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ESPRAY 

Toucan® Eco eSpray 

Den mindste model, der passer perfekt til 
vandværket , det private hjem, campingvog-
nen, båden eller i kufferten, når man er på 
rejse.  
Anlægget producerer 350 ml ECA i styrke 160 
ppm på 5 minutter, og modellen kan køres via 
en USB-port fra en computer eller et 220V net
-stik. 
 
Anbefaling til vandværker: 
Start med denne model til bestyrelsen og få 
afprøvet ECA-vand sammen med den lidt stør-
re Toucan 3, som står på vandværket til min-
dre opgaver - I jeres udvidet beredskab mod 
bakterier. 
 

520,-  

TOUCAN3 

Toucan 3 

Denne model passer til små vandværker og 
små kontorer, køkkener, butikker, klinikker, 
cafeer eller andre steder, hvor man kommer 
langt med 1-2 liter ECA-vand dagligt.  
Anlægget producerer 1 liter ECA i styrke 100 
ppm på 4 minutter. 
 
Se anbefaling herover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.910,-  

Priser 2021 (gældende pr. 1/5 2021) 

Priser er excl. moms samt forsendelsesomkostninger. 

Medlemmer af Grundvandets Venner (grundvandetsvenner.dk) får rabat på ovennævnte pri-
ser - efter nærmere aftale. 
Læs mere om produkterne i de særskilte produktblade. 
 
Leverandør varetager service på instrumenter. Reparationer indenfor garantiperioden (12 mdr.) afholdes af leverandøren. 
Service på udstyr udenfor garanti eller som er selvforskyldt, repareres på kundens regning, dog aldrig uden at kunden er informeret om 
omfanget. 

ECA Anlæg til desinfektion & Rengøring 

https://grundvandetsvenner.dk/bliv-medlem
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TA UNIT 

Toucan Active 

Denne model passer perfekt til kontormiljøet, 
storkøkkenet, skolen eller generelt facilitets-
rengøring.  
Anlægget producerer 10 liter ECA i styrke 100 
ppm på 15 minutter og kommer monteret på 
en sort plexiglasplade. 
 
 
Især velegnet til vandværker, som vil give 
ECA-vand på flasker eller dunke som service 
for forbrugerne ( til algerensning, tagrens-
ning og undgå skadelige stoffer ) samt til je-
res beredskabsplan mod bakterier. 
 
 

20.995,-  

 TA+ UNIT 

Toucan Active+ 

Denne model er lavet til vandværker og den 
professionelle rengøring i fx storkøkkener el-
ler store kontormiljøer, plejehjem, rengø-
ringsfirmaer, private ude og indendørs spa/
pools. 
Anlægget producerer 5 liter ECA i styrke 500 
ppm på 45 minutter og kommer monteret på 
en sort plexiglasplade sammen med 2 dispen-
sere til påfyldning af hhv. sprayflasker og dun-
ke/spande eller gulvvaskere. Dispenserne for-
tynder produktet ned i brugsstyrke. 
 
Især velegnet til vandværker, som vil give 
ECA-vand på flasker eller dunke som service 
til forbrugerne (til algerensning, tagrensning 
og undgå skadelige stoffer) samt til jeres be-
redskabsplan mod bakterier. 
 
 

33.070,-  

Priser 2021 (gældende pr. 1/5 2021) 

Priser er excl. moms samt forsendelsesomkostninger. 

Medlemmer af Grundvandets Venner (grundvandetsvenner.dk) får rabat på ovennævnte pri-
ser - efter nærmere aftale. 
Læs mere om produkterne i de særskilte produktblade. 
 
Leverandør varetager service på instrumenter. Reparationer indenfor garantiperioden (12 mdr.) afholdes af leverandøren. 
Service på udstyr udenfor garanti eller som er selvforskyldt, repareres på kundens regning, dog aldrig uden at kunden er informeret om 
omfanget. 

ECA Anlæg til desinfektion & Rengøring 

https://grundvandetsvenner.dk/bliv-medlem

