
PURE 350 is een

omgekeerde osmosetoestel

dat heerlijk gezuiverd 

mineraalwater biedt  

uit je eigen kraan!

Dit is het resultaat van 

de studie van een groot 

multidisciplinair team 

van biologen, ingenieurs, 

ontwerpers en particuliere 

gebruikers.

Het toestel is compact,

modern, gemakkelijk te

onderhouden en heeft

een duurzame uitrusting. 

Deze filosofie is de drijvende 

kracht achter het maken  

van de PURE 350.

PURE350
D R I N K I N G   W A T E R   S Y S T E M

Heerlijk  
gezuiverd 

mineraalwater 
uit je eigen 

kraan!



  ECONOMISCH

Met de PURE350 hoef je geen zware 

waterflessen meer te kopen. Zo 

bespaar je niet enkel op fleskosten 

maar ook op afvalkosten!

WIST JE DAT…  

Een gezin van 4 jaarlijks tot ¤ 1 000 
bespaart met een drinkwatersysteem?

  ECOLOGISCH

Draag je steentje bij voor onze 

planeet. Stop met het kopen van 

plastic waterflessen, verminder de 

plastic afvalberg en geniet van heerlijk 

gezuiverd water in je eigen huis.

WIST JE DAT…  

Het 350 jaar duurt alvorens plastic 

flessen volledig zijn afgebroken?

  KOOK MET  
HELDER WATER

Koken met gezuiverd water haalt  

de ware smaken uit je producten.

Met de PURE350 veranderen  

je ingrediënten in heerlijke  

gerechten met een  

bijzondere smaak. 

  BETERE KOFFIE EN THEE

Wanneer het leidingwater opgewarmd 

wordt, kan dit de smaak van  

je koffie en thee sterk veranderen. 

Met de PURE350 heb je  

koffie en thee met  

een authentieke smaak. 
 

  KRISTALHELDERE 
IJSBLOKJES

Het sterk gezuiverd  

water is ideaal om  

ijsblokjes mee te  

maken: kristalhelder  

en zonder enige  

bijsmaak. 

  BEL 0800/22002  MAIL INFO@AQUACARE.BE

PURE350: NIETS DAN VOORDELEN



TECHNISCHE KENMERKEN

WAT WORDT ER GEFILTERD?

SMAAK EN GEUR chloor

ZWARE METALEN lood en kwik

ADDITIEVEN  
VAN BENZINE

MTBE (methyl-tert-butylether), benzeen,  

tolueen, ethylbenzeen, xyleen

MICROBIËLE CYSTES cryptosporidium, giardia

DEELTJES zand, slib, roest, arsenicum

INDUSTRIËLE
VERONTREINIGENDE 
STOFFEN

styreen, tetrachloorkoolstof, chloorbenzeen,  

tetrachloorethyleen (TCE), ethyleendibromide (EDB)

BIJPRODUCTEN VAN
DESINFECTIE

TTHM (totale trihalomethanen), chloroform,  

bromoform, broomdichloormethaan,

dibroomchloormethaan, tribroomacetisch zuur

PESTICIDEN EN 
HERBICIDEN

alachloor, atrazine, carbofuran, endrin, lindaan,  

methoxychloor, simazine

MEDICATIE
antidepressiva, pijnstillers, cholesterolverlagers, 

epilepsiemedicijnen, anticonceptiemiddelen

NITRATEN nitraten en nitrieten

CLICK
Snelle verbindingen voor  

een maximale beveiliging

DIRECTE TOEGANG
Gemakkelijk te bereiken  

en te onderhouden

REMINERALIZER
Toevoeging van extra  

mineralen aan het water

VERZEGELD MEMBRAAN
Voor een maximale hygiëne  

en veiligheid

SLUITKLEP
Fundamentele hydraulische 

bediening

DRUKREGELING
Voor een goede bescherming 

tegen drukverlies in het netwerk

SURF NAAR WWW.AQUACARE.BE

PURE350 zorgt voor een ultra-filtratie van leidingwater via professionele 

Kineticofilters en een semidoorlaatbaar membraan.



AFMETINGEN 430 x 410 x 260 mm

BEGINTEMPERATUUR (max – min) 40 ºC / 2 ºC

BEGIN TDS 2 000 ppm

BEGINDRUK 1/2,5 bar 100-250 KPa

TYPE MEMBRAAN Verzegeld 1812 - 50

PRODUCTIE VAN HET MEMBRAAN 50 GPD *

DRUK OP HET MEMBRAAN 3,4 bar (zonder tegendruk)

TYPE POMP Booster

TYPE KRAAN Store

MAXIMALE ACCUMULATIE (Reservoir geladen tot 7 PSI): 5,5 liter

VOEDING 24 Vdc. 27 W

EXTERNE ELEKTRISCHE ADAPTER 110 - 240 V. 50 / 60 Hz: 24 Vdc.

VERBRUIKSMIDDELEN VAN HET MERK
• GAC voorfilter 2,5”x11,5”

• Verzegeld membraan Green Filter van 50 GDP

• Post-filter remineralisator

* Stroomsnelheden kunnen variëren met +/- 20%

Heerlijk  
gezuiverd 

mineraalwater 
uit je eigen 

kraan!
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TECHNISCHE SPECIFICATIES


