
Drip Clean maakt gebruik van moderne 
“integrated circuits” voor het genereren 

van het signaal.  

Het apparaat werkt door het veroorzaken 

van een deioniserend effect in de vloei-

stof, dat geïnduceerd wordt d.m.v.  phy-

sische middelen.  Hierdoor wordt de 

oplosbaarheid van de mineralen in de 

vloeistof verhoogd en verandert de vorm 

en afmeting van de calciumkristallen. 

Instromend water dat calcium 

en andere mineralen in opge-

loste vorm bevat 

Door deze werking 

verliezen de kristal-

len hun hechtende 

eigenschappen.  

Reeds gevormde  

aanslag wordt  

langzaam opgelost 

Gedeioniseerd water in 

staat om bestaande kalk-

afzetting op te lossen 

Technische Specificatie 
 

Ieder model bestaat uit een Dripclean  apparaat,                        Ontworpen voor betrouwbaarheid: 
signaalkabel, kabelbinders, pluggen en duidelijke                        Slechts electronische componenten van  
instructies.                                                                                      hoge kwaliteit worden gebruikt, inclusief een 
                                                                                                       speciaal voor Dripclean  ontworpen 
Vermogen:  De apparatuur kan worden geleverd                        “integrated circuit” (IC), dat het benodigde 
voor iedere netspanning.                                                               signaal genereert. 
 
Materialen:  De electronica is hermetisch afgesloten                  Ontworpen voor veilig gebruik: 
d.m.v. kunsthars.  De behuizing is gemaakt van  ABS.                Het Dripclean apparaat voldoet aan de     
                                                                                                       Europese fabricage standaard.  De apparatuur 
Indicatoren:  Alle apparaten zijn uitgerust met een                     is hermetisch afgesloten en kan veilig gebruikt 
groene LED dat brandt zolang het apparaat in orde is                 worden in vochtige omgevingen.  De uitgangs- 
en de signaalkabel aangesloten is.  Een buzzer geeft                  spanning is veilig voor zowel personeel als voor  
alarm zodra er een defect optreedt.                                              gevoelige apparatuur.  Er is geen electrisch 
                                                                                                       contact met leidingen. 

Onze advies 
Graag geven we een op uw situatie toegesneden ad-
vies.  Hierbij houden we onder meer rekening met de 
benodigde hoeveelheid water per dag en de druk in het 
druppelsysteem.  Bel gerust met het hoofdkantoor of 
direct met één van onze adviseurs.  We beantwoorden 
uw vragen en willen graag een nadere toelichting ge-
ven  bij onze producten. 

De fabrikant werkt aan een voortdurende verbetering van het product en behoudt zich het recht voor productspecificaties te 

veranderen, zonder voorafgaande mededelingen. 

Complex gemoduleerd 

signaalveld 

Signaalkabel om water- 
leiding 


