FÅ UPP TILL 25.000 KR

FÖR DIN GAMLA MÄTUTRUSTNING!

INBYT
ESKAMP
ANJ

Köp någon av våra nya omtyckta mätutrustningar
Depolox 2 eller ProReg 5 så köper vi tillbaka
din gamla utrustning för upp till 25.000 kr*

BÄST

BÄTTRE

PROREG 5
MÄT- OCH REGLERUTRUSTNING

DEPOLOX® 2
MÄT- OCH REGLERUTRUSTNING

•

•
•
•
•
•

Fritt klor, pH, redox och temperatur

•
•
•

Spara 50% energi och 30% kemikalier.

Nya Proreg 5 är det senaste tillskottet bland Processings
mät- och reglerutrustningar.
Tydlig 4,3” touch display med okrossbar glaspanel
LED-belysning i mätvattenarmaturen som ändrar färg vid larm
Integrerat webfönster möjliggör visualisering av alla
parametrar på en dator/smartphone Ethernet samt Modbus
TCP

Vid köp av en ny komplett ProReg 5 på tavla
gäller följande inbytespris:

Vid köp av en ny komplett Depolox 2 på tavla
gäller följande inbytespris:

Inbytesmätare
ProReg 3 (pH/Cl alt Rx) komplett på tavla
Ej komplett på tavla samt övriga fabrikat och
modeller*

Ny generation mät- och doserutrustning
Tydlig 7” touch display, tydlig visuell larmövervakning
Dynamisk ECO-mode ger maximal besparingspotential
CEDOX-reglering anpassar klorhalten efter belastning
Funktion för automatisk högklorering – välj dag, tid och
koncentration.

Inbytespris

20:000 SEK
15:000 SEK

* För singelinstrument gäller inbyte minst två mätare.

Inbytesmätare

Inbytespris

Depolox 1 komplett på tavla
ProReg 3 (pH/Cl alt Rx) komplett på tavla
Ej komplett på tavla samt övriga fabrikat och
modeller*

Kontakta oss för mer information
Tel. 0300-83 70 10
info@processing.se

Inbytespriserna gäller vid köp av ny mätutrustning Depolox 2 eller ProReg 5 komplett
på tavla till ordinarie pris. Erbjudandet går inte att kombinera med andra avtal eller
rabatter. Inbyteskampanjen gäller från 1 oktober 2018 till 31 mars 2019.

25:000 SEK
25:000 SEK
20:000 SEK

Rådgör med våra duktiga säljare,
så hjälper dom er att välja rätt
mätutrustning.
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info@processing.se www.processing.se

