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LAAT DUURZAAMHEID VOOR JE WERKEN

De compacte  galvanische 
drinkwaterbehandelingsinstallatie 

zonder fratsen!

Arago
zuiveringsinstallatie

De ARAGO drinkwaterbehandelingsinstallatie  
voorkomt effectief kalkvorming en corrosie in koud- 
en warm waterleidingen, radiatoren, ketels, kranen of 
huishoudelijke apparaten. 

ARAGO  verlengt de levensduur van deze apparaten vanwege  
de continue werking en verwijdert tegelijkertijd geleidelijk de  
reeds gevormde kalksedimenten in het systeem.
 
ARAGO wordt aangeboden in een breed scala aan maten en 
aansluitingen voor huishoudelijke en industriële installaties. 

ARAGO is een moderne, onderhoudsvrije en milieuvriendelijke 
waterbehandelingsoplossing - zonder elektriciteit, zonder 
chemicaliën en ook zonder magneten. 

ARAGO  biedt u een betrouwbare kalkaanslagbescherming 
gedurende 4-6 jaar (afhankelijk van de kwaliteit, samenstelling  
en het debiet van het water). 

ARAGO verwijdert de negatieve effecten van hard water zonder  
het van calcium en magnesium te ontdoen. 

ARAGO  is gemaakt van materialen die voldoen aan de hoogste 
kwaliteit en aan de meest veeleisende hygiënische voorschriften 
voor drinkwater. Dit zorgt voor een lange levensduur van de 
apparatuur. De buitenste behuizing is gemaakt van roestvrij staal. 

Met de  ARAGO  drinkwaterbehandelingsinstallatie krijgt  
u de beste bescherming tegen onaangename kalkaanslag  
en corrosieproblemen. 

Geld- en tijdsbesparing:
• eenvoudige installatie
• nul bedrijfskosten
• geen of minimale 

onderhoudsvereisten
• energiezuinig
• lagere investeringen in reparatie 

of vervanging van apparatuur 
• vermindering van het gebruik 

van reinigingsproducten 
• geen investering in anti-kalk 

chemicaliën 
• schoonmaken kost minder tijd 

Milieu- en 
gezondheidsaspecten: 
• er worden geen chemicaliën 

gebruikt
• geen stroomverbruik
• elimineert bacteriegroei
• behandeld water is ook  

geschikt voor huidaandoeningen 
als eczeem 

• de zuiveringsinstallatie is  
100% recyclebaar 



ARAGO: Overzicht van productvarianten

Model Gebruik Aansluitmaten Verbindingsoort

ARAGO Mini
wasmachines, vaatwassers, kleine 
boilers, ketels, sanitair en andere 
huishoudelijke apparaten 

3⁄4” BI x BU

ARAGO Huis 3⁄4” * appartementen, woningen en kleinere 
openbare ruimtes

3⁄4”

Binnendraad

ARAGO Huis 1” 1”

ARAGO Industrie 5/4” 

appartementsgebouwen, ziekenhuizen, 
schoolfaciliteiten, kantoren, 
restaurants, hotels, productie- en 
verwerkingsfabrieken en andere 
gebouwen

DN 32 (5/4”) 

ARAGO Industrie 6/4” DN 40 (6/4”) 

ARAGO Industrie 2”  DN 50 (2”) 
ARAGO Industrie 50 DN 50 (2”)

flens

ARAGO Industrie 65 DN 65 (21⁄2”)

ARAGO Industrie 80 DN 80 (3”)

ARAGO Industrie 100 DN 100 (4”)

ARAGO Industrie 125 DN 125

Levert water wat je koestert,  
verfrissend zacht  en zorgt voor 
vermindering  van kalkaanslag
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