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 Besparing Descaler-PRO bij: Heetwater onkruidbestrijding: 

 
  Besparing per jaar: 

  Besparing op antikalk-middel: 
  Tussen de € 1.000,- en de € 4.000,- per machine per jaar 
 

  Besparing in 5 jaar: 

  Besparing op antikalk-middel: 
  Tussen de € 5.000,- en de € 20.000,- per machine in 5 jaar 
 
 
 

  

  Berekening:  

  In berekening is alleen rekening gehouden met de kosten van het antikalk-middel. 
  De tijdwinst en gemak en grotere bedrijfszekerheid zijn niet meegenomen.  
  Deze berekening is gebaseerd op gemeten verbruik van antikalk-middel bij een  
  onkruidbestrijding-machine met een debiet van 10 liter per minuut; deze is als basis genomen.  
 

  Uitgangspunten:  

- 34 weken (seizoen van week 10 tot 44) 
- 7,5 °dH (duitse hardheid) 
- € 11,42 per liter antikalk middel  

 
  Verbruik antikalk-middel per week: 

- 3   liter  -  Water debiet 6   liter per minuut 
- 4   liter  -  Water debiet 10 liter per minuut 
- 6   liter  -  Water debiet 15 liter per minuut 
- 10 liter  -  Water debiet 30 liter per minuut 
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 Kalkaanslag is 

            verleden tijd! 

  Besparing Descaler-PRO 

  Kosten per jaar aan antikalk-middel: 
 Berekening kosten antikalk-middel   Basis      
 Debiet: Liters water per minuut 6 10 15 30 
 Duitse hardheid  7,5 7,5 7,5 7,5 
 Verbruik per week antikalk-middel in L. 3 4 6 10 
 Prijs per liter   € 11,42   € 11,42   € 11,42   € 11,42  
 Periode week 10 - 44 34 34 34 34 
          
 Totaal kosten antikalk-middel in €  € 1.164,84   € 1.553,12   € 2.329,68   € 3.882,80  
        
 Investering     
 Descaler-PRO SRS 10 €   1.200,-      
 Descaler-PRO SRS 16   €   1.600,-      
 Descaler-PRO SRS 25    €   1.900,-   
 Descaler-PRO SRS 33       €   2.200,-   

   

  Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en installatie. 

  Descaler-PRO filter material  
  Het filter material gaat 5 jaar mee. 
 

  Besparing op antikalk-middel in 5 jaar: 

- Met de Descaler-PRO SRS 10 =   €   5.824,20  
- Met de Descaler-PRO SRS 16 =   €   7.765,60  
- Met de Descaler-PRO SRS 25 =   € 11.648,40  
- Met de Descaler-PRO SRS 33 =   € 19.414,00  
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