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Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 

 

 
 
Onderhoudspakket 
 
Geachte relatie, 
 
U weet als geen ander hoe belangrijk de juiste luchtvochtigheid voor u is. Nu komt er een belangrijke reden 
bij. Door de relatieve luchtvochtigheid rond de 50% te houden belemmert u de verspreiding van het Corona 
Virus.  
 
Wij begrijpen dat het op dit moment lastig is om externe leveranciers over de vloer te hebben. Maar juist nu 
is het van belang dat uw luchtbevochtiging optimaal en betrouwbaar draait. 
 
Vandaar dat wij een klein onderhoudspakket hebben samengesteld. U kunt dan zelf eenvoudig een aantal 
filters en onderdelen vernieuwen. Dit betreft het vervangen van de voor- en na filters, het plaatsen van een 
omruil HD filter en het verversen van de olie. 
 
Prijzen onderhoud/service artikelen*  
 

artikel aantal omschrijving 
Prijs excl. 

BTW 
 Actie Prijs 
excl. BTW  

9005 1 Kool/waterfilter 9 3/4", 25 micron  € 38   € 34  

9004 1 Waterfilter 9 3/4", 10µ micron   € 25   € 20  

1044 1 filter element, 5", 20 micron  € 17  € 15  

7070 1 1 liter HD Olie  € 26   € 23  

9366 1 Omruil  HD waterfilter  € 78   € 70  

6768 1 UV-C Lamp  t.b.v. UV-C 50 liter   € 113   € 102  

6767 1 Quartztube t.b.v. UV-C 50 liter  € 113   € 102  

6807 1 UV-C lamp t.b.v. UV-C 600 liter  € 118   € 106  

6808 1 Quartztube  t.b.v. UV-C 600 liter   € 123   € 111  

*bij orders onder de 150,- € worden 45,- € handeling en verzendkosten doorbelast  
 
 

Hygiëne update pakket  
 
Uw installatie voldoet bij goed onderhoud aan de hygiëne eisen voor een 
veilige luchtbevochtigingsinstallatie, waardoor het een veilige omgeving 
biedt voor uw medewerkers. 
 
Echter wij kunnen ons voorstellen dat u juist nu extra zekerheid wenst. Wij 
bieden u de mogelijkheid om uw systeem (eenvoudig) te upgraden zoals dit 
bijvoorbeeld gangbaar is voor ziekenhuizen en musea. Hierbij kunt u 
denken aan:  

 Een extra poortwachter na uw omgekeerde osmose in vorm van 
een UV-C, 

 Ontsmettingsunit voor de harskolom van uw ontharder tijdens 
regeneratie, 

 Het preventief vervangen van omgekeerde osmose membramen 
als ze ouder zijn dan 5 jaar.  

 
Als u een technische dienst heeft, kunt u deze zelf installeren. Alternatief kunnen wij deze voor u installeren 
door een van onze monteurs. Hier kunt u een vrijblijvende prijsopgave voor opvragen. 
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UV-C desinfectie units 
Het te behandelen water stroomt door een kamer, waarin zich de UV-C lamp bevindt. Deze lamp is door 
middel van een quartzbuis beschermd tegen direct contact met de lucht en het water. De UV-C lamp(en) 
werken op een golflengte van 253,7 nm, zodat een optimaal resultaat gewaarborgd kan worden.  
Een UV-C desinfectie unit kan een belangrijke poortwachter zijn.  
Tot nu toe is nog geen enkele bacterie of virus in staat gebleken te overleven in water dat behandeld wordt 
met een UV-C desinfectie unit.  
 
Een goed gedimensioneerde en onderhouden UV-C desinfectie unit produceert een straling,  waarmee  
ongeveer 99,99% van alle in het water levende bacteriën en virussen worden gedood. 
 
 
Steril-Soft is een automatisch desinfectiesysteem 
voor waterontharders van 12 tot 350 liter hars. 
In enkele Europese landen is een automatische 
desinfectie van de ionenwisselkolommen al vereist 
bij onthardingssystemen voor huishoudelijk gebruik.  
Hoewel deze in Nederland nog niet verplicht is, is 
periodieke desinfectie met chloor aan te raden om 
de ontwikkeling van bacteriën te voorkomen.  
Het Steril-Soft automatische desinfectiesysteem 
produceert actief chloor door middel van elektrolyse 
van het pekelwater tijdens het regeneratieproces. 
Het resulterende chloor komt samen met het 
pekelwater in contact met de hars van de 
ionenuitwisselingskolom, waardoor regeneratie en 
desinfectie wordt gewaarborgd. 
Het overtollige chloor wordt verwijderd aan het einde 
van het regeneratieproces. 
De productie van chloor kan worden aangepast aan 
de installatie-omstandigheden, zoals bijvoorbeeld  
een hoge hardheid van 30° dH van het ingaande 
water. 
 

 

 
Prijzen hygiëne update pakket 
 

artikel aantal omschrijving 
Prijs excl. 

BTW 
 Actie Prijs 
excl. BTW  

270 1 UV-C 50 l/h 1/8" bi compleet incl kleinmaterialen € 452 € 407 

3179 1 UV -C 600 l/h 1/2" bu  compleet incl kleinmaterialen € 1.019 € 917 

12062 1 Steril-soft 3/8`+ opnemer. € 372 € 335 

12853 1 Osmose Membraan 90 l/h € 520 € 468 

12854 1 Osmose Membraan 140 l/h € 546 € 491 

12939 1 Osmose Membraan 250 l/h € 715 € 643 

 
Voor technische informatie en datasheets verwijzen wij graag naar onze website: www.cumulus.nl 
Voor overige vragen, opmerkingen of een prijsopgave kunt u contact opnemen met Jesse de Jonge,  
telefoonnummer: +31 (0)485 478855 of per email:  info@cumulus.nl 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Cumulus® Nederland BV 
Jesse de Jonge, Manager Service en Onderhoud 

http://www.cumulus.nl/
file:///C:/Users/verkoop1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6ORGGT47/info@cumulus.nl

