
cBlue SC
Douchefilter voor maximaal douchecomfort  
en veilige legionellabescherming

Uw specialist voor waterhygiëne!



cBlue SC

100% douchecomfort 
In deze situatie is speciale bescherming tegen legionella uit drinkwater noodzakelijk. 
Het nieuwe douchefilter cBlue SC laat u douchen met al uw zintuigen zoals u ge-
wend bent, maar met een betrouwbare bescherming tegen ziektekiemen uit het 
waterleidingsysteem. Het duidelijke en zakelijke ontwerp van cBlue SC past 
naadloos in de sfeer van moderne badkamers. 
Zelfs in een hoogwaardig badkamerontwerp maakt de douche een harmoni-
sche indruk. Het douchefilter is daarom perfect voor gebruik in hotels, spa‘s, 
wellnesscentra of privébadkamers. De douchestraal draagt aanzienlijk bij 
aan het comfortgevoel tijdens het douchen. Ook hier scoort de cBlue SC  
met een aangenaam, zacht straalbeeld en een perfect ingestelde 
hoeveelheid water. Zo kunt u zich tijdens het douchen ontspannen  
zoals u gewend bent, met daarbij het goede gevoel beschermd te zijn 
tegen waterbacteriën.

Het innovatieve douchefilter cBlue SC bestaat uit een handdouche met verwisselbaar filter. Het biedt 
bescherming tegen legionella en alle andere ziektekiemen die zich in het water bevinden.

Waterhygiëne
Kraanwater bevat bacteriën ondanks een hoge drinkwaterkwaliteit. Deze kunnen zich in ongun-
stige omstandigheden vermenigvuldigen en tot gezondheidsproblemen leiden. Vooral in de pu-
blieke of de toeristische sector staan gebouwen of ruimtes vaak langere tijd leeg en stagneert 
het water in de leidingen. Dit bevordert biofilmvorming waarin waterbacteriën zoals legionella 
ideale leefomstandigheden vinden. Als gevolg daarvan kan het gebruik van drinkwater een 
gezondheidsrisico worden - legionella uit kraanwater kan bij het douchen via waternevels in 
de longen terechtkomen en zo ernstige longontstekingen veroorzaken.



Overtuigende prestaties
Een ruim bemeten filteroppervlak en een optimale poriestructuur maken het voor de  
cBlue SC mogelijk de beste prestaties op het gebied van watervolume en levensduur te leve-
ren. Er zijn twee vervangfilters voor navulling beschikbaar met een levensduur van maximaal  
3 of 5 maanden. Met een krachtig watervolume van maximaal 11 l/min en een druk van 3 bar 
is een aangenaam douchegevoel gegarandeerd.

Optimale veiligheid
Als het gaat om het beschermen van uw gezondheid, zou u geen compromis moeten sluiten. 
Het legionella-douchefilter cBlue SC beschermt u met een bewezen hollevezel-membraan-
technologie. De membranen, gemaakt van het robuuste materiaal PES, zijn temperatuursta-
biel en bestand tegen mechanische en chemische invloeden. Ze zijn perfect afgesteld op een 
nominale poriegrootte van 0,2 μm. Daarmee houden de hollevezel-membranen veilig alle wa-
terbacteriën, zoals legionella, uit het drinkwater in de filtermatrix tegen en maken ze zorgeloos 
douchen mogelijk.
De vervangfilters van cBlue SC zijn getest op een bacterieretentie van 99,9999999%, wat 
overeenkomt met een log 7-reductie van Brev. diminuta per cm2 filteroppervlak. Bovendien zijn 
alle producten onderworpen aan het Aqua free-kwaliteitsbeheersysteem en worden ze regel-
matig en systematisch gecontroleerd.

Perfect voor milieu en budget
Met de cBlue SC heeft u de kosten onder con-
trole, aangezien het douchefilter is gebaseerd op 
een systeem waarbij de filters worden vervangen.   
Wanneer  het filter vol is, wordt niet de hele douche-
kop vervangen, maar alleen het filter in de handdouche. 
Dit bespaart kosten en beschermt het milieu door minder 
plastic afval.  Als er geen legionellabescherming vereist 
is, kan de handdouche zonder filter eenvoudig verder 
worden gebruikt met de Eco Connect-aansluiting. 
Aanschaf van een nieuwe handdouche is daarom 
niet nodig. Dit is nog een pluspunt voor milieu en 
budget.



cBlue SC

Hoofdkantoor: Aqua free GmbH 
 Winsbergring 31 
 22525 Hamburg, Duitsland
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

Technische gegevens

Over Aqua free
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Aqua free GmbH werd opgericht in 1999 en heeft een positie verworven als één van de toonaangevende 
fabrikanten van membraanfilters. Naast hollevezel-membraanfilters ontwikkelen onze ingenieurs voortdurend 
nieuwe innovatieve hygiëne-oplossingen voor drinkwaterinstallaties. De focus ligt daarbij altijd op de behoeften 
van de klant. De productie vindt plaats in onze vestigingen in Duitsland en België en is onderworpen aan een 
strikte kwaliteitscontrole. Daarbij passen we dezelfde kwaliteitsnorm toe voor niet-medische filters als voor onze 
medische filters. Al onze producten voldoen op die manier aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Andere producten voor drinkwaterveiligheid zijn te vinden op www.aqua-free.com

Meer informatie vindt u op 
www.aqua-free.com

Installatie
De G1/2 “-schroefdraad van de cBlue SC maakt eenvoudige en snelle installatie mogelijk. De bestaande 
handdouche wordt losgeschroefd en de cBlue SC wordt gemonteerd op de bestaande doucheslang. Vanwege 
de hoogwaardige materialen is het niet nodig om het douchefilter te verwijderen tijdens een thermische of 
chemische desinfectie bij reiniging. De retentie van legionellabacteriën wordt ook na een dergelijke reiniging 
gegarandeerd.

*  De levensduur is afhankelijk van de gebruikerspecifieke waterkwaliteit, de drukomstandigheden, de gebruiksfrequentie en het beno-       
    digde doorstroomvolume.
**   Continue toevoeging ≤ 10 ppm gedurende de gebruiksperiode; korte (1 uur) hoge dosering (400.000 ppm) voor chemische desin- 

 fectie.
***  cBlue SC mag niet worden aangesloten op lagedruksystemen (bijv. boilers).

Afmetingen:
L 263 mm 
Greep Ø 47 mm
Kop Ø 92 mm 

Bacteriële retentie: 99,99999 % / 7 log-niveaus  
Brev. diminuta

Membraan: Holle vezel

Gebruiksduur*: 3 of 5 maanden

Chloorbestendig-
heid**: ≤ 10 ppm

Stroomvolume: 11 l/min (bij 3 bar en 20 °C)
15 l/min (bij 5 bar en 20 °C)

Maximum 
werkdruk***: tot 5 bar

Maximum 
bedrijfs- 
temperatuur: 

60 °C (70 °C Tot een maxi-mum 
van 30 min. van de gebruiksduur)

Aansluiting: G½ʺ -schroefdraad

Modellen: Artikelnr.102223: cBlue SC3
Artikelnr.102116: cBlue SC5

Vervangfilter: Artikelnr.102146: Vervangfilter SC3
Artikelnr.102117: Vervangfilter SC5

Accessoires: Artikelnr. 102118: Eco Connect 




