
Quality without compromise

Quattro
Quattro-S

QUATTRO



AKTIVT KULL
Fjerner e� ektivt klor, sediment, 

og kjemi fra vannet. Dette bevarer 
levetiden på RO-� lteret.

MIKRO-FILTER
Mikro-sediment � lter � erner alle 
partikler som større enn 0.005mm. 
Dette bevarer levetiden på RO-� lteret

RO-FILTER
RO er en avansert 

vannbehandlingsprosess hvor vann 
under trykk presses gjennom en 

halvgjennomtrengelig membran. 
Meget e� ektiv og økonomisk, 

� erner RO opp til omtrent 98% av 
oppløste faste sto� er.

DE-IONISERING
Ionebytterkromatogra�  som 
avioniserer vannet brukes i siste 
trinn for å rense fullstendig.

Tel: 01793 871 386www.ionicsystems.com www.ionicsystems.com

Økt Vanntrykk Rustfritt filterhus
En kra� ig, nettdrevet vannpumpe øker 
trykket i inntaksvannet når du fyller, som 
dramatisk forbedrer hastigheten av van-
nrensingen. Ved å øke innløpstrykket med 
en slik spesialpumpe er det mulig å øke 
vannmengden opp til tre ganger høyere 
enn ledningstrykket alene.

Fordelen med QuattRO-S er at de rustf-
rie filterhusene tåler høyere vanntrykk. 
Dette gjør det mulig for omvendt 
osmose-systemet å operere ved enda 
høyere trykk, noe som ytterligere øker 
vannmengden gjennom systemet.

4-trinns filter-system

EGENSKAPER

QUATTRO 
DIMENSJONER

Høyde
1150mm

KRAFTIG EL-PUMPE
240V pumpe som sikrer god vanntilførsel 
til to teleskopstenger

LUFTFYLTE GUMMIHJUL
Lett å transportere med store lu� 
 fylte hjul. 

Avstengnings ventil

QuattRO™ er beste utgangspunktet for enkel 
rengjøring av vinduer, fasader og sol-celler med 
0PPM vann. QuattRO™ er tø� , robust, kompakt og 
enkel i bruk. Produktet er særlig egnet til steder 
som er vanskelig tilgjengelig med bil; strøm og 
vann er eneste man trenger for å komme i gang.

Profesjonelle vinduspussere kan nå bruke 
QuattRO™ for å få rengjort vinduer og fasader, 
atrium og takglass som tidligere var vanskelig 
tilgjengelig.

Robust Transportabelt System

Quality without compromise

Quattro høyproduktive vannrensere som bruker RO filter for rensing ned til 0PPM. 

FILTERHUS I RUSTFRITT STÅL
QuattRo-S har filterhus 
i rustfritt stål, som tåler 
høyere vanntrykk, mer 
vanngjennomstrømming og 
ser tø� ere ut.

KRAFITG FILTERHUS
Standard QuattRO™ har 
filterhus i hardplast som tåler 
høyt vanntrykk og beskytter 
selve filtrene.

Dybde
500mm

Bredde
480mm

Hendig størrelse 
på Quattro ELEC-
TRIC & Quattro-S

QuattRO™ Electric QuattRO™- S

En kort teleskopstang kan enkelt brukes på 
høye bygg ved rappellering med tau og en 
Qutatro plassert på taket. Andre foretrekker å 
ha Quattro i lift eller fasadeheis. Vaktmestere 
og Facility Managment bruker også Quattro 
for innendørs vinduspuss eller utvendig 
fasaderengjøring. 

QuattRO™  leveres i to utgaver: Electric og 
Steel. Begge er e� ektive og brukervennlige 
systemer som dekker de � este behov. Trallen 
er lett å transportere med store luft fylte hjul.
Kan med fordel brukes på de � este oppdrag, 
men også supplement til et større system.

The QuattRO™ Electric – inneholder RO-� lter 
og en kraftig pumpe for å øke vanntrykket 
slik at man kan rengjøre opptil 24 meter (ved 
to teleskopstenger reduseres dette noe). 
Filterhus i hardplast. 

Quattro-Steel er utviklet for høy ytelse 
i krevende miljøer. Filterhylse i rustfritt 
stål tåler høye (og lave) temperaturer, 
temperaturendringer, UV-stråler fra sola og 
direkte sollys. Rustfritt stål tåler også høyere 
trykk fra pumpen. 

QuattRO™ 
serien er 
en perfekt 
løsning for 
områder med 
lett tilgang på 
vann og strøm

2010

68%

2010

68%

Fordi QuattRO™ enkelt leverer 
ULTRA-RENT vann på arbeidsst-
edet er den lett å ta med seg på 
f.eks. næringsbygg.

Quattro er enkel og praktisk i 
bruk, kan betjenes fra bakken 
med lange teleskopstenger eller i 
fasadeheis og li� 
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QUATTRO
QuattRO™ Electric 
Spesi� kasjoner

4-trinns vannrensing:

1.  Kull Filter -

Fjerner kjemikalier tilført 
hos renseanlegget,  samt 
beskytter RO membranet.

2.  5Micron Filter 
Fjerner urenheter som er 
større enn 5 mikron

3.  RO Filter - 

 Mekanisk rensing av vann 
under kraftig trykk, � erner 
98% av resterende 

urenheter.

4.  DI Filter - 
Finrenser vannet ned til 0 
PPM.

Praktisk stengeventil

Automatisk tørrkjørings-
beskyttelse

Kraftig 220v vannpumpe

Trykkmåler

QuattRO™-S 

har også

• Filterhus i rustfritt 
stål som tåler økt 
RO trykk og større  
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Trykkmåler

Antall teles-
kopstenger i 

bruk* 220v 
vannpumpe

Økt Trykk FilterhusMaks. 
Høyde 

teleskop*

Vann 
Rensing

 4-Trinn:
• Aktivt kull
• 5Micron
• Omvendt  
  Osmose
• De-Ionisering

 4-Trinn:
• Aktivt kull
• 5Micron
• Omvendt  
  Osmose
• De-Ionisering

80 +
(24.4m+)

80 +
(24.4m+)

Ja

Ja

1

2

Ja
(240v)

Ja
(240v)

Ja
80psi

Ja
130psi

Hardplast

Rustfritt 
stål

Stainless Steel Chassis and 
Filter  Housings are covered 

by our 10-Year Warranty

*Under optimale forhold.  Resultat varierer etter lokale forhold.

5MΩ Vann 
kvalitet

5MΩ Vann 
kvalitet

vanngjennomstrømning.
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