
PROSEC MINI - 100% PUHDASTA KLOORIA.

• Alhainen suolankulutus, minkä ansiosta suolaa
vuotaa veteen vähemmän kuin muilla tuotemerkeillä.

• Itsetehty kloori on “puhtaampaa” ja sisältää
vähemmän haitallisia sivutuotteita, esim. kloraattia.

• Ostettu natriumhypokloriittiliuos on syövyttävä
aine, joten sen käsittelylle ja varastoinnille
on korkeammat vaatimukset.

• Ei enää kloorin varastointia ja käsittelyä!
• Vähentää myös hapon kulutusta.

KLOORI ON TUORETAVARAA!

• Itse valmistettu klooria tehdään kulutuksen
mukaan, jolloin kloori ei ehdi koskaan vanhentua.

AUTOMAATTINEN VALMISTUS - 
HUOLETON, TURVALLINEN ARKI

• Automaattinen kloorinvalmistus
• Klooriliuosta valmistetaan tarpeen mukaan ja kloori

annostellaan suoraan veteen, ilman välivarastointia.

EI ENÄÄ VAARALLISTEN KEMIKAALIEN
KÄSITTELYÄ JA VARASTOINTIA! 

• Valmista klooria omissa tiloissasi vain sen verran kuin tarvitset!
• Ei enää vaarallisten kemikaalien käsittelyä! Käsittelet vain suolatabletteja.

Kampanjahinta alv 0% voimassa 2.11.2020 -  31.3.2021. 

Tarjousta ei voi yhdistää muihin sopimuksiin tai alennuksiin.  
*Ehdot: Tarvittava kylmä vesi, virransyöttä ja viemärikapasiteetti tilaajalta. Tarjoushinta ei sisällä matkakustannuksia.
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Elektrolyyttinen klooraus

• Parempi työympäristö
• Turvallinen käsittely
• Aina tuore kloori

PROSEC MINI

Omavalmisteinen desinfiointiaine 
- pienille ja keskisuurille altaille

ProSec Mini on kompakti elektrolyysilaite, joka käyttää natriumkloridia 
(suolaa) ja vettä desinfiontiaineen valmistukseen. Ulkoinen kloorimittari 
käynnistää ja pysäyttää kloorin valmistuksen. Valmis klooriliuos 
johdetaan suoraan altaan vedenkiertoon, ilman välivarastointia.

ProSec Mini toimitetaan täydellisenä suolaliuossäiliön ja pehmentimen 
kanssa. Laite soveltuu altaille joiden kiertovirtaus on enintään n. 35 m3/h. 
Suuremmille virtauksille voidaan kytkeä useampi yksikkö rinnakkain, jotka 
sarjasäädetään (portaittain tarpeen mukaan).

Kapasiteetti max. 70 g/h aktiivista klooria (n 1.5 kg/vrk)
Suolankulutus  n 2.4 kg/kg klooria

Tuotenro Nimike

370010 ProSec Mini, sis. pehmennin ja suolaliuossäiliö. Max 70 g/h

370020 Automaattinen virrankatkaisusarja ProSec Mini
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