
Effectieve
bescherming

INNOVATIE VOOR PUUR WATER.

De nieuwe omgekeerde osmose technologie is 
compacter, krachtiger en efficiënter. Het is nog nooit 
zo eenvoudig, rendabel en veilig geweest om het 
lokale drinkwater om te toveren tot het zuiverste water 
perfect afgestemd op uw gebruiksdoeleinden.
De innovatieve membraanmodule maakt deze 
Devapo waterfilter een klasse apart. Het ziet eruit als 
een standaard waterfilter, maar het is de binnenkant 
van deze module die hem zo bijzonder maakt. Deze is 
uitgerust met één van de krachtigste membranen ter 
wereld. Onderhoudsvrij en altijd zeer efficiënt. 
De Devapo omgekeerde osmose filters bewijzen zich 
vooral wanneer er behoefte is aan veel schoon water 
en wanneer er een hoog gehalte is van ongewenste 
stoffen in het water.

Water optimizer systems DEVAPO FOX

ALUMINIUM BEHUIZING VAN 
HOGE KWALITEIT
>> Hygiënisch oppervlak
>> Eenvoudig schoon te maken
>> Geruisloos

MEMBRAAN MODULE
>> Zeer efficiënt
>> Permanent hoge 
filtraatopbrengst van ca. 50%

VOET UIT KUNSTSTOF EN 
SCHARNIEREND
>> Stabiele basis
>> Eenvoudige vervanging van 
de membraan module

POMP VOOR CONSTANTE 
DRUK
>> Consistent hoge efficiëntie 
ongeacht de druk
>> Lange levensduur van het 
membraan

SENSORTECHNOLOGIE
>> Productievermogen en druk
>> Geleidbaarheid, ingaand en 
uitgaand
>> Temperatuur
>> Alle relevante 
bedrijfsparameters bewaakt

CONTROLE EN MONITORING
>> Via app op de smartphone 
Android en iOS
>> Bluetooth-interface
>> Beveiligd protocol

FUNCTIONELE ELEMENTEN



WERKING VAN OMGEKEERDE OSMOSE

Water optimizer systems

Devapo BV 
Stikker 28 
5721 VD Asten | NL

 +31(0)88 088 4600
 info@devapo.nl
 www.devapo.nl
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EIGENSCHAPPEN OMGEKEERDE OSMOSE 14 OMGEKEERDE OSMOSE 16

Productiecapaciteit 2 L/min = 120 L/h 3 L/min = 180 L/h

Zoutuitstoot > 97% > 97%

Filtraat rendement ± 50% ± 50%

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Flow rate (min.) 4.2 L/min = 250 L/h 6.0 L/min = 360 L/h

Geconcentreerde flow rate ± 2.0 L/min = 120 L/h ± 3.0 L/min = 180 L/h

Toevoer waterdruk 0.15-0.4 MPa = 1.5-4 bar 0.15-0.4 MPa = 1.5-4 bar

Watertoevoer temperatuur 5-30 °C 5-30 °C

Omgevingstemperatuur 5-40 °C 5-40 °C

Vermogen

Stroomvoorziening 230 V/50 Hz, ≥ 6A 220-240V/50-60Hz

Beschermingsklasse IP 54 IP 54

Zekering 1.25A, tijdsvertraging 1.25A, standaard

Stroomverbruik 200W, stand-by , <3W 260W, stand-by , <2W

Aansluiting EC-60320 C13 IEC-320

IEC aansluitkabel 1.8m, CEE 7/4, IEC-60320 C13 1.8m, CEE 7/4, IEC-60320 C13

TOEVOER EN UITVOER

Watertoevoer M ¾ ’’ M ¾ ’’

Fitraat John Guest 8 mm John Guest 8 mm

Concentraat John Guest 8 mm John Guest 8 mm

AFMETINGEN EN GEWICHT

Afmeting (L x B x H) 271 x 153 x 505 395 x 230 x 670

Gewicht 10.3 kg 15.95 kg

TECHNISCHE DATA - OMGEKEERDE OSMOSE POMP

TECHNISCHE DATA OMGEKEERDE OSMOSE 14 OMGEKEERDE OSMOSE 16

Hoogte aansluiting in mm 421 mm 456.5 mm

Ø Filterpatroon in mm 130 mm 146.5 mm

Gewicht ± (droog) 1.9 kg 2.72 kg

Gewicht ± (nat) 4.0 kg 5.74 kg

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Nominale flow rate (bypass gesloten) 120 L/h 180 L/h

Operationele druk  7 bar  8 bar

Druk watertoevoer >1 bar >1 bar

Water temperatuur +4 tot +30 °C +4 tot +30 °C

Omgevingstemperatuur tijdens  (min.-max.) +4 tot +40 °C +4 tot +40 °C

Omgevingstemperatuur tijdens 
opslag/transport (min.-max.)

+4 tot +40 °C +4 tot +40 °C

Installatie positie Verticaal Verticaal

TECHNISCHE DATA - FILTERPATRONEN

BELANGRIJK! 
De omgekeerde osmose filter 
mag uitsluitend met koud water 
van drinkwaterkwaliteit worden 
gevoed.

WCF: Waterconversiefactor 
TDS: Totaal opgeloste vaste stoffen
SDI: Silt Density Index

1) De aangegeven prestaties 
gelden voor bedrijf zonder 
filtraat tegendruk bij een 
watertemperatuur van 15 °C. 
De in de praktijk haalbare 
prestaties zijn afhankelijk van 
diverse parameters, zoals de 
kwaliteit van het toevoerwater, de 
tegendruk van filtraatzijde bij de 
watertemperatuur, enz. en kunnen 
daarom enigszins afwijken van de 
hier aangegeven waarde. 
2) Het gebruik van een 
voorbehandelingsapparaat voor 
het toevoerwater of een deeltjes- 
en actief koolfilter zoals de BWT 
besttaste wordt aanbevolen.  
3) De standaardinstelling is voor 
een BWF waarde van ca. 50 % 
onder standaardomstandigheden 
(zie ref. 1). De totale WCF van het 
apparaat kan variëren als gevolg 
van plaatselijke omstandigheden 
en standaardinstellingen, bijv. 
spoelcycli.

Fouten en omissies voorbehouden, 
onder voorbehoud van 
wijzigingen zonder voorafgaande 
kennisgeving.

DEVAPO FOX

GEOPTIMALISEERD WATER

- Combisteamers
- Bakovens
- Vaatwassers
- Stoomgeneratoren


