Waterbehandeling voor
huishoudelijk gebruik
Waterontharders & Waterfilters

Partners

Last van kalkaanslag?
Hier is de oplossing!
Kalk aanslag uit zich met name in:
• aanslag op alle sanitair, zoals douchedeuren,
kranen en wanden.
• slijtage aan kranen en verstopte douchekoppen
• een droge huid, jeuk en eczeem e.d.
• een verkorte levensduur van alle apparaten die in
aanraking komen met warm water, zoals 			
koffiemachines, vaatwassers, cv ketels, geisers, 		
wasmachines, waterkokers, cookers e.d.
• een hoog energieverbruik, de kalk werkt
namelijk als een isolator

Buiten de esthetische voordelen van een ontharder (geen zichtbare aanslag meer), heeft een
waterontharder met name in de onzichtbare delen ZEER GROTE VOORDELEN
• watervoerende apparatuur gaat tot wel 2x langer mee
• kalkvrij water is zeer goed voor uw huid en aan te bevelen voor mensen
met een droge huid, insmeren is vaak niet meer nodig
• anti kalk producten zijn niet meer nodig
• u gebruikt veel minder shampoo en schoonmaakproducten
• energieverbruik blijft laag!

Gebruikte symbolen en hun verklaring

Omdat het water in Nederland uit wel 200 bronnen wordt opgewekt, is de waterhardheid wisselend per
regio (vaak aangeduid als Dh – Duitse graden hardheid). Dit kan variëren van 2 (laag) tot 20 (zeer hoog).
Gemiddeld is de hardheid 10 DH.
De meest ideale situatie wordt bereikt als het water een zgn resthardheid heeft van 3 Dh. Hierbij is
95% van de aanslag verdwenen en smaakt het water ook nog lekker, wat bij Dh 0 vaak niet het geval is.
Erg belangrijk dus !
Buiten de waterontharders biedt DVC – Perfect water een grote verscheidenheid aan producten
waarmee iedere vraag over waterbehandeling zonder problemen beantwoord kan worden.
Of het nu gaat om ontharding, drinkwaterzuivering of grondwater ontijzering, maar ook voor
drukverhoging en waterfiltratie, we helpen u graag aan de juiste oplossing!

Mini Aqua

MiniKB External HF

Het instapmodel is een waterontharder met elektrische besturing en een enkele filtercilinder.

De meest verkochte ontharder voor woningen!

Een zeer speciale versie van de professionele besturing van het merk Watergenius, voorzien van een zelflerend systeem
met proportionele bezouting waardoor het zoutverbruik tot wel 56% minder is dan bij vergelijkbare modellen.

Deze installatie is ontworpen om op zoveel mogelijk plaatsen te kunnen worden gemonteerd.

De regeneratie (schoonspoeling) heeft een timerfunctie en zal op gezette tijden starten, maar stelt de regeneratie uit tot
in de nacht waardoor de periode van spoelen vrijwel niet merkbaar is. Bij stroomstoring zal de installatie zijn geheugen
bewaren. Om langdurig stilstaand water tegen te gaan heeft deze ontharder een speciale Opti brining. Dit zorgt eens per
2 dagen voor een korte spoeling met alleen water. Hierdoor beschikt u te allen tijde over fris en smaakvol water.
De ontharder Mini-Aqua is leverbaar in twee modellen : als vrijstaande filtercilinder met een losstaand zoutvat en als
gesloten cabinet met geïntegreerd zoutvat. De keuze is afhankelijk van de situatie.
•
•
•
•
•
•
•
•

elektrisch gestuurde ontharder met overzichtelijk verlicht scherm
geschikt voor huishoudens met 1-3 badkamers
door de hoge doorstroomcapaciteit geschikt voor grote douchekoppen
gebruikt tabletzout, eenvoudig bij te vullen en op veel plaatsen te koop
extreem laag zoutverbruik in zijn klasse
standaard geleverd met een gekoppelde by-pass en resthardheidregeling
deze ontharder heeft een afvoer en een 220v aansluiting nodig
zeer eenvoudig in te stellen

Vanwege de externe zoutbak die in 3 modellen te leveren is kan deze ontharder eigenlijk overal geplaatst worden.
De zoutbak kan tot wel 7 meter van de ontharder worden geplaatst met een maximaal hoogteverschil van 2.5 meter.
Dit kan gemakkelijk zijn als de ontharder geplaatst moet worden in de kruipruimte, meterput of meterkast.
•
•
•
•
•
•

volledig waterdruk en volumegestuurd, dus geen stroom nodig!
geschikt voor huishoudens met 1-2 badkamers indicatie 4 personen
gebruikt tabletzout, eenvoudig bij te vullen en op veel plaatsen te koop
extreem laag zoutverbruik
standaard geleverd met een gekoppelde by-pass en resthardheidregeling
deze ontharder heeft enkel een afvoer nodig

€ 1299,-

Afmetingen
Afmetingen zoutvat
Zout inhoud
Zout soort
Minimale flow
Maximale flow bij 1 bar verlies

LxBxH = 60x27x51 cm / Cabinet 48x27x49
HxDiam = 44x29cm / Bij cabinet geïntegreerd
23 kg
Tabletzout
1,1 liter per minuut
78 liter per minuut

Zoutverbruik
Regeneratietijd
Waterverbruik

Proportioneel 0,9-1,4 kg per regeneratie
11 minuten
19 liter

Harsvolume (filtermedia)
Aansluiting
Bypass
Resthardheidregelaar
Maximum temperatuur
Werkdruk
Geschikt voor

10 liter
¾”
inclusief
Inclusief
50 graden C
2 – 8 bar
Qn 1,5 - Q3 2,5 / Qn 2,5 – Q3 4

€ 1995,-

Afmetingen
Afmetingen zoutvat
Zout inhoud
Zout soort
Minimale flow
Maximale flow bij 1 bar verlies

33.2x15.2x48.2 cm
Standaard LxB-H = 30x30-40 cm
23 kg
Tabletzout
1,1 liter per minuut
30 liter per minuut

Zoutverbruik
Regeneratietijd
Waterverbruik
Harsvolume (filtermedia)

450 gram per regeneratie
11 minuten
19 liter
2 x 4,5 liter

Aansluiting
Bypass
Resthardheidregelaar
Maximum temperatuur
Werkdruk
Geschikt voor

¾”
inclusief
Inclusief
50 graden C
2 – 8 bar
Qn 1,5 - Q3 2,5

BESCHERM
BADKAMERS

Schade door
kalkaanslag in huis
Kalkaanslag kan een grote hoeveelheid schade in uw woning
veroorzaken. Er is zichtbare en onzichtbare schade. Indien u
in een gebied met hard water woont, zullen de volgende
problemen u wellicht bekend voorkomen:

Zichtbare
schade

Premier Compact

2040 s OD

De Kinetico Premier Compact met e-max technologie is de meest geavanceerde en comfortabele ontharder voor
huishoudelijke toepassing, toegepast in een prachtig cabinet.

Deze ontharder is geschikt voor grote woningen met een grotere wateraansluiting en/of regendouche en meerdere
badkamers. Duplex 7/24 waterontharder met externe zoutbak en een klein formaat.

Hij combineert maximale prestatie en eco-efficiëntie in een zeer compact design. Deze waterontharder is het ultieme in
de realisatie van zacht water.

De zoutbak kan tot wel 7 meter van de ontharder worden geplaatst met een maximaal hoogteverschil van 2.5 meter.
Leverbaar met keuze uit diverse zoutbakken.

E-max technologie is een innovatieve, niet elektrische technologie bestaande uit twee tanks. Het combineert optimale
efficientie met maximale prestatie om zo elk uur van de dag te zorgen voor een ongekend niveau van waterontharding.

De 2040s OD in het kort:

De Premier Compact in het kort:
•
•
•
•
•
•
•

volledig waterdruk en volumegestuurd, dus geen stroom nodig!
het dubbele tank systeem zorgt voor een 24/7 zachtwater aanvoer
door zijn compacte afmetingen te plaatsen in de kleinste ruimtes
wordt vaak in meterkast of meterput geplaatst
standaard geleverd met by-pass en resthardheid regeling
speciale zoutblokken voor de meest compacte toepassing
deze ontharder heeft enkel een afvoer nodig

Afmetingen
Afmetingen zoutvat
Zout inhoud
Zout soort
Minimale flow
Maximale flow bij 1 bar verlies

LxBxH = 22x47x50 cm
Geïntegreerd
8kg
Speciale blokken 2x4kg (eventueel tabletzout)
1,9 liter per minuut
23 liter per minuut

Zoutverbruik
Regeneratietijd
Waterverbruik
Harsvolume (filtermedia)

450 gram per regeneratie
11 minuten
20 liter per regeneratie
2 x 4,5 liter

Aansluiting
Bypass
Resthardheidregelaar
Maximum temperatuur
Werkdruk
Geschikt voor watermeter

¾”
inclusief
Inclusief
50 graden C
1,8 – 6 bar
Qn 1,5 – Qn 2,5 - Q3 2,5

•
•
•
•
•
•

volledig waterdruk en volumegestuurd, dus geen stroom nodig!
geschikt voor huishoudens met 1-4 badkamers en regendouche
toe te passen in grotere woningen
gebruikt tabletzout, eenvoudig bij te vullen en op veel plaatsen te koop
extreem laag zoutverbruik
deze ontharder heeft enkel een afvoer nodig

€ 2295,€ 2495,Afmetingen
Afmetingen zoutvat
Zout inhoud
Zout soort
Minimale flow
Maximale flow bij 1 bar verlies

BxDxH = 43.2x20.3x59 cm
BxDxH = 41 x 30 x 51 cm
23 kg
Tabletzout (zakken 25 kg)
1,1 liter per minuut
41,6 liter per minuut

Zoutverbruik
Regeneratietijd
Waterverbruik
Harsvolume (filtermedia)

450 gram per regeneratie
13 minuten
26,5 liter
2 x 11 liter

Aansluiting
Bypass
Resthardheidregelaar
Maximum temperatuur
Werkdruk
Geschikt voor watermeter

1”
nee
nee
50 graden C
1 – 8 bar
Qn 1,5 - Qn 2,5 - Q3 2,5

BESCHERM
KEUKEN EN
APPARATUUR

Wist u dat?
Als u hard water heeft, duurt het gemiddeld 168 douchebeurten totdat uw
douchekop met kalk verstopt zit. Indien u 2 keer per dag doucht, zal uw
wateropbrengst binnen 3 maanden sterk verminderen. Zelfs een nieuwe
douche zal hierdoor niet lang nieuw blijven.

Onzichtbare
schade

2060 s OD

Cintroclear UF 400

Deze ontharder is geschikt voor grote woningen of horeca bedrijven met een grotere wateraansluiting. Duplex 7/24
waterontharder met externe zoutbak en een klein formaat.

Krachtig waterzuiveringstoestel dat gebruik maakt van het ultrafiltratie principe voor een ongekend hoge kwaliteit
drinkwater.

De zoutbak kan tot wel 7 meter van de ontharder worden geplaatst met een maximaal hoogteverschil van 2.5 meter.
Leverbaar met keuze uit diverse zoutbakken.

Met 4 filtratie niveaus is deze waterzuivering de ideale oplossing voor elke vorm van verontreiniging: Accidenteel of
chronisch, agrarisch of industrieel, van chemische of pathogene oorsprong.

•
•
•
•
•
•

De Cintropur UF drinkwaterfilter wordt doorgaans verkozen omwille van de uitstekende actieve koolbehandeling die
ervoor zorgt dat alle onaangename smaken en geuren uit uw drinkwater verdwijnen. Daarbij worden pesticiden en
herbiciden tegengehouden.

Drinkwaterzuivering

volledig waterdruk en volume gestuurd, dus geen stroom nodig!
geschikt voor grotere huishoudens of appartementen
toe te passen in MKB, horeca, kleine industriële toepassingen
gebruikt tabletzout, eenvoudig bij te vullen en op veel plaatsen te koop
extreem laag zoutverbruik
deze ontharder heeft enkel een afvoer nodig

Het drinkwaterfilter wordt aangesloten op de normale waterleiding en plaatst u idealiter onder de spoelbak in de keuken.
Water tappen gebeurt met een kleine straal water via de standaard bijgeleverde tapkraan of de optioneel te leveren
3-weg keukenkraan.
De voordelen op een rijtje:

Afmetingen
Afmetingen zoutvat
Zout inhoud
Zout soort
Minimale flow
Maximale flow bij 1 bar verlies

BxDxH = 43x20x117 cm
Diam x H = 46 x 86 cm
114 kg
Tabletzout (zakken van 25kg)
1,1 liter per minuut
78 liter per minuut

Zoutverbruik
Regeneratietijd
Waterverbruik

1,2 kg per regeneratie
45 minuten
132 liter

Harsvolume (filtermedia)
Aansluiting
Bypass
Resthardheidregelaar
Maximum temperatuur
Werkdruk
Geschikt voor

2 x 19,8 liter
1”
nee
nee
50 graden C
1 – 8 bar
Qn 2,5 - Qn 3,5 - Q3 3-4

€ 2495,-

•
•
•
•
•
•
•

€ 3125,-

zeer zuiver drinkwater 99,9%
geuren en smaken worden uitgefilterd evenals alle denkbare verontreiniging
de mineralen blijven behouden
gering van afmeting vanwege het ontbreken van een expansievat
werkt ook perfect met hard water
6 tot 30 maal goedkoper dan gebruik van flessenwater
plug and play, alle aansluitingen en tapkraan meegeleverd

€ 799,-

Afmetingen
Maximale flow
Minimale voordruk
Maximale voordruk
Gewicht – leeg
Gewicht – vol

LxBxD = 39x39x18 cm
2 liter per minuut
2,5 bar
5,5 bar
5,3 kg
8,7 kg

Aansluiting ingang
Aansluiting uitgang
Tapkraan voor aanrecht

splitter ½” of knelzadel (beide meegeleverd)
kunststof leiding 6mm
Chroom meegeleverd

Vervanging filterpatronen
tot 2 jaarlijks
vervang filterset
drieweg keukenkraan

Jaarlijks
€ 179,€ 429,-

Grondwater ontijzering
Het perfecte systeem voor het ontijzeren van
(grond)water t.b.v. tuinsproeisystemen e.d.
Op veel plaatsen heeft bronwater of grondwater
een te hoog ijzergehalte (Fe) waardoor een roodbruine aanslag ontstaat op alles waar het water
mee in aanraking komt. Een ontijzerings-installatie
onttrekt de ijzerdeeltjes nog voor ze kunnen
roesten en zorgt daardoor voor helder water.
Het in het water aanwezige kalk, ijzer en mangaan
wordt verwijderd op basis van ionenwisseling, net
als bij alle waterontharders. Er mag geen zuurstof
bij het water geweest zijn om ijzer te kunnen
onttrekken. In elk ander geval zal de unit werken
als een normale ontharder en vuilfilter.
Elke ontijzerings-installatie is maatwerk en zal
per geval op basis van de waterkwaliteit en
waterbehoefte worden berekend. De genoemde
unit is de meest voorkomende installatie en heeft
een doorstroomcapaciteit van 4.000 liter per uur.
Voor de juiste werking zijn een automatische pomp
met constante voordruk en een afvoer benodigd.

€ 3995,-

De voordelen op een rijtje:
• volledig waterdruk en volume gestuurd,
dus geen stroom nodig!
• geschikt voor systemen op grondwater
• toe te passen in particuliere en kleine 		
industriële situaties
• gebruikt tabletzout, eenvoudig bij te vullen
en op veel plaatsen te koop
• extreem laag zoutverbruik
Afmetingen
Afmetingen zoutvat
Zout inhoud
Zout soort
Aansluiting
Maximale flow bij 1 bar verlies

LxBxH = 90x40x180cm
Diam x H = 60 x 120 cm
114 kg
Tabletzout (zakken van 25kg)
1”
4.000 liter per uur

Partner

Contactgegevens
Perfect Water
De Sluis 10
4271 CZ DUSSEN
Tel. 0416 394120

perfectwater.nl

