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Drie keer zekerheid: JUDO PURE@TAP met LEGIOLAX.

Drinkwater van de beste kwaliteit
Drinkwater is ons levensmiddel
nr. 1. Het moet kristalhelder,
fris, smaakneutraal en vrij
van ziekteverwekkers zijn.
Mocht uw water een dergelijke kwaliteit niet hebben,
kunt u deze met de
PURE@TAP van JUDO
bereiken – bij voorkeur in
combinatie met
LEGIOLAX. Een geniaal
idee: “Filter + filter +
zilver“. Zo zorgen 3
beschermingswallen
voor het genot
van gezond
drinkwater.

1. PURE@TAP actief-koolfitratie (AC)
	Het premium-koolstofblokfilter (filterfijnheid ca. 10 µm) stopt vervuilingen,
evenals ongewenste geur- en smaakstoffen, olie, vetten, organische verbindingen, chloor, pesticiden en roestdeeltjes.
2. PURE@TAP micro-filtratie (MF)
	
Het hoogwaardige premium-capillairmembraan (filterfijnheid 0,2 µm) stopt
bacteriën zoals legionella en clostridia
(primaire parasieten), schimmels en algen.
3. De zilverspiraal LEGIOLAX (optioneel)
	
Deze wordt geplaatst in de toevoerslang naar de kraan en voorkomt het
binnendringen van kiemen via de
waterkraan.
Het resultaat: Water, zoals het moet zijn,
Niet alleen volgens drinkwaterverordening.

LEGIOLAX

Voordelen
 reinigt zonder chemische hulpstoffen
 verbetert de smaak merkbaar
 verwijdert onaangename watergeur
h
oudt schadelijke stoffen, bacteriën en kiemen
voor 99,99 % tegen
 bevat opgeloste mineralen
 e
envoudig in te bouwen onder de spoelbak of een
wastafel
 Filtervervanging slechts elke vier tot zes maanden *
 compact design
 optioneel met uitlaatarmatuur
* Afhankelijk van de waterkwaliteit en het verbruik

KWALITEITSMANAGEMENT

Wij zijn gecertificeerd
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PURE@TAP

Pijpaansluiting inlaat in inch

3/8" binnendraad

Pijpaansluiting uitlaat

3/8" buitendraad

Debiet bij 2 bar l/min.

2*

Bedrijfsdruk min./max. bar

1 / 3,5

Totale capaciteit van filterpatroon I

2.000 *

Vervangingsinterval filterpatroon in maanden

4-6*

Effectieve filterfijnheid µm

0,2

Watertemperatuur °C
Inbouwmaten mm A
B
C
D
Verwijderingswaarde van bacteriën:
E.coli, vibro cholera, shighella, salmonella typhi,
klebsiella terrigena, cryptosporidium, giardia

5 - 30
240
145
72
81

Bestelnummer

8115029

Toebehoren

Bestelnummer

JUDO tapkraan met aansluitset

8115028

JUDO LEGIOLAX

8230001

Bedrijfsmiddel

Bestelnummer

Vervangingsset actieve kool- en micro-
filterpatroon

8115025

* Afhankelijk van de waterkwaliteit
A

D

Vergissingen en wijzigingen voorbehouden

> 99,99 %

11 mm

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Filiaal BeNeLux 			
Laarbeeklaan 72 A1 · B-1090 Brussel
Tel. 02460 12 88
Fax 02461 18 85
e-mail: info.benelux@judo.eu

Regelmatige vrijwillige
controle volgens ISO 9001:2008

Modell

Quality
Made
in Germany

1931347 · 011501 · JD · DH

Nog een bijzonderheid: Het filter
station werkt al bij een voordruk
van 1 bar.

Filterklok van hoogwaardig kunststof, met filterbehuizingen van verchroomd messing, haaks klepaansluitstuk met kraan 3/8", 8 mm slang,
actief kool- en microfilterelement, afdekkap met indicatiekop voor
patroonwissel, wandhouder en terugslagklep.

B

Het bijzondere: Ondanks het zeer
effectieve reinigingsproces, blijven
de voor de gezondheid belangrijke
mineralen in het water behouden.
Bovendien voldoet de gemiddelde
dagelijkse taphoeveelheid van 10
liter zelfs aan de eisen van grote
huishoudens.
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Elkeen wenst water van een hoge kwaliteit Maar niet overal
komt uit de kraan wat smaakt en gezond is. Uit verantwoordelijkheid voor mens en milieu, hebben de JUDO-ingenieurs daarom PURE@TAP ontwikkeld. De
157
wellicht kleinste waterzuivering ter
wereld, produceert goed drinkwater
zonder stroom en het gebruik van
chemicaliën.

Inhoud:

C

Meer kwaliteit van leven met water
dat vrij is van schadelijke stoffen

