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ÚPRAVA VODY POMOCÍ UV ZÁŘENÍ | UV-C WATER TREATMENT
UV-C ionizátory pro privátní bazény

UV-C ionizer for private pools

UV-C ionizátor Blue Lagoon

Blue Lagoon UV-C ionizer

Kombinace elektrolýzy mědi a UV-C záření znamená, že můžete
provozovat bazén s minimálním množstvím chlóru (doporučuje se min.
1x za měsíc vodu šokově zachlórovat)! Pomocí tohoto ionizátoru Blue
Lagoon UV-C dokážete udržet vodu v bazénu křišťálově čirou
a především hygienicky zabezpečenou.

This combination of copper electrolysis and UV-C means that you could
have a pool almost without any chlorine (a shock-chlorination is
recommended at least once a month!) With this Blue Lagoon UV-C
Ionizer unit as part of your pool system you can keep your pool water
fresh, crystal-clear and above all hygienically safe.

Díky vysoké účinnosti ionizátoru Blue Lagoon UV-C můžete provádět
testování jakosti vody až ve dvoutýdenních intervalech. Pro optimální
nastavení jednotky využijete jednoduchý indikační proužek dodaný
spolu s ionizátorem.

Thanks to the high efficiency of the Blue Lagogon UV-C you can check
your water quality only once in every two weeks. Use the simple
indicator stripe for optimal unit setting (included in package).

Výhody ionizátoru Blue Lagoon UV-C
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Advantages of the Blue Lagoon UV-C Ionizer

Efektivní dezinfekce, kontinuální působení
Žádné choroboplodné organizmy ani tvorba řas či bakterií
Pouzdro z nerezové oceli AISI 316L, až o 35 % vyšší výtěžnost
UV-C vzhledem k reflexi
Souprava lampy a mědi vydrží po dvě sezóny za předpokladu
jejího využívání 12 hodin denně po dobu 6 měsíců v roce
Zařízení automaticky signalizuje potřebu výměny této soupravy
Dvouletá záruka vztahující se na výrobní vady
Maximální provozní tlak: 2 bary
Napojení: Ø 63–50 mm
Rozměry A
Dimension A

Rozměry B
Dimension B

77,5 cm

94,3 cm

77,5 cm

94,3 cm
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Effective disinfection, continuous operation
No pathogenic organisms, algae or bacteria growth
316L stainless steel housing, up to 35 % more UV-C yield due to
reflection
The lamp and copper set will last for two pool seasons if used for
12 hours a day and 6 months a year
The device automatically indicates when the set needs replacing
2-year warranty on production defects
Maximal working pressure: 2 bar
Connection: Ø 63–50 mm

A

B

voda / water
UV–C / UV–C
měděná elektroda
Copper diode
elektrolýza / Electrolysis
měděné částice
Copper particles (Cu2+)

EB290029

935032, 935033

Nelze použít pro bazény dezinfikované elektrolýzou slané vody.

UV-C Ionizer is not suitable for pools with a salt water.

UV–C ionizátor Blue Lagoon | Blue Lagoon UV–C ionizer

cena Kč
UV-C (W)
UV-C (W)

935032

C

UV sterilizátor a ionizer, 40 W/35 m³
UV sterilizer and ionizer, 40 W/35 m³

15 W

35 m3

20 m3/h

1

5,75

24 420,-

935033

C

UV sterilizátor a ionizer, 75 W/70 m³
UV sterilizer and ionizer, 75 W/70 m³

25 W

70 m3

25 m3/h

1

5,95

26 668,-

UV lampa a elektrody | UV lamp and electrodies

256

EB280002

B

EB280001

B

EB290029

B

EB200012

B

EB200013

B

Lampa 40 W (modrá koncovka, délka 64 cm)
Lamp 40 W (blue ending, length 64 cm)
Lampa 75 W (modrá koncovka, délka 64 cm)
Lamp 75 W (blue ending, length 64 cm)
Elektrody
Electrodies
Kit elektrody + UV lampa 40 W
Kit electrodies + UV lamp 40 W
Kit elektrody + UV lampa 75 W
Kit electrodies + UV lamp 75 W

€

Obsah bazénu Max. průtok
Pool capacity Max. flow

cena Kč
1

0,09

2 573,-

1

0,09

3 674,-

1

4 065,-

1

8 013,-

1

7 933,-

€

