De beste oplossing voor
point-of-entry-ﬁltratie
De kwaliteit en veiligheid van het water dat thuis of in een bedrijf binnenkomt is van
vitaal belang, met name als het aangevoerde water van mindere kwaliteit is of als
voor de toepassing een betere kwaliteit vereist is. In dergelijke situaties, zoals in de
gezondheidszorg, de horeca of bij thuisgebruik van grondwater is het vanwege de
plaatselijke omstandigheden vaak lastig - zo niet onmogelijk - om het veiligst mogelijke
water aan te bieden. In dergelijke omstandigheden is de beste oplossing het compacte
watersysteem LineGuard UF-100 van Norit Filtrix, waardoor het water wordt geﬁlterd op de
plaats waar het de instelling of woning binnenkomt. Met de LineGuard UF-100 van
Norit Filtrix, specialist in gedecentraliseerde oplossingen voor waterzuivering, zijn uw
gasten, patiënten of gezinsleden verzekerd van hoogwaardig, veilig water.

Beproefde technologie
Het compacte watersysteem LineGuard UF-100 produceert veilig, gezuiverd w ater voor
toepassingen waarbij een hoog debiet, lange levensduur, weinig onderhoud en compact
ontwerp belangrijke factoren zijn. De kern van elk LineGuard-systeem wordt gevormd
door betrouwbare, geavanceerde ultraﬁltratie (UF)-membraanmodules van Norit, die

Prestatie s
Verwijdering van virussen, bacteriën en
Ca paciteit van één LineGuard

met succes worden gebruikt in de meest geavanceerde waterzuiveringsinstallaties ter
wereld. Het systeem werkt op waterleidingdruk en heeft een ingebouwde controller voor
automatische reinigingscycli met tweezijdige spoeling. De LineGuard UF-100 is voorzien

Optione le AC- behan deling
Om de aanwezigheid van chemische verontreinigingen te verminderen of de smaak en
geur van water uit een speciﬁeke kraan te verbeteren kan een Norit H2 OK-point-of-usecartridge worden geïnstalleerd. De WaterCon ditioner+ cartridge verlaagt het gehalte van
een breed spectrum aan chemische residuen, waaronder pesticiden, het endocriene stelsel
verstorende stoffen, geneesmiddelresiduen en zware metalen zoals lood en koper. Ook
onaangename smaakjes en geurtjes als gevolg van verontreinigende stoffen zoals chloor en
zwavel worden tegengegaan.

Toepassingen
De LineGuard UF-100 kan worden gebruikt als een compact waterbehandelingssysteem of
als een legionellapreventiesysteem door poortbewaking. De capaciteit kan worden vergroot
door tot vijf systemen parallel aan te sluiten.

K enm erk en

Mogelijke toepassingen:
centra voor gezondheidszorg en tandartspraktijken, waar een duidelijk hoger risico van
infectie met door water overgebrachte ziekteverwekkers bestaat;

controller voor eenvoudige
systeemstatuscontrole;
werkt op waterleidingdruk, geen pomp vereist;

hotels en restaurants, ter waarborging van veilig en hoogwaardig w ater voor consumptie,

laag energieverbruik;

voedselbereiding, douches en wasmachines;

minimale afvalwaterproductie;

legionellapreventie voor douches in openbare gebouwen;

hoog debiet, ook bij lage waterdruk;

waterbehandeling voor het hele huis ter verbetering van de leidingwaterkwaliteit voor
consumptie, voedselbereiding, douches en wasmachines;

weinig onderhoud vereist dankzij automatische
reinigingscycli met tweezijdige spoeling;
aanpasbare taal-, spoel- en alarminstellingen.

grondwaterbehandeling.

van twee UF-modules met miljarden microscopische poriën die klein genoeg zijn om alle
micro-organismen (waaronder bacteriën, virussen en cysten), sedimenten en vertroebeling
tegen te houden, maar ook groot genoeg om vitale mineralen door te laten.

Systeem uitbreidbaar met parallelle
aansluiting van maximaal vijf systemen
Lange levensduur, tot 5000 m per systeem
Slechts één vaste onderhoudsbeurt per jaar
vereist
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