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pureliQ filtertechnologie
Ervaar zuiverheid
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Grünbeck’s pureliQ filters: de nieuwe norm voor 
puur genieten van water.
Vaste stoffen zoals roestdeeltjes of zandkorrels kunnen 
ernstige corrosieschade in leidingen en aansluitingen 
veroorzaken. De pureliQ-filters zorgen ervoor dat dat in 
de eerste plaats niet gebeurd. Ze zijn de essentiële eerste 
stap van waterbehandeling en beschermen waterinstalla-
ties in huishoudens, bedrijven en industrie effectief. 

De perfecte oplossing voor uw wensen.
De filteroplossingen van Grünbeck werken perfect in alle 
toepassingsgebieden. Voor elk product wordt zorgvuldig 
onderzoek gedaan waardoor deze perfect zijn afgestemd 
op uw wensen en behoeften – ontworpen voor zowel 
de wens van vandaag als voor de toekomst. Dankzij de 

nieuw ontwikkelde pureliQ-filterserie hebben we precies 
de juiste oplossing voor uw wensen. En er is nog een 
kenmerk geïntegreerd: het goede gevoel dat u met 
Grünbeck altijd zult genieten van hoge kwaliteit, lange 
levensduur en betrouwbaar onderhoud en service.

Deskundigheid aan uw zijde.
Na installatie biedt Grünbeck Waterbehandeling een 
uitgebreide filterservice. Bovendien zullen gekwalifi- 
ceerde gespecialiseerde bedrijven van de HVAC- en uit 
de loodgietersbranche u graag helpen bij het plannen 
of uitvoeren van uw waterbehandelingsprojecten zoals 
bescherming tegen corrosie en hitte, waterontharding, 
het reduceren van nitraten of sulfaten, ontijzeren en 
mangaanverwijdering.

Waarom is het belangrijk om een filter te instaleren?

Ervaar zuiverheid  
Betrouwbare bescherming tegen ultrafijne  
deeltjes in het drinkwater

Bescherming tegen corrosie 
Preventie van afzettingen zoals roestdeeltjes

Systeembescherming  
Preventie van storingen in apparaten en kranen  
door onzuiverheden 

Aanbevolen door experts 
Installatie van het filter daar waar het water het  
huis binnenkomt volgens DIN EN 806-2

Welke filter past het beste bij mij?

Fijne filter: pureliQ:K/KD
Betrouwbare filterprestaties voor een lange periode, 
simpelweg door het filterelement te verwisselen. Het 
filterelement dient vervangen te worden indien nodig 
(onzuiverheden, verhoogde drukverschillen) en vanwege 
de hygiëne om de 6 maanden. De pureliQ:KD heeft een 
drukregelaar - voor constante waterafgifte. 

Terugspoel filter: pureliQ:R/RD
Dagelijks betrouwbare filterprestaties dankzij een  
handmatig bediende terugspoeling om de 6 maanden. 
Tijdens het terugspoelproces stroomt het water in  
omgekeerde richting door het filterelement. De in het  
filter achtergebleven deeltjes worden samen met het 
spoelwater uitgespoeld via een uitlaat. De pureliQ:RD- 
versie is eveneens voorzien van een drukregelaar.

Automatische filter: pureliQ:A/AD
Moeiteloze filtratie middels een automatische filter. Een 
motortje zorgt automatisch en tijdgestuurd voor het 
terugspoelen. Makkelijker wordt het niet. De pureliQ:AD 
is uitgerust met een drukregelaar.

Hygiëne begint bij het ontwerp. Met de perfect ontworpen pureliQ  

filterserie bepalen wij de nieuwe norm in waterfiltratie. Gemakkelijke  

bediening en innovatieve functies maken u filterkampioen voor  

eersterangs waterzuiverheid. Geef uzelf het geschenk van meer  

levenskwaliteit en behoud de waarde van uw waterinstallaties en  

apparatuur dankzij zuiver water.

Ervaar zuiverheid –
in design en functie
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pureliQ – voor zuivere filtratie 

Ontwerp
Bepaling van de norm tot in detail.
Het gesloten ontwerp van de pureliQ-filterserie beschermt het filterelement 
perfect tegen uv-licht. Dankzij de naadloze behuizing blijft het oppervlak 
langer schoon en is het, indien nodig, eenvoudig te reinigen. Hygiënisch 
ontwerp voor ideale waterfiltratie. Gemaakt in Duitsland.

Installatie
Eenvoudig als nooit tevoren. In een handomdraai geïnstalleerd.
Omdat alle componenten voorgemonteerd zijn, is de installatie – die wordt
uitgevoerd door een gespecialiseerde installateur – binnen enkele minuten
voltooid. De draaibare klikaansluiting van de pureliQ maakt voor het eerst
een gemakkelijke installatie mogelijk waarbij bijna geen gereedschap nodig
is. Perfect dicht – dankzij de flexibele afvoeraansluiting van de filterserie* DN
50 met geïntegreerde, vrije afvoer volgens DIN EN 1717. Alle componenten
die met water in contact komen, worden gecontroleerd op lekken door middel  
van een testproces met steriele lucht.

Functioneel
Excellent water. Kinderspel.
Alles onder controle. Het speciaal gevormde handwiel van de drukregelaar
om de leidingdruk in te stellen, evenals de duidelijk leesbare intervalindicator 
voor filterregeneratie of vervanging van de filterelementen maken de werking  
van het filter nog eenvoudiger. Tijdens het terugspoelproces genereert de Vor- 
tex-technologie* van Grünbeck een krachtige waterturbulentie die alle resten  
betrouwbaar verwijdert. De antislip grip pads zorgen voor optimaal bedienings- 
comfort. Om de vloer droog te houden, zelfs tijdens een terugspoelproces 
waar geen afvoeraansluiting beschikbaar is, wordt een slangadapter geleverd 
bij iedere pureliQ:R- en RD-filter.

Krachtig:
Grünbeck’s Vortex technologie 

voor residuvrije reiniging  
dankzij waterturbulentie

Ergonomisch:
Draaibare klikaansluiting voor een
gemakkelijke installatie bij diverse
diverse montage omstandigheden

Precies:
Handwiel en intervalindicator

om de leidingdruk nauwkeurig in 
te stellen en onderhoudsinterval

Flexibel:
Flexibele afvoeraansluiting 
voor een precies passende

installatie en perfecte afsluiting

Betrouwbaar:
Aangepaste slang voor een  

schoon terugspoelproces zelfs 
zonder afvoeraansluiting

Beschermend:
Doordacht ontwerp met

inspectievenster ter
bescherming tegen uv-licht

Nieuw effectief filterelement in robuust ontwerp 

Betere materiaalkwaliteit  
Onderschept nog betrouwbaarder onzuiverheden 
en deeltjes 

Robuuste behuizing 
Meer gemak en hygiëne bij vervanging van het 
filterelement

         KENNIS VAN WATER

Volgens DIN EN 806-5, A, moet het filterelement  
vanwege de hygiëne om de 6 maanden vervangen  
worden of moet er een terugspoelproces uitgevoerd  
worden zodat optimale filterprestaties en hygiëne  
van het filtersysteem gegarandeerd zijn.

pureliQ:RD met terugspoelfunctie
en drukregelaar Filterelement van de pureliQ:K en KD uitvoering

* Voor terugspoel en automatische uitvoeringen

Geïnstalleerd in

een handomdraai:

Voorgemonteerde

componenten –  

installatie binnen

enkele minuten
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pureliQ: K* KD* R RD A AD

Klikaansluiting

Klikaansluiting

Ergonomisch gevormd
drukregelaar handwiel

Slangadapter

Vortex technologie

Flexibele afvoeraansluiting

Compacte motor

Perfect teamwork voor meer 

zuiver- en zachtheid 

Perfect teamwork van verzachting en filtering. Samen 
bieden de pureliQ-filterserie en de softliQ-waterontharders  
een waterkwaliteit die u zal verbazen. Omdat wij van 
Grünbeck denken dat het ervaren van water op zijn best –  
namelijk zacht en puur – voor u gemakkelijk moet worden 
gemaakt.

Technische specificaties pureliQ:K pureliQ:KD

Nominale diameter [DN] 20 25 32 20 25 32

Diameter van de aansluiting ¾″ 1″ 1 ¼″ ¾″ 1″ 1 ¼″

Filterfijnheid (hoge/lage poriegrootte) [μm] 100 (120/80)

Water/omgevingstemperatuur [°C] 30/40

Lengte met/zonder schroefverbinding (mm) 185/100 182/100 191/100 185/100 182/100 191/100

Nominale druk PN 16

Nominaal debiet Δp = 0.2 bar [m³/h] 2,8 3,7 4,0 -

Nominaal debiet Δp = 0.5 bar [m³/h] 4,5 6,0 6,3 -

Nominaal debiet conform DIN EN 1567 [m³/h] - 2,3 3,6 5,8

Bestell-Nr. 101 220 101 225 101 230 101 270 101 275 101 290

Technische specificaties pureliQ:A pureliQ:AD

Nominale diameter [DN] 20 25 32 20 25 32

Diameter van de aansluiting ¾″ 1″ 1 ¼″ ¾″ 1″ 1 ¼″

Filterfijnheid (hoge/lage poriegrootte) [μm] 100 (120/80)

Water/omgevingstemperatuur [°C] 30/40

Lengte met/zonder schroefverbinding (mm) 185/100 182/100 191/100 185/100 182/100 191/100

Nominale druk PN 16

Nominaal debiet Δp = 0.2 bar [m³/h] 3,2 4,2 5,0 -

Nominaal debiet Δp = 0.5 bar [m³/h] 5,1 6,7 8,0 -

Nominaal debiet conform DIN EN 1567 [m³/h] - 2,3 3,6 5,8

Bestelnr. 101 420 101 425 101 430 101 470   101 475 101 480

Technische specificaties pureliQ:R pureliQ:RD

Nominale diameter [DN] 20 25 32 20 25 32

Diameter van de aansluiting ¾″ 1″ 1 ¼″ ¾″ 1″ 1 ¼″

Filterfijnheid (hoge/lage poriegrootte) [μm] 100 (120/80)

Water/omgevingstemperatuur [°C] 30/40

Lengte met/zonder schroefverbinding (mm) 185/100 182/100 191/100 185/100 182/100 191/100

Nominale druk PN 16

Nominaal debiet Δp = 0.2 bar [m³/h] 3,2 4,2 5,0 -

Nominaal debiet Δp = 0.5 bar [m³/h] 5,1 6,7 8,0 -

Nominaal debiet conform DIN EN 1567 [m³/h] - 2,3 3,6 5,8

Bestelnr. 101 320 101 325 101 330 101 370 101 375 101 380

Accessoires Reserve filterelementen 100 μm (2 pieces)

Bestelnr. 101 272e

pureliQ – de nieuwe norm

Ga naar: www.gruenbeck.nl

WORD
EEN WATER-

EXPERT!

* Geregistreerd voor DVGW-certificering



De draaibare klikverbinding
Gemakkelijk als nooit tevoren. In een handomdraai 
geïnstalleerd.

De draaibare klikverbinding van de pureliQ maakt eenvoudige installatie onder  
diverse montage omstandigheden met nagenoeg geen gereedschap mogelijk. 
Dankzij de voorgemonteerde componenten, duurt installatie slechts enkele minuten.
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Grünbeck Belgium BVBA  
Hoogmolenstraat 13 bus 4
8790 Waregem  
BELGIUM

 +32 56 940449

info@gruenbeck.be
www.gruenbeck.be

Grünbeck Waterbehandeling B.V.
Retentieweg 44
7572 PH Oldenzaal
NEDERLAND

 +31 541 820903  
 +31 541 820904

info@gruenbeck.nl
www.gruenbeck.nl

Volg ons op Facebook!

Gecertificeerd door TÜV SÜD in  
overeenstemming met DIN EN  
ISO 9001, ISO 14001 en SCCP 
www.tuev-sued.de/ms-zert 


