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• Pojemność urządzenia: 650 l

• Przybliżony czas napełniania: 6 h

• Maksymalny czas ciągłej pracy: 10 h

• Waga pustego urządzenia: 86 kg

• Waga pełnego urządzenia: 736 kg

• Ładowność pojazdu służącego do transportu 
urządzenia: minimum 1000 kg

• Powierzchnia potrzebna do instalacji 
urządzenia: 98x142 cm 

• Wysokość: 96 cm

• Ilość osób mogących jednocześnie 
wykonywać pracę: 2

• Ilość pomp: 2

• Ilość pojemników DI: 1

• Ilość filtrów wejściowych: 1

• Membrana RO (obud. ze stali nierdz.): 1

• Typ stosowanej wody: miękka, twarda

• Automatyczne wyłączanie napełniania 
urządzenia.

Doskonały zestaw startowy teraz w promocji
szczotka teleskopowa 18 ft,wąż 50 m + wózek + tester wody

E-Compact 650RO 
Wyprodukowany z myślą o montażu  
w średniej wielkości vanie lub na przyczepie 
o średniej ładowności.

Nowoczesny, kompaktowy i solidny system BRODEX  
E-Compact RO jest przeznaczony do profesjonalnego 
czyszczenia szklanych fasad i gładkich elewacji 
współczesnych budynków. Zbudowany został z bardzo 
trwałego i odpornego na  wszelkie uderzenia 
polipropylenu a  jego jakość podkreśla niewarygodnie 
długa 3 letnia gwarancja! System ten stanowi doskonałe 
rozwiązanie dla wszystkich firm profesjonalnie 
zajmujących się czyszczeniem gładkich powierzchni oraz  
dla wszystkich chcących rozpocząć działalność  usługową 
związaną z myciem fasad.    
W tym modelu uzyskiwanie czystej wody oparte jest na 
filtracji membranowej dzięki której zachodzi efekt 
odwróconej osmozy i uzyskana woda (tzw. osmotyczna) 
jest pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń! Warto także 
podkreślić, że w urządzeniu zastosowano pionowy 
sposób demineralizacji  wody, który (jak udowodniono w 
badaniach) jest o 80% bardziej efektywny od procesu 
deminaralizacji poziomej.

System ten jest bardzo prosty w obsłudze a koszty jego 
użytkowania są niewielkie. Dzięki doskonałym rezultatom 
czyszczenia uzyskiwanym po zastosowaniu wody 
osmotycznej inwestycja związana z zakupem zwraca się 
w bardzo krótkim czasie! Zastosowane przez BRODEX 
rozwiązanie pozwalające na swobodne wykonywanie 
pracy przez dwóch operatorów w tym samym czasie 
pozwoli podwoić Twoje zyski! 

Bezpieczeństwo
Zarówno E-Compact 650RO 
jak i wszystkie inne nasze 
systemy są montowane z myślą 
o bezpeiczeństwie kierowcy 
i pasażera. Ich sposób montażu 
został poddany testom przez międzynarodową 
organizację MIRA  
i uzyskał jej certyfikat Ponadto każdorazowo zalecamy 
naszym klientom aby ich pojazd wyposażony był w 
przegrodę oddzielającą przestrzeń pasażerską  
od załadunkowej.

Zalety systemów Brodex:
- prosta obsługa
- niskie koszty uzytkowania
- bezpłatne pokazy i szkolenia
- długoletnia gwarancja
- dożywotnie wsparcie techniczne. 

www.brodexpolska.pl

Na życzenie montujemy wygodny panel 
zewnętrzny . Dzięki temu rozwiązaniu 
możesz swobodnie pracować a Twój 
van pozostaje cały czas zamknięty 

Metoda 
oczyszczania wody: 
odwrócona osmoza 

+ demineralizacja

3 lata 
gwarancji

100 % bezpieczeństwa


