Homespring™
Centraal Water zuiveraar

Het nieuwe standaard voor zuiver en veiliger water in huis,
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Experts en huisgezinnen zijn allen het eens, De …………. water revolutie is lang
voorbijgestreefd. Flessenwater; water koelers, filterflessen huishoudelijke tap behandeling
zijn oud nieuws. Moderne huisgezinnen willen kristalhelder, gefilterd water aan elke kraan in
hun huis. Met behulp van deze nieuwe membraantechnologie van Homespring
Innovatief, natuurlijk en efficiënt het is van GE’s Zenon membrane sollutions . Diezelfde
mensen leiden reeds meer dan 25 jaar de revolutie van gevorderd water filtratie producten
. ZENON Membrane Solutions ontving reeds verscheidene onderscheidingen voor zijn
innovatieve technologie alsook zijn etische verkoops operatie en milieubewust zijn.
Welkom tot de nieuwe standaard voor veiliger en zuiverder smakend water in het
huishouden

WELKOM BIJ HOMESPRING
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Te Gebruiken voor :

Drinkbaar water

Her vulbare flessen

Baden en douches

Badkamers

Voeding

Dranken

Dierenvoeding

Persoonlijke hygiëne
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Eenvoudig
De Homespring™ Centrale Water Filtratie Systeem is geplaatst op het punt waar het water in het huis
binnenkomt . Deze voorziet voor onbeperkt gefilterd water aan elke kraan in uw huis zonder
overbodige plaats inname, Lage onderhoudskosten, Het systeem reinigt zichzelf dagelijks met zijn
eigen gefilterd water

Zuivere smaak
Genieten van een goed smakend water is zo eenvoudig als uw eigen tapkraan open te doen.
Flessenwater smaak is nu beschikbaar op vraag doorheen uw gehele woning
Veiliger
De revolutionaire ultrafiltratie membraan technologie lost de waterproblemen in uw
huishouden op door belangrijke vermindering van parasieten, turbiditeit en partikels. U en
uw familie zullen zorgeloos gebruik maken van water voor drinken, baden,
voedingsbereidingen,… in alle veiligheid aan elke tapkraan in uw huis

1 inkomend onbehandeld water
De Homespring™ Central Water Filtratie systeem is een eenvoudig
Te plaatsen waar het te behandelen water in het huis binnenkomt
In het algemeen naast de boiler in nieuwe of oudere woningen

2 Voorfilter
Een actieve kolen filter als voorfilter bevorderd de smaak en verMindert de ongewenste reuk

3 Ultrafiltratie Membranen
Ultrafiltratie membranen zijn een zeer doeltreffend in het tegenhouden en verwijderen van
ongewenste parasieten, turbiditeit en partikels uit uw huishoudelijk water voorziening
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4 Onbeperkte watervoorraad
De Homespring™ Central Water Filtratie systeem werkt op waterdruk om U een onbeperkte
stroom van gefilterd kristalhelder water te voorzien. Valt de elektrische stroom uit dan blijft
de Homespring™ Centrale Water Filtratie uw inkomende water filteren

5 Afvoer
De Homespring™ Central Water Filtratie spoelt op efficiënte wijze alle onzuiverheden weg
naar de afvoer gedurende de automatische reinigingscyclus

6 Uitgang behandeld water
Gefilterd water wordt vanuit de De Homespring™ Centrale Water Filtratie op vraag
geleverd naar de boiler, en elke tapkraan bad e.d. in uw woning

7 Automatische reiniging cyclus
De Homespring™ Centrale Water Filtratie is zodanig opgebouwd om automatische

zichzelf te reinigen aan een zeer efficiënte graad . Het spoelt automatisch
onzuiverheden naar de afvoer gedurende. U kunt zelf deze dagelijkse reinigingstijden
instellen.
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Hoe de Homespring™ CentraleWater Filtratie Systeem
Vergelijken met andere huishoudelijke toepassingen
Andere behandelingsmethoden kunnen niet op tegen de ervaring en prestaties van de
Homespring centrale filter systeem

Type systeem

Homespring™

U.V.
Ozon Omgekeerde
Chloor
Systeem Systeem Osmose
behandeling

Actieve
Kolen

Mogelijkheden
Verwijderd parasieten
ridium & giardia

JA

NEE

NEE

JA

NEE

SOMS

Efficiënte zelfreiniging

JA

SOMS

NEE

NEE

NEE

NEE

Blijft filteren Tijdens
Elektrische pannes

JA

NEE

NEE

JA

SOMS

JA

Verbeterd de Smaak

JA

NEE

SOMS

SOMS

NEE

JA

JA

NEE

NEE

JA

NEE

JA

Verwijdert troebelheid

(turbiditeit)
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Belangrijk :
De Homespring™ Centrale Water Filtratie moet geplaatst worden door een erkend
Home Spring installateur en correct onderhouden worden volgens de Home Spring
handleiding. Door het niet nakomen deze toestellen correct te onderhouden, kan de
goede werking van de filter in het gedrang komen alsook de waterkwaliteit.
Smaak verbeteringen kunnen bekomen worden door het gebruik van de actieve
kolenfilter binnen in de Homespring™ Centrale Water Filtratie.
De Homespring™ Centrale Water Filtratie is niet bedoeld voor het behandelen van
biologische verontreiniging zoals oa afvoerwater, septische putwater,e.d. Biofilm en
pathogeen zouden in het huishoudelijke leidingswerk kunnen terecht komen
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Technische Specificaties
Maximum debiet (LPM)
Maximum continu debiet (LPM)
Minimum Temperatuur (°C/)
Maximum Temperatuur
Gemiddelde spoelwater volume (liters)
Systeem Efficiëntie
Controller Voltage (VAC)
Bacterie verwijdering**
Virus verwijdering
Cyste verwijdering*
*Afhankelijk van het model, water kwaliteit en debiet
**Gelieve de certificaat en testdatum te controleren voor
meer informatie
Toepasbaar op model : UF 211, UFC 211

tot 42 L per minuut
17 L per
minuut
> 0 °C
> 38 °C
45 L
95%
230
> 99.99999%
> 99.999%
> 99.99%
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Technische Specificaties
Homespring™ model nummer
Gemiddeld behandeld water per jaar
Gemiddeld behandeld water per jaar
met actieve Kolen kaarsfilter
Aantal personen in huis
Aantal badkamers in de woning

UF 211
UFC 211
490.000 liters
490.000 liters
5 of meer
2.5-3.5
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