISO 13485

Water is een kostbaar goed dat onmisbaar is voor het dage-
lijks leven. Bij de kwaliteit van het water wordt echter in de 
regel nooit stilgestaan, omdat men aanneemt dat er schoon 
en onschadelijk water uit de kraan stroomt. Slecht geïsoleer-
de waterleidingen, verlaging van de warm-watertemperatuur,  
onvoldoende doorstroming van het water tot zelfs langdurig stil-
staand water – bijvoorbeeld tijdens vakanties – kunnen echter 
een negatieve uitwerking hebben op de waterkwaliteit. Bacteriën 
kunnen zich in de leidingsystemen vasthechten en vermenig-
vuldigen. Legionella vormt daarbij een bijzonder gevaar. Want 
als legionella bv. via waterdamp of aerosols wordt ingeademd 
en zo in de longen terechtkomt, kan het veteranenziekte  

veroorzaken of de mildere vorm pontiac-koorts. In Neder-
land ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport toe op de  
naleving van de regels voor legionellapreventie in drinkwater. 
Hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit (2011) stelt eisen aan 
eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties. Het aantal  
legionella bacteria in drinkwater mag max. 100 KVE/liter 
bedragen.  Prioritaire instellingen dienen bij 1.000 KVE/liter  
en meer hiervan melding te doen bij de Inspectie. 
Aanvullende eisen worden gesteld door de ministeriële 
Regeling Legionellapreventie en de beoordelings- 
richtlijn 6010 betreffende de eisen aan het legionella  
beheersplan.

Waterhygiëne

AS TAP
Legionella uit kranen bij de wastafel of de gootsteen vormen 
een bron van gevaar wanneer deze bijvoorbeeld door water-
damp of aerosols bij het afwassen, tandenpoetsen of haar 
wassen worden ingeademd en zo in de longen terechtkomen.  

Het kraanfilter AS TAP biedt hier direct bescherming en filtert  
legionella voor 99,99999 % uit het leidingwater. De 
AS TAP is een wegwerp-product met een levensduur  
van maximaal twee maanden.

AS TAP

Aqua free GmbH werd in 1999 opgericht en heeft zich als één 
van de leidende producenten van membraanfilters ontwikkeld. 
Gedreven door de wensen van onze klanten, ontwikkelen onze 
ingenieurs, naast capillaire membranen, voortdurend nieuwe 
innovatieve oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van 

de drinkwaterhygiëne in gebouwinstallaties. Onze producten 
worden in Duitsland en België geproduceerd onder strikte kwa-
liteitseisen. Alle filters worden afzonderlijk getest op integriteit 
conform ASTM D6908-03.

De montage van het kraanfilter is heel eenvoudig: de straal-
regelaar van de kraan wordt eraf geschroefd en vervangen door 
de passende snelkoppeling. Het kraanfilter AS TAP kan dan 
eenvoudig met één klik op de snelkoppeling worden gemon-
teerd en is klaar voor gebruik. Bij thermische of chemische des-
infectie (in het kader van saneringsmaatregelen) is demontage 
van het legionellafilter niet nodig.

■ Wooncomplexen

■ Bejaarden- en verzorgingstehuizen

■ Kinderdagverblijven

■ Vrijetijdsinrichtingen

Over Aqua free

Installatie Toepassingsgebieden
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105 mm x Ø 44 mm, h 51 mm

99,99999 % 

Poriëngrootte: 0,2 μm 
Zuiverend 

max. 2 maaden

≤ 10ppm

iinitieel 10 l/min
(bij 5 bar en 30°C)

■ Afmetingen:

■ Retentie legionella:

■ Membraan:

■ Levensduur*:

■ Chloorbestendigheid**:

■ Doorstroming:

■ Bedrijfsdruk***:

■ Max.
bedrijfstemperatuur:

■ Montage:

■ Accesoires:

■ Materialen:

max. 5 bar

60°C (bij 70°C ≤ 30 min.
tijdens levensduur)

G½ʺ-schroefdraad

TAP-Adapter M22 IG (met inwendige 
schroefdraad), TAP-Adapter M24 AG  
(met uitwendige schroefdraad) andere 
aansluitmogelijkheden op aanvraag

Behuizing: ABS, O-ringen: EPMD

Technische gegevens

* Afhankelijk van de waterkwaliteit
**   Constante toevoer van ≤ 10 ppm tijdens de levensduur; kortdurende (1 h) hoge dosering (400.000 ppm)

voor chemisch desinfectie 
***  De AS TAP mag niet op lagedruksystemen (zoals boilers) worden aangesloten 




