
REMOTECTOR 3000

Baanbrekende technologie  
met gepatenteerd spoelsysteem

Een constante hoge waterkwaliteit tegen de laagste kosten

REMON WATERBEHANDELING 



Comfortabel gebruik via PC, tablet of smartphone mogelijk. 

Remote
Control

REMOTECTOR 3000 NT  
Realtime inzicht via de gratis Remon app.

Heeft u specifieke vragen heeft over de installatie? Onze specialisten helpen u graag!

REMOTECTOR 3000

Meer filterinhoud - meer kracht!

• Het bronwater heeft een lange  
contacttijd met het filterbed; nog grotere  
reinigingskracht.

• Maatwerk leverbaar, hoogte volgens  
de behoefte en beschikbare ruimte

Tot

33% 
meer  

filterinhoud

De REMOTECTOR 3000 NT  
verwijdert: 

• ijzer

• mangaan

• methaangassen

• waterstofsulfide (zwavelgeur)

• grondlucht

• en vele andere afvalstoffen

TECHNISCHE GEGEVENS

   

Capaciteit 3 – 6 m3/h

Spanning 400 Volt

Spoelsysteem REMOTECTOR-Patent

Benodigd vloeroppervlak 1 m2

Installatiehoogte 1,80 m tot 2,60 m

Omkasting dubbelwandig

Kiem verminderingsprogramma standaard

Kleuren touch screen standaard

Netwerkaansluiting ja

Afstandsbediening per app

Buitenluchtaansluiting ja

Met de Remon-app online 
regelt u de monitoring en 
bediening van: 

● het waterverbruik 
● de druk 
● het piekverbruik per dag 
● de melding bij storingen 
● etc.



De REMOTECTOR is wereldwijd uniek en bespaart tot 

50 procent op de energiekosten. Dit slimme apparaatje 

meet continu de mate van vervuiling van het filter. 

Wanneer het filterbed bijna verzadigd is zal automatisch 

het spoelsysteem worden geactiveerd. Er wordt hierdoor 

alleen gespoeld wanneer het noodzakelijk is. Dit resulteert 

in minder energie- en spoelwaterverbruik en een nog 

langere levensduur – dankzij de REMOTECTOR

De REMOTECTOR dankt zijn naam aan het 
slimme gepatenteerde besturingsysteem. 

REMOTECTOR 3000 NT. Voor helder, schoon water uit eigen bron

Nieuwe Technologie 
Na jaren ontwikkeling is het nieuwste model  

ontijzeringsinstallatie van Remon klaar. De REMOTECTOR 

3000 NieuweTechnologie (R3000NT) onderscheidt zich 

door maximaal gereduceerde waterkosten, optimale 

kwaliteit van uw bronwater en een eenvoudige 

bediening door middel van touchscreen/remon app. 

Daarnaast is de R3000NT voorzien van nog energie- 

zuinigere pompen. De REMOTECTOR 3000NT filtert  

naast concentraties ijzer en mangaan ook alle schadelijke 

gassen uit uw bronwater. Bij dit proces wordt het water 

zuurstofrijk waardoor het water optimaal van smaak 

wordt. Ook blijven de essentiële kalkmineralen in het 

water behouden. 

Droog en hygiënisch 
De dubbelwandige constructie voorkomt condens- 

vorming. De geïntegreerde lekbak zorgt er voor dat de 

machine aan de buitenzijde droog blijft. Een speciale 

buitenluchtaansluiting brengt verse lucht naar het filter, 

waardoor de prestaties verbeteren. De mantel beschermt 

het systeem tegen verontreiniging en toegang van  

kinderen. 

Ontgassing/beluchting 
Bijna overal in Nederland en België bevinden zich de 

schadelijke gassen methaan en waterstofsulfide in het 

grondwater. Deze gassen kenmerken zich door nare  

geuren en veroorzaken biofilm in uw leidingen. Dit 

kenmerkt zich door een nare geur en veroorzaakt biofilm 

in uw leidingen. De R3000NT verwijdert alle schadelijke 

gassen en zorgt dat het water zuurstofrijk wordt. De 

smaak van uw water wordt hierdoor sterk verbeterd, wat 

resulteert in optimale prestaties van uw dieren. 

Geen chemicaliën, geen zout 
Dankzij het speciale granulaatfilter hoeft er geen zout of 

chemicaliën toegevoegd te worden. Het filterbed heeft 

een lange levensduur en reinigt het bronwater grondig 

van ijzer, mangaan, schadelijke gassen en andere veront-

reinigingen. Door het filteren van deze verontreini- 

gingen wordt tegelijkertijd de pH-waarde van het  

water gereguleerd. Water is of blijft hierdoor neutraal  

en is niet agressief. 
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Nederland

Remon Waterbehandeling is marktleider op het gebied 

van bronboringen en waterzuiveringsinstallaties. Met 

meer dan 30 jaar ervaring en een 24/7 landelijk dekkende 

servicedienst staan wij altijd voor u klaar. 

Voor het boren van bronnen beschikt Remon over een 

complete – eigen – vloot moderne boorwagens, geschikt 

voor elk terrein. Alle werkzaamheden worden volledig 

uitgevoerd door eigen ervaren medewerkers  welke zich 

met hart en ziel voor u inzetten. Mede hierdoor kunnen 

we u laten beschikken over kristalhelder gezuiverd water 

tegen de laagste kostprijs per m³.

BEL VRIJBLIJVEND VOOR MEER INFORMATIE MARUM   I   OSPEL   I   DALFSEN

+31(0)594 64 80 80  

info@remon.com

www.remon.com

Touchscreen in 
kleur
Het scherm toont infor-

matie over bijvoorbeeld 

de laatste spoelbeurt of 

de hoeveelheid gezuiverd 

water per jaar, per dag en 

zelfs per uur. Zo leggen we 

alle belangrijke gegevens 

vast om een optimale 

werking te garanderen. 

PE-behuizing
De hoogwaardige PE-

mix is   het resultaat van 

tientallen jaren ervaring.  

In tegenstelling tot 

thermisch verzinkt en 

roestvrij staal, vindt er 

geen reactie plaats met 

ijzer.  Op de behuizing 

verlenen wij 25 jaar 

garantie.

Oxygenatie
Optioneel kan het systeem 

uitgerust worden met 

aanzuiging van verse 

buitenlucht om daarmee 

nog hogere prestaties te 

bereiken. Stallucht komt 

daardoor niet in aanraking 

met de behandeling van 

het water.

Netwerk
Het systeem kan online 

worden bediend. Het 

ophalen van gegevens, 

aanpassingen of onder-

houd zijn dus mogelijk op 

afstand. Een onderhouds-

contract is hierdoor niet 

meer nodig, de R3000NT 

geeft zelf aan wanneer 

onderhoud noodzakelijk is. 


