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1. Inleiding 

1.1. Toegepaste symbolen 

BELANGRIJK! 
Bij het niet opvolgen van deze instructie is er kans op materiële en/of letsel 
schade. 
 

Waterwerkblad van toepassing 
Bij het uitvoeren van de instructie is het genoemde Waterwerkblad (KIWA)  
van toepassing. Het in de Werkbladen gestelde moet worden beschouwd 
als standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen. 

 

LET OP! 
Bij het niet opvolgen van de instructie is er kans op ernstige materiële schade, 
defecten aan de apparatuur of gevaren voor de volksgezondheid. 
 

1.2. Afkortingen en begrippen 

▪ Nageschakelde installatie: drinkwaterinstallatie van het gebouw of object, na de 
poortwachter. 

▪ WB: Waterwerkbladen 
▪ Fysisch beheer: beheer van legionellapreventie door middel van een fysische techniek 

zoals Ultrafiltratie. 
▪ GBS: Gebouw beheer systeem 
▪ DI: Digitale Ingang 
 

1.3. Aansprakelijkheid van de fabrikant 

Onze producten worden geproduceerd met de grootst mogelijke zorg volgens de BRL 
K14010-1. Wij zoeken voortdurend naar manieren om onze kwaliteit te verbeteren. 
Daarom houden wij ons het recht voor om de in dit document genoemde specificaties te 
wijzigen. 
 
In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk: 
▪ Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat. 
▪ Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat. 
▪ Het niet in acht nemen van de installatie instructies van het apparaat. 
 

1.4. Aansprakelijkheid van de installateur 

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het 
apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen: 
 
▪ Lees dit beheersconcept en deze installatie- en bedieningsvoorschriften zorgvuldig 

door voordat u het product gaat installeren.  
▪ Bewaar de installatie- en bedieningsvoorschriften om deze indien nodig te kunnen 

raadplegen. Deze dienen gedurende de levensduur van het product altijd direct 
beschikbaar te zijn.  

 
Wij bevelen aan deze installatie- en bedieningsvoorschriften in de onmiddellijke nabijheid 
van het product te bewaren. 

WB 

! 

! 
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▪ Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen. 
▪ Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit. 
▪ Leg de installatie uit aan de gebruiker. 
▪ Maak de gebruiker attent op het onderhoud van de apparatuur. 
▪ Overhandig dit beheersconcept aan de gebruiker. 
 

1.5. Disclaimer 

Om een goede werking van de apparatuur te kunnen garanderen, dienen de in deze 
installatie,- en bedieningsvoorschrift aangegeven instructies nauwgezet in acht te worden 
genomen. Toepassing en/of gebruik van het product op een andere wijze is niet 
toegestaan. Als er schade ontstaat door afwijkend gebruik kunnen de leverancier en/of 
fabrikant hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 
 
Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de aanvullende richtlijnen in 
deze handleiding worden opgevolgd. Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd 
in deze handleiding, geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het 
moment van installeren van toepassing zijn. 
 

1.6. Versienummer 

Versienummer V2.4 
 

1.7. Fabriekstest 

Ieder product wordt voor het verlaten van de fabriek gecontroleerd, ingesteld en getest op 
de volgende punten: 
▪ Elektrische werking 
▪ Productfuncties 
▪ Waterdichtheid 
▪ Parameterinstelling 
 
Neem bij gebreken contact op met uw leverancier. 

1.8. Veiligheid 

Indien lekkage optreed buiten de apparatuur: 
▪ Sluit de watertoevoer af 
▪ Sluit de elektrische spanning van de apparatuur af 
▪ Probeer de lekkage te verhelpen 
▪ Wanneer het lek zich voor de watermeter bevind, waarschuw dan de waterleverancier 
 
Indien lekkage optreed in de apparatuur: 
▪ Sluit de watertoevoer af 
▪ Sluit de elektrische spanning van de apparatuur af 
▪ Waarschuw de leverancier en volg de aanwijzingen op 
 
Zorg er bij werkzaamheden aan de apparatuur altijd voor dat er spanningsloos en druk vrij 
gewerkt kan worden. 

 
 

! 
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1.9. Aanbevelingen 

De installatie van de apparatuur moet door een erkend installateur worden uitgevoerd 
volgens de montagevoorschriften in dit document. 
 
De apparatuur dient met uitdrukkelijke voorkeur op kamertemperatuur geïnstalleerd te 
worden. 

 
▪ Controleer de hele installatie na werkzaamheden op lekkages. 
▪ Afdekonderdelen en covers mogen alleen voor installatiewerkzaamheden worden 

verwijderd. Plaats na de installatiewerkzaamheden alle onderdelen terug. 
▪ Keurings-, of serienummer of andere indicatiestickers mogen nooit verwijderd of 

afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de apparatuur 
leesbaar zijn. Neem bij beschadigde of onleesbare indicatiestickers onmiddellijk 
contact op met de leverancier.  

▪ Alle leidingen na de apparatuur dienen minimaal wekelijks door te stromen. 
▪ Bij het gebruik van de filters in hard water dient een waterontharder voor het filter 

gemonteerd te worden. Als algemene richtlijn dient bij hardheden boven de ca. 10° DH 
een ontharder voor het filter geplaatst te worden. Aanwijzingen omtrent ontharden 
van water zijn te vinden in WB4.6 

▪ Bij het gebruik van een drukverhogingsinstallatie dient deze in de aanvoer naar de 
ultrafiltratie apparatuur geplaatst te worden. 

 
Wijzigingen in de apparatuur mogen alleen uitgevoerd worden na uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van PB International BV. 
 
▪ Voor het gebruik van de apparatuur zijn richtlijnen en regelgeving in het 

drinkwaterbesluit van toepassing. 
 

2. Voorbereidingen 

Alvorens de apparatuur in gebruik genomen kan worden dient de nageschakelde installatie 
als volgt te worden voorbereid: 
 
▪ De nageschakelde installatie dient na montage van de apparatuur te worden gereinigd. 

Hiervoor dient vooraf aan de montage van de apparatuur aan de 
toepassingsvoorwaarden zijn voldaan. 

▪ Er dient een open afvoer gemaakt te kunnen worden volgens WB3.8 
▪ Er dient een wandcontactdoos met randaarde binnen 2 meter van de te plaatsen 

apparatuur aanwezig te zijn. 
▪ De aanleg van een bypass is niet gewenst. Indien er wel een bypass met weloverwogen 

redenen wordt aangelegd, dient hier vooraf aan de montage rekening mee gehouden 
te worden. 

 
De bypass dient gesloten en verzegeld te zijn, bij voorkeur middels een ‘block-and-bleed’ 
principe, en mag onder geen beding zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PB 
International worden geopend. (zie afbeelding) 
 
 
 
 

 Gesloten verzegeld 
(Block) 

Gesloten verzegeld 
(Block) 

 
Aftapmogelijkheid 

(Bleed) 

! 

! 

WB 

! 

UF poortwachter 



- 5 - 
 

3. Toepassingsvoorwaarden 

▪ Er dient overeenkomstig artikel 37 van het Drinkwaterbesluit (Staatsblad 293, mei 
2011) een risicoanalyse te zijn uitgevoerd voor de nageschakelde installatie volgens de 
systematiek zoals beschreven in de Regels met betrekking tot preventie van Legionella. 

▪ Er dient overeenkomstig artikel 38 van het Drinkwaterbesluit (Staatsblad 293, mei 
2011) een beheersplan te zijn opgesteld dat toegesneden is op de toegepaste fysische 
techniek. Op basis van artikel 40 van het genoemde drinkwaterbesluit dient het 
logboek bijgehouden te worden, waarin de uitvoering van de beheersmaatregelen 
wordt genoteerd. 

 
Opmerking: Installateurs met een KOMO-Instal certificaat op basis van BRL 6010 en 
adviseurs met een door Kiwa afgegeven certificaat op basis van BRL 6010 worden geacht 
hiervoor gekwalificeerd te zijn binnen het kader van de beoordelingsrichtlijn BRL 
K14010/01. 
 
▪ De apparatuur dient te worden toegepast op de voedende hoofdleiding van een 

installatie of op een voedende leiding van een deel van de installatie (poortwachter 
concept). 

▪ Het toevoerwater dient van drinkwaterkwaliteit te zijn.  
▪ In de aanvoer naar het product dient een KIWA gecertificeerde EA beveiliging geplaats 

te worden. Hierbij is WB3.8 van toepassing. 
▪ Voor de nageschakelde installatie is de aanleg volgens WB3.1 van toepassing. 
▪ Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden 

van de drinkwaterbedrijven in Nederland moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan 
NEN 1006 "Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI-2002)”.  

▪ Na montage van de apparatuur is een volledige reiniging en desinfectie van de 
apparatuur en de gehele nageschakelde installatie verplicht om een hygiënische 
nulsituatie te creëren. Hiervoor gelden de richtlijnen in WB2.4. Voeg een kopie van de 
bemonsteringsuitslagen bij het beheersconcept toe. 

▪ Het aansluiting van de reinigingsinstallatie op de drinkwaterinstallatie dient volgens 
WB3.8 te geschieden. 

▪ Dode stukken dienen voor de nulreiniging te zijn verwijderd, bij voorkeur "glad" 
weggewerkt (niet afgedopt). Wijzigingen in het leidingnet dienen in het logboek 
geregistreerd te worden. 

▪ Toegepaste desinfectiemiddelen moeten zijn voorzien van een PT4 of PT5 (artikel 95) 
toelating van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTGB) en geschikt zijn voor 
toepassing in drink- en warmtapwaterinstallaties. 

▪ Toegepaste reinigingsmiddelen dienen voorzien te zijn van Kiwa Watermark. 
 

Opmerking: Neem contact op met de leverancier indien er vragen zijn over de toepassing 
van specifieke middelen. 
 
▪ De halfjaarlijkse periodieke bemonstering op Legionella overeenkomstig artikel 43 van 

het Drinkwaterbesluit (Staatsblad 293, mei 2011) blijft onverminderd van kracht. Voeg 
een kopie van de bemonsteringsuitslagen bij het beheersconcept toe. 

▪ Bij overschrijding van de norm (>100KvE/L) moet de eigenaar maatregelen nemen in 
de vorm van het tijdelijk uitvoeren van het thermisch beheer. 

▪ Het beheer van de poortwachter dient stipt te worden uitgevoerd en genoteerd in het 
logboek. 

WB 

! 

! 
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▪ Warmwater, gemeten op het einde van de retourleiding (en eventuele deelringen 
gemeten op het verste punt) dient aantoonbaar 50 graden Celsius (of hoger) te zijn. Bij 
eventuele normoverschrijding dient deze temperatuur tijdelijk te worden verhoogd 
naar 60 graden Celsius totdat er sprake is van beheerste risico's. 

 

4. Wijzigingen in de beheersmaatregel. 

Door de toepassing van fysisch beheer voor legionellapreventie, mogen onder bepaalde 
voorwaarden de retourtemperatuur en de spoelfrequentie worden verlaagd. Deze 
veranderingen zijn opgenomen in de ‘Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu van 27 juni 2011, nr. BJZ2011046957, houdende nadere regels met betrekking tot 
enige onderwerpen inzake legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater (Regeling 
legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater)’, geldend vanaf 01-01-2018. 
 
In bijlage 2 van deze regeling, in paragraaf 5.1.6, wordt voor fysische beheerstechnieken 
bepaald onder welke voorwaarden het wekelijks spoelen waartoe voorschrift 5.1.5 in 
beginsel verplicht, achterwege kan blijven. 
 
In onderdeel a is als voorwaarde opgenomen dat de gehele leidingwaterinstallatie die is 
aangesloten op het beheersysteem moet worden gereinigd en gedesinfecteerd voordat het 
beheersysteem in gebruik wordt genomen. Het is essentieel om bij toepassing van een 
fysische techniek te starten met een schone installatie, omdat een fysische beheerstechniek 
alleen een werking heeft voor het water dat de techniek passeert en geen bacteriedodende 
werking heeft in de leidinggedeelten die daarachter liggen. 
 
Teneinde de beheerstechniek uit de installatie te nemen voor vervanging of onderhoud, is 
soms voorzien in een zogeheten overbruggingsleiding (ofwel ‘by-pass’) met een 
aftapmogelijkheid. Die combinatie wordt ook wel aangeduid als ‘block and bleed’. 
Overeenkomstig onderdeel b moet die leiding zijn afgesloten en verzegeld, zodat 
gewaarborgd is dat al het water dat de drinkwaterinstallatie ingaat wordt behandeld. 
 
In onderdeel c is bepaald dat het warme tapwater op alle tappunten een temperatuur van 
minimaal 60°C moet bereiken. Dit is de reguliere minimumtemperatuur op grond van het 
Bouwbesluit 2012. Eventueel kan het bevoegd gezag in de zin van dat besluit op grond van 
artikel 1.3 van dat besluit (gelijkwaardigheidsverklaring) een lagere minimumtemperatuur 
vaststellen. 
 
Periodiek moet het water worden bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van 
legionellabacteriën. De in artikel 36 van het Drinkwaterbesluit genoemde maximaal 
toelaatbare hoeveelheid legionellabacteriën (100 kolonievormende eenheden per liter) mag 
niet worden overschreden. In onderdeel d is dit als expliciete voorwaarde voor afwijking 
opgenomen waarbij de meting moet plaatsvinden bij de tappunten waar de 
spoelfrequentie het laagst is. Als niet of niet meer wordt voldaan aan deze voorwaarde (of 
overige voorwaarden) van voorschrift 5.1.6 voor afwijking van voorschrift 5.1.5, vervalt de 
afwijkingsmogelijkheid en moet voorschrift 5.1.5 in acht worden genomen, totdat 
vastgesteld is dat de overschrijding zich niet meer voordoet. 
 
Op grond van onderdeel e van voorschrift 5.1.6 geldt het voorgaande eveneens als het 
fysisch beheer onderbroken is, hoe kort dan ook. De eigenaar moet ervan uitgaan dat de 
nageschakelde installatie dan in principe besmet kan zijn. Het herstellen van de hygiënische 
nulsituatie is dan een noodzakelijke stap om het fysisch beheer weer operationeel te 
krijgen. Bij ultrafiltratie of microfiltratie: als er sprake is van een membraanbreuk zonder 
dat er ter plaatse een tweede poortwachter (zoals UV-licht) operationeel is. 
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Bij overschrijding van de in artikel 36 van het Drinkwaterbesluit genoemde waarde voor 
legionellabacteriën wordt de temperatuur verhoogd boven 60°C en is voorschrift 5.1.5 van 
toepassing totdat is aangetoond dat voornoemde waarde niet meer wordt overschreden. 
 
In voorkomende gevallen is artikel 44a van het Drinkwaterbesluit ook hier van toepassing, 
waarin een overgangsbepaling voor gecertificeerde beheerstechnieken is opgenomen. 
 
Voorschrift 5.1.6 kent geen minimum spoelfrequentie. Het is dus mogelijk dat het water 
gedurende lange tijd in (bepaalde delen van) het leidingnet stilstaat. Daarom bepaalt 
onderdeel f dat vóórdat tappunten, die langer dan een week niet zijn gebruikt, in de 
nageschakelde installatie worden gebruikt, deze moeten worden doorgespoeld zodat het te 
consumeren water vers is. Dit heeft geen direct verband met legionellabeheer maar richt 
zich op de algemene waterkwaliteit. 
 
Op grond van onderdeel g houdt de eigenaar in het (digitale) logboek, bedoeld in artikel 40 
van het Drinkwaterbesluit, aantekening van de maatregelen en controles op grond van dit 
voorschrift. 
 

5. Technische beschrijving 

5.1. Algemene beschrijving 

Het apparaat draagt de productnaam ‘Centrale Ultrafiltratie Installatie’, of ‘AquaproteQ’. 
Dit zijn beide poortwachter systemen op basis van ultrafiltratie, bedoeld om de 
nageschakelde drinkwaterinstallatie legionellaveilig te houden. De verschillen tussen de 
systemen bevinden zich in de capaciteit van het filtratievermogen. De constructie van de 
producten zijn op dezelfde basis berust.  
 
Het product ontworpen voor de toepassing in de voedende hoofdleiding van de gehele 
installatie (poortwachterconcept), of een deel hiervan, met een standaard 
verbruikscapaciteit van 1,5m³/h tot 20m³/h. Het doel van de apparatuur is om het 
nageschakelde drinkwaternet van bacterievrij aanvoerwater te voorzien. 
 
Het beoogde gebruik omhelst het aansluiten van het product zoals in deze handleiding 
beschreven is, waarna verder contact met het product niet van belang is. Het product 
dient alleen gebruikt te worden als alle in 7.1 beschreven onderdelen aanwezig en 
gemonteerd zijn, en als de maximale aanvoerdruk lager is dan 6 bar, met een maximum 
watertemperatuur van 40°C. 
 

5.2. Productfuncties 

Ultrafiltratie 
Ultrafiltratie is een technologie die wordt gebruikt om kleine onopgeloste deeltjes zoals 
bacteriën uit water te filteren. Ultrafiltratie is een membraan gebaseerde techniek. De 
binnenzijde van het membraan werkt als een zeer fijne zeef, met een poriegrootte van 
0,015 tot 0,03 µm. Het water moet met een druk van minimaal 1 bar door deze poriën 
heen gedrukt worden. De reductie van legionellabacteriën door deze techniek is 99,9999% 
(Log 6). 
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Forwardflush 
De Centrale ultrafiltratie installatie is uitgevoerd met een automatische forwardflush 
functie. In dit stadium worden alle afgevangen bacteriën die in de membranen 
achterblijven naar het riool gespoeld. 
  

Backflush 
Naast de forwardflush, is het systeem ook uitgerust met een automatische backflush. 
Hierbij worden de membranen van het linker filter, met het permeaatwater van het 
rechter filter tegenstrooms gespoeld. Hierdoor worden alle kleinste deeltjes die zich in de 
membraanporiën hebben gevestigd hieruit los gespoeld, en afgevoerd naar het riool. 
 

 
 

Integriteittest  
De apparatuur is uitgevoerd met een unieke automatische integriteittest voor de 
filtermodules. Het woord ‘integriteit’ is in deze een andere benaming voor de waarborging 
van de juiste werking en dichtheid van de membranen. De integriteit van de membranen 
kan worden gecontroleerd door middel van luchtdruk. Hiervoor is de ‘Air Pressure Test’ 
ontwikkeld, waarbij er gebruik word gemaakt van het feit dat de membranen wel water 
doorlaten, maar geen lucht. Iedere 24 uur worden alle filtermodules per stuk automatisch 
door middel van luchtdruk gecontroleerd op mogelijke membraanbreuk. Hiermee wordt 
de correcte werking van de filtermodules gegarandeerd. Als er membraanbreuk optreedt 
wordt het defecte filter automatisch buiten werking gesteld. De storingsmelding wordt dan 
actief.  
 

Storingsmelding 
Indien er een storing optreedt omdat de integriteit van een filtermodule niet kan worden 
gegarandeerd, zal een pulserend auditief signaal te horen zijn van 85dB. Tevens knippert 
de rode lamp op de apparatuur. Het auditieve signaal kan door middel van de schakelaar 
(zie hoofdstuk 10) worden uitgeschakeld. 
 
Het errorsignaal kan worden doorverbonden naar een externe 24V DC storingsmelder.  
Ook kan de storing optioneel door middel van een digitaal signaal worden aangeboden aan 
een GBS. 
 

Filtratie Backflush Forward flush 



- 9 - 
 

5.3. Verklaring van de display 

Op de display wordt de informatie over het apparaat en de leverancier verschaft. 
 

 
 
De status van het apparaat wordt in het statusonderdeel van bovenstaande display 
aangegeven door middel van de volgende symbolen: 

  

 

In bedrijf. 
Tijdsindicator telt af 
tot volgende actie. 

 

Het aangegeven 
filter wordt forward 
geflushed. 

 

Het aangegeven 
filter wordt op 
integriteit getest. 

 

Pre-test wordt 
uitgevoerd 

 

Het aangegeven 
filter wordt 
backward geflushed. 

 

Geeft een storing 
van de installatie 
aan. Zie hoofdstuk 
10. 

 

Status 

Contact In bedrijf tijd 

Uitgaande druk 

Inkomende druk 

Menu 
Klok 
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5.4. Voornaamste componenten 

 

AquaproteQ 

 
 
UFKS 

 

1. Keerklep luchttoevoer 
2. Aanvoer handafsluiter 
3. Elektrische kogelkraan aanvoer 
4. Besturingskast 
5. Integriteitmodule 
6. Touchscreen 
7. Bevestigingsbeugel besturing 
8. Magneetventiel Permeaat 
9. Druksensor aanvoer 
10. Keerklep permaat 
11. Hoofdafsluiter aanvoerwater 
12. Hoofdafsluiter permeaatwater 
13. Centrale permeaat afsluiter 
14. Spoelventiel 
15. Druksensor permeaat 
16. Aansluiting spui (1) 
17. Aansluiting spui (2) 
18. Permeaat connector 
19. Aanvoer connector 

1. Druksensor aanvoer 
2. Elektrische kogelkraan aanvoer 
3. Aanvoer manometer 
4. Keerklep luchttoevoer 
5. Aanvoer handafsluiter 
6. UFKM Filtermodule 
7. Spoelventiel 
8. Magneetventiel Permeaat 
9. Druksensor permeaat 
10. Keerklep permeaat 
11. Permeaat manometer 
12. Centrale permeaat afsluiter 
13. Netstroomkabel 
14. Werkschakelaar 
15. Touchscreen 
16. Besturingskast met 
geïntegreerde integriteitmodule 
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5.5. Werkingsprincipe 

Het werkingsprincipe van het product is ultrafiltratie, waarbij het bovenstroomse water 
(aanvoer) door een fysische barrière van het benedenstroomse water (nageschakelde 
installatie) wordt gescheiden. Alle delen in water kleiner dan 0,03µm blijven in het filter 
achter. Het bacterieveilige water (permeaat) wordt aangeboden aan het 
drinkwatersysteem. De afgevangen deeltjes worden automatisch naar de afvoer 
weggespoeld. 
 
De poortwachter systemen van PB International zijn modulair opgebouwd en werken allen 
op dezelfde wijze. Het product is tevens zo ontworpen dat er bij stroomuitval geen 
nadelige gevolgen voor het gebruik van de nageschakelde drinkwaterinstallatie kunnen 
ontstaan. 
 

5.6. Technische gegevens 

 AquaproteQ UFKS 
Aansluitingen A B C 2-160-750 2-160-1000 3-160-750 4-160-750 4-160-1000 

Aanvoer 1 ¼” BSP Bu 1 ½” BSP Bu 2” BSP Bu 

Permeaat 1 ¼” BSP Bu 1 ½” BSP Bu 2” BSP Bu 

Spui (1) ½” BSP Bu 

Spui (2) ½” BSP Bu 

 

Capaciteit (m³/h) 3 4,5 6 8 10 12 16 20 

Drukverlies (bar) 0,8 

 

Voedingsspanning 230V AC 

Uitvoerspanning 24V DC 

Vermogen nominaal 5W 

Vermogen max. 41W 50W 58W 

 

Poriegrootte Nominaal 0,02 micron 

Max temperatuur 40°C 

Materiaal PVC-U 

 

Aanvoerdruk min 2 bar 

Medium Drinkwater 
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6. Algemene informatie  

De ontbrekende informatie dient door de beheerder van de drinkwaterinstallatie 
ingevuld te worden. 

6.1. Locatiegegevens 

Naam 
Adres 
Plaats 
 

6.2. Opsteller van het beheersplan 

Naam 
Adres 
Plaats 
 

6.3. Gegevens controle-installaties 

Waterleidingbedrijf 
Naam 
Adres 
Plaats 
 

IL&T Inspectie 
Naam 
Adres 
Plaats 
 

GGD lokaal 
Naam 
Adres 
Plaats 
 

6.4. Gegevens installateur leidingwaterinstallatie 

Naam 
Adres 
Plaats 
 

6.5. Beheerder drinkwaterinstallatie 

Naam 
Adres 
Plaats 
 

6.6. Geaccrediteerd laboratorium voor monstername 

Naam 
Adres 
Plaats 
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6.7. Relevante documenten 

Relevante documenten die betrekking hebben tot de drinkwaterinstallatie dienen ten alle 
tijden ter inzage beschikbaar gesteld te kunnen worden. De documenten die betrekking 
hebben op de drinkwaterinstallatie zijn: 

 
▪ Actuele risicoanalyse van de leidingwaterinstallatie. 

▪ Actuele tekeningen van het actuele leidingnet 
(Opgesteld door BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau) 
 

▪ Beheersplan thermisch beheer 
(Opgesteld door BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau) 
 

▪ Actueel beheersplan voor alternatieve techniek, opgesteld door BRL 6010 
gecertificeerd adviesbureau, met de volgende informatie: 
▪  Wijzigingen t.o.v. voormalige beheersplan, zoals vermeld in dit beheersconcept: 
▪ Het aansluiten op de leidingwaterinstallatie overeenkomstig paragraaf 7.4. 
▪ Beschrijving van de toegepaste alternatieve methode: poortwachter-concept, 

overeenkomstig hoofdstuk 5. 
▪ De verantwoordelijke voor het gebruik, beheer en onderhoud. Zie hoofdstuk 6. 
▪ De verantwoordelijke functionarissen die actie ondernemen bij storing van de 

alternatieve methode, overeenkomstig paragraaf 10.2 
▪ Hoe moet worden gehandeld bij uitval, zoals beschreven in paragraaf 10.3. 
▪ De verantwoordelijke functionarissen die actie ondernemen bij normoverschrijding 

van legionella in de leidingwaterinstallatie en welke acties er worden ondernomen 
bij besmetting van een persoon. 

▪ Beschrijving van de automatische controle van de apparatuur om vast te stellen of 
de alternatieve methode naar behoren werkt. Zie paragraaf 5.2, integriteittest. 

▪ De noodzaak van het nemen van watermonsters bijvoorbeeld na uitval of storing 
van de alternatieve techniek. Zie paragraaf 10.2. 

 
▪ Actueel logboek met blanco invulbladen gerubriceerd op apparatuur, werkzaamheden, 

en frequentie. (Opgesteld door BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau) 
 

▪ Periodieke monsteruitslagen 
 

De eigenaar van de leidingwaterinstallatie is verantwoordelijk voor de implementatie van 
een beheersplan en de afstemming tussen het beheersconcept van de alternatieve 
methode en het beheersplan van de leidingwaterinstallatie. 

 

! 
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7. Installatievoorschrift 

De installatiewerkzaamheden dienen door een erkend installateur te worden uitgevoerd 
volgens de plaatselijke en nationale geldende regelgeving. 
 

7.1. Leveringsomvang 

De levering omvat: 
 

UFKS serie 
▪ Ultrafiltratie installatie op metalen frame, inclusief; 

▪ Besturingskast met netstekker, 
▪ Beheersconcept met Installatievoorschrift, 
▪ Testrapport poortwachter systeem, 
▪ Testrapport filtermodules. 

 

AquaproteQ 
▪ Ultrafiltratie installatie op kunststof plaat, inclusief; 

▪ Afdekkap, 
▪ Netstekker, 
▪ Beheersconcept met Installatievoorschrift, 
▪ Testrapport poortwachter systeem, 
▪ Testrapport filtermodules. 

 

7.2. Richtlijnen 

Bij het installeren van de apparatuur dient rekening gehouden te worden met de volgende 
richtlijnen: 
▪ Indien er gevaar voor waterslag vanuit het leidingnet bestaat, zie WB2.1F, dient een 

waterslagdemper in de leidingen geplaatst te worden ter bescherming van de 
filtermembranen. 

▪ Geluidshinder door toedoen van de filterinstallatie dient te worden vermeden. Hierbij 
is WB 1.4E van toepassing. 

▪ De installatie dient te worden beschermd tegen bevriezen en mechanische 
beschadigingen. Hiertoe is WB2.5 van toepassing. 
 

▪ Laat het product, of delen hiervan, nooit vallen. Hierdoor kunnen deze onherstelbaar 
beschadigen. 

▪ Gebruik het product niet indien het beschadigd is. Neem altijd contact op met uw 
leverancier. Probeer nooit zelf het product te repareren. 

 
▪ Het filter is ontworpen met het doel om legionellabacteriën uit het leidingwater te 

verwijderen en mag alleen met dit doel gebruikt worden. 
▪ Laat het filter regelmatig grondig reinigen. Neem hiervoor contact op met uw 

leverancier. 
▪ Vermijd het uitdrogen van de membranen: als de membranen voor een langere 

periode worden opgeslagen zullen de vezels uitdrogen wat in permanente schade kan 
resulteren. 

▪ Vermijd directe blootstelling aan zonlicht en UV-straling. 
 

! 

! 
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▪ Bescherm tegen schurend materiaal. Het schurende materiaal in water kan 
permanente membraanschade veroorzaken. Plaats een voorfilter met poriegrootte 60 
– 100 micron indien er zichtbare vervuiling is geconstateerd. 

▪ Vermijd abrupte variatie in omgevingstemperatuur en stromend water: een 
thermische schok moet worden vermeden. 

▪ Bescherm tegen organische oplosmiddelen en geconcentreerde zuren: vermijd 
membraancontact met polaire organische oplosmiddelen, gechloreerde 
oplosmiddelen of geconcentreerd zuur. 

▪ Vermijd op siliconen gebaseerde smeermiddelen, chemische producten en olie-achtige 
vloeistoffen: de silicone materialen kunnen permanente stagnatie van de fijne poriën 
van het membraanelement veroorzaken.   

▪ Vervoer het product zorgvuldig: De membraanelementen kunnen mechanisch worden 
beschadigd als deze vallen of met harde voorwerpen in botsing komen. 

▪ Weinig gebruikte tappunten, en dus weinig doorstromende leidingen, dienen beveiligd 
te worden door plaatsing van een afsluiter/inlaatcombinatie met  controleerbare 
keerklep aan het begin van deze leiding, direct bij een goed doorstromende leiding. 

▪ Er dient voor het apparaat een EA beveiliging geplaatst te worden. Zie voor de 
toepassing en installatievoorwaarden WB3.8 

 

7.3. Plaatsing 

▪ De apparatuur dient zodanig geïnstalleerd te worden dat in de nageschakelde 
installatie al het gebruikswater wordt behandeld. 

▪ De installatie kan direct na de watermeter of drukverhogingsinstallatie aan het begin 
van het leidingnet in de waterleiding geplaatst worden. 

▪ De installatie dient in een droge en vorstvrije ruimte geplaatst te worden 
▪ Bij het plaatsen van de apparatuur dient rekening gehouden te worden met minimaal 

75 cm vrije ruimte rondom de apparatuur. 
▪ De apparatuur dient stevig gemonteerd te worden, bij voorkeur aan een muur. Volg de 

montagevoorschriften verderop in dit document. 
 
De apparatuur dient bij voorkeur horizontaal gemonteerd te worden. Het systeem kan 
horizontaal op de grond worden geplaatst, of hangend aan de wand. 
 
 Zorg in alle gevallen altijd voor een degelijke wandmontage. 
 

 
 
Opmerking: Bij montage aan de wand dient gecontroleerd te worden of de wand (en vloer) 
het gewicht van de apparatuur kunnen dragen. 
 

WB 
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7.4. Aansluitingen 

▪ Maak bij het aansluiten van de apparatuur gebruik van FTPE afdichtingstape of FTPE 
afdichtingsdraad. 

▪ Het gebruik van ‘Hennep’ afdichtingsmateriaal is niet toegestaan in verband met 
bacteriologische groei en verontreiniging. 

▪ De aansluiteinden van de apparatuur zijn uitgevoerd met 3-delige koppelingen met 
BSP buitendraad. Gebruik passende binnendraadkoppelingen met BSP draad voor de 
verbinding. 

▪ Houd de 6-kant of 8-kant van de aansluiteinden altijd vast met passend gereedschap. 
▪ Draai de delen die vastgedraaid moeten worden aan totdat deze volledig vast zitten. 

Draai deze nooit verder door om schade te voorkomen. 
▪ Alle leidingen van de Centrale ultrafiltratie installatie dienen spanningsvrij op het 

bestaande leidingnet aangesloten te worden. 
▪ Controleer altijd of de nageschakelde installatie is aangesloten op de uittredende 

permeaatzijde van de apparatuur. 
▪ Controleer altijd of de drinkwatertoevoer is aangesloten op de aanvoerzijde van de 

apparatuur. 
 

Aansluiten van de afvoer 
▪ Sluit de spoelleidingen individueel met een open verbinding aan op de rioolafvoer; 

gebruik hierbij een atmosferische onderbreking volgens de aanwijzingen en richtlijnen 
in WB3.8. 

 
Beide afvoerleidingen (Spui [3] en Spui [4]) dienen in aparte afvoerbuizen/overstortbuizen 
geloosd te worden. Beide afvoerleidingen mogen in géén geval met elkaar in contact 
gebracht te worden. 

 
 
In de afvoerleiding  van een (gevaarlijk) toestel moet een zichtbare vrije uitloop zijn 
aangebracht volgens de afbeelding en tabel op de volgende pagina. 
 
De volgende eisen zijn gesteld aan de afvoer: 
▪ b > G en tevens b > 20 mm 
▪ e > 4 mm 
▪ G > E (Capaciteit uit E moet in G passen zonder niveau 2 te bereiken) 
▪ S1 + S2 +... < 1/3 * b * (2 * π * G) 

WB 
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1 Uitlaat afvoer 

2 Overloopniveau 

E Uitlaat afvoer 

G Afvoer 

S1, S2, 
etc. 

Oppervlakte 
luchtinlaat 

b 
Afstand tussen 
uitlaatafvoer en 
overloopniveau 

e 
Kleinste afmeting voor 
berekening luchtinlaat 

 

7.5. Montage 

Aansluiten UFKS 
▪ Monteer het filtersysteem met ten minste 2 personen aan de wand. 

 
▪ Sluit de koud drinkwater toevoer voor het filter [1] aan op de aangegeven koppeling. 
▪ Sluit vervolgens de nageschakelde drinkwaterinstallatie aan op de permeaat [2]. 

  
▪ Sluit de spuileidingen [3] en [4] door middel van de ½” BSP koppelingen gescheiden 

aan op de afvoer naar het riool, zoals aangegeven in de afbeelding op pagina 16. 
Gebruik hiervoor een open verbinding volgens WB3.8. 

 
Zorg er voor dat de twee spoelstromen gescheiden blijven van elkaar. 

WB 
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Aansluiten AquaproteQ 
▪ Neem de afdekkap weg.  
▪ Bevestig de RVS steun met 2 M10 draadbouten stevig aan de wand. 

 
 

▪ Steun de AquaproteQ af op de RVS beugel. 
▪ Bevestig de AquaproteQ met 6 bouten M8 stevig aan de wand. Gebruik hiervoor de 

gaten die zijn aangegeven op de afbeelding hieronder. 

 
 

▪ Sluit de koudwater drinkwater toevoer voor het filter aan op de in afbeelding [1] 
aangegeven koppeling.  

▪ Sluit vervolgens de nageschakelde drinkwaterinstallatie aan op de in afbeelding [2] 
aangegeven koppeling. 

 
▪ Sluit de spuileidingen [3] en [4] door middel van de ½” BSP koppelingen gescheiden 

aan op de afvoer naar het riool, zoals aangegeven in de afbeeldingen op pagina 16. 
Gebruik hiervoor een open verbinding volgens WB3.8. 

 
Zorg er voor dat de twee spoelstromen gescheiden blijven van elkaar. 
 

WB 
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7.6. Aansluiten op een GBS 

Wanneer het storingssignaal doorgegeven moet worden aan een GBS (Gebouw beheer 
systeem) dan kan dit op de volgende wijzen: 
 
-  Modbus RTU via RS485. Neem contact op met uw leverancier voor de tabellen. 
-  Storingsmelding via potentiaal vrij contact. Neem hiervoor contact op met uw 

leverancier. 

7.7. Aansluiten extra alarmsignaal 

Wanneer de apparatuur zo is geplaats dat de storingsmelding op de apparatuur niet te zien 
is, en zodanig dat ook het auditieve signaal niet te horen is, dient een extra signaalgever 
aangesloten te worden. 
 

 
 
De extra signaalgever dient zo te worden geplaatst dat het storingsalarm door de gebruiker 
van de drinkwaterinstallatie waar te nemen is. Zie het bovenstaande voorbeeld. Neem 
contact op met uw leverancier. 
 

7.8. Elektrische aansluitingen 

De apparatuur is niet fasegevoelig en geheel voorbedraad. Alle externe aansluitingen 
kunnen op klemmenstrook in de schakelkast worden aangesloten. In onderstaande tabel 
zijn de belangrijkste eigenschappen van de elektrische delen opgesomd. 
 

Voedingsspanning 230V AC 

Zekeringswaarde 2A 

Uitgangsspanning 24V DC 

Nominaal vermogen 5W 

Maximaal vermogen 51W / 2,5A 

Netverzorging Wandcontactdoor met randaarde 

Aarding Randaarde wandcontactdoos 

 
De apparatuur is voorzien van stekker met randaarde (snoerlengte 2 m) en geschikt voor 
een 230VAC/50Hz voeding met fase/nul/aarde systeem. 

! 
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8. In werking stellen van de apparatuur 

Na de montage van de apparatuur is het van belang de volgende stappen uit te voeren: 
 

8.1. Controlepunten 

▪ Controleer of het voltage aangegeven op het apparaat overeenkomt met de 
plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. 

▪ Controleer of de aansluitingen goed verbonden zijn.  
▪ Controleer of het aanvoerwater van drinkwaterkwaliteit is. 
▪ Controleer de aanvoerdruk deze dient minimaal 2 bar en maximaal 6 bar te zijn. 
▪ Controleer de bedrading van de apparatuur. Alle spoelventielen dienen goed 

aangesloten te zijn. 
 

8.2. Procedure ingebruikname 

▪ Open de hoofdafsluiter van de drinkwaterinstallatie. 
▪ Draai langzaam alle handafsluiters open van stand [1] naar stand [2].  
 

  
 

   
[1] [2] [3] 

 
▪ Laat de filters in stand [2] langzaam  vollopen met water.  
▪ Draai de handafsluiters pas naar stand [3] als de filters volledig zijn gevuld. 

 

  
 

▪ Controleer of de spoelleidingen en de afvoer correct zijn geïnstalleerd. 
▪ Controleer de apparatuur visueel  op lekkages en of er geen water stroomt. 
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Hang in het geval van de AquaproteQ vervolgens de kunststof behuizing over de 
filterinstallatie. Gebruik hiervoor de sleuven aan de bovenzijde van de kap en schuif deze 
over de aanwezige beugels op het apparaat. 
 

▪ Steek de stekker in de geaarde wandcontactdoos. Wacht tot het apparaat is opgestart en 
druk vervolgens op START. 
 

 
 
Let op! Het apparaat start direct met het spoelen en ontluchten van alle filters 
 
De PB-Filterelementen bevatten Glycerine en Sodiumsulfiet voor conservering.  
Voor de eerste ingebruikname dient het apparaat daarom gedurende minimaal 10 
minuten doorgespoeld te worden om deze stoffen uit het filter te verwijderen! 
 
Zet het dichtstbijzijnde tappunt van de nageschakelde installatie open om het systeem 
gedurende minimaal 10 minuten door te spoelen.  
 
Laat een volledige reiniging en desinfectie van de apparatuur en de gehele nageschakelde 
installatie uitvoeren om een hygiënische nulsituatie te creëren. Hiervoor gelden de 
richtlijnen in WB2.4 
 
▪ Het aansluiting van de reinigingsinstallatie op de drinkwaterinstallatie dient volgens 

WB3.8 te geschieden. 
▪ Toegepaste desinfectiemiddelen moeten zijn voorzien van een toelating van het 

College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTGB) en geschikt zijn voor toepassing in 
drink- en warmtapwaterinstallaties. 

 
Het uitspoelen van de chemicaliën uit de drinkwaterinstallatie dient te gebeuren met 
behandeld water volgens WB2.4. 
▪ De door de leverancier van de desinfectans aanbevolen/gespecificeerde naspoeltijd zal 

worden aangehouden. In ieder geval totdat de desinfectans niet meer aantoonbaar 
aanwezig is. 

▪ Tenminste 24 tot 48 uur nadat de desinfectie en het uitspoelen heeft plaatsgevonden 
moet door een daartoe geaccrediteerd laboratorium een watermonster worden 
genomen voor bacteriologisch onderzoek. 

 

 
Het aangepaste beheersplan en de gevolgen van plaatsing van de techniek  

treden vanaf dit moment in werking.  
 

 

! 

WB 

! 



- 22 - 
 

9. Instellingen 

9.1. Fabrieksinstellingen 

De besturing van de apparatuur is ingesteld op een gemiddelde waterkwaliteit. Met deze 
instellingen zal in principe ieder apparaat op iedere locatie goed blijven functioneren. 

 

Spoeltijd forwardflush 10 seconden 
Spoeltijd backflush 15 seconden 
Integriteittest 60 seconden 
Spoelfrequentie 4 uur 
Integriteitsfrequentie 24 uur 
 

9.2. Instellingen wijzigen 

Wanneer de apparatuur door een bovengemiddelde vervuiling van het aanvoerwater te 
snel verstopt raakt kunnen de instellingen in overleg met de leverancier worden 
geoptimaliseerd. Ook de productopties worden vanuit het PB-besturingselement 
aangestuurd. In het besturingselement zijn alle instelling te wijzigen. 
 

Productbediening  
De wijzigingen zijn uit te voeren met behulp van de touchscreen. Druk op de Menu toets  

 om het hoofdmenu te openen. Gebruik de terug-toets  om terug te gaan. Door 

middel van de toetsen volgende  en vorige  kan tussen schermen in de submenu’s 
worden gewisseld. 
 
Het hoofdmenu is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Voer deze in om 
volledige toegang tot de instellingen te krijgen. 
 

  
 

Menustructuur 
In het onderstaande overzicht is de menu-indeling te vinden. 
 

Manuele integriteittest 
cyclus starten 

Display instellingen 
wijzigen 

Alarmhistorie 
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Instellingen Instellen van alle parameters en tijden. Toegang tot reset menu. 

   

[SET TIMES] 

 

Instellen van datum en tijd. 
Instellen van spoeltijden of 

interval, en tijd voor 
integriteittest. Aan en uitzetten 

van spoelingen en integriteittest. 

 

  

[RESET] 

 

Reset alle foutmeldingen 
Reset bedrijfsuren teller 

Stop alle actieve processen 

Service Manueel schakelen van alle ventielen en luchtpomp 

   

[MANUAL] 

 

Handmatige deelcyclus per filter. 
 

Integriteittest 
Forward Flush 
Backward flush 

 

10. Alarmen en storingen 

10.1. Signalering 

In de onderstaande tabel staan de mogelijke storingen weergegeven met hierbij de 
mogelijke oorzaken en de bijbehorende actie.  
 
Bij alle storingen adviseren wij u met klem om alvorens er actie ondernomen wordt 
telefonisch contact op te nemen met PB International. Bel 0314 - 621 465.  
De serviceafdeling kan u bij storingen telefonisch ondersteunen. Hiermee wordt 
voorkomen dat het leidingnet onnodig vervuild wordt. Ons actuele storingsnummer wordt 
telefonisch vermeld indien PB International niet bereikbaar is. 

! 
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Signalering Mogelijke oorzaken Actie 

De display is zwart met 
een regel witte tekst. 

▪ Systeem in bedrijf maar de 
touchscreen is lang niet 
gebruikt. 

▪ Druk op de display op de huidige 
status weer te geven. 

Geen waterdruk op de 
gebruikerstappunten. 

▪ De aanvoerdruk van uw 
wateraanbieder is te laag. 

▪ De permeaatdruk is te 
laag. (minder dan 0,5 bar) 

▪ Controleer de aanvoerdruk. Neem 
contact op met uw aanbieder. 

▪ Laat een drukverhogingsinstallatie 
plaatsen. 

Minder waterdruk op 
tappunten 

▪ Capaciteit vermindering 
door vervuiling. 

▪ De permeaatdruk is te 
laag. 

▪ Laat de apparatuur reinigen om 
alle microvervuiling te verwijderen. 

▪ Het is aan te raden een druk-
verhogingsinstallatie te plaatsen. 

Zoemer gaat af. 
▪ Er is sprake van een storing 

die bij de leverancier 
gemeld dient te worden. 

▪ Zet de zoemer uit door op het 
storingssymbool te drukken. Neem 
contact op met de leverancier. 

Hydrofoor in storing 

▪ Filterinstallatie is vóór de 
hydrofoor gemonteerd 

▪ De aanvoerdruk van uw 
wateraanbieder is te laag. 

▪ Plaats de hydrofoor vóór de 
apparatuur. 

▪ Controleer de aanvoerdruk. Neem 
contact op met uw aanbieder. 

 
De weergave 12345 representeert de error code weergegeven in kolom 2 van de tabel. 

 

 

▪ ERROR 1 t/m 99 
▪ Er is membraanbreuk 

gedetecteerd. 
▪ Ga naar ‘handelen bij storing’. 

 

▪ ERROR 101 t/m 199 
▪ Er is een defect ventiel 

gedetecteerd. 

▪ Neem contact op met uw 
leverancier. 

 

▪ ERROR 201 
▪ De waterdruk is te laag. 

▪ Controleer of er sprake is van een 
waterstoring in uw regio. 

▪ Controleer het apparaat op 
lekkages. 

▪ De capaciteit van het apparaat is 
mogelijk ontoereikend. 

 

▪ ERROR 202 
▪ De waterdruk is te hoog. 

▪ Plaats een reduceer vóór de 
installatie. 

▪ Regel de hydrofoor in op maximaal 
6 bar. 

 

▪ ERROR 205 
▪ De verschildruk over het 

filter is te hoog. 

▪ De filtermodules zijn mogelijk 
vervuild. 

▪ De gevraagde afname is te groot. 
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▪ ERROR 206 
▪ De pre-test is mislukt. De 

systeem zal een hertest 
uitvoeren na 60 minuten. 

▪ Neem contact op met uw 
leverancier wanneer deze melding 
aanwezig blijft na enkele uren. 

 

▪ ERROR 211 
▪ Het spoelen is gedurende 

72x uitgesteld. 

▪ Neem contact op met uw 
leverancier. 

 

▪ ERROR 212 
▪ De integriteittest is 

gedurende 72x uitgesteld. 

▪ Neem contact op met uw 
leverancier. 

 

▪ ERROR 213 
▪ (Halfjaarlijkse) service 

aanbevolen. 

▪ Neem contact op met uw 
leverancier. 

 

10.2. Handelen bij storing 

Wanneer de rode lamp op de apparatuur brand en het auditief signaal hoorbaar is, dienen 
de volgende handelingen te worden uitgevoerd. 
 
Het systeem heeft het defecte filter afgesloten. Hierdoor kan het zijn dat u problemen 
ondervindt met de capaciteit van het water. 
 
▪ Zet het apparaat nooit zonder toestemming van de fabrikant uit. Het uitschakelen van 

de apparatuur bij storing onderbreekt mogelijk de fysische barrière. 
▪ Open nooit zonder overleg met de fabrikant of een schriftelijk gemachtigde partij de 

by-pass. Het openen van de by-pass onderbreekt de fysische barrière. 
▪ Het auditieve signaal kan worden uitgeschakeld door op het storingssymbool op de 

display te drukken. 
▪ Het systeem sluit zelf direct het defecte filter af. Er is dus geen risico voor explosieve 

verhoging van kolonievormende legionella eenheden. 
▪ Stap tijdelijk over op het voormalige thermische beheersplan. 

Noteer deze actie in het logboek. 
▪ Laat de apparatuur door de leverancier herstellen. 
 
Als de fysische bacteriologische barrière gefaald heeft, hoe kort dan ook, moet de eigenaar 
er van uitgaan dat in de nageschakelde installatie in principe normoverschrijding van 
legionella op kan treden. 
 
Laat het in het beheersplan vastgestelde aantal watermonsters nemen om de een 
mogelijke overschrijding van de norm aan te tonen: 
▪ Direct na het falen van de barrière 
▪ 1 maand na het falen van de barrière 
▪ 3 maanden na het falen van de barrière 

! 
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In het geval van overschrijding van de norm is het herstellen van de hygiënische nulsituatie 
een noodzakelijke stap om het fysisch beheer weer operationeel te krijgen. Een 
hygiënische nulsituatie is een legionellaveilig leidingnet. Dit dient geconstateerd te worden 
door het uitslagen van <100 Kve/L op het vastgestelde aantal monsterpunten.  
 

Na het herstellen van de apparatuur, en na controle van de hygiënische nulsituatie, 
treedt het beheersconcept met alternatieve techniek weer in werking. 

 

10.3. Handelen bij stroomuitval 

Uitval van netspanning heeft geen nadelige invloed op de werking van het product. Er 
komt nog steeds veilig water in het leidingnet. Echter werken zowel de spui-, als 
integriteittest functie niet meer. 
 
Het is van belang dat het spanningsprobleem zo snel mogelijk wordt opgelost om de 
integriteit en correcte werking van de filters te kunnen waarborgen.  
 
De installatie zal gelijk na het inschakelen van de spanning beginnen met spoelen er hoeft 
verder geen actie te worden ondernomen. Heeft de installatie langer dan een week zonder 
stroom gestaan, neem dan eerst contact op met uw leverancier. 
 

11.  Onderhoud en garantie 

Om de correcte werking van de apparatuur te garanderen dient minimaal jaarlijks service 
verleent te worden door een door de fabrikant erkend servicemonteur. 
Jaarlijks dienen minimaal de volgende aspecten uitgevoerd te worden: 
▪ Reiniging en desinfectie van de filtermodules 
▪ Controle op het functioneren van de alarmwerking 
▪ Controle op de werking van de apparatuur 
▪ Controle op de werking en integriteit van de filtermodules 
 

11.1. Garantie 

Op de apparatuur is een jaar fabrieksgarantie van toepassing. De garantie is van toepassing 
op de onderdelen. De garantieperiode is 1 jaar op materiaal en/of constructiefouten. De 
garantie gaat in op de dag van levering. Bij ondeskundig gebruik en/of het gebruik van niet 
originele onderdelen vervalt iedere aanspraak op garantie. In het geval van een defect zal 
de fabrikant de toedracht van het defect beoordelen. De garantie op de apparatuur is niet 
van toepassing op vervuiling en defecten van de membranen door een slechte 
aanvoerwaterkwaliteit en externe factoren. 
 

11.2. Onderhoudsovereenkomst 

De garantie op het correct functioneren van de apparatuur kan enkel worden gewaarborgd 
indien minimaal jaarlijks onderhoud verricht is. Indien een onderhoudsovereenkomst word 
afgesloten , wordt de garantietermijn automatisch verlengt gedurende de looptijd van het 
contract. 
 

! 

! 
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11.3. Onderhoudslogboek 

Houdt in de onderstaande onderhoudstabel bij welke storingen/defecten er geconstateerd 
zijn. De onderhoudsmonteur dient tevens de historie van het onderhoud bij te houden. 
 

11.3.1. Onderhoudstabel 
 

Datum Constatering / Onderhoudswerkzaamheden Actie Datum Paraaf 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


