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Door het gebruik van Auto Release Technologie werkt de volledig programmeerbare 

ARCS Dispenser, met een cartridge die 30 dagen meegaat, vol con�nue om uw afvoeren 

te reinigen en zo een systeem te creëren, vrij van verstoppingen.    

 

 

 

 

 

Verander Vet en Olie in Water en CO2 en voorkom verstopte afvoeren en geur-

overlast. 

 

ARCS van Divoco Environmental Services is geen enzym product dat de verstop-

ping �jdelijk opbreekt en het daardoor verder stroomafwaarts verplaatst. 

ARCS elimineert en voorkomt op natuurlijke wijzen ophoping van ve(en en 

ander materiaal in de afvoer met als bijproducten water en CO2. Het is veilig om 

te lozen op een vetput, sep�sche tank of rioolstelsel.  

Het Auto Release Dispenser System met Cartridge is een compact en geavanceerd doseersysteem dat gebruik maakt 

van een microbiële formulering van DIVOCO Environmental Services en deze op basis van gebruikersbehoe.e injec-

teert in afvoerleidingen. Ingesteld op een doseerfrequen�e van 15 minuten zorgt de cartridge voor 30 dagen bescher-

ming tegen verstoppingen als gevolg van vetophoping. Stel hem in op hogere frequen�es en de effec�viteit neemt 

toe; stel hem in op lagere frequen�es indien vetophoping in uw afvoeren minimaal is. Het ARCS systeem biedt u een 

unieke flexibiliteit om het verbruik aan te passen op uw specifieke behoe.e en de selec�e aan microben in de cart-

ridge hee. bewezen dat ze het werk doen. Elke cartridge levert 30 tot 60 dagen aan con�nue behandeling en preven-

�ef onderhoud in uw afvoerleidingen. ARCS presteert beter dan alle andere bacteriële, enzyma�sche of chemische 

producten in de markt.  

 

DIVOCO Environmental Services biedt u een duurzame manier van afvoeronderhoud die tegen  

lagere kosten de werking van afvoeren verbetert!!!! 
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“We hadden per jaar wel een aantal maal verstoppingen 
in onze afvoerleidingen en rioolnetwerk als gevolg van 
vetafzettingen. Veel van onze eigendommen 
(winkelcentra) zijn begonnen met het ARCS systeem te 
gebruiken in de keukens van de restaurant  secties. Sinds 
de start van het gebruik zijn er geen verstoppingen meer 
en het ARCS systeem past goed in onze “Duurzaam 
Ondernemen” strategie.” 
Greg LiebeltGreg LiebeltGreg LiebeltGreg Liebelt    
Directeur 
Regional Operantions Manager 
Jones Lang LaSalleJones Lang LaSalleJones Lang LaSalleJones Lang LaSalle    

 
 
“We gebruikten McFree afvoerleiding producten en hadden 
toch nog regelmatig verstopte afvoeren. Sinds we het 
systeem vervangen hebben door het ARCS systeem 
hebben we geen problemen meer gehad. We werken nu 
ruim een jaar met het ARCS systeem en onze afvoeren 
blijven goed doorstromen zonder verstoppingen.” 
 
 
Stephanie ArnoldStephanie ArnoldStephanie ArnoldStephanie Arnold 
Directeur 
AGA CorporationAGA CorporationAGA CorporationAGA Corporation    
McDonald’s Lancaster, PAMcDonald’s Lancaster, PAMcDonald’s Lancaster, PAMcDonald’s Lancaster, PA 

 
 
“Sinds we begonnen zijn met  het ARCS systeem voor de          
behandeling van onze  afvoeren en vetput hebben we 
geen enkele fysieke lediging en reiniging van de vetput 
meer nodig gehad. Dit is de grootste kostenbesparing op 
ons onderhoudsbudget.” 
 
    
    
John O’MaraJohn O’MaraJohn O’MaraJohn O’Mara 
Maintenance Manager 
J.E. Agnew Food Services Ltd. 
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ARCS—Auto Release Technology 
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Art. code Product Omschrijving/Verpakking Prijs ex BTW 

5120 ARCS Dispenser Doos met 1 unit, plus installa�ekit & gebruiksaanwijzing € 199,00 

2006 ARCS Cartridge Doos met 6 cartridges (navullingen) € 369,00 

2006/1 ARCS Cartridge Eén (1) navulling € 69,00 



Waarom het ARCS gebruiken voor de afvoeren i.p.v. andere dispensers ?Waarom het ARCS gebruiken voor de afvoeren i.p.v. andere dispensers ?  

  20 L Systemen Andere dispensers ARCS 

Hoge Druk Reiniging Regelmatig noodzakelijk tegen hoge kosten Niet nodig Niet nodig 

Onderhoud Doorspoelen, reiniging, menging, opslag en herstart Cartridge vervangen Cartridge vervangen 

Programmering 1 - 2x per 24 uur Tot 96x per dag 96 –192x per dag 

Afmeting 60 x 60 cm voor jerrycan plus muuroppervlak 15 x 30 cm muur oppervlak 15 x 30 cm muuroppervlak 

Servicebehoefte tot 1 uur Minder dan 5 minuten Minder dan 5 minuten 

100% Oplosbaar Nee Nee Ja 

Veroorzaakt geur Ja Nee Nee 

Veroorzaakt sediment en 

verstopt leidingen 
Nee Ja Nee 

Vetafbraak Nee Ja Ja 

Lange houdbaarheid Nee Nee Ja 

Op Enzymbasis Ja Nee Nee 

Bevat vegetatieve en sporen 

vormende bacteriën voor 

snelle resultaten en lange 

houdbaarheid 

Nee Nee Ja 

Microbiële concentratie Vele bevatten alleen Bacillus bacteriën 10x10
10

 13,5x10
11 

  � � � 

Vergeleken met andere systemen is het ARCS-systeem effectiever en goedkoper! 

De ARCS Cartridge navulling is een garantie om vetafzetting in afvoeren te 
elimineren door een eco-vriendelijke omgeving (bio-film) te creëren in de 
afvoerleiding hetgeen de stroming door de afvoer verbetert en verstoppingen 
voorkomt. 
  
Correct gebruik van ARCS elimineert dure handmatige hogedruk water-
reiniging door effectief preventief onderhoud. 
  
In tegenstelling tot de meeste andere pompsystemen is de ARCS Dispenser 
compact waardoor hij eenvoudig te installeren is, zelfs op plaatsen met wei-
nig ruimte. (afmetingen: 23 cm hoog en 10 cm breed) 
  
Het gladde ontwerp van de ARCS Dispenser maakt het systeem eenvoudig te 
installeren en te onderhouden. 
  
De uitgebreide instellingsmogelijkheden van de ARCS Dispenser geven de 
klant meer controle over het productverbruik ten opzichte van andere dis-
penser systemen. 
  
Het gebruik van vegetatieve en sporen vormende bacteriën levert een snelle-
re en effectievere behandeling, terwijl de houdbaarheid langer is dan van 
andere microbiële producten. 
  
Divoco Environmental Services werkt met veilige bacteriën en het ARCS sys-
teem is zo ontworpen dat het veilig in gebruik is en er geen verontreiniging in 
de omgeving van de installatie kan optreden. 
  
In tegenstelling tot andere biologische producten wordt de ARCS niet nadelig  
beïnvloed door reinigingsmiddelen of vaatwasmiddelen. De dispenser kan zo 
geprogrammeerd worden dat hij tussen de 96 en 192 maal doseert per dag 
en weet zo een microbiële populatie in de afvoer te creëren die nodig is voor 
de snelle afbraak van olie en vetten tot water en CO2. 

Het verschil: Het ARCS behandelt alle gebieden, 

van sifon tot de rioolbuis. 
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