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SPAR MED
WS AQUASMART™
WS aquasmart™ arbejder for
dig. Når det regner, løber regnvandet direkte ned i anlæggets
tank og bliver til nyttigt brugsvand og dermed grønne sparekroner til din husholdning.

Enkel og smart
WS aquasmart™ er fremstillet efter
alle kunstens regler, men uden
overflødigheder. Det giver et solidt
og driftsikkert anlæg, der kører så
diskret og fylder så lidt, at du skal
gøre dig umage for ikke helt at
glemme, at det er der.

Et godt aktiv
WS aquasmart™ opfylder alle krav
til en moderne husholdning, og
sætter ny standard inden for miljøvenlig vandforsyning. Med sin fuldt
nedgravede, frostsikre regnvandstank, selvrensende partikelfilter
og intelligente kompaktstation er
WS aquasmart™ et værdifuldt aktiv
for dit hus.

toiletskyl
27%

bad
31%

Komfortstationen
– anlæggets hjerte
Når regnvandet har været gennem
tankens selvrensende partikelfilter,
suges det ind i huset ved hjælp af
den lille kompaktstation, der fører
vandet ud til de forskellige enheder
i husholdningen, hvor du har brug
for det.

have
9%

Under tørre perioder registrerer
kompaktstationen selv, hvis vandstanden i tanken er lav, og skifter
da automatisk over til vandværksvand. Kompaktstationen er naturligvis energirigtig.

KAN ERSTATTES MED
REGNVAND

personlig pleje
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opvask
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rengøring
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tøjvask
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100%

WS aquasmart™ er
100% selvkørende med minimal vedligeholdelse

PRAKTISK KOMPAKTSTATION
– SKIFTER AUTOMATISK TIL
VANDVÆRKSVAND VED LAV
VANDSTAND I TANKEN
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Vand spiller en central rolle i dit
rede liter drikkevand i din husholdning, hvoraf en stor del går
til tøjvask, toiletskyl og havevanding. Drikkevand, der både
er dyrt og dyrebart.
Men sådan behøver det ikke være.
Regnvandsopsamling er en god
og grøn løsning, der sparer din
husholdning for udgiften til godt
halvdelen af det kostbare drikkevand. Og så har du oven i købet
gjort miljøet en tjeneste.

INSTALLATIONER: REGNVANDET
BENYTTES TIL VASKEMASKINE,
TOILETSKYL, RENGØRING OG
HAVEVANDING

Intelligent komfort
WS aquasmart™ er dit komplette
system til regnvandsopsamling.
Med WS aquasmart™ får du et
system, der kan tænke selv.
Anlægget er 100 % selvkørende
og selvrensende og producerer
brugsvand af samme - eller højere
standard end badevandet ved vores
bedste strande. Det kalkfattige
regnvand giver længere levetid til
din vaskemaskine samtidig med,
at du skal bruge mindre sæbe til
at vaske dit tøj.

Med WS aquasmart™ kan du spare på
miljøet og vandregningen. Uden at give
afkald på familiens komfort.
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REGNVANDET LØBER NED
GENNEM NEDLØBSRØRET OG
FILTRERES
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DEN NEDGRAVEDE REGNVANDSTANK RUMMER MINDST
3.750 LITER FRISK OG KØLIGT
REGNVAND

SKAL DU RENOVERE BAD
ELLER BRYGGERS?
WS AQUASMART™
INSTALLERES NEMT OG
HURTIGT.

WS AQUASMART™
– ET OVERBLIK
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Skærer op til 51% af drikkevandsforbruget
Energirigtig og slidstærk kompaktstation
Automatisk tørløbsbeskyttelse

KUNDESERVICE
(
(+45) 74 48 50 33

100 % selvkørende og selvrensende
Høj komfort

TEKNISK RÅDGIVNING
(

Frostfri og solid vandtank
Enkel at montere og tilslutte
Sparer miljøet og grundvandet

(

Driftsikker og gennemprøvet

Jesper Larsen
Jylland
(+45) 30 30 90 47

Jette Pia Rasmussen
Fyn/Sjælland
(+45) 51 94 41 79

Leveres som nøglefærdig
totalløsning

ONLINE INFORMATION
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Giver kalkfattigt vand af høj kvalitet
Watersystems A/S udvikler, producerer og
leverer minirenseanlæg, renseanlæg, regnvandssystemer og andre vandteknologiske
løsninger til private, industrielle og kommunale formål.
Vi samarbejder med de bedste i branchen,
og det gør os i stand til at innovere, forbedre og tænke i nyskabende produkter,
der letter tilværelsen for slutbrugere landet
over. Alle produkter i WS-serien er kendetegnet ved kompakt design, høj effektivitet
og driftsikkerhed.

Eller ring til din lokale autoriserede installatør for
yderligere råd og vejledning.

Et produkt fra

TLF: +45 74 48 50 33

www.watersystems.dk

FAX: +45 74 48 50 44

info@watersystems.dk

