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Rain Safe
Filtre d'aigua per depurar l'aigua de la pluja

DimWater Engineering ha desenvolupat un mètode senzill i segur per convertir l'aigua de pluja en 
aigua potable, dolç i neta per a totes les seves necessitats. RainSafe ™ utilitza mètodes naturals de 
purificació d'aigua sense productes químics.

Com funciona?

1. Depuració: RainSafe ™ utilitza la llum ultraviolada, l'ozó i la filtració per produir aigua potable a
partir d'aigua de pluja. L'aigua recollida passa per un filtre de 5 micres abans del tractament UV.
D'aquesta manera l'aigua es neteja i es realitza la depuració de residus.

2. Conservació i purificació:  L'aigua tractada pot conservar il·limitadament sense necessitat d'afegir
productes químics; això s'aconsegueix gràcies al nostre sistema de purificació patentat.

3. Distribució:  El sistema RainSafe ™ està directament connectat a les canonades del
subministrament d'aigua principal.

Totes les seves demandes d'aigua satisfetes amb aigua de pluja.
Baix consum energètic gràcies al procés de puri fi cació patentat.
Aigua potable per un cost mínim.
Fàcil d'instal·lar, tant en edificis existents com en nous.
Reducció d'altes demandes de subministraments municipals.
Aigua potable amb un cost mínim, fins i tot tenint en compte tots els costos d'inversió, 
servei i funcionament.

Beneficis
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Característiques Tècniques

L'aigua de pluja tractada amb RainSafe ™ abasteix 
el 100% de les necessitats d'aigua domèstica.

• Tractament de l'aigua:
Generador combinat d'ozó / UV amb filtre d'aire
integrat.

Balast de llum UV corresponent < 75W.

Filtre de partícules d'entrada de 5μm (9¾” x 2½”).

Filtre de carboni de sortida de 10μm (9¾” x 2½”);
que converteix l'excés d'ozó (O3) en oxigen (O2).

• Bomba DAB Eurocom:
Funcionament silenciós, emiteix un màxim de 4 bar
(58psi), am un màxim de 50l/min (13,2gal/min), 0,45kW,
3,2A / 0.6hp.

• Unitat de control electrònica amb pantalla digital:
Interruptor on/off, estat del sistema, comptador d'hores,
indicador d'alarma (visual/acústica).

• Conexions:
Cable d'alimentació de 2m, endoll CEE 7/7, màxim 13A.

Cable de bomba de dipòsit d'aigua de pluja de 2m 
amb endoll CEE 7/7, màxim 6A.

Tub de conexió/sobreeiximent DN 50mm, retorn a 
xarxa d'aigua de pluja.

Entrada de 1" BSPF de dipòsit d'aigua de pluja.

Sortida de 1" BSPF a residència o oficina.

• Dimensions:
60cm (am.) x 60cm (prof.) x 150cm (al.)

• Subministrament:
220-240V/corrent monofase/50 Hz.




