SMARTWAVE DOOR IPSO
DE INTELLIGENTE KEUZE
VOOR WASGOED
Minimaal verbruik, maximale prestaties.
Was slim, gebruik SmartWAVe.

ipso.com

DE ENIGE KEUZE
Verbruikt uw wasproces
te veel water ?
Zit u in met het milieu ?
Bent u op zoek naar mogelijkheden om
de rekening voor water en energie te verlagen ?
Duurt uw wascyclus te lang ?
Bent u in uw wasserij steeds op zoek naar meer
efficiëntie en een hogere productie ?

EQUIPMENT

CONTROL

TECHNOLOGY

DE JUISTE KEUZE
SMARTWAVE
De energiebesparingstechnologie
van IPSO gebaseerd op
de WaterAbsorptieVerificatie
De kosten voor water en energie zijn zowat de
belangrijkste indicatoren voor de rendabiliteit
van een wasserij. Tegelijk zijn we allemaal op
zoek naar mogelijkheden om onze ecologische
voetafdruk te verkleinen en spaarzaam te zijn met
onze natuurlijke grondstoffen.
Andere op de markt verkrijgbare weegsystemen
verminderen het water en wasmiddelgebruik
automatisch op basis van het gewicht, maar
houden geen rekening met het absorptieniveau
van het wasgoed.
Onze nieuwe wasmachines met Aries-sturing
en SmartWAVe-technologie bieden alles wat u
nodig hebt om de efficiëntie van uw wasserij te
verhogen.

‘Onze toewijding voor het leveren van robuuste
en betrouwbare apparatuur wordt ondersteund
door onze garantie van 3+2 jaar.’

Een moderne oplossing voor een eeuwenoud probleem
Wasgoed bestaat vandaag uit allerhande

Bovendien is uw wasmachine zelden optimaal

verschillende stoffen. Dit betekent dat de

geladen. Dit betekent dat de wascyclus

absorptieniveaus erg kunnen variëren.

veel meer water gebruikt dan nodig omdat

Om optimaal te reinigen zijn hiervoor

waterniveaus in de praktijk altijd zijn voorzien

verschillende waterniveaus vereist. In de

voor optimale ladingen (ongeveer 80 % van de

meeste wasprogramma’s kan het waterpeil

wasmachinecapaciteit).

worden aangepast. Meestal is dit echter
afhankelijk van de standaard washoeveelheid
en wordt geen rekening gehouden met het
absorptieniveau. Het is gewoon onmogelijk om
het absorptieniveau van uw wasgoed manueel
te bepalen.
Bij elke wasbeurt het wasgoed wegen is dan
weer niet erg praktisch en arbeidsintensief.
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Bovendien is dit erg onnauwkeurig, zelfs
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wanneer dit in de machine gebeurt. Omdat het
wordt berekend op basis van het gewicht zal
een grote hoeveelheid licht wasgoed, zoals een
dekbed, bijvoorbeeld nooit voldoende water
ABSORPTIENIVEAU VAN
HET WASGOED

opnemen om een goed wasresultaat te geven,
terwijl zware rubberen matten bijvoorbeeld,
dan weer te veel water opnemen.

VERMINDERT HET
WATERVERBRUIK

VERMINDERT HET
ENERGIEVERBRUIK

VERMINDERT HET
VERBRUIK VAN
WASMIDDEL

SMARTWAVE –
verhoogt de efficiëntie
van uw wascyclus
SmartWAVe, de gepatenteerde, vooruitstrevende
precisietechnologie van IPSO bepaalt automatisch het
absorptievermogen van het wasgoed bij het begin van de
cyclus en past bijgevolg de waterniveaus in elk deel van het
wasprogramma aan. Deze functie maakt deel uit van onze
eigen Aries-sturing en is standaard voorzien op onze vrijstaande
(IY) en vaststaande (IA) wasmachines.
SmartWAVe leidt tot een enorme waterbesparing bij het wassen
van wasgoed met een laag absorptieniveau of wanneer slechts
een paar items moeten worden gewassen.
Met SmartWAVe gebruikt u een optimale hoeveelheid water
afhankelijk van het type wasgoed. SmartWAVe past het
waterpeil niet alleen aan, maar doet dit ook met het wasmiddel.
Zo is het evenwicht tussen zeep en water altijd perfect voor uw
lading wasgoed en bekomt u een perfecte waskwaliteit. Minder
waterverbruik betekent eveneens minder verwarmingstijd en
minder vultijd. Dit vermindert dan weer de energiefactuur en
zorgt ervoor dat de machine minder moet draaien.

VERMINDERT DE
DUUR VAN HET
WASPROGRAMMA

Over IPSO
IPSO, Europa’s beste producent van wasinstallaties,
is gespecialiseerd in commerciële wasinstallaties voor
verkoop en plaatselijk gebruik van wasinstallaties. Het
produceert al meer dan 40 jaar in België en heeft zo
een reputatie van betrouwbaarheid en gegarandeerde
kwaliteit opgebouwd. Hierdoor wordt het een wereldwijd
merk waarbij IPSO-producten in meer dan 100 landen
wereldwijd wordt verkocht.

Over Alliance Laundry Systems
IPSO wordt ondersteund door de kracht van ons
moederbedrijf, Alliance Laundry Systems LLC – ’s werelds
grootste producent van commerciële wasproducten
en dienstverlener voor wasautomaten, met meerdere
plaatselijke wasinstallaties. Als zijnde producent
komt de klant op de eerste plaats, wat een drijfveer
is voor de IPSO productontwikkelingsstrategie,
marketingprogramma’s en technische ondersteuning.
Ontdek meer op alliancelaundry.com

Alliance International, Nieuwstraat 146
B-8560 Wevelgem, Belgium
+32 56 41 20 54 (TEL) +32 56 41 86 74 (FAX) info@ipso.be

IPSO is een onderdeel van Alliance Laundry Systems.
Alliance is wereldwijd de grootste fabrikant van
commerciële wasserijapparatuur en heeft vestigingen in de
VS (Ripon, Wisconsin) en in België (Wevelgem). Surf naar
alliancelaundry.com voor meer info.

