شرکت هلندی  ،Wimaca International bvسیستمهای
نوین گندزدایی  UV-Cو  UV-C Ozoneرا با برند Filtreau
به بازار عرضه میکند .این سیستمها که برای گندزدایی آب
استخرهای شنا و استخرهای پروش ماهی کاربرد دارند،
باکتر یها ،ویروسها و قار چها را از بین میبرند و بدین
ترتیب ،بهداشت ،سالمت و شفافیت آب را تضمین
میکنند .استفاده از این سیستمها موجب میشود که
میزان مصرف مواد گندزدا (همچون کلر) به میزان
چشمگیری (تا  )%80کاهش یابد .محصوالت  Filtreauبا 2
سال گارانتی میراب آرین عرضه میشوند.
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OZONE

1

Naturally clean
water for
Swimming Pools
Saltwater resistant

OZONE

تجهی ات گندزدایی
 2سالگارانتیمیراب آرین
مدل

مشخصات
 80Wجهت
دستگاه  UV-C OZONEبا ظرفیت
استخر تا حجم  80متر مکعب دارای المپ UV-C
stainless
با بازدهی بتاال دارای مفظهتب بت ر
 steel duplexجه تماس با آب با ازن و اشتعب
 UV-Cبرای مدت زمان طوالنی تر دارای ونتتوری
ت ریق ازن بب همراه مدار کامل  bypassمقتاو در
برابر آب شور

UV-C OZONE 80W

دستتتتتگاه  UV-C OZONE Amalgamبتتتتا
 120Wجه استتخر تتا حجتم 120متتر
ظرفی
مکعب دارای المپ  UV-Cبا بتازدهی بتاال دارای
مفظهتب بت ر  stainless steel duplexجهت
تماس با آب باازن واشعب  UV-Cبرای مدت زمان
طوالنی تر دارای ونتوری ت ریق ازن بب همراه مدار
کامل  bypassمقاو در برابر آب شور

UV-C OZONE 120W
Amalgam

1

Naturally clean
water for
Swimming Pools
Saltwater resistant

SELECT

تجهی ات گندزدایی
 2سالگارانتیمیراب آرین
مشخصات

مدل

 40Wجه
دستگاه  UV-C Selectبا ظرفی
استخر تا حجم  40متر مکعب دارای المپ UV-C
از جنس
با بازدهی باال دارای مفظهب ب ر
استیل ضد زنگ) (ss316جه تماس با آب با
اشعب  UV-Cبرای مدت زمان طوالنی تر و اف
فشار کمتر در هنگا عبور آب المپ  UV-Cکامال
هماهنگ با پنل الکترونیکی

UV-C Select 40W

دستگاه  UV-C Selectبا ظرفی  80Wجه
استخر تا حجم  80متر مکعب دارای المپ UV-C
از جنس
با بازدهی باال دارای مفظهب ب ر
استیل ضد زنگ) (ss316جه تماس با آب با
اشعب  UV-Cبرای مدت زمان طوالنی تر و اف
فشار کمتر در هنگا عبور آب المپ  UV-Cکامال
هماهنگ با پنل الکترونیکی

UV-C Select 80W

دستتتتگاه  UV-C Select Amalgamبتتتا
ظرفی  120Wجه استخر تتا حجتم  120متتر
مکعب دارای المپ  UV-Cبا بتازدهی بتاال دارای
مفظهب ب ر از جنس استیل ضد زنتگ)(ss316
جه تماس با آب بتا اشتعب  UV-Cبترای متدت
زمان طوالنی تر و اف فشار کمتر در هنگا عبتور
آب المتتتپ  UV-Cکتتتامال هماهنتتتگ بتتتا پنتتتل
الکترونیکی

UV-C Select 120W
Amalgam
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