
HYDRO POWER® RO S 

ZUIVER WATER VOOR IEDEREEN!
NIEUW



 

BOOST FUNCTIEBOOST FUNCTIE
•  Zuiverwater modus: voor het streeploos 

reinigen van ruiten en gevels

•  Boost modus: leidingwater met 8-10 bar 
voor het voorspoelen van sterk vervuilde 
oppervlakken

KRACHTIGE  KRACHTIGE  
KWALITEITSPOMP KWALITEITSPOMP 
•  Centrifugaalpomp voor een constante 

en hoge waterdoorstroming

•  Gemaakt van roestvrij staal 

•  Werkt probleemloos, ook na een lange 
periode van stilstand

HOOGWAARDIGE 3-TRAPS HOOGWAARDIGE 3-TRAPS 
FILTERINGFILTERING
1.  Combivoorfilter voor het filteren van 

chloor en kleine fijne deeltjes

2.  Premium RO-membraan voor het  
verwijderen van opgeloste mineralen

3.  DI-filter voor het filteren van achterge-
bleven mineralen = 100% zuiver water!

DE ECONOMISCHE OPLOSSING 
VOOR HET REINIGEN MET 
ZUIVER WATER IN GEBIEDEN 
MET HARD WATER
Met de nieuwe HydroPower RO S kan met een relatief 
lage investering en minimale operationele kosten met 
zuiver water worden gereinigd - met name in  
gebieden met hard water.
Dankzij het compacte en robuuste ontwerp kan het 
nieuwe HydroPower RO S-systeem eenvoudig worden 
getransporteerd.

De bewezen RO-technologie van UNGER is gebaseerd 
op een 3-traps filteringsproces voor 100% zuiver 
water waarbij de benodigde waterdruk wordt bereikt 
met een hoogwaardige roestvrijstalen pomp. 

Dankzij de boost functie is- daar waar nodig- een 
krachtige leidingwaterstraal mogelijk om sterk  
vervuilde of horizontale oppervlakken voor of af te 
spoelen. Ook spinnenwebben en vuilresten in hoeken 
die onbereikbaar zijn voor borstels worden zodoende 
verwijderd.

Met de nieuwe HydroPower RO S van UNGER kunt u 
nu geld besparen en uw werkzaamheden eenvoudiger 
uitvoeren.

EENVOUDIG TE TRANSPORTERENEENVOUDIG TE TRANSPORTEREN
•  Compact ontwerp, past in de kofferbak  

•  Handzaam en eenvoudig te  
manoeuvreren

•  Automatisch waterslot voorkomt  
lekkages



 

EENVOUDIG EN  EENVOUDIG EN  
VEILIG GEBRUIKVEILIG GEBRUIK
•  TDS-meter toont na een druk 

op de knop de kwaliteit van het 
uitgaande zuivere water

•  Handmatig spoelen van het 
RO-membraan voor een extra 
lange levensduur

•  Schakelt automatisch uit ter 
bescherming van de pomp bij 
uitval van de watertoevoer

COMPACT EN ROBUUST  COMPACT EN ROBUUST  
ONTWERPONTWERP
•  Hoogwaardige materialen zorgen voor 

een lange levensduur

•  Duurzame roestvrijstalen snelkoppelin-
gen voorkomen lekkage 

•  Zeer sterk roestvrijstalen frame met 
onderhoudsvrije massief rubberen  
wielen

NIEUW

SNEL ONDERHOUDSNEL ONDERHOUD
•  Voorfilter en DI-filter kunnen eenvoudig 

worden vervangen en kunnen tijdens de 
werkzaamheden visueel worden  
gecontroleerd

•  Afneembaar paneel aan de achterkant 
voor toegang tot elektrische componenten 



UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen 
Germany 
Tel.: (49) 212 2207 0
Fax: (49) 212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com www.ungerglobal.com

NIEUW

HydroPower® RO S
(RO20C)

HydroPower® RO M
(RO35C)

HydroPower® RO L
(RO40C)

Kenmerken
• compact ontwerp • krachtig

• eenvoudig in gebruik 
• optimaal vermogen
•  digitaal assistentiesysteem
•   automatische onderhouds-

functie

Watercapaciteit* max. 180 l/u 
Boost modus: 1.000 l/u 350 l/u 400 l/u

Wateruitgangen 1 2 3

Pompcapaciteit 0,6 kW 0,6 kW 0,75 kW

Beschermingsklasse elektrische 
pomp IP54 IP54 IP54

Ingangsdruk [bar] 1 – 6 1 – 6 1 – 6

Max. werkdruk [bar] 10 10 10

Droogloopbeveiliging pomp

Waterdoorstroommeter analoog analoog digitaal

Voorfilter
combifilter

chloor/sedimenten
(ROCA2)

combifilter
chloor/sedimenten

(ROCAR)

combifilter
chloor/sedimenten

(ROCAR)

Membranen 1 
(ROME2)

2
(ROMEM)

2
(ROMEM)

Harsfilter cartridge (RORE2) cartridge (RORES) cartridge (RORES)

TDS-sensoren aan de wateruitgang na membranen
aan de wateruitgang

na voorfilter
na membranen

aan de wateruitgang

Afmetingen in cm
(hoogte x breedte x diepte) 96 × 53 × 67 107 × 53 × 70 107 × 53 × 70

Leeggewicht in kg 45 75 75

Gewicht gevuld met water in kg 50 80 80

Snoerlengte in m 1,5 1,5 1,5

Adviesprijs excl. btw €/stuk

VK
74

5De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Unger 
Germany GmbH zijn van kracht. Geldig vanaf 01-01-2021. Bij alle 
bestellingen van onze zakelijke klanten en bij onze leveringen.  
Alle prijzen zijn adviesprijzen excl. btw. Aan deze tekst kunnen 
geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

* bij 18°C watertemperatuur en aangesloten uitlaatslang met 1/2“ binnendiameter


