


De CINTROCLEAR® (UF400 — UF 500) zuivert het water door 
ultrafiltratie van hoge performantie. Uitgerust met 5 filtratie 
niveaus (UF500) is hij de optimale oplossing voor accidentele 
of chronische verontreinigingen zoals agrarische of industriële 
verontreinigingen van chemische of pathogene oorsprong.

Alle CINTROCLEAR-modellen worden aangesloten op de 
openbare waterleiding. De ideale installatieplaats is bij de 
gootsteen in de keuken. 

DE CINTROCLEAR : FUNCTIES

CINTROCLEAR

UF 400
CINTROCLEAR

AC110
CINTROCLEAR

UF 500

5 Speciale filtratie modulen 
1 Module voor voorfiltratie 5µ
 Onthoudt slib en zwevende deeltjes.

2 Module voor denitratie
  Verminderd aanzienlijk een te hoog gehalte aan 

nitraten.

3 Module met actieve kool
  Onder hoge druk gecomprimeerde actieve kool 

en bij hoge temperatuur verbonden met een 
polymeer. Verwijderd zware metalen en restan-
ten van chemicaliën (lood, sporen van chloor,…), 
onaangename geur en smaak verdwijnen eve-
neens. 

4 Module ultrafiltratie
  Samengesteld uit  microporeuze buizen van 

0,03µ, verwijderd voor 99,99% alle virale en bac-
teriële elementen.

5 Ultraviolet generator
  Anode buizen zonder draad (brevet) met onmid-

dellijke polarisatie. Deze germicide  ultraviolet ver-
nietigt 99,99 % van de pathogene kiemen, bacte-
riën, virussen  en andere micro-organische stoffen.

• Compact

• Robuust

• Doeltreffend
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montage kit AC     UF
De montage kit wordt standaard met elke  110 400  500 
zuiveraar meegeleverd

1.  Schroeven + bevestigingshaakjes van de zuiveraar l	 l	 l

 2.  Kraan puur water + verbindingskit aan de buis  
door automatische aansluitingen l	 l	 l

 3. Stroomvoorzieningskabel van de ultraviolet 
 generator (alleen voor UF500) — — l

  4. Knijptang voor buizen rood en blauw l	 l	 l

 5. Voorzieningsbuis blauw puur water l	 l	 l

6.  Drie accessoires voor het geheel aan aans-  
luitmogelijkheden van de zuiveraar met het waternet. l	 l	 l

7.   Montagehandleiding met de verschillende  
etappes van montage l	 l	 l

onderhoudSkit AC     UF
Vervangingsfrequentie: zie ommezijde 110 400  500

A. Voorfilterpatroon 5 µm — l	 l

B. Stikstoffilter  — l	 l

C. Actievekoolfilter ADS 150 l l	 l

	 		Verhoogde kwaliteit met hoger adsorptievermogen –   
ook voor de verwijdering van zware metalen en resten van medicamenten

D. Ultrafiltratiepatroon  — l	 l

E. Sleutel voor demontage — l	 l

F.  Gedetailleerde handleiding met alle 
stappen van het onderhoudproces — l	 l

G. Actievekoolfilter ADS 100 l	 —	 —
	 Essentieel voor een doeltreffende en volledige  
 behandeling van onaangename smaken en geuren

H. Actievekoolfilterpatroon ADS 150 + UF l — —
	 	Actieve kool van uitstekende kwaliteit MET ultrafiltratie 0,15 µm om alle  

aanwezige virale en bacteriële stoffen uit het water te verwijderen.

l	Standaard    l Optie
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TECHNISCHE GEGEVENS

Type zuiveraar  AC110 UF 400 UF 500

Vervangingsfrequentie van    
de filtratiepatronen 1x/jaar 1x/jaar 1x/jaar

Elektrische schakeling — — 230 V/30 mA

Minimum druk / max ingang 2 > 5 bar 2,5 > 5,5 bar 2,5 > 5,5 bar

Middendebiet puur water 2 l/min 2 l/min 2 l/min

Gewicht leeg / in bedrijf 1,6 > 2,1 kg 5,3 > 8,7 kg 6,7 > 10,1 kg

Afmetingen zonder alles 
(breedte x hoogte x diepte)  145x380x127 390x397x180 390x397x180

Waterkwaliteit voor zuivering  Openbare waterleiding

Hydraulische verbindingen  automatische aansluitingen
ingang / uitgang van de zuiveraar  type John Guest®

Cintroclear® is a product of the AirwAteC® company

 1. Kraan van puur water

 2. Werkplan van de keuken

 3. Spoelbak keuken

 4. Uitgangsbuis blauw voor puur water

 5. Automatische aansluiting uitgang

6. Maximale hoogte tussen kraan en 
 zuiveraar = 3 meters

7.  Ingangskraan met automatische 
aansluitingen;

 8. Drie manieren om de zuiveraar aan te   
 sluiten op de waterleiding zijn mogelijk :

 a.   Dubbel op een kraan van de wasma-
chine of vaatwasser welke reeds in 
gebruik is (accessoire ref SEP 01) ;

 b.  Een vrije kraan (accessoire ref RAC 01) ;

  c.  Rechtstreeks op een koperen leiding met 
automatische doorboorverbinding zonder 
gereedschap (accessoire ref DIR 01).

 9. Stroomvoorzieningskabel 220 Volt   
 (alleen op UF 500)
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