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ZORGELOOS GENIETEN  
VAN ZUIVER LEIDINGWATER

Automatisch spoelende vuilfilter  
voor de waterleiding 

Houdt zand en vuil tegen 

Beschermt uw huishoud- 
apparaten tegen onzuiverheden

Made in Belgium



Delta Victor

Automatisch spoelende vuilfilter  
aangestuurd door de Delta waterontharder

Houdt zand en vuil tegen 

Beschermt uw huishoudapparaten  
tegen onzuiverheden

Inox filterpatroon verslijt niet

Werkt zonder elektriciteit of batterij

In Nederland zit meer dan 120.000 km waterleiding 

in de grond en vaak zit deze daar al tientallen 

jaren. Jaarlijks komen daar ook nog eens 100 km 

waterleiding en 50.000 huisaansluitingen bij. Het 

kan dus niet anders dan dat er regelmatig vuil, 
zand, metaaldeeltjes of roest in de waterleiding 
terechtkomen en mee stromen naar uw woning.

Kies voor zekerheid en bescherm al uw apparatuur 
tegen vuil! Denk maar aan de waterontharder, de 

wasmachine, de verwarmingsketel, keramische kranen, 

thermostatische douche, enz.

VOORKOMEN IS  
BETER DAN GENEZEN

Vuil in de waterleiding?

Nieuw traditioneel 
filterpatroon

Zelfde filterpatroon  
na 1 jaar gebruik  
op leidingwater

VICTOR



De bypass-knop

ZORGELOOS GENIETEN VAN ZUIVER LEIDINGWATER

Technische specificaties

Filtratie  50 µ

Aansluitingen  3/4” m

Werkdruk  1 - 8 bar

Debiet (Δp 1 bar)   4m³/h

Waterverbruik/spoeling  1 L

Max. temperatuur  40° C

Afmetingen
Hoogte  232 mm

Breedte  66 mm

Diepte  118 mm

Lengte signaalslang max. 1,5 m

Afvoerslang  max. 5 m ver 
   max. 2 m hoog

VICTOR

360° draaibaar rond het aansluitpunt. 

Kan ook op een verticale leiding 

geïnstalleerd worden.

De bypass-knop laat toe de Delta Victor altijd 

uit te schakelen, maar men blijft beschikken 

over stromend leidingwater.
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www.deltawatersofteners.nl

Delta Water Softeners is een Belgisch bedrijf en 

kiest ervoor om de productie zeer lokaal te houden. 

Hiervoor doen we al jaren beroep op onze trouwe 

partner Maatwerkbedrijf De Brug.

De Brug uit Mortsel bij Antwerpen is een 

maatwerkbedrijf dat personen met mentale en 

psychische handicaps en personen met epilepsie 

tewerkstelt. Aan de Delta-producten werkt dagelijks 

een team van zo’n 35 mensen. Op die manier 

creëren we niet alleen lokale tewerkstelling, we 

helpen deze personen ook rehabiliteren en sociaal 

integreren in de samenleving. Naast het sociale 

aspect, zorgt de lokale productie ook voor een 

meer nauwkeurige kwaliteitsbewaking, een snellere 

service en minder transport.

Op die manier creëren we  
niet alleen lokale tewerkstelling,  
we helpen deze personen ook 

rehabiliteren en sociaal integreren  
in de samenleving.

Lokale productie


