
Uw specialist voor waterhygiëne!

Voor meer informatie,  
bezoek onze website:

www.aqua-free.com

P.O.U. filter voor wandmontage biedt 
betrouwbare bescherming

Directe bescherming tegen bacteriën in het 
water dankzij holle membraanvezels. 

Het filter AS WALLSHOWER comp kan 
met verschillende montageadapters op de 
waterleiding in een wand worden gemonteerd. 

■ Betrouwbare en directe bescherming tegen 
alle bacteriën in het water

■  Lange gebruiksduur

■  Comfortabele waterstraal

■  Bestand tegen chemische desinfectie

AS WALLSHOWER comp
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Door diverse montageadapters kan het douchefilter in de meest 
verschillende sanitaire omgevingen worden geïnstalleerd. 
Gewoonlijk wordt de douchekop gedemonteerd en voor  de  
duur van de filtering vervangen door de standaard  
montageadapter van de AS WALLSHOWER comp. Bij 
de ontwikkeling is veel aandacht geschonken aan het 
gebruiksgemak. Om het filter vakkundig te installeren, is alleen 
standaardgereedschap nodig. Met de Rada-montageadapter 
kan het filter worden gemonteerd op alle gangbare 
douchekoppen van het merk Rada, zonder de douchekop 

volledig te hoeven demonteren. Hierdoor kan het filter flexibel 
en voordelig in bestaande installaties worden gebruikt.

Toepassingsgebieden
■ Openbare instellingen (scholen, industriële gebouwen)

■ Inrichtingen voor vrijetijdsbesteding (sporthallen en  
zwembaden)

■ Bejaarden- en verzorgingshuizen

Waterhygiëne
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AS WALLSHOWER comp

Drinkwater is meestal veilig. Verschillende factoren, zoals 
bouwtechnische gebreken in het leidingsysteem, een beperkte 
gebruiksfrequentie van het watertappunt of temperatuur-
wisselingen in het leidingsysteem, kunnen ertoe leiden dat 
bacteriën in het drinkwater zich vermeerderen. Hierdoor kan het 
gebruikte drinkwater, bijvoorbeeld voor het douchen, gevaarlijk 

zijn voor de gezondheid. P.O.U. membraanfilters die direct 
op het watertappunt worden geïnstalleerd, kunnen mogelijk 
aanwezige ziekteverwekkende bacteriën uit het leidingwater 
filteren. Vooral mensen met een zwak immuunsysteem, zoals 
ouderen of kinderen, worden dankzij de P.O.U. membraanfilters 
betrouwbaar beschermd tegen bacteriën in het leidingwater.

De AS WALLSHOWER comp is een P.O.U. bacteriefilter voor 
montage aan de wand. Het holle membraanvezel, met een 
retentie van 99,99999 % van de Brevundimonas diminuta, de 
kleinste bacterie in het water, houdt legionella en alle andere 
bacteriën in het water, zoals Pseudomonas aeruginosa tegen. 
Dit voldoet aan de eisen die aan steriele filtratie worden gesteld 

en waarop de AS  WALLSHOWER  comp is getest.Het filter 
heeft een gebruiksduur van maximaal 120 dagen, levert 
optimale doorstroomsnelheden en biedt de gebruiker een 
betrouwbare bescherming tegen alle bacteriën in het water. 
Dankzij de aangename waterstraal – ook als de druk lager is – 
zorgt het douchefilter bovendien voor een hoog douchecomfort.

AS WALLSHOWER comp

Over Aqua free
Aqua free GmbH werd in 1999 opgericht en is uitgegroeid tot 
een van de toonaangevende fabrikanten van membraanfilters. 
Behalve membraanfilters met holle vezels ontwikkelen onze 
ingenieurs continu nieuwe innovatieve oplossingen voor 
drinkwaterinstallaties. Daarbij ligt de focus altijd op de wensen 
van de klant. Onze producten worden geproduceerd in Duitsland 

en België en ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. De 
strenge kwaliteitsnormen voor medische filters passen wij ook 
toe op onze niet-medische filters. Hierdoor voldoen al onze 
producten aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Installatie

Technische gegevens
■ Afmetingen: L 155 mm x Ø 61 mm

■ Retentie van bacteriën: 99,99999 %  
(alle bacteriën in het water)

■ Membraan: Holle vezel

■ Levensduur*: Max. 120 dagen

■ Chloorbestendigheid**: ≤10 ppm

■ Doorstroming: Initieel 22 l/min. 
 (bij 5 bar en 20°C)

■ Bedrijfsdruk***: Max. 5 bar

■ Max. bedrijfs-    
temperatuur****: ≤ 40°C

■ Accessoires: Art.nr. 101445: standaard-montage- 
 adapter AS WALLSHOWER comp 
 Art.nr. 101568: montageadapter  
     „Rada“ AS WALLSHOWER comp

* De levensduur is afhankelijk van de waterkwaliteit bij de gebruiker, de druk ter plaatse, de mate van gebruik en de benodigde doorstroming
** Constante toevoer van ≤ 10 ppm tijdens de levensduur: kortdurende (1h) hoge dosering (400.000 ppm) voor chemische desinfectie
*** De AS WALLSHOWER comp mag niet op lagedruksystemen (zoals boilers) worden aangesloten
**** Gebruik bij hogere temperaturen uitsluitend na overleg met Aqua free 


