
WATERMAKERS
OP MAAT GEMAAKTE WATERMAKERS VOOR EEN
ONBEPERKTE VOORRAAD ZUIVER WATER

Op zee, op boorplatforms en schepen, 

is het van groot belang dat er altijd 

voldoende zuiver water beschikbaar is.

Remon Waterbehandeling maakt gebruik van 

Omgekeerde Osmose technologie om van zout 

water zoet water te maken. Het zuivere water kan 

voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals 

consumptie, schoonmaak, luchtbevochtiging en als 

proceswater. Er gaat geen kostbare tijd meer verloren 

aan het aanleggen in een haven om het waterreservoir  

te vullen.

Remon Waterbehandeling levert op maat gemaakte 

watermakers. Watermakers leveren een onbeperkte 

hoeveelheid vers, schoon water. Zij zorgen voor gemak, 

comfort, flexibiliteit en een goede gemoedsrust. Remon 

richt zich met haar watermakers zowel op de kleinere 

jachten als de grotere commerciële vaartuigen. Remon 

watermakers zuiveren tot wel 50 m³ per uur.

De Remon Watermaker geeft u toegang tot een onbeperkte 

voorraad schoon water, altijd en overal.

Water van hoogwaardige  
kwaliteit
De opharder zorgt ervoor dat het 

water een neutrale pH-waarde krijgt. 

Ook worden essentiële mineralen 

teruggebracht in het water.  

De opharder is voorzien van een  

pH-meter.
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Hoewel wij aan deze flyer de nodige aandacht hebben besteed kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. 
Nadruk of overname is zonder toestemming van Remon Waterbehandeling B.V. ten strengste verboden. Wijzigingen voorbehouden. 10-2016
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Waarom Remon?
❏   Meer dan 35 jaar ervaring

❏  Internationaal opererend

❏  Advies op maat

❏  Innoverende technologie 

❏  24/7 service 

Remon bouwt watermakers op maat voor de 
onshore en offshore maritieme sector

❏  Geïntegreerd monitorings- en 
optimaliseringssoftware

❏  Volledig integreerbaar met het boordsysteem  
via Modbus en NMEA 2000

❏ UV-C Sterilizer

❏ Automatische monitorings- en detectiecapaciteit

❏ Real-time monitoring op afstand

❏ Automatische drukregeling

❏ Automatisch flushsysteem

❏  Intuïtief kleurenbeeldscherm

❏  Tot maar liefst 50 m³ gezuiverd water per uur

❏  Geschikt voor 12-24 VDC en 230-400 VAC 
boordspanning

❏  Flushtank met EC-meter voorzien van twee 
sensoren

❏  Remineralisering na de opharder met pH-meter

❏  Zelfreinigend voorfilter
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