
BLUE PURE is het nieuwste en modernste omgekeerde osmose apparaat. 

Door zijn doordacht ontwerp en zijn veelzijdigheid is het gepast voor elk huishouden. 

BLUE PURE biedt een grote capaciteit om zuiver water te produceren met een minimale 

hoeveelheid water. Dit resulteert in hoge waterbesparing en een duurzamere prestatie.

De nieuwe generatie omgekeerde osmose



VOOR EEN GEZONDER LEVEN

Het grootste deel van onze wereld bestaat 

uit water. Maar slechts een klein deel van dit 

water is geschikt voor menselijke consumptie. 

Om onze dorst te lessen, ons lichaam te 

reinigen en uiteindelijk het dagelijks leven  

in stand te houden.

BLUE PURE brengt je het plezier van  

een zuiver, veilig en gezond glas water  
in uw huis. Waar en wanneer je het maar 

nodig hebt. Water gebruiken moet  

vanzelfsprekend gemakkelijk zijn.

WATER IS GEZONDHEID

Water is goed voor je lichaam  

en je gezondheid. Maar is niet  

altijd 100% puur.

BLUE PURE vermindert met 
bijna 100% stoffen zoals micro-

organismen, zware metalen, 
pesticiden, enz. Enkel wat je wilt 

blijft over: echt zuiver, veilig water 

van hoge kwaliteit.

DE WAARDE VAN DUURZAAMHEID

Stop met het kopen van flessenwater!

Het gezuiverde water komt ononderbroken  

uit de BLUE PURE smart kraan in  

hoeveelheid en kwaliteit. 

Op deze manier ontstaat er geen afval  

en wordt er geen plastic gebruikt die  

de planeet vervuilt.

HET PLEZIER VAN KOKEN

Zuiver water voor het wassen van groenten  

en fruit. Puur water om te koken en om 

de smaken van de infusies en de koffie 

te versterken. Ook om de kristalheldere 

transparantie van de ijsblokjes te behouden. 

Zuiver water voor bij de maaltijd.  
Ontdek nieuwe dimensies in je keuken  

met BLUE PURE.



kraan

Continu zuiver water  

direct in je glas. De 

installatie is snel  
en eenvoudig.

Het intelligente display 

van de BLUE PURE kraan 

waarschuwt je voor de 

kwaliteit van het water en 

de status van de filters in 

het systeem.

De LED verandert van 

kleur, blauw, geel of 

rood, afhankelijk van hoe 

dringend de filters moeten 

worden vervangen.

 

Optimale kwaliteit. 

Onnodig om filters te 

vervangen.

 

Normale kwaliteit. De 

filters moeten binnenkort 

vervangen worden.

 

Slechte kwaliteit. De 

filters moeten dringend 

vervangen worden.

V-vorm voor verdere 
reiniging. De V-vormige 

spuitmond voorkomt dat er 

water druppelt nadat de kraan is 

dichtgedraaid.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen 
(A x B x C in mm)

414 x 130 x 445

Gewicht  
(inclusief alle accessoires)

12,45 kg

Zuiveringstechnologie Omgekeerde osmose

Voorfilter
Gecombineerde sediment 
filter + koolstof filter

Omgekeerde osmose membraan
Kwalitatief hoogstaand 
membraan

Debiet 1,6 LPM

Waterefficiëntie / 
terugwinningsratio

Tot 60% (afhankelijk van 
de kwaliteit van het water)

Stroomverbruik 100W. 24V x 4A

VEREISTEN VOOR DE WATERTOEVOER

Toevoertemperatuur  
(max./min.) 

38 °C / 5 °C

Toevoer TDS (max.) 1500 ppm

Toevoerdruk (max./min.) 4 / 1 bar (100 - 250 KPa)

Max. hardheid 20 °F

• Directe flow van zuiver water

• Veelzijdig. Modern en compact ontwerp

• Piek debiet: 1.6 l/min.

• Grote levensduur van filters en membraan

• Kraan met intelligent display

STOFPRESTATIES
GEVONDEN IN HET WATER

Troebelheid 99%

Kleur 99% 

Organische stoffen

Humuszuren 98%

Glucose 98-99%

Aceton 70%

Isopropanol 90%

Ethylbenzeen 71%

Ethylfenol 84%

Tetrachloorethyleen 68-80%

Ureum 70%

1,2,4 Trichloorbenzeen 96%

1,1,1 Trichloorethaan 98%

Anorganische stoffen

Natrium 90-95%

Calcium 93-90%

Magnesium 93-98%

Aluminium 93-98%

Koper 93-98%

Nikkel 93-98%

Zink 93-98%

Bario 93-98%

Carbonaten 93-98%

Chloor 90-95%

Bicarbonaten 90-95%

Nitraten 45-55%

Fosfaten 93-98%

Fluor 93-98%

Cyanide 90-95%

Sulfaten 90-95%

Borium 40-45%

Arsenicum 93-98%

FILTER CONTROLE  
ONDERHOUD WAARSCHUWING

KWALITEIT CONTROLE

CONDUCTIVITEIT CONTROLE

WAARSCHUWINGEN MET GELUID

ACOUSTISCH SIGNALEN

SMART KRAAN

SMART KRAAN DESIGN

LED STATUS

LICHT INDICATIES

AQUASTOP

LEKKAGE DETECTIESYSTEEM

A

BC


