ROHD 4001-4006 IS G
Omgekeerde osmose voor alle
toepassingen!
Onder meer in de horeca, in labo’s en ziekenhuizen,
in carwashes en bij fabrikanten van elektrische
componenten wordt er gebruik gemaakt van
osmosewater, dus water van een heel hoge
zuiverheid.
EcoWater’s ROHD 4000 voor omgekeerde osmose
beantwoordt aan die behoefte. Onze modellen
leveren water van topkwaliteit, op maat van uw
onderneming, te bepalen aan de hand van het
voorgestelde volume.

Your Water. Perfected.

Compleet

Geleverd inclusief intervalspoeling en geleidbaarheidsmeting.

Gebruiksklaar

Elk toestel is individueel
getest in de fabriek en
klaar voor montage ter
plaatse.

Gebruiksvriendelijk
Display voor aflezen van
de nodige info.

Bedrijfszeker

Vervaardigd uit hoogwaardige materialen en de
efficiëntste membranen.

ROHD 4001-4006 IS G
Omgekeerde osmose voor alle toepassingen!

TECHNISCHE GEGEVENS
Model

4001 IS G

4002 IS G

4003 IS G

4004 IS G

4006 IS G

Max. afgeleverd waterdebiet

300 l/u

600 l/u

900 l/u

1,2 m³/u

1,8 m³/u

Geleidbaarheid inkomend water (μs/cm)

< 1000

Geleidbaarheid behandeld water (μs/cm)

< 30

Inkomende waterdruk (bar)

2 tot 4

Werkdruk opvoerpomp (bar)

10 tot 14

Elektrische voeding pomp (kW-V)

1,1 - 3 x 380 + N + Pe

Nuttige hoeveelheid afgeleverd water

75%

Reductie in opgeloste zouten tenminste

98%

Afmetingen ‑ B x D x H (cm)

80x45x160

Deze gegevens zijn geldig indien:
watertemp. 15°C; SDI <3; hardheid <1°F; vrije chloor <0,1mg/l; inlaatdruk >3 bar

Voordelen:
•
•
•
•
•

Energiebesparende TFC-membranen
Voorfilter 5μm
Frame in RVS
Intervalspoeling en geleidbaarheidsmeting
Bewaking door mini PLC

Opties:
•

Voor- en nabehandeling

•

Anti-scalent

•

Your Water. Perfected.

Dankzij deze optie kan er rechtstreeks hard water op de installatie worden
aangesloten.
Een geïntegreerd doseertoestel zorgt ervoor dat tijdens de productie een kleine
hoeveelheid anti-scalent wordt gedoseerd. Dit biologisch afbreekbaar product
zorgt ervoor dat de kalk zich niet op het membraan vasthecht.

Voorraadvat met verpomping

Interessant om piekafnames op te vangen (> 2 m³/u).
Dankzij de verpomping is er geen stilstand van het water.
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