
Uw specialist voor waterhygiëne!

Voor meer informatie,  
bezoek onze website:

www.aqua-free.com

Cartridgesysteem met inline filter 
met holle membraanvezels

Effectieve bescherming tegen bacteriën in het 
leidingwater

■ Betrouwbare waterhygiëne  
dankzij steriele filtratie

■  AS TUBE: roestvrijstalen behuizing  
met G½“-aansluiting

■ Degelijk cartridgesysteem

■ Eenvoudig, elegant design

■ Cartridge MF5 – filter met holle  
membraanvezels en een  
doorstroomvolume van max. 13.000 l

AS TUBE en Cartridge MF5



Hoofdkantoor: Aqua free GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg 

Duitsland
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Preventie door waterhygiëne
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AS TUBE en Cartridge MF5

Bacteriën in het water, zoals pseudomonas en legionella,  
veroorzaken steeds opnieuw infecties. Ondanks hoge eisen 
aan het drinkwater kunnen deze facultatief pathogene 
bacteriën zich onder ongunstige omstandigheden vastzetten en 
vermeerderen in de biofilm in het huishoudelijke leidingsysteem.

Membraanfilters kunnen bacteriën uit het leidingwater filteren. 
Deze filters hebben zich in de medische branche als beste 
bescherming tegen bacteriën in het water bewezen en worden 
tegenwoordig ook in vele andere niet-medische toepassingen 
gebruikt.

De roestvrijstalen behuizing AS TUBE en de Cartridge MF5 
zijn een universeel inzetbaar inline systeem dat bescherming 
biedt tegen bacteriën in het drinkwater. Het is zowel geschikt 
voor installaties met koud als warm water. De Cartridge MF5 
heeft holle membraanvezels voor de microfiltratie en een 

retentie van 7 log-eenheden van de Brevundimonas diminuta. 
Dit voldoet aan de FDA-definitie van steriel gefilterd water. 
Alle bacteriën in het water, zoals pseudomonas en legionella, 
worden uit het leidingnet gehouden. De filtratie verandert de 
chemische samenstelling van het water niet.

De Cartridge MF5 kan eenvoudig en snel in de degelijke 
roestvrijstalen behuizing AS TUBE worden geplaatst. Aan het  
einde van de gebruiksduur van het filter blijft de AS TUBE 
geïnstalleerd, alleen het filter wordt vervangen. Dit bespaart 
kosten en is beter voor het milieu.

Het systeem van roestvrijstalen behuizing en filter is bijzonder 
geschikt voor de volgende toepassingen: 

■ Montage direct onder de douchekraan wanneer filters in de  
 douchekoppen niet mogelijk zijn
■ Montage in het zicht: de roestvrijstalen behuizing heeft een  
 fraai ontwerp dat goed bij bestaande installaties past
■  Zeer geschikt voor toepassing in de industrie. De roestvrij-   

stalen behuizing beschermt het filter effectief tegen omge-      
vingsinvloeden

AS TUBE en Cartridge MF5

Installatie

Aqua free GmbH werd in 1999 opgericht en is uitgegroeid tot één 
van de toonaangevende fabrikanten van membraanfilters voor 
medische toepassingen. Behalve membraanfilters ontwikkelen 
onze ingenieurs continu nieuwe innovatieve oplossingen 
die gebruikt worden in drinkwaterinstallaties voor medische 

toepassingen met een sterke focus op de wensen van de klant. 
Onze producten worden in Duitsland en België geproduceerd. 
De filters onderscheiden zich door eenvoudige en snelle 
installatie door middel van snelsluitingen en bieden directe en 
betrouwbare bescherming tegen bacteriën in het water.

AS TUBE-behuizing
■ Afmetingen:  Ø 60,3 mm x 157 mm

■ Gewicht: 1070 g 

■ Materiaal: RVS AISI 304 

■ Montage: Inlet: G½“ IG met  
 wartelmoer Outlet: G½“ AG

Cartridge MF5

■ Afmetingen:  Ø 49,5 mm x 100,2 mm
■ Retentie: 7 Log-Stufen Brev. dim. 

■ Poriegrootte: 0,2 µm microfiltratie 

■ Debiet* (als richtwaarde): 13.000 l

■ Chloorbestendigheid**: ≤  10ppm

■ Max. Doorstroming: 25 l/min 

■ Max. bedrijfsdruk: 5 bar

■ Max. bedrijfstemperatuur***: 60° C (bij 70°C ≤ 30 min.   
 tijdens de gebruiksduur) 

 

* Het gaat hier om een richtwaarde die is berekend bij een doorstroming  
 van minimaal 10 l/min. stadswaterkwaliteit bij 5 bar. De waterkwaliteit  
 bij de gebruiker, de druk ter plaatse en het benodigde debiet zijn van  
 invloed op de doorstroming en de levensduur van het filter.
** Constante toevoer van ≤ 10 ppm tijdens de levensduur, kortdurende  
 (1 uur) hoge dosering (400.000 ppm h) voor chemische desinfectie.
*** Gebruik bij hogere temperaturen uitsluitend na overleg met Aqua free.

Over Aqua free

Technische gegevens


