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Autosystem Ecom
   Omgekeerde osmose installaties voor 

streep- en 'spotvrij' glasbewassing.

U wilt tevreden klanten. Streeploos schoon en zonder kringen 
de ramen bij uw klanten reinigen. Dat is waar u als Professional voor staat.  Een mooi 
resultaat en dat alles  zonder dat u daar veel extra moeite voor hoeft te doen. Tenslotte 
heeft u meer klanten te doen op een dag. 

Dan is osmose water onmisbaar om de ramen vlekkeloos te 
laten opdrogen, zonder strepen, zonder kringen. Maar waarom dat osmose water inkopen,
zelf maken is makkelijker en goedkoper.

Afhankelijk van uw wensen en situatie, kan Hydrotense Europe 
voor u omgekeerde osmose systemen op maat samen stellen. U bepaalt zelf hoeveel 
osmose water u dagelijks nodig heeft. Hoe u de tanks in busje of aanhanger wilt vullen. 
Wij stellen het systeem op maat voor u samen. De systemen produceren het 
gedemineraliseerd water volledig automatisch. Dag in dag uit. U kiest:

• hoeveel osmose water u per dag wilt produceren
• hoeveel opslag u nodig heeft
• hoe u de transport tanks wilt vullen.

In de Autosystem Ecom serie kennen wij 3 basismodellen, welke met verdere accessoires 
uit te breiden zijn. Zoals o.a.: flowmeter / ingebouwde TDS meter / extra demineralisatie 
hars patroon / aanpassing pomp systemen.

De systemen:   prijzen excl. btw

Ecom-S IBC 600 ltr. – productie 757 liter osmose water – v.a. € 1.070,--
met vrije uitloop

Ecom      IBC 600 ltr. – productie 1514 liter osmosewater – v.a. € 1.524,--
     pompset incl. vulpistool 51 l/min

Ecom IBC 1.000 ltr. – productie 3028 liter osmosewater – v.a. € 2.467,--
ProfPure pompset incl. vulpistool 51 l/min

Deze informatie is met uiterste zorg en aandacht samengesteld, toch kan het voorkomen dat er, onder meer door specificatie
wijzigingen van fabriekswege, uitvoeringen en afbeeldingen afwijken van de te leveren producten. 

Tussentijdse prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
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Ecom-S         Ecom   Ecom-ProfPure

Productie per 24 uur: 
757 liter osmose water 
Opslag: 
600 liter IBC 
Vulmechaniek: 57 l/min
pomp met automatische 
pompcontrol – RVS huis
  

Productie per 24 uur: 
1514 liter osmose water 
Opslag: 
600 of 1.000 liter IBC 
Vulmechaniek: 51 l/min
pompset met vulpistool – 
kunststof huis

Productie per 24 uur: 
3024 liter osmose water 
Opslag: 
1.000 – 3.000 liter IBC 
Vulmechaniek: 51 l/min 
pompset met vulpistool – 
kunststof huis

Omgekeerde osmose systeem 
'AP 200 HeavyDuty' 

– 757 liter per 24 uur 
gedemineraliseerd water 
(bij 4 bar en 25º C) – ca. 23 l/uur
– 3 x 20” voorfilters in kunststof 
behuizing: (5 en 1 micron 
sediment + koolstof blok filter) 
– anti kalk patroon
– 2 x TFC membraan 100 GPD 
Filmtec
– auto flush voor automatische 
membraan spoeling
– 1 x AquaPro boosterpompen 
(35V) trafo / aansluiting 220 V
– vlotter systeem met 
automatische aan- en afslag  
– automatische afsluiter 
– fabrieksgetest en gesteriliseerd
– levering onder garantie
– geheel voorgemonteerd. 

 Omgekeerde osmose systeem 
'RO Professional AP 400 G' 

– 1514 liter per 24 uur 
gedemineraliseerd water 
(bij 4 bar en 25º C) – ca. 46 l/uur
– zeer gunstige verhouding 
osmose water:  afvalwater – 1:1
– 3 x 20” voorfilters in kunststof 
behuizing: (5 en 1 micron 
sediment + koolstof blok  filter )
– anti kalk patroon
– 4 x TFC membraan 100 GPD 
Filmtec
– auto flush voor automatische 
membraan spoeling
– 2 x AquaPro boosterpompen 
(35V) trafo / aansluiting 220 V
– vlotter systeem met 
automatische aan- en afslag  
– automatische afsluiter 
– fabrieksgetest en gesteriliseerd
– levering onder garantie
– geheel voorgemonteerd.

Omgekeerde osmose systeem 
'Professional Pure 2c'     

– 3024 liter per 24 uur 
gedemineraliseerd water 
(bij 4 bar en 25º C) – ca. 90 l/uur
– inline TDS meter ingebouwd
– 3 x 10” voorfilters in kunststof 
behuizing (5 en 1 micron 
sediment + koolstof blok  filter)
– anti kalk patroon
– 2 x TFC membraan 400 GPD 
– auto flush voor automatische 
membraan spoeling
– 2 x AquaPro boosterpompen 
(35V) trafo / aansluiting 220 V
– vlotter systeem met 
automatische aan- en afslag  
– automatische afsluiter 
– fabrieksgetest en gesteriliseerd
– levering onder garantie
– geheel voorgemonteerd.
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