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Maximale perfectie: 
Het nieuwe nLite  
HydroPower™ DI Filter

Bij Unger zijn we altijd op zoek naar innovaties, die 
helemaal op uw professionele wensen zijn afgestemd en 
goede producten nog beter maken. Met trots presenteren 
we onze nieuwe generatie deïonisatiefilters (DI):   

nLite HydroPower™ DI

nLite HydroPower™ DI heeft veel zeer voordelen: 
• FloWater™ technologie
• QuickChange™ hars zak
• FastLock™ opening

•  Het is onderdeel van het nLitle-reinigingssysteem voor
professionele gebruikers

Ontdek de voordelen van het  
nLite HydroPower™ DI systeem:

1  EffiCiënt gEbruik:

Met het nieuwe nLite HydroPower™ DI filter kunt u  
enerzijds geld besparen en anderzijds tijd. Daarnaast is het 
zeer flexibel. 

DE ungEr  
QuiCk ChangE™

hars Zak

Met behulp van de 
QuickChange™  
harszakken wordt het 
verwisselen van hars 
een simpele en vei-
lig klusje van enkele 
seconden.  

2  EEnvouDig gEbruik:

Door het lichte en eenvoudige werken met het  
nLite HydroPower™ DI filter kunt u een nieuwe dimensie 
geven aan uw productiviteit.  

nLite HydroPower™ DI is onderdeel van het complete 
nLite zuiver water-reinigingssysteem met alles wat 
u nodig heeft voor uw dagelijkse  
glasreinigingswerkzaamheden. 
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Unger nLite HydroPower™ DI Starter Kit 

Zuiver water efficiëntie vanaf het begin met uw
Unger nLite HydroPower™ DI Starter Kit: 
• Eenvoudig en effectief
• Veilig en snel
• Perfect voor starters om de activiteiten uit te breiden

optionele accessoires

afmetingen Max. vermogen
(l/min)

Produktiviteit 
(180 PPM)

art. nr. Wielen kar

Basis: 30 × 31 cm
Hoogte: 116 cm
Binnendiameter: 20 cm
Gewicht (met hars): 35 kg
Hars zak: 4 St. (24 l)
TDS-meter inklusief

20 l/min  
zuiver water

tot
4800 l 

zuiver water

DI48T – –

DI48C – •

Basis: 30 × 31 cm
Hoogte: 59 cm
Binnendiameter: 20 cm
Gewicht (met hars): 20 kg
Hars zak: 2 St. (12 l)
TDS-meter inklusief

10 l/min  
zuiver water

tot
2400 l 

zuiver water

DI24T – –

DI24W • –

DI24C – •

Basis: 30 × 31 cm
Hoogte: 35 cm
Binnendiameter: 20 cm
Gewicht (met hars): 11 kg
Hars zak: 1 St. (6 l)
TDS-meter inklusief

6 l/min  
zuiver water

tot 
1200 l 

zuiver water

DI12T – –

DI12W • –

1x QuickChange™ hars zak
Inhoud: 6 l  Harz 
Verpakkingen: Emmer

DIB61

4x QuickChange™ hars zak
Inhoud: 24 l  Harz 
Verpakkingen: Emmer

DIB64

Leverings- en betalingsvoorwaarden: Alle prijzen zijn aanbevolen eindverbruikerprijzen excl. btw. Geldend zijn de algemene leve-
rings- en betalingsvoorwaarden van Unger Germany GmbH. Alle informatie onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.
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ungErdutch

DI12T nLite HydroPower™ DI 120 l incl. TDS-monitor (Total Dissolved Solids)
AN60G HiFlo™ nLite Aluminium basissteel, 4 elementen, 6,00m
NL11G HiFlo™ nLite slang, 11m
NLR27 HiFlo™ nLite hoekborstel, 27cm
FTGOS HiFlo™ MultiLink hoekadapter

Dik kit PrijsBeeldmateriaal enkel ter illustratie, 
daadwerkelijk product kan iets afwijken

1x QuickChange™ resin zak

InCLUSIeF
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De meest efficiënte DI 
Pure Water System ooit!
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Het nieuwe  nLite HydroPower™ DI systeem

fastLock™ snelsluiting   
Eenvoudig en snel openen, 
en in dezelfde handeling ont-
luchten, van de tank

floWater™ technologie   
Slim water-distributie-
systeem benut harsvulling 
100%. 30% meer opbrengst!

PP nXt materiaal 
Verbeterd materiaal door 50% 
glasvezel versterkt kunststof: 
sterk, licht en veilig. 

QuickChange™ hars zak
Snel en eenvoudig tijdens het 
werk te vervangen. Geen gram 
hars gaat meer verloren.

nIeUW
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Tijd is geld. Unger volgt deze oude regel en ondersteunt u bij 
beide. Met de nieuwe nLite HydroPower™ DI krijgt u de efficiën-
tie, die u voor uw veeleisende werkzaamheden nodig heeft en 
ook verwacht.  Met al onze innovatieve ideeën, die in deze nieuwe 
generatie DI-filters zitten, kunt u nu kosten en werktijd voor uw 
reinigingsopdrachten tot een minimum beperken. U zult verrast 
zijn, hoe flexibel en comfortabel dit nieuwe systeem is en hoe 
zeer het uw dagelijkse werkzaamheden eenvoudiger zal maken. 

De keuze om de nieuwe nLite HydroPower™ DI te gebruiken 
zal zich uitbetalen in minder kosten voor uw bedrijf, omdat 
de werkingsgraad van de hars met 30%* verhoogd wordt.  

• Het efficiëntere gebruik en het voorkomen van verspilling
van de hars betekent, dat u minder hars hoeft te kopen,
wat uw aanschafkosten verlaagt.

Tijdefficiëntie is nog een groot voordeel, waarvan u prof-
iteert. 

• Het proces is tot 10 x sneller dan bestaande harsflessen.

• FastLock ™ snelsluiting maakt openenen en sluiten van
het filter eenvoudig en snel.  

Extreem efficiënt 

Prestaties op het allerhoogste niveau: 

QuiCk ChangE™ hars Zak

De nieuwe QuickChange™ harszak is  een klassiek voorbeeld 
van hoe effectief een eenvoudig idee kan zijn. Met het idee om 
de hars gewoon in een waterdoorlaatbare zak te vullen, heeft 
Unger de grenzen verlegd qua gebruiksgemak.
Het systeem biedt  verdere voordelen. Profiteer van de  
verdere bijzondere producteigenschappen, die uw dagelijkse 
werkzaamheden met de nLite HydroPower™ DI zo handig 
maken.

De nieuwe QuickChange™ hars zak maakt de harsvervanging 
eenvoudiger en snel, ongeacht waar en wanneer dit nodig is.

•  Zo simpel als een nieuwe koffiepad in uw senseo plaatsen.

• Elke zak heeft een voorgevulde hoeveelheid hars van de
hoogste kwaliteit en wordt gemaakt van waterdoorlaatbaar
materiaal.

Harswissel was nog nooit zo eenvoudig

MEEr Waar voor uW gELD

tijD bEsPaarD

•  Maak volledig gebruik van de werkingskracht van de hars
en vervang de hars pas na volledig gebruik, dat is ook goed
voor het milieu.

• Transporteer nieuwe en gebruikte hars schoon en veilig.

vErbEtErD CoMfort



Pfeil ist falsch,
bei den 
herkömmlichen 
Systemen ist der 
Wassereingang oben 
links, Wasser läuft im 
Filter runter und auf 
der anderen Seite 
wieder rauf. 
Wasserausgang oben 
rechts.

Pfeil ist falsch,
bei den 
herkömmlichen 
Systemen ist der 
Wassereingang oben 
links, Wasser läuft im 
Filter runter und auf 
der anderen Seite 
wieder rauf. 
Wasserausgang oben 
rechts.

* In vergelijking met standaard DI systemen (zoals DI400 Unger DI140, enz.),
Bron: Unger Research & Development

De FloWater ™-technologie garandeert een regelmatigere 
verdeling van het water, wat het verbruik van de hars  
verlaagt en daarmee produktiekosten voor osmosewater 
verlaagt. 

De prestatie van de nLite Hydro Power ™ DI is  
optimaal wanneer u de QuickChange™ harszakken gebruikt, 
maar gebruik van losse hars is ook mogelijk..

Alhoewel het systeem geschikt is voor de meeste DI hars, 
raden wij gebruik van de Unger High Capacity Premium Grade 
Virgin Mixed Bed aan.

Voor gebruik van losse hars verwijzen wij naar de handleiding.

standaard Di filter 
(bijv. UNGER DI400)

niEuW
nLite HYDrO POWer™ filter
30% hogErE EffiCiEnCy

fLoWatEr™ tEChnoLogiE

CoMPatibEL MEt LossE harskorrELs

In aanvulling op deze innovatie, zijn er een heleboel andere
voordelen die uw dagelijkse werk met de nLite Hydro-
Power™ DI zo efficiënt en praktisch te maken.

EEnvouDig En EffiCiënt 

tDs-meter  
(total Dissolved solids) 
•  Eenvoudig te bedienen.

Waterkwaliteit altijd onder 
controle. 

standaard-slangaansluitingen 
•  Betrouwbaar en snel

aansluiten van de toe- en 
afvoerslangen.

fastLock™ snelsluiting
•  Eenvoudig openen en

sluiten van het tank. 
• Beveiligd, self-locking
 mechanisme.
•  Met pressure release functie.

Eenvoudig afneembaar 
deksel 
• Inclusief systeem dat  

voorkomt dat ongewenst 
harskorrels in de water  
stroom kunnen komen.

Patent PenDIng



Past altijd:  
Het  nLite HydroPower™ DI assortiment

Het nLite HydroPower™ DI-systeem is verkrijgbaar in drie 
afmetingen.  Alle uitvoeringen zijn uitgerust met  
harszakken en TDS-meters. Kies de meest efficiënte afme-
ting voor uw taken, rekening houdend met de waterhoeveel-
heid die u nodig hebt en hoe vaak u met zuiver water werkt. 

bEsChikbarE afMEtingEn:

•  Di12x
Inclusief 1 QuickChange™ hars zak (6l)
Produceert ca. 1200l zuiver water*

• Di24x
Inclusief 2 QuickChange™ hars zak (12l)
Produceert ca. 2400l zuiver water*

• Di48x
Inclusief 4 QuickChange™ hars zak (24l)
Produceert ca. 4800l zuiver water*

Maak gebruik van ons uitgebreide toebehorenassortiment, 
om uw nLite HydroPower™ DI-systeem nog beter aan te 
passen aan uw persoonlijke wensen. Alle toebehoren kunnen 
ook afzonderlijk op een later tijdstip besteld worden. 

Accessoires

* Alle waarden ten opzichte van 
de productiviteit filter, en de 
harswisseling op basis van een 
waterhardheid van (180ppm). 
Hogere hardheid van uw  
ingaande water vermindert de 
productiviteit van de hars,  
zachter water verhoogt deze.


